
2019 – 2020 FUTBOL SEZONU 
İSTANBUL U17 LİGİ STATÜSÜ 

 
1 – 2022 – 2023 sezonunda U17 Ligi U17/A ve U17/B olmak üzere iki kategori halinde oynanır. 
U17/A 91 takım, U17/B 284 takım olmak üzere toplam 375 takımdan oluşur. 
 
2 – 2022 – 2023 sezonunda U17/A kategorisinde gruplarında son üç takım haricinde olanlar ve 
U17/B kategorisinde grubunu ilk sırada tamamlayan takımlar 2023-2024 sezonunda U18/A 
kategorisinde yer alırlar. Bunların dışında kalan diğer takımlar 2023-2024 sezonunda U18/B 
kategorisinde yer alırlar.  
 
3 – U17 Ligi A Kategorisinde yer alan ve grubunu şampiyon tamamlayan 10 takım, grup ikincisi 10 
takım arasında yapılacak olan eleme müsabakalarını kazanan 5 takım ve eleme müsabakalarını 
kaybeden 5 takım arasından fair-play sıralamasına göre en iyi 1 takım olmak üzere toplam 16 
takım Türkiye Şampiyonasına katılır.  
 
4 – Ligde 2006-2007-2008 doğumlu futbolcular oynayabilir, 2009 ve daha küçük doğumlu sporcu 
oynatan takımlar hükmen yenik sayılır.  
 
5 – U17/A Ligi tek devre, U17/B Ligi çift devreli puan usulüne göre oynanır.  
 
6 – Galibiyete üç (3), beraberliğe bir (1), mağlubiyete sıfır (0) puan verilir. 
 
7 – Kadro 11 asil ve 7 yedekten oluşur. 5 Oyuncu değişikliği yapılabilir. 
 
8 - Sezon içerisinde diğer yaş grubu takımlarının müsabakaları çakışması dolayısıyla erteleme 

talepleri kabul edilmez. 

9 – Gruplar; (Silivri-Çatalca-B.Çekmece),(Avrupa) ve (Anadolu) olarak dağıtılır. Fikstür deplasmanlı 
olarak uygulanır. Zorunlu hallerde bölge ve gruplarda değişiklikler yapılabilir. 
 
10 – Maçların süresi 2x40=80 Dakikadır. 
 
11 – Kararlar ve bildiriler Futbol www.tffistanbul.org internet sitesi aracılığı ile duyurulur. 
 
12 – Geçen sezonlardan para cezası bulunan kulüplerin lisans işlemleri yapılmaz. 
 
13 – Kulüpler mutlaka teknik sorumlu sözleşmesi yapmak zorundadır. Müsabakalar başladıktan 
sonra iki haftalık süre içerisinde teknik sorumlu görevlendirilmediğinin tespiti halinde bu durum 
kulüplere bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde görevlendirme yapılmaz ise 
takip eden ilk müsabakada hükmen mağlubiyet cezası verilir. 1 haftalık süre içerisinde kulüp yine 
sözleşme yapmaz ise hükmen mağlubiyet cezası verilerek takım ligden ihraç edilir. 
Sözleşme yapmamış olan kulüplere yapılan bildirimler e-posta ve SMS ile yapılabileceği gibi 
www.tffistanbul.org aracılığı ile ilan edilerek de yapılabilir. E-posta, SMS ve www.tffistanbul.org 
aracılığı ile yapılan bildirimler ilgili kulüplere tebligat niteliğindedir. 
 
14 – Fikstüre dahil olup ligden çekilen veya herhangi bir nedenle ligden ihraç edilen takımlar 2023 
– 2024 sezonunda U18 Ligine alınmazlar. 
 
15 – Statüde bulunmayan hükümlerle ilgili olarak TFF İstanbul İl Temsilciliği karar almaya 
yetkilidir. 

http://www.tffistanbul.org/
http://www.tffistanbul.org/
http://www.tffistanbul.org/

