KTFF FUTSAL LİGİ STATÜSÜ
MADDE 1 - KATILIM KOŞULLARI
(1) Futsal Ligi’ne katılmak isteyen kulüpler, kulübü temsile yetkili kişiler tarafından eksiksiz olarak
doldurup, imzalanmış Futsal Ligi Katılım Formu ve Taahhütnamesini (EK-1) KTFF’ye iletmek suretiyle
başvurularını gerçekleştirirler. Başvuru, gerekli tüm belgelerin ibrazı ile mümkündür.
(2) Futsal Ligi’ne katılmayı taahhüt ettikleri halde mazeretsiz olarak katılmayan kulüpler, takip eden
sezonda Futsal Ligi’ne katılmaktan men edilirler.
(3) Futsal Ligi katılım bedeli 500 (Beş Yüz) TL’dir.
(4) Futsal Ligi 9 takımdan oluşur.
(5) Futsal Ligi Müsabakaları mini turnuvalar şeklinde düzenlenecek olup, müsabakalarının yapılacağı
şehirler, saha uygunluk değerlendirmeleri sonucunda belirlenir.
MADDE 2 - ORGANİZASYON ve SORUMLULUK
(1) Futsal Ligi’ne ilişkin sezon planlaması, fikstür düzenlemesi, müsabaka ertelemeleri, gün, saha
değişiklikleri ve olaylı müsabakalar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konularında KTFF yetkilidir.
(2) Müsabaka alanının düzeni, müsabakanın genel organizasyonu ile gerekli sağlık (ilkyardım sertifikalı
bir sağlık personelinin bulundurulması) ve güvenlik önlemlerinin alınması konularından Kulüp ve KTFF
sorumludur.
(3) Müsabakalar ile ilgili tüm kararlar KTFF tarafından alınır ve gerekli işlemlerin yapılması için ilgili
birimlere bildirimde bulunulur.
MADDE 3 - OYUN KURALLARI ve TOPLAR
(1) Müsabakalarda FIFA Uluslararası Futsal Oyun Kuralları uygulanır
(2) Müsabakalarda KTFF tarafından belirlenen toplar kullanılır.
(3) Müsabakalarda halı saha ayakkabısı kullanılamaz.
(4) Müsabakalarda kauçuk tabanlı, spor salonu zeminine uygun ayakkabılar kullanılmalıdır.
(5) Müsabakalarda yer alan tüm sporcuların tekmelik takması / kullanması zorunludur.
MADDE 4 - MÜSABAKA SİSTEMİ
(1) Başvuruları kabul edilen takımlar arasından başvuru sayısına göre lig sistemini belirler.
(2) KTFF tarafından yapılacak kura çekimi ile takım sayısına bağlı olarak Futsal Ligi, eleme grubu veya
Play off müsabakaları gerçekleştirilir. Öngörülmeyen veya ihtiyaç duyulan durumlarda KTFF gerekli
düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.
(3) Play-off müsabakaları; Ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar arasında oynanacaktır. Eşleşme aşağıdaki
gibi olacaktır.
Yarı Final Grubu;
Lig 1’incisi –Lig 4’üncüsü
Lig 2’ncisi – Lig 3’üncüsü

3.’lük Müsabakası;
Lig 1’insi – Lig 4’üncüsü Kaybedeni - Lig 2’ncsi – Lig 3’üncüsü Kaybedeni
Final Müsabakası;
Lig 1’insi – Lig 4’üncüsü Kazananı - Lig 2’ncsi – Lig 3’üncüsü Kazananı
(4) Müsabakalarda galibiyete 3 puan, beraberliğe 1 puan ve mağlubiyete 0 puan verilir. Hükmen yenik
sayılma halinde galip gelen takım lehine 5 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış olsa dahi
hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın beşten fazla attığı goller geçerli olarak
kabul edilir.
(5) “ Müsabaka Talimatında” aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır:
Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci
ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.
a)Ayni puana sahip takım sayısı iki ise;
I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır.
II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki müsabakalardaki
gol averajına bakılır.
III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki
gol averajına bakılır.
IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım
üstün sayılır.
VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde kura ile belirlenir.
(b)Ayni puana sahip takım sayısı üç ve daha fazla ise;
I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile
kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki ve daha fazla takım arasında oynanan
müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)
II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasındaki puan üstünlüğüne bakılır.
III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. Bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına
bakılır.
IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.
V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise
genel cetveldeki averaja bakılır.
VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım
üstün sayılır.
VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde kura ile belirlenir.

Madde 5. Eleme Usulü
(1) Yenilenlerin elenmesi ve yenenlerin birbirleriyle karşılaşması suretiyle en son galibi belirlenen
sisteme eleme usulü denir.
(2) KKTC ÜSF, müsabakaların tek veya çift eleme usulü üzerinden oynanmasına karar vermeye veya
başka bir sisteme göre eşleştirme yapmaya yetkilidir.
(3) İlgili yarışma talimatında ayrıca düzenlenmediği müddetçe, eleme usulüne göre oynanacak olan
müsabakaların normal süresinin beraberlikle sonuçlanması halinde, müsabaka 3’er dakikalık iki devre
halinde uzatılır. Uzatma süreleri sonunda da beraberlik bozulmaz ise, kazanan takım penaltı
noktasından yapılan vuruşlar sonunda (3’er vuruş) belirler.
MADDE 6 - SALONLAR
(1) Müsabakalar, KTFF tarafından uygunluğu tescil edilen salonlarda oynanır. Açık alanda müsabaka
yapılmaz.
(2)Müsabakaların yapılacağı salonlar, Kulüpler tarafından da önerilebilir ve KTFF’nin onayına sunulur.
(3)Salonlar, FİFA Salon Futbolu Oyun Kurallarına mümkün olduğu kadar uygun olmalıdır.
(4)Uluslararası müsabakalarda, FİFA Futsal Oyun Kurallarında belirtilen ölçülere uyulması zorunludur.
(5) Müsabaka esnasında tribünde davul, trampet, zurna, gazlı korna, düdük bulundurmak ve çalmak
yasaktır.
MADDE 7 - SAHAYA GİREBİLECEK KİŞİLER
(1) Takımların idari veya teknik sorumluları, en geç müsabakadan 30 dakika önce isim listelerini
imzalayarak 4. hakeme teslim etmek zorundadırlar.
(2) Müsabaka isim listesinde yer alan yedek futbolcular dışında KTFF’ye isimleri önceden bildirilmiş
olması koşuluyla, her takıma mensup aşağıdaki görevlilerden en fazla beşi (5) sahaya girebilir:
a) 1 Teknik Sorumlu ve/veya 1 Antrenör
b) 1 Yönetici
c) 1 Doktor ve/veya 1 Masör ve/veya 1 Fizyoterapist
d) 1 Malzemeci

MADDE 8 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU
(1) Futsal Ligi’nde kural olarak 01.01.1991 ve sonrası doğan ile lige katıldığı üniversiteye kayıtlı yerli
ve yabancı uyruklu futbolcular oynayabilir.
(2) Futsal Ligi’ne katılan kulüpler, futbolcu lisanslarını müsabaka isim listesi ile birlikte müsabaka
öncesinde 4. hakeme ibraz etmek zorundadırlar.
(3) Kulüpler müsabakalar başlamadan en fazla 20 kişilik geniş kadroyu federasyona bildirmek
zorundadır (EK-2).
(4) Kulüpler müsabaka isim listelerine en fazla 14 futbolcu yazabilirler. Müsabaka isim listelerinde 2
kaleci bulundurulması zorunludur.
(5) İstenilecek belgeler;
a- Fotoğraf (1adet)

b- Kimlik veya Pasaport Fotokopisi
c- İlgili yıl için öğrenci belgesi
d- Sağlık belgesi veya üniversite spor koordinatörleri / spor kültür ve spor daire başkanlarından
alınacak onaylı belge.

MADDE 9 - TEKNİK, İDARİ SORUMLULAR ve ANTRENÖRLER
(1) Futsal Ligi’nde görev yapacak teknik adamların “C” ve üstü kategorilerde KTFF tarafından verilmiş
veya denkliği kabul edilmiş herhangi bir Antrenör Lisansına sahip olmaları ve KTFF tarafından
düzenlenmesi halinde Futsal Gelişim Semineri’ne katılmaları zorunludur.
(2) İstenilecek belgeler;
a- Fotoğraf (1adet)
b- Kimlik veya Pasaport Fotokopisi
c- Sağlık belgesi veya üniversite spor koordinatörleri / spor kültür ve spor daire başkanlarından
alınacak onaylı belge.
d- İstenilen belge için branş belgesi (doktor ise doktorluk diploması)
MADDE 10 - DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
(1) Bu statüye ve diğer talimatlara aykırı davranan futbolcular, teknik adamlar, yöneticiler, kulüpler ve
diğer ilgililer hakkında Futbol Disiplin Talimatı uygulanır.
(2) Müsabakalarda meydana gelen disiplin ihlalleriyle ilgili olarak karar verme yetkisi KTFF Disiplin
Kurulu’na aittir.
(3) Olaylı müsabakaların raporları Gözlemci tarafından KTFF’ye gönderilir.
(4) Futsal Ligi müsabakaları sonucunda kırmızı kart cezaları ile KTFF Disiplin Kurulu’nun verdiği
müsabakadan men cezaları sadece Futsal Ligi müsabakalarında infaz edilir.
MADDE 11 - KARARLAR ve KARARLARA İTRAZ
1) KTFF Disiplin Kurulu’nun verdiği kararlara karşı kararın açıklandığı günden itibaren 7 gün içinde
KTFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir.
(2) KTFF Disiplin Kurulu kararlarına itirazlar, cezanın infazını durdurmaz ancak ilgililer itiraz
merciinden infazın durdurulmasını talep edebilirler.
MADDE 12 - TAKIMLARIN RENKLERİ ve FORMALAR
(1) Kulüpler, Futsal Ligi müsabakalarında KTFF Sportif Ekipman ve Reklam Talimatı’na uygun ekipman
kullanmak zorundadırlar.
(2) Takımların, biri açık renk olmak üzere en az iki farklı tip formayı müsabakalara gelirken yanlarında
bulundurmaları zorunludur.
(3) İki takımın forma rengi aynı olduğunda ev sahibi takım forma değiştirir. Fikstürde ismi önce yazılı
olan takım ev sahibi takım sayılır.
(4) Futsal Oyun Kuralları gereği, takımlar herhangi bir futbolcusuna müsabaka içinde futbolcu - kaleci
olarak yer verebilir. Futbolcu - kalecinin kendi sırt forma numaralı kaleci forması ile sahada bulunması
gerekmektedir. Futbolcu - kaleci olarak yer alacak bu futbolcunun müsabaka öncesinde hakemlere
bildirilmesi zorunludur.

MADDE 13 - KUPA ve MADALYALAR
(1) KTFF tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde müsabakaları sonunda birinci, ikinci ve üçüncü
olan takımlara kupa verilir.
(2) Kupalar tasarımı ile üretimine KTFF karar verir.
(3) Kupa töreni organizasyonu KTFF tarafından yapılır.
(4) Kulüpler,K TFF’nin belirleyeceği organizasyon kurallarına uymak ve kupa törenine katılmak
zorundadırlar.
(5) Futsal Ligi müsabakaları sonunda şampiyon, ikinci ve üçüncü olan kulüplerin futbolcu, teknik adam
ve yöneticilerine, bu başarılarını simgeleyen birer madalya verilir.
(6) Her bir takıma en fazla 20 adet madalya verilir.
MADDE 14 – İTİRAZLAR
(1) Futsal Ligi müsabakalarında oyuncu uygunluğuna ilişkin, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 31.
maddesinin 3. fıkrası ve devamı hükümleri, final müsabakalarında ise aynı maddenin 4. fıkrası
hükümleri uygulanır.
(2) İtirazların dikkate alınması için, itiraz dilekçesinin ve 100 TL tutarındaki itiraz harcının KTFF
tarafından belirtilen banka hesabına yatırıldığına ilişkin belgelerin sunulması zorunludur.
MADDE 15 - HAKEMLER ve GÖZLEMCİ
Müsabakalarda, KTFF tarafından atanan 1 gözlemci ve 4 hakem görev yapar. 2 hakem sahada (orta ve
çizgi), 1 hakem sürenin tutulmasında, 1 hakem de masada görevlidir.
MADDE 16 - SPONSORLUK ve GİŞE GELİRLERİ
Saha içindeki reklam alanlarının tamamı KTFF’ye aittir. KTFF’nin kendisinin düzenlediği maçlar dışında
kalan saha giriş ücretleri ev sahibi kulübe ait olur.
MADDE 16 - AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA KATILIM
(1) Müsabakalar sonucunda şampiyon olan kulüp, KTFF’yi temsilen davet edilmesi halinde Avrupa
Futsal Federasyonu etkinliğine katılmaya hak kazanır. İlgili uluslararası turnuvaya katılım için gerekli
pasaport, vize, ulaşım ve konaklamaya dair sair işlemler ve organizasyon, katılım hakkı kazanan kulüp
tarafından yapılır.
(2) Katılım hakkı kazanan takıma ulaşım masrafları için KTFF tarafından destek sağlanır. Söz konusu
destek kulübün hesabına yatırılır.
MADDE 17 - STATÜDE DÜZENLENMEYEN HUSUSLAR
Statüde ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai olarak karar verme yetkisi KTFF’ye aittir.
MADDE 18 – YÜRÜRLÜK
Bu statü, KTFF Yönetim Kurulu’nun 28.01.2019 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve 29.01.2019
tarihinde KTFF’nin resmi internet sitesi olan www.ktff.org adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

2018-2019 FUTSAL KULÜP TESCİL TAAHHÜTNAMESİ ve İMZA SİRKÜLERİ BEYANNAMESİ

EK-1

Kulüp statüsünde KTFF nezdinde tescil edildiğimiz sürece;
KTFF’nin Tüzük, Talimat, diğer ilgili tüm düzenleme ve kararlarına aynen uyacağımızı, KTFF Tescil
Talimatındaki tüm yükümlülüklerimizi bir tamam eksiksiz yerine getireceğimizi,
KTFF tarafından düzenlenecek kriterler ile lig statülerini kabul ettiğimizi, Amatör Kulüp olduğumuzu
kabul ettiğimizi,
KTFF’nin yargı kurullarının görev ve yetkilerini kabul edip kararlarına uyacağımı ve bu kararlara karşı
hiçbir idari ve adli yargıya, temyiz, tashihi karar, yargılamanın iadesi gibi kanun yollarına
başvurmayacağımı,
1. Kulübümüz ile ilgili her türlü işlemlerde imza atmaya yetkili olanların Adı – Soyadı ve İmza örnekleri
aşağıdaki gibi olduğuna; Yine KTFF nezdinde Kulübümüz ile ilgili her türlü işlemlere imza atmaya
yetkili olanların Adı – Soyadı ve İmza örnekleri aşağıdaki gibi olduğuna,
Yukarıdaki taahhütlerime aykırı hareket ettiğim takdirde tescilimin iptalini ve müsabakalara iştirak
ettirilmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
2. Aşağıdaki imza yetkilileri dışında herhangi birinin işlem yapması halinde taahhütlerimize aykırı
hareket edeceğimizi kabul ettiğimizi; Yine taahhütlerimize aykırı hareket ettiğim takdirde tescilimin
iptalini ve müsabakalara iştirak ettirilmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Kulüp Adı

Mühür

Kulüp Adı ve Mühür

Kulüp Başkanının

Kimlik No:

Adı - Soyadı ve
İmzası:

Kulüp Asbaşkanının

Kimlik No:

Adı - Soyadı ve
İmzası:

Kulüp Federasyon
Temsilcisinin

Kimlik No:

Adı - Soyadı ve
İmzası:

(Tasdik eden tarafından doldurulacaktır.)
Yukarıdaki imzaların huzurumda imzalandığını tasdik eder ve resmi mühürle mühürlerim.
TASDİK: ……………………………………………………………………………

TARİH: (……… / ……… / ………..)

Not: Kulüp yetkilileri tarafından imzalanan bu taahhütname, tasdik memur tarafından tasdik edilecektir veya
bu belge ilgili Kulüp tarafından KTFF Genel Sekreterliği karşısında kimlik kartı ibraz edilmek kaydı ile imza
edilebilir.

KTFF FUTSAL LİGİ KADRO BİLDİRİMİ

(EK-2)

KULÜP ADI:…………………………………………………………………………………………

TARİH:

/

/2019

İDARİ KADRO
NO
1

GÖREVİ
YÖNETİCİ

2

TEK DİREKTÖR

3

Dr. /FİZ/MAS

4

MALZEMECİ

ADI SOYADI

DOĞUM TARİHİ

LİSANS NO

TAKIM KADROSU
NO
1

ADI SOYADI

DOĞUM TARİHİ

FORMA NO

LİSANS NO

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kulüp Yöneticisi Adı Soyadı:…………………………………………………………………….……… İmza:……………………….

LOGO

(EK-3)

