Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu
U15 (15 Yaş-altı) Ligi Statüsü
Madde 1 - Amaç ve Kapsam:
Bu statü; Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na ilgili sezon için kayıt yaptıran Süper Lig, 1.Lig, 2.Lig ve
Yükselme Ligi kulüplerinin yıldız oyuncularını geliştirmek ve Milli Takım kadrolarına yetenek
seviyesi yüksek oyuncular kazandırmak amacıyla düzenlenecek olan U15 Ligi müsabakalarının
organizasyonunu kapsar.
Madde 2 – Kısaltmalar Tanımlar:
Bu Statü metninde geçen;
a) U15 Ligi: Bu lige statü gereği zorunlu olarak ve müracaat ile katılacak olan takımların tek
devreli grup müsabakaları ve puan usulüne göre oynanacak olan grup maçları sonunda
planlanacak olan finallerin organizasyonunu,
b) KTFF: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu,
c) Kulüp: KTFF tarafından tescil edilmiş kulüpleri,
d) LOK: Lig Organizasyon Komitesi, 1 (Komite Başkanı) ve 1 (Koordinatör) ve 1(üyeden) (KTFF
YK tarafından atanan kişiler) oluşur,
e) KTFF DK: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu,
f) KTFF YK: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu,
g) MHK: Merkez Hakem Kurulu,
İfade eder.
Madde 3 – U15 Ligi’ne Katılım:
Süper Lig kulüplerinin katılımı zorunlu olup, yine KTFF’ye kayıtlı diğer kulüplerin KTFF Yönetim
Kurulu’nun belirlediği müracaat süresi içinde müracaat yaparak ve bu müracaatının KTFF YK
tarafından onaylanmasıyla katılım gerçekleşebilir.
Madde 4 – Organizasyon ve Sorumluluklar:
a) U15 Ligi kapsamında oynanacak olan müsabakaların tüm teknik organizasyonu, sezon
planlaması, fikstür çalışması, elverişsiz saha ve hava koşulları nedeniyle veya başka
nedenlerle yapılacak müsabaka ertelemeleri ile gün ve saha değişiklikleri konusunda LOK
veya KTFF YK yetkilidir. LOK tarafından yapılan tüm düzenlemeler, KTFF Yönetim Kurulu
onayı ile Kulüplere, MHK ve ilgili tüm birimlere bildirilir.
b) U15 Ligi karşılaşmalarında ortaya çıkan sorunların çözümünde ve uygulamalarında
Federasyon tarafından yürürlüğe konan bu statü ve diğer mevcut ilgili talimat hükümleri
uygulanır.
Madde 5 – Oyun Kuralları:
U15 Ligi kapsamında oynanan müsabakalarda, KTFF Müsabaka Talimatı ve/veya KTFF Disiplin
Talimatı ve/veya tüm KTFF talimatları ve bu statüde belirtilen oyun kuralları ile birlikte KTFF
Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar uygulanır.
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Madde 6 – Müsabaka Sistemi:
a) İş bu statüde bulunan Madde 16’daki (a) bendinde belirtilen kurallar.
b) KTFF YK tarafından bu lig için müracaatta bulunan ve kabul olunan takımların ayrıca yine bu
statüde belirtilen Süper Lig takımlarının zorunlu katılımıyla LOK tarafından belirlenecek olan
Grup müsabakaları ile başlar.
c) Grup müsabakaları tek devreli puan usulüne göre oynanır.
d) Grup müsabakaları sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi dört grup
üçüncüsü takımın katılımıyla son 16 takım belirlenir.
e) Grup müsabakaları sonunda son 16 takımdan oluşan 4 grup ile müsabakalara devam edilir.
(gruplar oluşturulurken en iyi grup birincileri 4 tanesi 1.torbada, iki grup birincisi ile en iyi iki
grup ikincisi 2.torbada, 4 en iyi grup ikincisi 3.torbada ve en iyi grup üçüncüsü 4.torbada
olacak şekilde yerleştirilir. Yapılan kura çekimi ile gruplar belirlenir. KTFF Müsabaka
Talimatı'nın Madde 10'daki düzenlemeleri dikkate alınarak yapılır.
f) İkinci tur grup müsabakaları tek devreli puan usulüne göre oynanır.
g) Müsabaka sistemi ve Finaller, Madde 16’da (b) bendinde açıklandığı gibi formatta oynanır.
h) Yarı Final ve Final; KTFF YK ve LOK tarafından belirlenecek sahalarda oynanır.
i) Final karşılaşmasında galip gelen takım ilgili futbol sezonu U15 ligi şampiyonu unvanına
sahip olur.
j) Final karşılaşmasındaki takımlara verilecek ödüller KTFF YK tarafından belirlenir.
k) Finallerde normal sürenin berabere bitmesi halinde kazanan takım seri penaltı atışlarıyla
belirlenir.
l) Bu statüde bulunmayan hükümlerle ilgili KTFF YK yetkilidir.
Madde 7 – Sahalar ve Tesisler:
a) Yapılacak olan müsabakalar mutlaka çim ve/veya sentetik sahada oynanır.
b) Ev sahibi kulüp, sahanın hazırlanması ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınması ile
yükümlüdür. (Yarı final ve Final müsabakaları KTFF’ye aittir.)
c) Müsabaka sahasının hazırlanamaması nedeniyle hakem tarafından oynatılmayan maçlar
rakip takımın deplasman giderleri ev sahibi kulüp tarafından karşılanır. Maçın neticesiyle
ilgili karar KTFF ilgili yönetmeliğine göre LOK’un raporu ve KTFF YK onayı ile verilir.
d) Müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında her iki kulübün yönetim kurulu tarafından
seçilmiş ve isimleri önceden KTFF’na bildirilmiş olan 1 yönetici ve KTFF Antrenör Lisans
Kursları Talimatı’nda belirtilen ve KTFF tarafından çıkarılan lisansa sahip olan 1 teknik
sorumlu, 1 teknik sorumlu yardımcısı, 1 kaleci antrenörü, 1 masör/fizyoterapist, 1
malzemeci ile en çok 7 yedek oyuncu saha kenarında kendilerine ayrılan yerlerde oturmaları
kaydı ile sahaya girebilirler.
Madde 8 – Oyuncuların Uygunluğu ve Aranacak belgeler:
a) U15 (15 Yaş-altı) Ligi müsabakalarına, KTFF YK tarafından bu statüyle belirlenen yıllarda
doğmuş olmak.
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b) KKTC Kimlik Kartı fotokopisi (Fotokopi tasdik memuru tarafından aslı gibidir olacak veya
KTFF idari amirliğince aslı gibidir olacak.) veya KKTC doğum belgesi aslı veya halen KTFF’de
lisansı olan kişiler.
c) KKTC vatandaşı olmayan çocuklar için, Anne ve/veya Babası ve/veya Velisi KKTC
makamlarınca verilen oturma ve/veya çalışma izni fotokopisi. (Fotokopi, tasdik memuru
tarafından aslı gibidir olacak veya KTFF idari amirliğince aslı gibidir olacak.)
d) KTFF U15 Ligi Futbolcu Sağlık Raporu. (Form 13)
Sağlık Raporlarının içeriği:
• Bir çocuk doktoru veya dâhiliye uzmanı muayenesi.
• Tıbbi Tahlil Laboratuardan yapılan tam kan sayımı ve demir raporu.
e) Veli Onay Belgesi. (Form 9)
f) Lisans ücreti harcı (Filiz lisans, Transfer, Geçici Transfer ve Geri Dönüş Transfer)
Madde 9 – Transfer:
a) KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nın ilgili hükümleri ve KTFF YK
genelgesiyle bu lig için duyurulan transfer dönemi süreleri uygulanır.
b) Bu lig için belirlenen transfer döneminde yapılan tüm transferler, yalnızca bu ligde yer
alabilir (Geri dönüşler dahil). Başka hiçbir kategoride ilgili sezon içerisinde oynayamaz.
Madde 10 – Takım Kadroları:
a) U15 Ligi müsabakalarında sadece bu lige ait olan ve takım kadrolarında bulunan 18
oyuncunun isimlerini ve forma numaralarını içeren tek tip müsabaka isim listesi kullanılır.
b) Müsabaka İsim Listesi yöneticisi tarafından imzalanarak en geç maçın başlamasından 30
(otuz) dakika önce müsabaka hakemine teslim edilir.
c) U15 Ligi Müsabaka İsim Listesine kural gereği en az 13 futbolcu ve 2 kaleci yazılmak
zorundadır. Aksi takdirde Madde 15 hükümleri uygulanır.
d) Kulüp yöneticisi ve teknik sorumlusu maç başından sonuna kadar sahada bulunmak
zorundadır. (İstisnai sebepler, maçın saha komiserine ve/veya U15 Koordinatörüne
bildirilmek suretiyle uygulanır.)
Madde 11 – Teknik Sorumlular:
a) Takımlar; KTFF YK tarafından belirlenen ilgili talimat gereği bir teknik çalıştırıcıyı takımın
başında bulundurmak zorundadır (C,B,A ve Teknik Direktör Lisansına Sahip). Teknik çalıştırıcı
sözleşmesi olmayan takımlar gruplara alınmayacaktır. (Kulüplerin A takımlarında görev alan
Teknik Adam ve/veya antrenörler ayni zamanda U15 takımlarında görev yapamaz)
b) Teknik sorumlusu olmayan ve/veya müsabaka esnasında sahayı terk eden Teknik çalıştırıcı
için hakem raporlarında belirtildiği takdirde ilgili takıma 400 TL para cezası ile cezalandırılır.
Daha sonraki ihlallerde para cezaları katlanarak devam eder.
Madde 12 – Takım Formaları:
a) Kulüplerin tescilli renklerindeki formaları giyerler. Forma benzerliğinde deplasman takımı
formasını değiştirir. (Sportif Ekipman ve Reklam Talimatı Madde 4 uygulanır.)
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b) Takım kaptanlarının kollarında ayrı renkte bir bant bulunur.
c) Çeyrek Final, Yarı Final ve Final karşılaşmalarında, eşleşmelerde ilk yazılan takım ev sahibi
addolunur. Forma değişimi de bu doğrultuda yine ilgili talimat hükümlerine göre belirlenir.
Madde 13 – İtirazlar:
İlgili futbol sezonu U15 Ligi müsabakalarıyla ilgili her türlü itiraz KTFF tarafından yayınlanan
talimatlara göre yapılır.
Madde 14 – Hakem Atamaları:
U15 Ligi müsabakalarında görev yapacak olan 1 orta hakem, 2 yardımcı hakem, 1 gözlemci, 1 saha
komiseri ile 1 sağlık görevlisi KTFF tarafından görevlendirilir.*
Madde 15 – Disiplin Hükümleri:
a) U15 Ligi kapsamında oynanan müsabakalarda sarı ve kırmızı kart uygulaması yapılır. Ancak 4
sarı kart takibi yapılmaz.
b) U15 Ligi müsabakalarında kart gören oyuncuların cezaları KTFF Disiplin Kurulu tarafından
değerlendirilir. Tüm disiplin ihlallerinin infazıyla ilgili olarak, KTFF Disiplin Talimatı’nın ilgili
hükümleri uygulanır.
c) Gerek grup müsabakalarında gerekse finallerde verilmiş kırmızı kart cezası bulunan
oyuncuların cezaları bir sonraki sezonuna sarkmaz. Ancak Disiplin Kurulu cezaları sonraki
sezonlarda da geçerlidir.
d) Grup müsabakaları kapsamında verilmiş cezalar finallerde de geçerli olur.
e) Madde 16 (Özel Hükümler)'e aykırı davranacak olan kulüpler için;
• Kural 4’de açıklanan müsabaka isim listesinde zorunlu olan en az 15 futbolcuyu fiilen
bulundurmayan takımlar için o maç için (-1) puan cezası;
• Kural 6’da belirtilen zorunlu oyuncu değişikliği sayısına (en az 3 oyuncu) uymayan
ve/veya değişlikleri yapmayan ve/veya eksik değişiklik yapan ve/veya 70. Dakikadan
sonra oyuncu değişikliği yapan takımlara ayrıca yine ilgili maç için ayrıca (-1) puan
cezası;
• Kural 6'da belirtilen kaleci değişikliği kuralına uymayan takımlara da ayrıca (-1) puan
cezası;
KTFF Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. Kurallara uymayan takımların alacağı
puan, (-) ceza puanının da hesaplanmasıyla belirlenir. Ayıca maçın skoru da aynen
tescil edilir ve puan cetvelindeki averaj hesabına yansıtılır.
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Madde 16 - ÖZEL HÜKÜMLER:
a) 2014-2015 Futbol Sezonu’nda U15 Ligi’nde Uygulanacak Değişik Oyun Kuralları:
Kural 1:
(Yaş Sınırı)
Kural 2:

2000 , 2001 ve 2002 yıllarında doğmuş olan futbolcular
oynayabilir. 2003 yılında doğmuş olanlar için, ilgili talimat
hükümleri uygulanır.
Standart Çim veya Sentetik Saha.

(Oyun Alanı)
Kural 3:

Top No: 5

(Top)
Kural 4:
(Oyuncuların Sayısı)
Kural 5:

•
•
•

11 kişi×11 kişi (sahada)
Kadro: 18 kişi (Zorunlu 15 kişi fiilen bulunacak)
Yedek Oyuncu: 7 kişi (6 oyuncu+1 kaleci)

Kural 5:

• 1 Orta Hakem
• 2 Yardımcı Hakem
• 1 Gözlemci
• 1 Saha Komiseri
• 1 Sağlık Görevlisi
Süre: 2×40dk.

(Oyun Süresi)

Devre Arası: 15dk.

(Hakemler ve Diğer Görevliler)

Kural 6:
(Yedekler)

•
•
•

•
•
Kural 7:
(Kartlar)
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Oyucu değişiklik sayısı 7 kişidir. (6 oyuncu, 1 kaleci)
En az 3 Oyuncu değişikliği maçın 70. Dakikasına kadar
yapılması zorunludur.
Her devre başı 1 kaleci değişikliği yapılması
zorundadır. Eğer kaleci değişikliği sakatlık sebebiyle
kullanılacaksa, yedek oyuncu veya yedek kaleci oyuna
girebilir. Bu karar teknik sorumlunun inisiyatifine
bağlıdır.
Kaleci değişikliği hakkını sakatlık sebebiyle 1.devre
kullanan takımlar için, 2.devre başı kaleye yedek
oyunculardan biri geçer.
Kaleciler oyuncu değişikliğine müteakip oyuncu olarak
sahada yer alamaz.
Sarı ve Kırmızı Kart Uygulaması Yapılır.
4 sarı kart takibi yapılmaz.
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b) Müsabaka Sistemi ve Finaller:
• Tek devreli lig formatına göre 6 grupta oynanacak olan müsabakalar sonunda, gruplarında
ilk 2 sırayı alan takımlar ve en iyi grup 3.üncüsü 4 takımın katılımıyla oluşacak son 16 takım
2.Tur grup karşılaşmalarına katılma hakkı eder.
• 1.Tur Grup müsabakaları sonunda 16 takım arasında, 6 grupta lider olacak olan 4 takım
1.torbada ve yine grupları lider bitiren diğer iki takım ile gruplarında en iyi 2.inci olarak
alınacak olan 2 takım 2.torbada, gruplarında 2.inci olan diğer 4 takım 3.torbada ve
gruplarında en iyi 3.üncü olan 4 takım ise 4.torbada olacak şekilde belirlenir. Her torbadan
1'er takım olacak şekilde dört takımdan oluşacak olan 4 grup, çekilecek kuralarla belirlenir.
• Tek devreli lig formatına göre gruplarda oynanacak olan 2.Tur Grup müsabakaları sonunda,
gruplarında ilk 2 sırayı alan takımların katılımıyla oluşacak son 8 takım çeyrek finale yükselir.
• Çeyrek finalist olarak son 8 takım arasına giren takımlar eşleşirken, gruplarını 1.inci bitiren
takımlar seri başı kabul edilir ve ayni gruptan çıkan takım ile eşleşmez. Çift maç eleme
usulüne göre karşılaşmalar oynanır. Tüm düzenlemeler de bu doğrultuda KTFF talimatlarına
uygun yapılır.
• EK 1'deki şablona göre çeyrek final aşamasından başlayarak diğer turlar için belirlenen
müsabaka sistemi uygulanır. Seri başı takımlar (SB) olarak şablonda yer alır.
• Yarı Final ve Final karşılaşmalarının yer ve saatleri LOK tarafından belirlenir.
• Final karşılaşması sonunda galip gelen takım şampiyon olur. Mağlup olan takım da 2.incilik
unvanı kazanır.
• Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan tüm karşılaşmalarda skor eşitliğinin
bozulmaması halinde, seri penaltı atışları yapılır.
Madde 17 - Diğer Hükümler
a) Bu statü hükümlerine aykırı davranan futbolcular veya/veya yöneticiler ve/veya diğer
kişiler ve/veya kulüpler ve/veya dernekler hakkında KTFF’nin ilgili talimatları uygulanır.
b) Bu statü hükümlerinin neticeye tesir edecek şekilde ihlallerinde hükmen mağlubiyet karar
almaya KTFF ilgili kurulu yetkilidir.
c) Statüde ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai olarak karar verme ve/veya
düzenleme yetkisi KTFF Yönetim Kurulu’na aittir.
Madde 18 - Yürürlük:
KTFF Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bu statü 19.03.2015 tarihli ve YK-29/2014-2015 sayılı
KTFF Yönetim Kurulu genelgesiyle KTFF Resmi Internet Sitesi olan www.ktff.org adresinde
yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girer.
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Madde 19 - Yürütme
Bu Statü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyon Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Madde 20 - GEÇİCİ HÜKÜM:
a) Madde 8'in (f) bendinde belirtilen ücret ve/veya ücretler, 2014-2015 Sezonunda bu ligde yer
alan takımlardan alınmayacaktır.
b) Bu talimatın Madde 9 (Transfer) paragrafı, 2014-2015 Sezonunda TAMSU U15 Ligi'ne
müracaat etmeyen takımların futbolcuları için uygulanacaktır. Bu lig'de yer alan takımlar başka
hiçbir kulüpten transfer yapamayacaktır.
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EK-1:
(Ev sahibi)
(1)(SB)

(Ev sahibi)

(2)

(Ev sahibi)

(3)
(4)(SB)
FİNAL
(5)(SB)
(6)

(7)
(8)(SB)
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