Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu
2017-2018 Sezonu
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 ve
diğer liglerdeki 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;
KTFF: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nu,
Kulüp: KTFF tarafından tescil edilmiş kulüpleri,
LOK: Lig Organizasyon Komitesi'ni,
KTFF DK: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nu,
KTFF YK: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nu,
MHK: Merkez Hakem Kurulu'nu,
U15 Ligi: Bu lige statü gereği zorunlu olarak ve müracaat ile katılacak olan takımların puan
usulüne göre planlanacak olan lig organizasyonunu,
İfade eder.
Madde 3 – U15 Ligi’ne Katılım ve Müracaat Usulü:
Süper Lig kulüplerinin katılımı zorunlu olup, yine KTFF’ye kayıtlı 1.Lig ve diğer lig kulüpleri, 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 statünün 16.maddesinde belirtilen oyun kuralları ile
birlikte, KTFF Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar uygulanır.
Madde 6 – 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.
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c) Son 16, Çeyrek Final ve Yarı Final; müsabakaları tek maç olarak oynanır.
d) Final müsabakasını düzenleme KTFF’ye aittir.
e) 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.
f) 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 7 – Oyuncuların Uygunluğu ve Aranacak belgeler:
a) U15 (15 Yaş-altı) Ligi müsabakalarına, KTFF YK tarafından bu statüyle belirlenen yıllarda
doğmuş olmak.
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:
aa) Bir çocuk doktoru veya dâhiliye uzmanı muayenesi.
bb) 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 8 – 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.
c) U15 Liginde yer alan takımlar, bu ligde yer almayan takımlardan ilgili sezon içerisinde
doğabilecek her türlü sakatlığı maddi olarak karşılamak suretiyle ilgili kulübün adına
KTFF'ye yatırılacak 500 TL. (Kiralık Bedeli) karşılığında ilgili futbolcuyu U15 Ligi son
karşılaşmasına kadar Geçici olarak transfer yapabilirler.
Madde 9 – 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 14 hükümleri uygulanır.
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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 10 – 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 500 TL para cezası ile cezalandırılır.
Daha sonraki ihlallerde para cezaları katlanarak devam eder.
Madde 11 – Takım Formaları:
a) Kulüplerin tescilli renklerindeki formaları giyerler. Forma benzerliğinde deplasman takımı
formasını değiştirir. (Sportif Ekipman ve Reklam Talimatı Madde 4 uygulanır.)
b) Takım kaptanlarının kollarında ayrı renkte bir bant bulunur.
c) Final karşılaşmasında, eşleşmelerde ilk yazılan takım ev sahibi addolunur. Forma değişimi de
bu doğrultuda yine ilgili talimat hükümlerine göre belirlenir.
Madde 12 – İtirazlar:
İlgili futbol sezonu U15 Ligi müsabakalarıyla ilgili her türlü itiraz KTFF tarafından yayınlanan
talimatlara göre yapılır.
Madde 13 – Hakem ve Diğer Görevlilerin 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 14 – 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 madde ve tüm hükümleri uygulanır.
c) Özel Hükümler (Madde 15)'de, belirtilen kurallara aykırı davranacak olan kulüpler için;
aa) Kural 4’de açıklanan müsabaka isim listesinde zorunlu olan en az 15 futbolcuyu
fiilen bulundurmayan takımlar için, o maç için (-1) puan cezası,
bb) Kural 7 (A)'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, o maç için (-1) puan cezası,
cc) Kural 7 (B) ve (C)'de belirtilen kaleci değişikliği kuralına uymayan takımlara o maç
için (-1) puan cezası,
dd) Yukarıda belirtilen (aa), (bb) ve (cc) kurallarında verilen (-1) puan cezaları, kurallara
uymamasından dolayı ilgili takıma tümü birden olmakla beraber, ayrı ayrı da verilir.
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ee) Grup müsabakaları haricinde oynanan tüm eleme usulü karşılaşmalarında, bu
statünün 15.Maddesinde belirtilen kurallara ve/veya uygulamalardan herhangi
birine aykırı davranan kulübe, hükmen mağlubiyet cezası;
verilir.
Yukarıdaki fıkralardaki tüm cezalar, KTFF Disiplin Kurulu tarafından uygulanır.
Kurallara uymayan takımların alacağı ceza puanı, ilgili karşılaşma sonucunda alınan
ve/veya alınmayan puandan eksi (-) ceza puanının da hesaplanmasıyla belirlenir.
Ayrıca, maçın skoru da aynen tescil edilir ve puan cetvelindeki averaj hesabına da
yansıtılır.
Madde 15 - ÖZEL HÜKÜMLER:
a) U15 Ligi’nde Uygulanacak Değişik Oyun Kuralları:
Kural 1: (Yaş Sınırı)

01.01.2003 veya daha sonraki tarihlerde doğumuş
olanlar. Ancak 2006 yılında doğmuş olanlar için ise,
Amatör Yerli Futbolcu Talimatının ilgili hükümleri
uygulanır.

Kural 2: (Oyun Alanı)

Standart Çim Saha veya Sentetik Saha.

Kural 3: (Top)

Top No: 5

Kural 4: (Oyuncuların Sayısı)

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

Kural 5: (Hakemler ve Diğer
Görevliler)

1 Orta Hakem, 2 Yardımcı Hakem, 1 Gözlemci, 1 Saha
Komiseri, 1 Sağlık Görevlisi

Kural 6: (Oyun Süresi)

Süre: 2 × 40dk. Devre Arası: 15dk.

Kural 7: (Yedekler)

A) Oyucu değişiklik sayısı 7 kişidir. (6 oyuncu, 1 kaleci)
En az 3 Oyuncu değişikliği maçın 70. Dakikasına kadar
yapılması zorunludur.
B) 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.
C) Kadroda kaleci olarak yazılan kişiler, o gün sadece
kaleci olarak görev yapabilirler. Oyuncu olarak sahada
yer alamazlar.
A) Sarı ve Kırmızı Kart Uygulaması Yapılır.
B) 4 sarı kart takibi yapılmaz.

Kural 8: (Kartlar)
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b) Müsabaka Sistemi:
1) 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.
2) 6 grupta, çift devreli lig formatına göre oynanır.
3) 6 grupta oynanacak olan müsabakalar sonunda son 16 takım, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar ve
en iyi grup 3.üncüsü toplam 4 takımın katılımıyla son 16 takım belirlenir.
4) En iyi grup 2.inci ve 3.üncüleri sırasıyla aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:
aa) Alınan puanların maç sayısına bölünmesi sonucu çıkan sonuçtaki puan üstünlüğüne bakılır. (çıkan
sonuç küsuratlı ise bir üst rakama tamamlanır. Ancak, puanı tamamlanmayan takım, puanı
tamamlanan takıma karşı üstün sayılır.)
bb) 1.inci kriterde eşitlik bozulmuyorsa, genel gol averajındaki sayı, oynanan müsabaka sayısına
bölünür. Çıkan sonuçtaki gol üstünlüğüne bakılır. (çıkan sonuç küsuratlı ise bir üst rakama
tamamlanır. Ancak, puanı tamamlanmayan takım, puanı tamamlanan takıma karşı üstün sayılır.)
cc) 1.inci ve 2.inci kriterde eşitlik bozulmuyorsa, takımların galibiyet sayısı oynanan müsabaka
sayısına bölünür. Çıkan sonuçtaki galibiyet üstünlüğüne bakılır. (çıkan sonuç küsuratlı ise bir üst
rakama tamamlanır. Ancak, puanı tamamlanmayan takım, puanı tamamlanan takıma karşı üstün
sayılır.)
dd) 1.inci, 2.inci ve 3.üncü kriterde eşitlik bozulmuyorsa, takımların mağlubiyet sayısı oynanan
müsabaka sayısına bölünür. Çıkan sonuçtaki mağlubiyet azlığını bakılır. (çıkan sonuç küsuratlı ise bir
üst rakama tamamlanır. Ancak, puanı tamamlanmayan takım, puanı tamamlanan takıma karşı üstün
sayılır.)
5) 6 grupta lider olacak olan 6 takım ve yine gruplarında en iyi 2.inci olacak olan 2 takım, seri başı takım
olarak belirlenir. En iyi 2.inci olacak olan 2 takımın belirlenmesinde bu maddenin 3.fıkrasındaki kriterler
sırasıyla uygulanır.
6) Son 16 takım, tek maç eleme sistemine göre, EK-1'deki şablona göre ev sahibi takımın sahasında
oynanır. Seri başı takımlar, (1'den 8'e) şablonda yer alır. Galip gelenler çeyrek finale yükselir.
7) Çeyrek finalist, Yarı Finalist ve Finalist olacak takımlar, tek maç eleme sistemine göre oynayacakları
karşılaşmaları EK-1'deki gibi eşleşir. Karşılaşmalar, tarafsız sahalarda oynanır. Çeyrek Final , Yarı Final ve
Final karşılaşmalarının normal süresi beraberlikle sonuçlanması halinde, seri penaltı atışı uygulamasına
geçilir.
8) Final karşılaşması sonunda galip gelen takım U15 Ligi şampiyonu olur. Mağlup olan takım da U15 Ligi
2.incilik unvanı kazanır.
9) Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan tüm karşılaşmalarda skor eşitliğinin bozulmaması
halinde, seri penaltı atışları yapılır.

Madde 16 – Lig Logosu ve Lig İsmi:
U15 Ligi logosu ve ismi, KTFF tarafından belirlenir. Lig logosu kullanımı ve Ligin isimlendirmesi
KTFF’ye aittir. (EK-2)
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.
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Madde 18 - Yürürlük:
Bu Statü, KTFF Yönetim Kurulu’nun 21.08.2017 tarihli toplantısında kabul edilmiş YK-03/20172018 sayılı genelge kararıyla KTFF’nin resmi web sitesi olan www.ktff.org adresinde yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Madde 19 - Yürütme
Bu Statü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyon Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Statüde
bulunmayan hükümlerle ilgili olarak, KTFF Yönetim Kurulu yetkilidir.
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EK-1: (Son 16 Takım Eşleşmesi ve Sonraki Turlar)
1 (E)
A (D)

1/4 (E)
1/2 (E)

8 (E)
B (D)

1/4 (D)
FİNALİST (E)

C (E)
7 (D)

1/4 (E)
1/2 (D)

D (E)
6 (D)

1/4 (D)

2017-2018 U15 LİGİ
ŞAMPİYONU

5 (E)
E (D)

1/4 (E)
1/2 (E)

4 (E)
F (D)

1/4 (D)
FİNALİST (D)

G (E)
3 (D)

1/4 (E)
1/2 (D)

H (E)
2 (D)

1/4 (D)

1-8: Seri Başı Takımlar
(E): Ev Sahibi Takım
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A-H: Diğer 8 Takım
(D): Deplasman Takımı
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EK 2: Lig Logosu
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