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2008 - 2009 Sezonu 
U14 ve U15 Coca-Cola Akademi Ligleri Statüsü (*) 

 
 
 
 
Madde 1 - Amaç ve Kapsam 
 
Bu Statü, Turkcell Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. ve amatör liglerde 
tescilli futbol takımları bulunan kulüplerin genç oyuncularını geliştirmek ve Genç Milli 
Takım kadrolarına yetenek seviyesi yüksek oyuncular kazandırmak amacıyla, 2008-2009 
sezonunda düzenlenecek olan U14 ve U15 Coca-Cola Akademi Ligleri’ne katılım 
koşullarının; kulüp yöneticilerinin, teknik sorumluların, futbolcuların ve diğer ilgililerin 
uymakla yükümlü oldukları kuralların ve Coca-Cola Akademi Ligleri kapsamında 
oynanacak olan müsabakaların organizasyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 
amacıyla hazırlanmıştır. 
(2008-2009 sezonunda Coca-Cola Akademi Ligleri’ne katılacak olan takımların listesi 
için bkz. Ek -1) 
 
Madde 2 – Kısaltmalar ve Tanımlar  
 
Bu Statü metninde geçen; 
a. Coca-Cola Akademi Ligleri: Pilot uygulama alanları olarak seçilen Marmara, İç 

Anadolu, Çukurova ve Ege bölgelerin her birinde, U14 (14 yaş altı) ve U15 (15 yaş 
altı) yaş gruplarına yönelik iki ayrı deplasmanlı ligden oluşan organizasyonu, 

b. TFF:  Türkiye Futbol Federasyonu’nu, 
c. Bölge Müdürlüğü: Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüklerini, 
d. Kulüp: Amatör veya profesyonel futbol faaliyetlerinde bulunan ve TFF tarafından                        

tescil edilmiş dernek veya şirketleri, 
e. UFGA: Ulusal Futbol Gelişim Akademisi’ni, 
f. FMT: Futbol Müsabaka Talimatı’nı, 
g. FDT: Futbol Disiplin Talimatı’nı, 
h. AFDK: Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nu, 
i. MHK: Merkez Hakem Kurulu’nu, 
ifade eder. 
 
Madde 3 - Katılım Koşulları 
 

(1) 2008-2009 sezonunda Turkcell Süper Lig, Bank Asya 1.Lig, 2. Lig, 3. Lig ve amatör 
liglerde futbol takımları bulunan ve merkezi belirtilen pilot bölgeler kapsamında yer alan 
kulüpler,  
 
a.  Bu Statü’nün, tesislere ilişkin 7. maddesinde ve teknik sorumlulara ilişkin 12. 
maddesinde belirtilmiş olan yeterlilik koşullarına sahip olmak,  
 
b.  TFF tarafından hazırlamış olan “Katılım Formu ve Taahhütnamesi” (bkz. Ek-2) ile 
“Tesis Taahhütnamesi”ni (bkz. Ek-3) 2 nüsha halinde doldurup imzalayarak 20 Ekim 
2008 tarihine kadar bağlı bulunduğu TFF Bölge Müdürlükleri’ne teslim etmiş olmak, 
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c. Kulüp merkezinin yer aldığı bölgede düzenlenen U13 yaş grubu yerel futbol liglerine 
katılıyor olmak koşuluyla Coca-Cola Akademi Ligleri’ne tescil ve katılım başvurusunda 
bulunabilirler. 
 

(2) Kulüpler,  Coca-Cola Akademi Ligleri’ne her iki yaş grubunda da (U14 ve U15) katılmak 
zorundadırlar. 
 

(3)  Coca-Cola Akademi Ligleri’ne tescil edilmiş bulunan bir kulübün, belirtilen şartlardan 
herhangi birini sonradan kaybetmesi halinde TFF Yönetim Kurulu, söz konusu kulübün 
futbol takımının Coca-Cola Akademi Ligleri’nden ihraç edilmesine karar verebilir. 
 
Madde 4 - Organizasyon ve Sorumluluklar 
 

(1) Coca-Cola Akademi Ligleri 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 UFGA yetkilidir. UFGA tarafından yapılan bu düzenlemeler, 
TFF Bölge Müdürlükleri aracılığı ile kulüplere, MHK’ya ve ilgili tüm birimlere 
gönderilir. 
 

(2) TFF Bölge Müdürleri, elverişsiz saha ve hava koşullarında müsabakaların oynanabileceği 
başka sahaların bulunması için, kulüpler ve ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile 
işbirliği yaparlar. 
 

(3) İlan olunan saatte müsabakanın oynanacağı sahaya gelmeyen veya müsabakayı terk eden 
takım hakkında FMT. m.28 belirlenen usuller uyarınca hükmen mağlubiyet kararı verilir.  
Bu halde ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın 
zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. 
Bu davranışın tekrarı veya belirlenen tazminatın ödenmemesi halinde TFF, söz konusu 
takımın Coca-Cola Akademi Ligleri’nden ihracına karar verebilir. 
 
Madde 5 - Oyun Kuralları 
 
Coca-Cola Akademi Ligleri kapsamında oynanan müsabakalarda, Futbol Müsabaka 
Talimatı, Futbol Disiplin Talimatı, Amatör Futbolcu ve Kulüp Değiştirme Talimatı, 
Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı, 2008-2009 sezonunda 
Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar, FIFA Uluslararası Oyun Kuralları ve bu 
statüde belirtilen oyun kuralları uygulanır. (FIFA Uluslararası Oyun Kuralları’nın giriş 
bölümünde verilen yetkiye dayanılarak, oyun kurallarında yapılan değişiklikler Ek-4’deki 
tabloda belirtilmiştir.) 
 
Madde 6 - Müsabaka Sistemi ve Türkiye Finalleri 
 

(1) Müsabakalar, merkezleri pilot bölgeler kapsamında yer alan ve birbirlerine karayolu ile 
en fazla 3 saatlik mesafede bulunan kulüplerin U14 ve U15 yaş gruplarındaki takımları 
arasında, bölgesel gruplardaki takım sayılarına göre iki veya daha fazla devreli lig 
usulüne göre deplasmanlı olarak oynanır.  
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(2) Lig devrelerinin çift sayı olarak belirlenmesi halinde, her iki takımın sahasında eşit 
sayıda müsabaka oynanır. Lig devrelerinin tek sayı olarak belirlenmesi halinde, iki takım 
arasında oynanacak son müsabakalar, ikili averajda üstün olan takımın sahasında oynanır. 
 

(3) Müsabakalarda kazanan takımlara 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir), kaybeden 
takımlara sıfır (0) puan verilir. Müsabaka sonuçları, TFF tarafından tescil edilmeden 
geçerli sayılmaz. 
 

(4) Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puanı kazanan takım birinci, ondan    
sonra gelen ikinci ve................ olarak sıralanır. 2008 - 2009 Sezonunda aynı puana sahip 
ilgili takımlar arasında aşağıda belirtilen esaslar uygulanır: 

a. Öncelikle aynı puana sahip ilgili takımların kendi aralarında oynadıkları 
müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır. 

b. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki 
müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Kendi aralarındaki maçlarda atılan gollerde 
eşitlik var ise, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)  

c. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol averajı eşitliği devam ediyorsa, Genel 
puantajdaki gol averajına bakılır. Takımlar arasındaki gol averajı da eşit ise daha 
fazla gol atmış olan takım üstün sayılır. 

d. Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün 
sayılır. 

e. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde, ilgili takımların sezon 
boyunca görmüş oldukları toplam kırmızı kart sayılarına bakılır. Kırmızı kart 
sayılarının eşitliği halinde toplam sarı kart sayısı daha az olan takım üstün sayılır.  

f. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili 
takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü müsabakaları neticesinde kazanan 
takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır. 

 

(5) Coca-Cola Akademi Ligleri U14 ve U15 Türkiye Finalleri, bölgesel ligler kapsamında 
yapılan müsabakaların sona ermesinin ve puan sıralamasının belirlenmesinin ardından 
UFGA tarafından belirlenecek tarih ve yerde aşağıda belirtilen usullere göre yapılır: 
 
a. Her 4 bölgede U14 ve U15 yaş gruplarında düzenlenen Coca-Cola Akademi 
Ligleri’nde ilk 3 sırayı alan takımlar ile her bölgede ilk 3’e giremeyen takımların 
oyuncuları arasından UFGA tarafından seçilen oyunculardan oluşan karma takımlar, her 
iki yaş grubu için aşağıdaki şekilde 4 gruba ayrılırlar: 

 
A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu 
Marmara Bölgesi 1.si Ege Bölgesi 1.si İç Anadolu Bölgesi 1.si Çukurova Bölgesi 1.si 
Ege Bölgesi 2.si İç Anadolu Bölgesi 2.si Çukurova Bölgesi 2.si Marmara Bölgesi 2.si 
İç Anadolu Bölgesi 3.sü Çukurova Bölgesi 3.sü Marmara Bölgesi 3.sü Ege Bölgesi 3.sü 
Çukurova Bölge Karması Marmara Bölge Karması Ege Bölgesi Karması  İç Anadolu Bölgesi Karması 

  
b. Her grubun kendi içinde puan usulüne göre oynadığı müsabakaların ardından, her 
grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, çeyrek finallere katılma hakkını kazanırlar.  
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c. Çeyrek final müsabakaları, aşağıda belirtilen takımlar arasında FMT m. 11 uyarınca 
tek maçlı eleme usulüne göre oynanır: 
Çeyrek Final 1. Eşleşme: A Grubu 1.si ile B Grubu 2.si arasında 
Çeyrek Final 2. Eşleşme: B Grubu 1.si ile A Grubu 2.si arasında 
Çeyrek Final 3. Eşleşme: C Grubu 1.si ile D Grubu 2.si arasında 
Çeyrek Final 4. Eşleşme: D Grubu 1.si ile C Grubu 2.si arasında 
 
d. Yarı final müsabakaları, çeyrek finallerdeki 1. eşleşmenin galibi ile 2. eşleşmenin galibi 
arasında ve 3. eşleşme ile 4. eşleşmenin galibi arasında tek maçlı eleme usulüne göre 
oynanır.  
 
e. Final karşılaşmasında galip gelen takım “2008-2009 Sezonu Coca-Cola Akademi 
Ligleri Türkiye Şampiyonu” unvanına sahip olur. 
 
f. Türkiye Finalleri sonunda 1., 2. ve 3. sırayı alan takımlara verilecek ödüller, TFF 
tarafından belirlenir. 
 
g. Çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının normal sürelerinin berabere bitmesi 
halinde, kazanan takımlar seri penaltı atışlarıyla belirlenir. 
 
Madde 7 - Sahalar ve Tesisler 
 

(1) U14 ve U15 yaş gruplarındaki Coca-Cola Akademi Ligi müsabakaları, mülkiyeti ev 
sahibi kulüplere ait olan veya münhasıran bu kulüplere tahsis edilmiş olan tesislerde, 
mutlaka çim saha veya sentetik çim sahalarda oynanır.  

 
(2) Ev sahibi kulüp, müsabakaların oynanacağı sahanın hazırlanması, sahada bir doktorun 

hazır bulundurulması ve gerekli diğer sağlık ve emniyet tedbirlerinin alınması ile 
yükümlüdür.  

 
(3) Müsabaka sahasının hazırlanmaması nedeniyle hakem tarafından oynatılmayan maçlarda 

rakip takımın deplasman giderleri ve hakem ücretleri, ev sahibi kulüp tarafından 
karşılanır.  

 
(4) Müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında, her iki kulübün Yönetim Kurulları 

tarafından seçilmiş ve isimleri önceden TFF’ye bildirilmiş olan bir yönetici, UFGA 
tarafından verilmiş “Akademi Ligleri Çalıştırıcısı Akreditasyon Kartı”na sahip teknik 
çalıştırıcılar, bir doktor, bir masör ve 5 yedek futbolcu, saha kenarında kendilerine 
ayrılmış özel yerlerde oturmaları kaydıyla sahaya girebilirler. 
 
Madde 8 - Oyuncuların Uygunluğu 
 

(1) U14 yaş grubu Coca-Cola Akademi Ligi müsabakalarına katılacak oyuncuların, 1995 
veya daha sonraki yıllarda; U15 yaş grubu Coca-Cola Akademi Ligi müsabakalarına 
katılacak oyuncuların ise 1994 veya daha sonraki yıllarda doğmuş olmaları şarttır.  

 
(2) Hastane doğum belgesi olmayan oyunculardan, 1 kereye mahsus olmak üzere, UFGA 

tarafından öngörülen merkezlerden alınacak resimli kemik ölçüm raporu istenir. 
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(3) Her oyuncunun kendi yaş grubunda düzenlenen müsabakalarda oynaması esastır. U15 yaş 
grubu Coca-Cola Akademi Ligi müsabakalarında bir kez takım kadrosunda yer almış 
oyuncular, kaleciler hariç, aynı sezon içinde bir daha U14 yaş grubunda düzenlenen 
müsabakalarda takım kadrosuna alınamazlar. 

 
(4) 2008-2009 sezonunda yerel ligler kapsamında yapılan müsabakalarda takım kadrosunda 

yer almış bir oyuncunun, daha sonra Coca-Cola Akademi Ligi müsabakalarında takım 
kadrosuna alınması mümkündür; ancak bir oyuncu, bir kez Coca-Cola Akademi Ligi 
müsabakalarında takım kadrosunda yer aldıktan sonra, aynı sezon içinde bir daha yerel lig 
müsabakalarında kadroya alınamaz. 

 
(5) Coca-Cola Akademi Ligleri kapsamındaki müsabakalara katılan her takımın kadrosunda, 

amatör veya profesyonel statüdeki TC vatandaşı futbolcular ile 2 yabancı uyruklu amatör 
futbolcu yer alabilir. 
 

(6) 2008-2009 eğitim yılına ilişkin SBS puanları 500 üzerinden 200’in altında olan ilköğretim 
öğrencileri ile yıl sonu not ortalamaları 5 üzerinden 2’nin altında olan ortaöğretim 
öğrencileri, 2009-2010 sezonunda Coca-Cola Akademi Ligleri’ne katılamazlar. 

 
Madde 9 - Lisans İşlemleri 
 

(1) Bu Statü’nün 8. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan futbolcuların lisans işlemleri, 
TFF Bölge Müdürlükleri tarafından yapılır.  

 
(2) Lisans işlemlerinin yapılması için, futbolcunun hukuki statüsüne göre TFF tarafından 

belirlenmiş olan tescil ve lisans için gerekli belgeler ile yasal temsilcileri tarafından 
imzalanmış olan seyahat muvafakatnamelerinin TFF Bölge Müdürlükleri’ne sunulması 
zorunludur. (Seyahat Muvafakatnamesi örneği için bkz. Ek-5) 
 
Madde 10 - Sigorta 
 

(1) Kulüpler, Coca-Cola Akademi Ligi müsabakalarında kadrolarında bulunan her bir amatör 
futbolcuyu, en az aşağıda gösterilen sigorta teminat miktarları üzerinden özel sigorta 
şirketlerine sigorta ettirirler. 

 
(2) Kulüpler tarafından yaptırılacak özel sigorta poliçeleri ile sezon sonuna kadar sigorta 

primlerinin ödendiğine dair belgenin TFF Bölge Müdürlükleri’ne sunulması zorunludur. 

 
Madde 11 – Takım Kadroları 
 

(1) Coca-Cola Akademi Ligi müsabakalarında, sadece bu lige ait olan ve takım kadrosunda 
bulunan 16 oyuncunun isimlerini ve forma numaralarını içeren tek tip müsabaka isim 
listesi kullanılır. Bu listeler, kulüp yöneticileri veya teknik sorumlular tarafından 
imzalanarak, en geç maçın başlamasından 30 dakika önce müsabaka hakemine teslim 
edilir. (Coca-Cola Akademi Ligleri’nde kullanılacak müsabaka isim listesi için bkz. Ek-6) 

ÖLÜM HALİNDE:                         25.000 YTL  
DAİMİ MALULİYET HALİNDE:                        20.000 YTL     
HASTALIK VE TEDAVİ MASRAFLARI:                          2.250 YTL     
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(2) Sahaya 16 oyuncu ile çıkılması zorunludur. Müsabakanın başlamasından en az 48 saat 
önce UFGA’ya haklı sebepleri açıklayan bir dilekçe ile başvurarak yazılı izin almadan 
aksi yönde hareket eden kulüp yöneticilerine ve teknik sorumlulara hak mahrumiyeti 
cezası verilir. 

 
(3) Müsabaka isim listesinde isimleri bulunan bütün oyuncuların oyuna girmeleri esastır. 2. 

yarı başlamadan önce her takımın 3’er oyuncu değişikliği yapmaları zorunludur. Haklı bir 
sebep olmaksızın bu kuralı ihlal eden kulüp yöneticilerine ve teknik sorumlulara hak 
mahrumiyeti cezası verilir.   
 

(4) Teknik sorumlu veya antrenörler, diğer iki oyuncu değişikliğinin zamanını serbestçe 
belirleyebilirler. 

 
(5) Oyundan alınmış olan oyuncular yeniden oyuna giremezler.  
 
(6) Hakem tarafından oyundan ihraç edilen oyuncuların yerine oyuncu alınamaz.  
 
(7) Oyun başlamadan önce hakem tarafından ihraç edilen oyuncunun yerine, yalnızca yedek 

isim listesindeki oyunculardan biri girebilir. Bu şekilde eksilecek yedek listesine yeniden 
yedek oyuncu yazılamaz. 

 
(8) Coca-Cola Akademi Ligleri Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazanan takımlar, U14 ve 

U15 yaş gruplarına ilişkin müsabaka isim listelerini, finallerin başlamasından en geç 1 
gün önce UFGA’ya teslim ederler. Bir oyuncunun ismi, sadece bir yaş grubuna ilişkin 
müsabaka isim listesinde yer alabilir ve oyuncu, finaller boyunca sadece bu yaş grubunda 
yapılan müsabakalarda kadroya alınabilir. 
 
Madde 12 - Teknik sorumlu ve Antrenörlerin uygunluğu 
 

(1) Coca-Cola Akademi Ligi müsabakalarına katılan kulüpler,  U14 ve U15 yaş gruplarının 
her biri için, UEFA B Lisansı’na ve Akademi Ligleri Çalıştırıcısı Sertifikası’na sahip bir 
çalıştırıcı bulundurmak zorundadırlar.  

 
(2) TFF’nin uyarısına rağmen 2 hafta içinde bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kulüplerin, 

Coca-Cola Akademi Ligleri’nden ihraç edilmelerine Yönetim Kurulu tarafından karar 
verilebilir. 
 
Madde 13- Formalar 
 

(1)  Coca-Cola Akademi Ligleri kapsamında oynanan müsabakalara katılan takımlar, Futbol 
Müsabaka Talimatı’nın 30. maddesi uyarınca, bağlı bulundukları kulüplerin tescilli 
renklerindeki formaları giyerler  

 
(2) Formanın arka yüzünde 1-16 rakamları arasında bir forma numarası yer alır; aynı numara 

şortun ön yüzüne de yazılır. Formaların ön yüzünde,şortlarda ve çoraplarda kulüp logosu 
ve üretici firma amblemi bulunabilir.  

 
(3) Takım kaptanlarının kollarından birinde 5 cm eninde ve ayrı renkte bir bant bulunur. 
 



 7

(4) Kaleciler, diğer oyuncular ile müsabaka hakemlerinden bariz bir şekilde farklı renklerde 
forma giyerler. 

 
(5) Formalara konulacak reklamların Reklam Talimatı hükümlerine uygun olması zorunludur. 

 
 
Madde 14- İtirazlar 
 

(1) Coca-Cola Akademi Ligleri müsabakaları ile ilgili her türlü itiraz, FMT’nin 34 ve 35. 
maddelerinde belirtilen sürelere ve usullere göre UFGA’ya yapılır. İtirazın isleme 
alınması için 100,-YTL tutarındaki itiraz depozitosunun, TFF tarafından bildirilecek olan 
olan banka hesabına yatırılıp, banka dekontunun itiraz dilekçesiyle birlikte ibraz edilmesi 
zorunludur. 

 
(2) Yaş konularında yapılacak usulsüzlükleri önlemek amacıyla TFF, gerekli görülmesi 

halinde, aynı yaş grubundaki diğer oyuncular ile aralarında her açıdan farklılık görülen 
oyuncuların ve lisanslarında yazılı olan doğum tarihleri  “01.01.1995” ve “01.01.1994” 
olan oyuncuların takip edilmesine ve kemik yaşlarının saptanmasına re’sen karar 
verebilir. 
 
Madde 15- Hakem Atamaları 
 

(1) Coca-Cola Akademi Ligi müsabakalarında görev yapacak olan 1 (bir) hakem ve 2 (iki) 
yardımcı hakem, İl Hakem Kurulu tarafından atanır. 

 
(2) Müsabakalarda görevlendirilecek hakemlerin ücretleri ile “Merkez Hakem Kurulu 

Hakem, Gözlemci Ve Eğitimci Tazminat, Harcırah, Ulaşım Ücretleri İle Ödeme Prensip 
ve Yöntemleri’ İç Talimatı” uyarınca belirlenen karayolu ile ulaşım masrafları, TFF 
Bölge Müdürlüklerinin onayından sonra TFF Mali İşler Müdürlüğü’nce ödenir.  
 
Madde 16- Disiplin Hükümleri 
 

(1) Coca-Cola Akademi Ligleri kapsamında oynanan müsabakalarda, sarı ve kırmızı kart 
uygulaması yapılır; ancak sarı kart takibi yapılmaz.  

 
(2) Coca-Cola Akademi Ligi müsabakalarında kırmızı kart gören oyuncular, AFDK 

tarafından başka bir karar verilmediği takdirde bir sonraki maçta kadroda yer alamazlar. 
 
(3) Gerek Bölgesel Lig müsabakaları, gerekse Türkiye Finalleri müsabakaları nedeniyle 

verilmiş kırmızı kart cezası veya AFDK tarafından verilmiş cezası bulunan oyuncuların 
cezaları, 2009-2010 sezonuna sarkar.  

 
(4) Kırmızı kart cezaları ve AFDK tarafından verilmiş olan cezalar,  üst yaş kategorilerinde 

de geçerli olur.  
 
(5) Bölgesel Lig müsabakaları kapsamında verilmiş cezalar Türkiye Finallerinde de geçerli 

olur. 
 
(6) Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında doğacak saha ve seyirci olayları 

nedeniyle yapılacak işlemler, UFGA Müdürlüğü tarafından yürütülür.  
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(7) Bir kulübün futbolcuları, yöneticileri, teknik sorumluları ve antrenörleri ile görevlilerinin, 

hakeme karşı ayrı ayrı veya birlikte fiili eylemde bulunmaları, kavgaya sebebiyet 
vermeleri ve bu eylemleri dolayısıyla müsabakaya devam olunması olanağının kalmadığı 
durumlarda, hakem müsabakayı tatil ettiğini ilan eder. Bu halde, olay ve fiillerin niteliğine 
göre FDT hükümleri uygulanır. 

 
(8) Seyircilerin taşkın ve edebe aykırı hareketleri ile birlikte müsabakaya fiili eylemleri 

sonucu, müsabakanın devam ettirilmesine olanak kalmaması halinde, hakem müsabakayı 
tatil ettiğini ilan eder. Bu halde, olayın ve fiillerin niteliğine göre FDT hükümleri 
uygulanır. 
 

(9) Müsabaka raporları, hakemler tarafından hazırlanarak, maçın oynandığı günü takip eden 
ilk iş gününde saat 12:00’a kadar faks yoluyla (faks numarası ilgili kulüplere 
bildirilecektir.) MHK’ya iletilir ve MHK tarafından UFGA’ya gönderilir. Bu müsabaka 
raporları, UFGA tarafından incelendikten sonra, gerekli görülenler AFDK’ya sevk 
edilmek üzere, disiplin müfettişlerine iletilir. 

 
(10) AFDK tarafından verilen kararlar, FDT hükümleri uyarınca ilgili kulüplere e-mail ve faks 

yoluyla bildirilir. 
 

Madde 17 – Son Hükümler 
 

(1) Bu Statü hükümlerine aykırı davranan kişi ve kuruluşlar hakkında FDT hükümleri 
uygulanır. 
 

(2) Bu statü hükümlerinin neticeye tesir edecek şekilde ihlallerinde hükmen mağlubiyet 
kararı almaya TFF yetkilidir. 

 
(3) Statüde ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai olarak karar verme yetkisi TFF’ ye 

aittir. 
 

Madde 18- Yürürlük 
 

TFF Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bu statü, TFF’nin resmi internet sitesi olan 
www.tff.org adresinde ilan edilerek yürürlüğe girer. 
 
Madde 19- Yürütme 
 
Bu statü TFF tarafından yürütülür. 
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(Ek-1) 
 
 

2008-2009 Sezonu 
Coca-Cola U14 ve U15 Akademi Ligleri’ne Katılan Takımlar 

 
 

  
Marmara Bölgesi 

 

 
Ege Bölgesi 

 
İç Anadolu Bölgesi

 
Çukurova Bölgesi 

 
1. 

 
Beşiktaş A.Ş. 

 
Akhisar 

Belediyespor 
 

Ankaragücü SK 
 

Adana Demirspor 

 
2. 

 
Bursaspor 

 
Altay 

 
Ankaraspor 

Adana Gençlerbirliği 
SK 

 
3. 

 
Fenerbahçe 

 
Bucaspor 

 
Boluspor 

 
GASKİSPOR 

 
4. 

 
Galatasaray A.Ş. 

 
Denizlispor 

 
Eskişehirspor 

 
Gaziantepspor 

 
5. 

Büyükşehir 
Belediyespor 

 
Göztepe A.Ş. 

 
Gençlerbirliği 

Gaziantep Büyükşehir 
Belediyespor 

 
6. 

 
Kartalspor 

 
İzmirspor 

 
Hacettepespor 

İskenderun Demir-
Çelikspor 

 
7. 

 
Kocaelispor 

 
Karşıyaka SK 

 
Konyaspor 

 
Tarsus İdman Yurdu 

 
8. 

 
Pendikspor 

 
Manisaspor 

 
Etimesgut Şekerspor 

A.Ş. 
 

 
9. 

 
Sakaryaspor A.Ş. 

 
Nazilli Belediyespor 

 
Türk Telekomspor 

 
 

 
10.   

Turgutluspor   
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(Ek-2) 
 

 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 
 

……………… Bölgesi 
2008-2009 Sezonu U14 ve U15 Coca-Cola Akademi Ligleri  

Katılım Formu ve Taahhütname 
 

Kulübün Adı:  
Merkez Adresi:  

 
Kulüp Başkanı:  
Gençlik Geliştirme Sorumlusu Yönetici:  
Maçların oynanacağı tesisin adı ve adresi:  
UEFA B Lisansı ve Akademi Ligleri 
Çalıştırıcısı Sertifikasına sahip Antrenörler: 

U14 yaş grubu için: U15 yaş grubu için: 

Doktor:  
Diğer:  

 
Yukarıda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu; ……………. Bölgesi’nde  2008-2009 
sezonunda U14 ve U15 yaş gruplarında yapılacak olan bütün Coca-Cola Akademi Ligi 
müsabakalarına ve hak kazanmamız halinde Coca-Cola Akademi Ligleri Türkiye 
Finalleri’ne  katılacağımızı; UFGA tarafından seçilen  oyuncularımızın Türkiye Finalleri 
Bölge Karması’nda yer almasını sağlayacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 
 
          

Yer/ Tarih: 
   

    
İsim / İmza: 
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(Ek-3) 

 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 
2008-2009 Sezonu U14 ve U15 Coca-Cola Akademi Ligleri 

Tesis Taahhütnamesi 
 

 
Kulüp adı: 
Gençlik Geliştirme Sorumlusu Yönetici: 
Tarih/ Yer: 
 
 
Kulübümüzün 2008-2009 sezonunda U14 ve U15 Coca-Cola Akademi Ligleri 
kapsamında ev sahipliği yapacağı bütün müsabakaların, Coca-Cola Akademi Ligleri 
Statüsü’nün 7. maddesi uyarınca, mülkiyeti kulübümüze ait veya münhasıran kulübümüze 
tahsis edilmiş olan, en az 4 adet soyunma odası,  bir adet hakem odası ve bir adet doğal 
veya suni çim zeminli sahaya sahip tesislerde oynanacağını; belirtilen koşulların 
tarafımızca yerine getirilmemesi halinde, TFF tarafından Coca-Cola Akademi 
Ligleri’nden ihraç edileceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. 
 
          

İsim/ İmza: 
 
 
 
2008-2009 U14 ve U15 Coca-Cola Akademi Ligleri müsabakalarının oynanacağı tesisin; 
 
Adı: 
 
Adresi: 
 
Kullanım hakkının dayanağı: 
 
Saha zemini / Boyutları: 
 
Soyunma odası adedi: 
 
Hakem odası adedi: 
 
Diğer: 
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(Ek-4) 

 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 
 

2008-2009 Sezonu U14 ve U15 Coca-Cola Akademi Ligleri’nde 
Uygulanacak Değişik Oyun Kuralları 

 
Kurallar: 
 

U14 Yaş Grubu U15 Yaş Grubu 

Kural 1 
Oyun Alanı 

Standart saha Standart saha 

Kural 2 
Top 

Top No 5 Top No 5 

Kural 3 
Oyuncuların 
sayısı 

11 x 11 
Kadro:      16 

Yedek oyuncu:  5  

11 x 11 
Kadro:      16 

Yedek oyuncu:  5  

Kural 5 
Hakemler 
(Eğitici ve 
Yardım edici) 

 
1 Hakem 

2 Yardımcı hakem 

 
1 Hakem 

2 Yardımcı hakem 

Kural 5 
Oyunun  
Süresi  

    Süre:                  2x35  Dk. 
Devre:                 10  Dk 

  Uzatma süresi : 2x10 Dk. 

 Süre:               2x40  Dk. 
Devre:               10  Dk. 

 Uzatma süresi :2x10 Dk. 

 
Kural 6 
Yedekler 

 
İkinci yarı başlamadan 3 oyuncu 

değiştirilecektir. Diğer iki oyuncu 
değişikliğinin zamanı serbestçe 

belirlenebilir. 

 
İkinci yarı başlamadan 3 oyuncu 

değiştirilecektir. Diğer iki oyuncu 
değişikliğinin zamanı serbestçe 

belirlenebilir. 
 
 
Kural 7 
Kartlar 

 
Sarı ve kırmızı kart 

Uygulaması yapılır; ancak sarı kart 
takibi yapılmaz. 

 
Sarı ve kırmızı kart 

Uygulaması yapılır; ancak sarı kart 
takibi yapılmaz. 

 
 
Antrenör 
Teknik  
Alanı 
 

 
Yoktur. 

Müsabaka sırasında taç çizgisi 
kenarından talimat veremezler. Aksi 

şekilde davrananlara, hakem tarafından 
disiplin cezası uygulanır. 

 
Yoktur. 

Müsabaka sırasında taç çizgisi 
kenarından talimat veremezler. Aksi 

şekilde davrananlara, hakem 
tarafından disiplin cezası uygulanır. 
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(Ek-5) 
 
 

Seyahat Muvafakatnamesi 
 

 
 
……………………… Kulübü’ne, 
 
 

 
Velisi/ vasisi olduğum……………………………’nın, ……………………. Futbol 

Takımı’nın 2008-2009 sezonunda …………………….. Bölgesi Coca-Cola Akademi Ligi 

kapsamında yapacağı müsabakalar, futbol eğitimleri ve katılmaya hak kazanılması 

durumunda Coca-Cola Coca-Cola Akademi Ligleri Türkiye Finalleri için takım kafilesi 

ile veya UFGA tarafından seçilmesi halinde Türkiye Finalleri Bölge Karması ile birlikte 

seyahat etmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim. 

 

 

 

Yer/ Tarih: 

   

    

İsim / İmza: 
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(Ek-6) 
 

 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 
 

U14 ve U15 Coca-Cola Akademi Ligleri Müsabaka İsim Listesi 
Kulübün İsmi                                        
Bölge Adı ve Yaş Kategorisi   

Müsabaka Tarihi  

Müsabakanın Oynandığı Yer  
Forma No Adı ve Soyadı Profesyonel Lisans No. Amatör Lisans No. Doğum Tarihi 

    1     
    2     
    3     
    4     
    5               
    6     
    7     
    8     
    9     
    10     
    11     

Y.K.(12)     
       13     
       14     
       15     
       16     
Takımın Forma-Şort Rengi (TFF tarafından tescil edilen)  
Kaleci Kazağı Rengi  
Takım Kaptanının Adı  
1.Sahaya Girecek Yönetici (Kartlı)  
2.Sahaya Girecek Teknik Sorumlu (Kartlı)  
4.Sahaya Girecek Antrenör (Kartlı)  
5.Sahaya Girecek Kaleci Antrenörü (Kartlı)  
6.Sahaya Girecek Doktor (Kartlı)  
7.Sahaya Girecek Masör (Kartlı)  

 
NOT: 
1. Amatör ve profesyonel lisans numaraları ayrı kolonlara yazılacaktır. 
2. Futbocuların forma numaraları listedekinin aynıdır. 
3. Sahaya 16 oyuncu ile çıkılması zorunludur Takımlar tam kadro ile hakemin dördüncü hakemin onaylamış olduğu 

kıyafetleri giymiş olarak müsabaka saatinden 10 dakika önce  oyun sahasında bulunacaklardır. 
4. Müsabaka isim listesinde isimleri bulunan bütün oyuncuların oyuna girmeleri esastır. 2. yarı başlamadan önce her takımın 

3’er oyuncu değişikliği yapmaları zorunludur. Diğer iki oyuncu değişikliğinin zamanını serbestçe belirlenebilir. 
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Kulüp Yöneticisinin/Teknik Sorumlunun  
Adı,Soyadı ve İmzası 
 
 

 
........................................  Müsabakasına çıkan 
kulübümüz futbol takımı ile ilgili bilgileri doğrularım. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


