
  
 
 

 UEFA REGİONS CUP  
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

BÖLGE KARMALARI TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ 
STATÜSÜ 

 
 

1- Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği 14 bölge karmasının (Adana, Ankara, 
Antalya, Diyarbakır, Bursa, Erzurum, Van, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun ve 
Trabzon) katılımı ile 04-09 Haziran 2022 tarihlerinde Erzurum’da oynanacaktır.  
 

Bölgelerin 2021-2022 Sezonunda 1. ve 2. Transfer Tescil Döneminde yapılan transfer işlem 

sayıları esas alınarak (çoktan aza doğru) Bölge takımları 4 torbaya yerleştirilmiştir. 

 

2- Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakaları 4 takımlı iki grup ve 3 takımlı 2 grupta olmak üzere 4 
grupta oynanacaktır. Belirlenen kriterler doğrultusunda yapılan kura çekimi sonrası gruplar ve 
eşleşmeler aşağıda belirtilen şekilde belirlenmiştir.  

 

1.GRUP    2. GRUP  3.GRUP   4.GRUP 

1. Ankara Bölge  1. İstanbul Bölge 1. Bursa Bölge  1. İzmir Bölge 

2. Antalya Bölge  2. Adana Bölge  2. Sakarya Bölge 2. Trabzon Bölge 

3. Diyarbakır Bölge  3. Kayseri Bölge  3. Samsun Bölge 3. Malatya Bölge 

4. Erzurum Bölge     4. Van Bölge   

 

Müsabakalara ait fikstür kura çekiminde eşleşme kuraları aşağıdaki şekilde oluşmuştur. 

 

1.GRUP    2. GRUP  3.GRUP   4.GRUP 

(1) Antalya Bölge  (1) İstanbul Bölge (1) Sakarya Bölge (1) İzmir Bölge 

(2) Ankara Bölge  (2) Kayseri Bölge (2) Samsun Bölge (2) Malatya Bölge 

(3) Erzurum Bölge  (3) Adana Bölge  (3) Bursa Bölge   (3) Trabzon Bölge 

(4) Diyarbakır Bölge    (4) Van Bölge   

 

 

 

 

 

 

 

1.TORBA 2.TORBA 3.TORBA 4.TORBA 

İstanbul Bölge Sakarya Bölge Malatya Bölge Erzurum Bölge 

İzmir Bölge Adana Bölge Kayseri Bölge Van Bölge 

Bursa Bölge Antalya Bölge Samsun Bölge  

Ankara Bölge Trabzon Bölge Diyarbakır Bölge  



           4 Takımlı Grupların Müsabaka Fikstürü.  

 

                      1. GÜN               2. GÜN                 3. GÜN  

                        1 – 4                   4 – 2                      1 – 2      

                        2 – 3                   3 – 1                      3 – 4  

 

4 takımlı gruplarda müsabakalar yukarıdaki fikstüre göre tek devreli lig ve puan usulüne göre oynanır. 

Müsabakalar sonunda en fazla puana sahip olan takım grup birincisi olur. 

 

3 Takımlı Grupların Müsabaka Fikstürü. 

 

                        1. GÜN               2. GÜN                   3. GÜN 

                          1 – 2                   3 – 1                       2 – 3 

             3 (BAY)            2 (BAY)  1 (BAY) 

 

              -Birinci müsabakanın berabere bitmesi halinde yukarıda yazılı fikstür aynen uygulanacaktır. 

-Birinci müsabaka berabere bitmez ise, ikinci müsabaka birinci müsabakanın mağlubu ile (BAY) kalan 

takım arasında oynanır.  

-Üçüncü müsabaka, birinci müsabakanın galibi ile (BAY) kalan takım arasında oynanacaktır.  

-Müsabakalar sonunda en fazla puana sahip olan takım grup birincisi olur. 

 

Müsabaka programı aşağıdadır; 

 

1.Grup Müsabakaları     2. Grup Müsabakaları 

04.06.2022      04.06.2022   

1-4  Antalya Bölge-Diyarbakır Bölge    1-2  İstanbul Bölge-Kayseri Bölge  

2-3  Ankara Bölge-Erzurum Bölge   3  Adana Bölge (BAY) 

    

05.06.2022      05.06.2022 

4-2  Diyarbakır Bölge-Ankara Bölge   3-1  Adana Bölge-İstanbul Bölge 

3-1  Erzurum Bölge-Antalya Bölge   2  Kayseri Bölge (BAY) 

 

06.06.2022      06.06.202 

1-2  Ankara Bölge-Antalya Bölge   2-3  Kayseri Bölge-Adana Bölge 

3-4  Diyarbakır Bölge-Erzurum Bölge   1  İstanbul Bay (BAY) 

 

3. Grup Müsabakaları     4. Grup Müsabakaları 

04.06.2022      04.06.2022 

1-4  Sakarya Bölge- Van Bölge    1-2  İzmir Bölge-Malatya Bölge  

2-3  Samsun Bölge-.Bursa Bölge    3  Trabzon Bölge (BAY) 

 

05.06.2022      05.06.2022 

4-2  Van Bölge-Samsun Bölge    3-1  Trabzon Bölge-İzmir Bölge 

3-1  Bursa Bölge-Sakarya Bölge    2  Malatya Bölge (BAY) 

    

06.06.2022      06.06.2022 

1-2  Sakarya Bölge-Samsun Bölge   2-3  Malatya Bölge-Trabzon Bölge 

3-4  Bursa Bölge-Van Bölge    1  İzmir Bölge (BAY) 

 



3- 3 ve 4 takımlı gruplarda müsabakalar tek devreli lig usulüne göre fikstürde belirtildiği tarihlerde 

oynanır. 

 

4- Grup birincileri belirlendikten sonra 07 Haziran 2022 tarihinde bir günlük dinlenmenin ardından  
08 Haziran 2022 tarihinde yarı final,09 Haziran 2022 tarihinde final müsabakası yapılacaktır. Yarı Final 
Müsabakaları eşleşmeleri Kuraları grup müsabakalarının tamamlanmasından sonra 4 grup birincisi 
takımın temsilcilerinin katılımıyla Erzurum grup merkezinde yapılacaktır. Yarı final ve final müsabakası 
tek maç eleme usulü oynanacaktır. Bu müsabakalarda eşitlik halinde 15’er dakikadan 2 devre uzatma 
olacaktır. Uzatmalar sonunda eşitliğin devam etmesi durumunda seri penaltı atışları ile birinci 
belirlenecektir. 
 
Yarı Final Müsabakaları (08 Haziran 2022) 

 
Final Müsabakası (09 Haziran 2022) 

 

5- Üç gün süresince tek devreli lig ve puan usulüne göre oynanan 3 ve 4 takımlı grup müsabakaları 
sonunda 2 ,3 veya 4 takım arasında puan eşitliği olduğu takdirde, grup birincisi aşağıdaki şekilde 
belirlenir. 

 
-3 takımlı grupta aynı puana sahip 2 veya 3 takım olduğunda; 
 
- 3 takımlı grupta puan eşitliği 2 takım arasında ise, genel averaja bakılmaksızın eşitliğin söz konusu 
olduğu 2 takım arasında penaltı atışları ile grup birincisi belirlenir.  
 
Eşitlik 3.gün müsabaka oynayan iki takım arasında ise bu maçın hakemi tarafından müsabakadan 
hemen sonra uzatma yapılmaksızın penaltı atışları yaptırılarak sonuca ulaşılır. Eşitlik 3 takımlı gruplarda 
BAY olan takımı da ilgilendirebileceği için bu tür bir olasılığı bekleyen takım grubunda oynanacak son 
maçın bitiminde statta bulunmak zorundadır. Müsabakanın sonunda eşitlik müsabaka oynayan 
takımlardan biri ile BAY takım arasında söz konusu olursa, oynanan müsabakanın hakemi, kısa bir süre 
aranın ardından bu iki takıma penaltı atışları yaptırarak sonuca ulaşılır.   
 
- 3 takımlı grupta puan eşitliği 3 takım arasında ise, genel averaja bakılmaksızın eşitliğin söz konusu 
olduğu 3 takım arasında eleme usulü penaltı atışları ile grup birincisi belirlenir. Eşitlik 3.gün BAY olan 
takımı da ilgilendireceği için bu tür bir olasılığı bekleyen takım grubunda oynanacak son maçın 
bitiminde sahada bulunmak zorundadır. 3.gün müsabakasının bitiminde 3 takım arasında kura çekilir. 
Kura çekiminde 1 ve 2’yi çeken takımların penaltı atışları sonrası galip takım ile 3’ü çeken takım penaltı 
atışı yaparak grup birincisi belirlenir. 

 
Tek devreli lig usulüne göre oynanan 3 takımlı gruplarda penaltı atışları 3.gün oynanan müsabakanın 
takımları arasında yapılacaksa, takımlar o müsabakanın isim listesindeki 20 kişi arasından ihraç cezası 
almayan 11 kişilik futbolcu listesini penaltı atışı yapmak üzere müsabaka hakemine vererek penaltı 
atışları yapılır. Şayet BAY olan takım penaltı atışı yapacak ise müsabaka hakemine 20 kişilik kadroda 
bulunan ihraç cezası almayan futbolculardan 11 kişilik müsabaka isim listesi verir.  

 
4 takımlı grupta aynı puana sahip 2 veya daha fazla takım olduğunda; 

 
- 4 takımlı grupta eşitlik 2 takım arasında ise, bu 2 takımın kendi aralarında oynadıkları 
müsabakadaki puan üstünlüğüne bakılarak birinci belirlenir. Bu müsabaka beraberlikle 
sonuçlanmışsa, bu 2 takım arasında penaltı atışları ile grup birincisi belirlenir. 

 
- 4 takımlı grupta puan eşitliği 3 takım arasında olduğunda bu takımların kendi aralarında oynadıkları 
müsabakalardaki averaja ve genel gol averajına bakılmaksızın puanları eşit bu 3 takım arasında 
penaltı atışları yapılarak grup birincisi belirlenir. Penaltı atışları için kura çekilir. 1 ve 2’yi çeken 
takımlar öncelikle penaltı atışı yapar. Bu takımların galibi ile 3’ü çeken takım penaltı atışı yapar.  

 



 

- Eşitlik 4 takım arasında olduğunda 1 ve 2’yi çeken takımlar ile 3 ve 4’ü çeken takımlar penaltı atışı 
yapar. Galip gelen takımlar arasında yapılacak penaltı atışları ile sonuca ulaşılır. Eşitliğin 4 takımlı 
gruplarda her iki müsabakanın sonucuna göre oluşabileceği dikkate alınarak Tertip Komitesi aynı gün 
penaltı atışlarının hangi sahada ve hangi saatte yapılacağını takımlara müsabakalar öncesi duyurur. 

 
4 takımlı gruplarda eşitlik 2 veya daha fazla takım arasında oluyorsa 3.gün müsabaka oynayan 
takımların müsabaka isim listesindeki 20 kişi arasından ihraç cezası almayan 11 kişilik futbolcu listesi 
penaltı atışı yapılmak üzere müsabaka hakemine verilir. 

 

6- Grup birincileri belirlendikten sonra 07 Haziran 2022 tarihinde bir günlük dinlenmenin ardından  
08 Haziran 2022 tarihinde yarı final,09 Haziran 2022 tarihinde final müsabakası yapılacaktır. Yarı final 
ve final müsabakaları tek maç eleme usulü oynanacaktır. Bu müsabakalarda eşitlik halinde 15’er 
dakikadan 2 devre uzatma olacaktır. Uzatmalar sonunda eşitliğin devam etmesi durumunda seri 
penaltı atışları ile birinci belirlenecektir. 
 

7- Her takımda en fazla 20 futbolcu bulunur. Oyuncu sayısı 11, yedek oyuncu sayısı 9 olup oyuncular 
turnuva boyunca aynı sırt numaralı forma ile oynarlar.  
 

8- Müsabakalarda Oyuncu değişikliği sayısı 5 (beş) dir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye uğratmamak 
adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 (üç) defada yapılabilir. 
 

9- Futbolcular en az 01.09.2020 tarihinden itibaren günümüze kadar kesintisiz olarak ilgili Bölgede 
tescilli amatör kulüplerde lisanslı amatör futbolcular olacaktır. Futbolcuların doğum tarihi yaş aralığı 
01.09.2003 – 01.09.1983 yılları arasında olacaktır. 
 

10- Takımlarda profesyonellikten amatöre dönen futbolcu ve profesyonel takımların bu yaş kategorisine 
uygun amatör ve profesyonel futbolcuları kadroda yer almayacaktır. 

 

11- Bölge Karmaları müsabakaları sonunda Türkiye Birincisi olan takım Türkiye’yi temsilen UEFA’nın       
2023 yılında düzenleyeceği UEFA Kupası (UEFA Regions Cup) turnuvasına katılmaya hak kazanır. 

       
12- Müsabakalarda kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen futbolcular, ihraç edildikleri müsabakadan        

              Sonraki bu organizasyondaki 2 (iki) müsabakada yer alamazlar. Müsabakalarda oyun kurallarını ihlali      
              Nedeniyle hakem tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcularla, iki sarı kartlık eylemi  
              Nedeniyle hakem raporunda yazılı olan futbolcular, ihraç edildikleri müsabakadan sonraki ilk müsabaka     
              yer alamazlar. 

 
13- Bölge Karmaları müsabakalarında görevlendirilecek hakem ve gözlemciler MHK’ce atanır. 

Müsabakalarda görev yapan hakem ve gözlemcilere ücretleri Bölgesel Amatör Lig ücretleri üzerinden 
verilir. Hakemler müsabakadan sonra raporlarını yazarak ilgili müsabakanın temsilcisine verirler. 
 

14- Hakem – Gözlemci ücretleri (AFYS sistemi üzerinden) ve saha görevlileri ücretleri TFF tarafından 
ödenecektir. 
 

 
      
                     …TÜM BÖLGE KARMALARI TAKIMLARINA BAŞARILAR DİLERİZ… 


