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1- 29 Mart 2009 tarihinde Belde ve köy statüsünde olan yerleşim birimleri turnuvaya 

katılacaktır. Toroslar İlçesine sınırı olan diğer ilçelerden de turnuvamıza takımlar davet 

edilecektir. 

2- Turnuvaya katılacak takımlar en son 31/05/2019 tarihine kadar Toroslar Belediyesi 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.   

3- Turnuvaya katılacak köyler takımların listelerini muhtar onaylayacaktır. 

4- Her takım köy nüfus kütüğüne kayıtlı olmayan en çok 3 oyuncuyu listelerinde 

bulundurabileceklerdir.  ( T.F.F ve bizim kayıtlarımızda cezası olmayanlar ) 

5- Takımlar listelerinde en çok  21 sporcu bulundurabileceklerdir. Her sporcu için  1 adet 

Nüfus Cüzdan fotokopisi, Vatandaşlık numarası, Adres, Telefon numarası, Sağlık raporu 

ve bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerinden vukuatlı nüfus kayıt örneğini   belirtilen 

tarihe kadar teslim edeceklerdir. ( Müsabakaya katılan oyuncular maçlara çıkarken 

kimlik belgesi bulundurmak zorundadır. Nüfus cüzdanı veya ehliyet ) Turnuva Yürütme 

Kuruluna ibraz edilecek evrakların doğru olup olmadığı, tüzüğün ilgili maddelerine 

uygun olup olmadığı ilk önce takım sorumluları tarafından incelenecektir. Aksi bir 

durum söz konusu olduğunda tüm sorumluluk takım sorumlusuna ait olacak, TFF 

Talimatnameleri ve Turnuva Tüzüğü doğrultusunda  cezai işlem uygulanacaktır. 

6- Turnuvada maçları T.F.F. bünyesindeki hakemler yönetecek olup; Müsabakalarda görev 

alacak olan hakemler Mersin İl Hakem Kurulu tarafından atanır. T.F.F. ve FİFA 

kuralları geçerli olacaktır. İtlaflı durumlarda oyun kuralları bakımından il hakem kurulu, 

turnuva kuralları bakımından da nihai kararı turnuva yürütme kurulu verecektir.  

7- Turnuvadan ihraç edilen takımların oynadığı ve oynayacağı maçların 

neticesi 3 – 0 hükmen mağlup olarak işlenecektir.( TFF Cz.Tlm. madde 9) Mazeretsiz 

müsabakaya 2 defa çıkmayan takımlar turnuvadan ihraç edilecektir.   

8- Her takım turnuvada kendine ait tek tip forma, şort, tozluk giyeceklerdir. Tekmelik 

takmak zorunludur. 

9- Müsabakalar sonucunda grup maçlarında 1. ve 2. sırayı alan takımlar bir üst tura 

çıkacaklardır. Üst tura çıkan takımlar çapraz eşleşme kuralına göre  müsabakalarını 

tamamlayacaktır.( Turnuvaya katılım sağlayacak olan takım sayısına göre değişecektir.) 

10-Maçlar 40’ar dakikadan 2 devre oynanacaktır. 

11-Maçlar hafta içi ve sonları ( Cumartesi ve Pazar ) Toroslar Belediyesi Bilge Kağan, 

Anafartalar, 3 Ocak, Koray Aydın, Gençlik Merkezi, Ayvagediği ve Gözne Futbol sahalarında 

oynanacak olup,ihtiyaç halinde diğer sahalarımızda da oynanabilecektir.  

12-Grup müsabakaları sonucunda, bir grupta iki takımdan fazla puan eşitliği var ise, grupta 

oynanan  maçlarda takımların kendi aralarındaki maçlara bakılacaktır. ( 2’li ve 3’lü averaj ) 

eşitlik yinede bozulmazsa çok gol atan takımdan başlayarak sıralama belirlenir. Şayet eşitlik 

yine bozulmamış ise söz konusu takımların; görmüş oldukları kırmızı ve sarı kartların 

sayılarına, yönetici ve seyircilerin centilmenlik performansına bakılarak sıralama belirlenir. 

13-Turnuvada 1, 2, 3. dereceye giren takımlarla, en centilmen takıma kupalar ve çeşitli 

ödüller verilecektir. 

14-Tesislerdeki soyunma odalarına zarar veren takımlar verdiği zararları      

       karşılamak zorundadır. 

15-Takımlar soyunma yerlerinde görevli bulundurmak zorundadır. Kaybolan eşyalardan 

Belediyemiz Personeli ve Yürütme Kurulu üyeleri sorumlu değildir.  

16-16 yaşını gün, ay, yıl olarak doldurmamış futbolcu oynatılmayacaktır. 16 ve 17 

yaşlarındaki oyuncularından veli izin belgesi alınacaktır. 

17-Maç esnasında ve sonrasında oluşacak centilmenliğe aykırı, turnuvanın amacına gölge 

düşürebilecek davranışların hakemler tarafından kart ile cezalandırılmasa bile sebep olan 

sporcu, yönetici ve sorumlularına Yürütme Kurulu tarafından gerekli ceza ( ihraç dahil ) 

verilebilecektir. , ihraç edilen takım ve sorumlu yöneticisi ile oyuncular takip eden yıl 

turnuvaya hiçbir şekilde katılamayacaktır  



18- Müsabakalar toplu gıda zehirlenmeleri ve takım olarak yaşanan trafik kazaları dışındaki 

nedenlerden dolayı tehir edilmeyecektir.   

 19-Maç esnasında ve maç bitiminde olay çıkaran takımlar direkt olarak turnuvadan ihraç 

edilecektir. ihraç edilen takım ve sorumlu yöneticisi ile oyuncular takip eden yıl turnuvaya 

hiçbir şekilde katılamayacaktır  

 20-Hakem tarafından tatil edilen müsabakalarda, müsabakanın bitmemesine sebebiyet veren 

oyuncu, seyirci ve yöneticinin takımı turnuvadan ihraç edilecektir ihraç edilen takım ve 

sorumlu yöneticisi ile oyuncular takip eden yıl turnuvaya hiçbir şekilde katılamayacaktır  

21-Oyuncuların sırt numaralarının müsabaka listesindeki numaralarla aynı olması zorunludur.  

22-Takımlar maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapabileceklerdir.  

23-Takımlar müsabaka listesine 21 sporcu, iki yönetici yazabilecek olup, liste dışından hiç 

kimse sahaya alınmayacaktır. Sahaya girecek yöneticiler idareye kimliklerini vermek 

zorundadır.  

24-Maçlarda çıkabilecek seyirci ve futbolcu olaylarından oynanan maçın takım yöneticileri 

sorumludur. 

25-Turnuvada 21 kişilik sporcu listesinin dışında oyuncu oynatılamayacaktır. Oynatılması 

halinde; oynanan maç hükmen mağlup sayılacak, mevcut puanlarından 6 puan silinecektir. 

26-Takımlar maç başlama saatinden 15 dakika önce takım listelerini ve kimliklerini ( nüfus 

cüzdanı ve ehliyetin aslı )  sorumlu    yöneticileri tarafından şahsen Yürütme kuruluna  teslim 

edeceklerdir. Kimliklerini teslim etmeyen oyuncu ve yöneticiler sahaya alınmayacaklardır. 

 27-İtiraz yapan takım yetkililerinin 500 TL Yürütme Kuruluna yatırması, haklı olduğu 

durumda itiraz ücretinin geriye iadesi, haksız durumda ise komite tarafından Toroslar 

Belediyesi veznelerine yatırılarak makbuzun aslı ilgili takım sorumlusuna teslim edilecektir. 

28-Maçlarda forma renklerinin benzerliği durumunda ve hakemin müdahalesi halinde, fikstür 

gereği ev sahibi durumundaki takımın forma değişikliği yapması zorunludur.       

29-İtirazların maçtan sonraki ilk mesai günü saat 17.00’a kadar Yürütme Kurulu’na iletilmesi 

aksi takdirde itirazlar kabul edilmeyecektir. İtirazları takım yöneticileri yapabilecektir. 

 30-Ön eleme, Çeyrek final, yarı final ve final maçlarında eşitliğin bozulmaması durumunda 

direkt seri penaltı atışlarına geçilecektir.       

31- Turnuvamızda T.F.F. Ceza ve müsabaka Talimatnamesi ve Turnuva Tüzüğüne göre 

cezalar belirlenecektir. Uzlaşılamayan Tüzük ve T.F.F talimatlarındaki maddelerle ilgili 

itilaflı durumlarda nihai karar Yürütme Kurulu tarafından verilecektir.  

32- Yürütme Kuruluna teslim edilen evraklarda sahtecilik ve tahribat tespit edildiğinde ilgili 

kişiler ve takım hakkında  adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. 

33- Grup müsabakalarının neticesinde finallere yükselen takımlar, mevcut listelerine köy 

nüfus kütüğüne kayıtlı 1’er oyuncu ekleyebilir. Eklenecek oyuncular aynı sezon turnuvada 

oynamamış olacaktır. 

34-a) Darısekisi; Korum ve Gözne nüfusuna kayıtlı oyuncuları listesine yazabilecektir. 

     b) Gözne; Korum nüfusuna kayıtlı oyuncuları listesine yazabilecektir.  

     c) Kurudere; Cebel nüfusuna kayıtlı oyuncuları listesine yazabilecektir. 

     d) Doruklu; Cebel ve Kurudere nüfusuna kayıtlı oyuncuları listesine yazabilecektir. 

     e) Ayvagediği; Çapar ve Çandır nüfusuna kayıtlı oyuncuları listesine yazabilecektir. 

     f) Iğdır; Cerit nüfusuna kayıtlı oyuncuları listesine yazabilecektir. 

     g) Doğançay Fındıkpınarı nüfusuna kayıtlı oyuncuları listesine yazabilecektir. 

    h) Civanyaylağı; Köselerli ile aynı köy olduğu için her iki nüfusa kayıtlı oyuncuları 

listelerine yazabilecektir. 

    ı) Yanpar önceki adı Gökkuşağı olduğundan dolayı her iki nüfusa kayıtlı oyuncuları 

listesine yazabilecektir. 

    i)  Kaşlı; Düğdüören ve Çamlıdere nüfusuna kayıtlı oyuncuları listesine yazabilecektir. 

    j)  Bekirde Dikilitaş; nüfusuna kayıtlı oyuncuları listesine yazabilecektir. 

    k) Kavaklıpınar; Yavca nüfusuna kayıtlı oyuncuları listesine yazabilecektir. 

    l) Yüksekoluk; Karaçoban, Gılavur  Yarıkpınar ve Çukurkeşlik ( ismi yazılan oyuncular 

çukurkeşlikte oynayamayacak) nüfusuna kayıtlı oyuncuları   listesine yazabilecektir.( Burak 

TOPKARA, Teyfik KEMİK ve Ahmet AKKAYA)  

    i)Çukurkeşlik; Işıktepe ve Hamzabeyli nüfusuna kayıtlı oyuncuları listesine yazabilecek 

ve tek takım olarak turnuvaya katılacaktır. 

    j)Horozlu; Evcili nüfusuna kayıtlı oyuncuları listesine yazabileceklerdir. 



    k)Cerit; Yeşilova nüfusuna kayıtlı oyuncuları listesine yazabilecektir. Tek takım olarak 

turnuvaya katılacaktır. 

l) Evrenli; Çelebili nüfusuna kayıtlı oyuncuları listesine yazıp oynatabilecektir. 

m) Demirhisar: Karacailyas nüfusuna kayıtlı oyuncu oynatabilecektir. 

35- Turnuva kapsamında; Her maçta Turnuva yürütme kuruluna verilen esame listesi, nüfus 

cüzdanı fotokopisinin tüzüğe uygun olup olmamasından Turnuva takım sorumluları sorumlu 

tutulacaktır.Uygun olmayan bilgiler tesbit edildiğinde Tüzüğün ve TFF talimatnamesinin ilgili 

maddeleri gereği işlem yapılacaktır.  

36- Turnuva Yürütme Kurulu ihtiyaç duyulduğunda Tüzüğe yeni maddeler ekleyebilir. 

 

 

    Turnuva Yürütme Kurulu 

 

 

           


