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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

 

MADDE 1-Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, resmî ve özel her derece ve türdeki 

eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin; Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri 

doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde iletişim ve motivasyonun sağlanması, spora olan ilginin 

artırılması, sporun kitlelere yayılması, spor ile her yaştaki insanların beden ve ruh sağlığının 

geliştirilmesi, okullar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, iyi örneklerin paylaşılması için hazırlanmış 

sportif etkinliklerle ilgili esas ve usulleri düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- Bu Yönerge; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan 

öğretmenlerin; “Türkiye Öğretmenler Kupası” ile ilgili spor etkinliklerine ilişkin usul ve esasları 

kapsar. 

 

Dayanak 

 

MADDE 3-Bu Yönerge, 26.11.1992 tarih 21417 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEB Öğretmenler 

Günü Kutlama Yönetmeliği ile 08/07/2017 tarihli ve 30090 sayılı MEB Eğitim Kurumları Sosyal 

Etkinlikler Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

 

MADDE 4-  Bu yönergede geçen; 

 

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, 

b) Genel Müdürlük: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü, 

c) Federasyon: İlgili branşların spor federasyonlarını, 

ç) MEM: İl Millî Eğitim Müdürlüğünü, 

d) GSİM: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

e) Okul: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmî okulu, 

f) Spor Etkinliği: Türkiye Öğretmenler Kupası kapsamında gerçekleştirilecek spor 

faaliyetlerini, 

g) Sporcu Öğretmen: Okulda öğrencilere ders veren ve spor etkinliğine katılan öğretmeni, 

ğ) Merkez Yürütme Kurulu: Millî Eğitim Bakanlığını bünyesinde oluşturulan kurulu,  

h) İl Tertip Komitesi: İl Organizasyon Tertip Komitesini 

ı) İlçe Tertip Komitesi: İlçe Organizasyon Tertip Komitesini. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Uygulama Esasları 

Madde 5 (1)Türkiye Öğretmenler Kupası’na ilişkin uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir. 

a) Spor etkinlikleri; Salon Futbolu (Futsal), 3x3 Basketbol, Voleybol ve Masa Tenisi branşlarında 

mahalli/il birinciliği, bölge birinciliği ve Türkiye birinciliği müsabakaları şeklinde düzenlenecektir. 

Merkez Yürütme Kurulu gerek gördüğü takdirde müsabaka usul ve esaslarında değişikliğe gidebilir. 

b) Spor etkinlikleri; Genel Müdürlük Uygulama Talimatı, uluslararası oyun kuralları ve spor 

federasyonlarının ilgili mevzuatları esas alınarak yapılır. 

c) Spor Etkinliklerinin iş ve işlemleri (mahalli/il birinciliği, bölge birinciliği ve Türkiye birincilikleri) 

Genel Müdürlüğün talimatları ile MEM tarafından yapılacaktır. 

ç) Spor etkinliklerinde takımdan sorumlu bir idareci ve çalıştırıcı öğretmen bulundurulacaktır. 

d) Spor etkinliklerinde görevlendirilen idareci ve çalıştırıcı öğretmenler ile sporcu öğretmenler 

müsabaka günlerinde görevli izinli sayılacaklardır. 

e) Genel Müdürlük spor etkinlikleri ile ilgili her türlü reklam ve sponsorluklara ilişkin esasları belirler. 

f) İllerde yapılan mahalli/il birinciliği, bölge birinciliği müsabakalarının tescil işlemi il tertip 

komitesine, Türkiye birinciliği müsabakalarının tescil işlemi ise Merkez Yürütme Kuruluna aittir. 

g) Merkez Yürütme Kurulu, her eğitim ve öğretim yılında spor müsabakaları branşlarının hangi usul 

ve esaslara göre yapılacağını belirler. 

 

Merkez Yürütme Kurulu  

Madde 6- (1) Merkez Yürütme Kurulu Genel Müdür tarafından alınacak onay ile Temmuz ayının ilk 

haftası içinde oluşturulur. Görev süresi 1(bir) yıldır. 

(2) Merkez Yürütme Kurulu;  Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce belirlenecek 

bir Daire Başkanı ya da görevlendireceği bir Şube Müdürü başkanlığında, alanda görev yapan 9(dokuz) 

üyeden oluşur. 

(3) Merkez Yürütme Kurulu, başkanın çağrısı üzerine toplanır ve gerekli kararları alır. 

(4) Kurul branş talimatlarını hazırlar, müsabaka usul ve esaslarını belirleyerek faaliyet takvimini 

oluşturur. 

(5) Kurul uygun gördüğü takdirde il tertip komitelerine yönelik eğitim faaliyetleri yapar. 

(6) Spor etkinliklerinin uygulanmasında doğabilecek uyuşmazlıklarda ve il tertip komitesinin görev ve 

yetki alanını aşan hususlarda nihai kararı verir. 

(7) İllerden gelen faaliyet raporlarını değerlendirir. 
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Tertip Komiteleri 

Madde 7-(1) İl tertip komitesi, MEM tarafından Valiliklerden alınacak onay ile Eylül ayı içerisinde 

kurulur. Görev süresi 1(bir) yıldır. 

(2) İl tertip komitesi, MEM müdürü başkanlığında, MEM müdür yardımcısı veya şube müdürü, GSİM 

şube müdürü, ilgili spor dalının federasyon il temsilcisi, il müdürlüğünce görevlendirilen bir personel 

ile il millî eğitim müdürlüğü tarafından görevlendirilen iki beden eğitimi öğretmeninden oluşur. 

Kurulun sekretarya işlemleri, il millî eğitim müdürlüğünce yürütülür. 

(3) İl millî eğitim müdürlüğü ihtiyaç halinde ilçelerde ilçe tertip komitesi kurulmasına karar verir. 

a) İlçe tertip komitesi ilçe milli eğitim müdürlüğünce alınacak kaymakamlık onayı ile Eylül ayının  son 

haftası içerisinde oluşturulur.  

b) İlçe tertip komitesi; ilçe millî eğitim müdürü başkanlığında, Gençlik ve Spor ilçe müdürü 

koordinasyonuyla,  ilçe millî eğitim şube müdürü ve ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenen iki 

beden eğitimi öğretmeninden oluşur. Kurulun sekretarya işlemleri, ilçe millî eğitim müdürlüğünce 

yürütülür.  

c) Tertip komiteleri, illerde vali, ilçelerde ise kaymakama karşı sorumludur. 

(4)  İl/ilçe Tertip Komitesi, başkanın çağrısı üzerine toplanır ve gerekli kararları alır. 

(5) İl/ilçe Tertip Komiteleri yapılan başvuruları dikkate alarak müsabaka usul ve esaslarını belirler. 

(6) İl/ilçe Tertip Komitelerince hazırlanan mahalli müsabaka programı MEM onayı ile uygulanır. 

(7) İl/ilçe Tertip Komitesi aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yapar. 

(8) İl/ilçe Tertip Komitesi ilinde yapılan spor etkinliklerine ait yılsonu raporlarını en ge kasım ayı 

içerisinde Genel Müdürlüğe gönderir. 

(9) Müsabakanın yapılacağı ilin il tertip komitesi; mahalli/il birinciliği, bölge birinciliği ve Türkiye 

birinciliği müsabakaları organizasyon tertip komitesi olarak görev yapar. Sonuç raporunu (Ek-3) Genel 

Müdürlüğe gönderir. 

(10) Genel Müdürlüğü temsilen müsabaka merkezlerine gelen Daire Başkanı ve üstündeki personel il 

tertip komitesi başkanı, bunların dışındaki diğer personel ise komite üyesi olarak yer alır. 

Mali hususlar 

MADDE 8 – (1) Grup ve Türkiye birinciliğine katılan sporcu öğretmen, çalıştırıcı ve idarecilerin 

yolluk ve yevmiye ödemeleri ilgili mevzuata göre bağlı bulundukları il müdürlüğünce yapılır. 

(2) Müsabakalarda görevlendirilecek hakem ve saha tanzim vb. teknik personellere ödenecek yolluk, 

yevmiye ve görev ücretleri il millî eğitim müdürlüklerince karşılanır. 

(3) Müsabakalar süresince tam teşekkülü ambulans ve sağlık ekibi hazır bulundurulur. Sağlık 

hizmetlerine ilişkin mali ve idari sorumluluk il millî eğitim müdürlüklerine aittir. 

(4) Yarışmaları teknik olarak izlemek ve raporlamak üzere görevlendirilen temsilci, gözlemci vb. 

personelin yolluk, yevmiye ve görev ücretleri görevlendirmeyi yapan spor branşı federasyonunca 

yapılır. 
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 Faaliyetlerin Yapısı ve Yer Alma Koşulları 

Madde (8) (1) Başvurular, ekte yer alan müsabaka takvimine uygun olarak il/ilçe millî eğitim 

müdürlüklerine yapılır. İlçe tertip komitesi kurulmayan yerlerdeki başvurular ivedilikle il millî eğitim 

müdürlüğüne ulaştırılır. 

(2) İlçelerde birden fazla takım olması durumunda, ilan edilen faaliyet takvimi süresine riayet edecek 

şekilde ilçe birinciliği müsabakaları neticesinde ilçe temsilcisi takım belirlenir. İl tertip komitesi 

temsilci ilçe takımları arasındaki müsabakaları tamamlar ve il temsilcisi takım belirlenir. 

(3) Mücbir sebeplerden dolayı mahalli/il birinciliği müsabakalarını tamamlayamayan iller Merkez 

Yürütme Kurulundan ek süre talebinde bulunabilir ve bu süre faaliyet takvimine göre Genel 

Müdürlükçe belirlenir. 

(4) İl müdürlükleri müsabaka sonuçlarını, ilan edilen sonuç bildirim süresinde Genel Müdürlüğe 

gönderir. 

(5) Takımların oluşumu;  

(a) Salon Futbolu (Futsal), 3x3 Basketbol, Voleybol ve Masa Tenisi branşlarında her ilçenin kendi 

bünyesinde takım oluşturması esastır.  

(b) Her sporcu öğretmen bir branşta müsabakalara katılabilir. 

(c) Mahallinde müsabakalara katılan sporcu öğretmenler farklı takımlarda yer alamazlar.  

 

Müracaatlardan çekilme ve müracaatların reddedilmesi. 

Madde (9)(1) Takımlar, mahalli/il birinciliği müsabakalarında kura çekiminden en az 5(beş) gün, grup 

ve Türkiye Birinciliğinde ise 7(yedi) gün öncesinde katılmayacağını veya devam etmeyeceğini bildiren 

gerekçeli yazılarını il millî eğitim müdürlüklerine teslim etmek zorundadır. 

(2) Müsabakaya katılım şartlarını taşımayan, yönergelere uygun müracaat etmediği tespit edilen 

takımlar müsabakalardan men edilir. Sorumlular hakkında disiplin işlemi uygulanır. 

Spor Etkinliklerinde İstenecek Belgeler 

Madde(10)(a) İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüğünde tutulacak belgeler 

(1) Mebbis modülünden alınan öğretmen personel görev yeri belgesi (fotoğraflı) 

(2) Sağlık raporu (Ek-5) 

(3) Kurum Onaylı Müsabaka isim listesi(Ek-2) 

 

(b)Müsabakalarda istenen belgeler (Mahalli) 

(1) Sporcu Öğretmen Kartı (Ek-1) 

(2) Müsabaka isim listesi (Kurum Onaylı) 
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(c)Grup ve Türkiye Birinciliğinde istenen belgeler 

(1) Sporcu Öğretmen Kartı (Ek-1)  

(2) Kurum Onaylı Müsabaka isim listesi (Ek-2) 

(3) İl dışında yapılacak grup ve Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılacaklar için mülki amir onayı. 

(Ek-4) 

 

Disiplin İşlemleri 

Madde(11)(1) İl/İlçe Tertip Komitesi aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yapar. 

(2) Müsabakalarda spor ahlakına ve disiplin kurallarına aykırı fiil ve davranışların işlenmesi halinde 

ilgili kişi ve kişiler hakkında İl/İlçe Tertip Komitesi karar verir. İl/İlçe Tertip Komitesi, gerek gördüğü 

takdirde idari açıdan soruşturulmak üzere il millî eğitim müdürlüğüne sevk eder. 

İtirazlar  

MADDE 12 – (1) Oyun kurallarına aykırılık hallerinde itirazlar; takım idarecisi veya çalıştırıcısı 

tarafından ilgili spor dalı oyun kuralları veya mevzuat hükümlerine göre yarışmanın bitiminden itibaren 

en geç iki iş günü içerisinde tertip komitesine yazılı olarak yapılır.  

İdari konularda itirazlar ise müsabakalar bitimine kadar tertip komitesine yapılır. 

(2) Tertip komitesine yapılan itirazlar en geç iki iş günü içerisinde karara bağlanır. 

 Ödüller  

MADDE 13 –  

(1) Türkiye birinciliği yarışmalarında; 

 İlk 4’e giren takımlara kupa, sporcu öğretmenlerine madalya ve başarı belgesi verilir.  

(2) Türkiye Birinciliği dışında kalan;  

 Mahalli/İl birinciliği ve bölge birinciliği müsabakalarında bir üst tura katılmaya hak 

kazanan takımların sporcularına MEM tarafından madalya verilir. 

(3) Takımlar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün belirleyeceği organizasyon 

kurallarına uymak ve kupa törenine katılmak zorundadırlar. 

 

Hakem, gözlemci, temsilci ve diğer personel görevlendirmeleri  

MADDE 14 – (1) Mahalli/İl Birinciliği, Bölge Birinciliği ve Türkiye Birinciliği müsabakalarında, ilgili 

branş spor federasyonu merkez hakem kurulunca, öncelikle mahallinden, gerekli hallerde ise yakın 

illerden hakem, gözlemci ve diğer personel görevlendirilir.  

(2) Bölge birinciliği ve Türkiye Birinciliği müsabakalarında, Millî Eğitim Bakanlığı / Gençlik Spor 

Bakanlığı temsilci görevlendirebilir. 
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Kıyafet ve törenler  

MADDE 15 – (1) Spor etkinliği ve törenlere öğretmenler branşın gerektirdiği spor kıyafeti ile katılır.  

Açılış töreni ve dereceye girdiği halde ödül törenine katılmayanlar hakkında yönerge hükümlerine göre 

işlem yapılır.  

(2) Müsabakalarda giyilecek spor kıyafetleri, ilgili spor federasyonunun talimatlarına aykırı olamaz. 

(3) Törenlerin amacına uygun olarak gerçekleştirilmesinden tertip komitesi sorumludur.  

Teknik toplantı  

MADDE 16 – (1) Teknik toplantı tertip komitesince müsabaka öncesinde yapılır. Toplantıya tertip 

komitesi üyeleri, kafile idarecisi veya çalıştırıcısı katılır. Toplantıda müsabaka programı belirlenir.  

Saha ve tesislerin kullanımı  

MADDE 17 – (1) Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ait tesislerin etkin ve verimli 

kullanılabilmesi için MEM tarafından gerekli tedbirler alınır. 

İşbirliği ve koordinasyon  

MADDE 18 – (1) Genel Müdürlük, Türkiye Öğretmenler Kupası Spor Etkinliklerinin verimli 

yürütülebilmesi için kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hususlar 

Yönergede Yer Almayan Konular 

MADDE 19 – (1) Bu yönergede yer almayan konularda Genel Müdürlük tarafından alınan kararlar 

uygulanır. 

Yürürlük  

 

MADDE 20-   Bu yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme   

 

MADDE 21-   Bu yönerge hükümlerini Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü yürütür. 
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TÜRKİYE ÖĞRETMENLER KUPASI 

FAALİYET TAKVİMİ 

 

FAALİYET  TARİHLER 

İl/ilçe Tertip Komitesinin Oluşturulması 30 Eylül-02 Ekim 2019 

Mahalli Başvuruların Alınması ve 

Temsilci İlçe Takımlarının Belirlenmesi 
07-16 Ekim 2019 

İl Birinciliği Müsabakaları  21-30 Ekim 2019 

İl Birinciliği Müsabakaları Sonuç 

Bildirimi 
 31 Ekim 2019 

Bölge Birinciliği Müsabakaları 04-12 Kasım 2019 

Bölge Birinciliği Sonuç Bildirim Tarihi 13 Kasım 2019 

Türkiye Birinciliği 18-24 Kasım 2019 

 

 

     Not: Merkez Yürütme Kurulu gerekli gördüğü hallerde Faaliyet Takviminde değişiklik yapar. 
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Salon Futbolu (Futsal) Oyun Kuralları 

Kural 1 Oyun Alanı: 

*Sahanın ölçüsü: 15-25 metre X 25-42 metre (Oyun alanlarının aynı ölçüde 

olmadığı illerde tertip kurulunun belirleyeceği spor salonlarında 

müsabakalar oynanacaktır.) 

*Kale Ölçüsü: 2 X 3 m 

*Sahanın Zemini: Parke, tartan, kauçuk, tarafleks 

*Ceza Alanı: 6 metre yarıçapında 2 çeyrek daire ve bu iki çeyrek daireyi 

birleştiren 3,16 m ölçüsündeki çizginin oluşturduğu alan,  

*Penaltı Noktası: 6 metre noktası (ceza alanı içinde gerçekleşen 

durumlarda) ve 10 metre noktası işaretlenmelidir. (6. Birikmiş Faulde ) 

*Oyuncu değişiklik bölgesinden takım sıralarının önünde 5 m. 

uzunluğunda, her iki uçta da 8 cm genişliğinde 80 cm (40’ı saha içi, 40’ı 

saha dışı)  uzunluğunda bir çizgiyle işaretlenmelidir. 

Kural 2 Top: TFF tarafından belirlenen Futsal Topu 

Kural 3 
Kadro ve Oyuncu 

Sayısı: 

* Kadro: 10 sporcu öğretmen, Sahadaki oyuncu 5X5 (kaleci dahil) 

* Kaleci diğer bir oyuncu yer değiştirebilir.  

* Oyuncu Değişikliği: Sınırsız 

* Oyun biri kaleci olmak üzere her biri en çok beş oyuncudan oluşan iki 

takım arasında oynanır.  

* Eğer takımlardan birinde üçten az oyuncu varsa, o maç başlatılamaz.  

* Eğer oyun devam ederken takımlardan birinin oyuncu sayısı üçten aşağı 

düşerse oyun tatil edilir. 

Kural 4 
Oyuncu Giysi ve 

Gereçleri: 

Forma (kaleci farklı renk giysi giyer), Tozluk, şort, tekmelik, Futsal (salon) 

ayakkabısı. ((Kanvas, kauçuk veya benzer tabanlı 

Yumuşak deriden antrenman yada cimnastik ayakkabıları (Halı saha 

ayakkabısı önerilmez.)) 

(Yedek oyuncuların yelek giyme ve oyuncu değişikliğinde yelekleri 

kullanma zorunluluğu vardır. Yelekler oyuncu değişikliği esnasında 

elden ele teslim edilecek şekilde kullanılmalıdır.) 

Kural 5 

Kural 6 

Hakemler: 

Yardımcı 

Hakemler: 

Mahalli Müsabakalarda; 

1 Hakem 

İl Birinciliği Müsabakalarında;  

2 Hakem (1 Hakem, 1 Masa Hakemi) 

Bölge Birinciliği Müsabakalarında; 

3 Hakem (2 Hakem, 1 Masa Hakemi) 

Türkiye Birinciliği Müsabakalarında;  

4 Hakem (2 Hakem, 1 Masa Hakemi, 1 Zaman Hakemi) 

Kural 7 Oyun Süresi: 

(2x15 dakika, devre arası 5 dakikadır. (Süre her devrenin son 2’şer 

dakikası durdurulur.) Topun oyun alanının dışına gitmesi, yedek top 

olmaması, sakatlık yaşanması ve sakatlık tedavisinin uzun süre 

alabilecek olması durumlarında periyot sonlarındaki 2 dakika dışında 

da müsabakanın hakemleri süreyi durdurma yetkisine sahiptir.) 

(Bölge ve Türkiye birinciliği Müsabakalarında; müsabakada uzatma olması 

durumunda; her iki  devrenin son 2 dakikasında süre durdurulur.) 

*Takımların her bir devrede birer dakikalık bir mola hakkı vardır. 

* Uzatma devrelerinde mola hakkı yoktur. 

AKUSTİK SİNYAL: 

Eğer zaman hakemi akustik sinyali vermeden top kalelerden birine 

doğru oynanmışsa, hakemler ilgili devrenin veya maçın bittiğini ilan 

etmeden önce vuruşun sonucunu beklemek zorundadırlar.  

Kural 8  

Oyunun 

Başlaması ve 

Tekrar Başlaması 

*Başlama vuruşundan doğrudan doğruya bir gol yapılamaz. 

* Hakem atışında top yere değince oyuna girer. 

*Baraj Mesafesi: Tüm duran toplarda 5 metredir. 
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Oyun orta alandan topun karşı sahaya geçmesi koşuluyla başlamış 

sayılır. Gol sonrasında santradan yapılan tüm başlama vuruşları aynı 

şekilde gerçekleştirilir. Futboldaki gibi top santradan geriye (kendi 

yarı alanına) atılarak başlamaz.)  

Kural 9 
Topun oyunda ve 

oyun dışı olması 

Top; yerden ya da havadan kale çizgisini veya taç çizgisini tamamen 

geçtiğinde, Oyun Hakem tarafından durdurulduğunda ya da top tavana 

çarptığında top oyun dışıdır. Topun tavana değerek oyun dışı olması 

durumunda topa en son dokunan takımın rakibi tarafından taç atışı ile 

başlanır. 

Kural 10 
Gol yapma 

yöntemi 
Kale atışından direkt bir gol yapılamaz. 

Kural 11 
Fauller ve Fena 

Hareketler 

*Direkt serbest vuruşlarda 10 ihlalin tümü BİRİKMİŞ FAULLERE dahil 

edilmek zorundadır. 

*İhtar – ihraç vardır. İhraç edilen sporcunun takımı 2 dakika süresince 1 

kişi eksik oynar. Eksik takım gol yemesi halinde yedek oyuncu hemen 

oyuna girer. 

*Bir yedek oyuncu Futsal Oyun Kitabındaki Kural 12 de belirtilen 

ihlallerden birisini yaparsa ihtar ve ihraç ile cezalandırılır.  

*İhraç edilen oyuncular, Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na sevki 

gerektirmeyen durumlarda bir sonraki müsabakada takım kadrosunda yer 

almayarak cezalarını infaz eder(ler). 

Kaleciler;(Bir kaleci top rakip oyunculara temas etmeden kendi yarı 

alanında topla ikinci defa oynayamaz. Kendi yarı alanında eğer kaleci 

topu oyuna sokuyorsa (kale atışı veya taç vuruşu) topla oynamış kabul 

edilir ve 2. defa topla temas edemez. Kaleci kendi yarı alanında topla 

en fazla 4 saniye oynayabilir. Kaleci rakip yarı alan içinde sayı ve süre 

sınırlaması olmaksızın topla oynayabilir.) 
Antrenör – Sporcu İletişimi; Kenar çizgisinden sınırlanmış alan 

dâhilinden talimat verebilir. 

Kural 12 Serbest Vuruşlar 

*Birikmiş Faullerde; Eğer uzatma devresi oynanıyorsa ikinci devrenin 

birikmiş faullerine devam edilir. Uzatma devresi zamanında çalınan bir 

birikmiş faul takımın ikinci devredeki toplam faulüne eklenir. 

Birikmiş altı faul sonrasında sporcu; topu gol amacı ile rakibin kalesine 

doğru vurmalıdır, takım arkadaşına pas olarak atamaz. 

Kural 13 Penaltı Vuruşu 

Ceza sahası içersinde yapılan ihlallerde 6 m penaltısı, birikmiş faullerde 10 

m penaltısından direkt serbest vuruş kullanılır. 

10 METRE PENALTISI HAKKINDA; 

Direk Kaleye vurulmak zorundadır, paslaşma yapılamaz. 

Kaleci, 5 metreye kadar çıkabilir. Kale çizgisinde bekleme zorunluluğu 

yoktur. 

Penaltı noktasından yapılan vuruşlarda: 

• Hakem vuruşların yapılacağı kaleyi seçer, para atışı yapar ve kazanan 

takımın kaptanı ilk veya ikinci penaltı vuruşundan hangisini yapacağını 

seçer. 

• Hakem, ikinci hakem, üçüncü hakem ve (varsa) zaman hakemi kullanılan 

atışların kaydını tutar. 

*Tüm oyuncular ve yedekler penaltı vuruşlarını kullanabilirler.  

*Her vuruş farklı bir oyuncu tarafından yapılır ve herhangi bir oyuncu 

ikinci bir vuruş yapmadan önce vuruşu yapabilecek tüm oyuncular bir 

vuruş yapmış olmalıdır.  

*Bir kaleci, penaltı vuruşları kullanılırken herhangi bir oyuncu ile yer 

değiştirebilir.   

*Vuruş yapabilecek bir oyuncu, hakemin bilgisi dahilinde ve kıyafeti 

uygun olması şartıyla, penaltı vuruşları sırasında istenilen her zamanda 

kaleci ile yer değiştirebilir.  
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*Eğer bir takımın rakibi ile eşit hale gelmek için sayısını azaltması 

gerekiyorsa, penaltı vuruşu yapabilecek oyuncuları gibi kalecilerini de 

dışarıda bırakabilir. 

*Aksi belirtilmediği sürece, penaltı vuruşları yapılırken FIFA’nın Futsal 

Oyun Kuralları ve yönetmeliği geçerli olacaktır. 

 

Seri Penaltılar 

*Uzatmalar sonunda atılacak seri penaltılar futsalda 3 tanedir. 3 penaltı 

sonunda eşitlik bozulmadıysa, eşitlik bozulana kadar atışlara devam edilir 

Kural 14 Taç Atışı: 

*Topun oyun alanının dışına çıktığı yerden 4 saniye içerisinde ayakla 

kullanılır. 

*Direk bir GOL YAPILAMAZ. 

Kural 15 Kale Atışı: 
*Kaleci tarafından 4 saniye içerisinde ELLE kullanılır. 

*Direk bir GOL YAPILAMAZ. 

Kural 16 Köşe Vuruşu 

Oyun alanı içinde her köşeye 25 cm yarıçapında bir çeyrek çember 

çizilmelidir.   

- Eğer köşe vuruşu dört saniye içerisinde kullanılmazsa: 

*Rakip takım lehine kale atışı kararı verilir. 

 

Kırmızı Kart Durumunda 

*Dört oyuncuya karşı diğer takımda beş oyuncu varsa ve eğer daha çok 

oyuncu sayısına sahip takım bir gol atmışsa, sadece dört oyuncusu bulunan 

takım, beşinci bir oyuncu ile tamamlanır. 

 

*Eğer her iki takım üç veya dört oyuncu ile oynuyorsa ve gol atıldıysa her 

iki takımda aynı oyuncu sayısıyla oyuna devam eder. 

 

*Eğer sahada bir takımın beş oyuncusuna karşı diğer takımın üç oyuncusu, 

yada dört oyuncuya karşılık üç oyuncusu var ise ve daha çok oyuncuya 

sahip takım gol atmışsa, üç oyuncuya sahip takım oyuncu sayısını sadece 

bir artırır. 

 

*Eğer gol atan takım daha az oyuncuya sahipse oyun, oyuncu sayısında 

herhangi bir değişiklik olmadan, devam eder. 

 

Diğer Hususlar 

(1) Müsabakalarda hükmen mağlubiyet kararı verilmesi halinde, galip 

gelen takım lehine5 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış 

olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın 

beşten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir. 

(2) Türkiye birinciliği müsabakalarının eşitlikle sonuçlanması halinde 

5’er dakikalık 2uzatma periyodu oynanır. Eşitlik bozulmazsa kazanan 

takım, seri penaltı atışları ile belirlenir. 

(3) Takımlar herhangi bir futbolcusuna müsabaka içinde futbolcu - 

kaleci olarak yer verebilir. Futbolcu - kalecinin kendi sırt forma 

numaralı kaleci forması ile sahada bulunması gerekmektedir. Futbolcu 

- kaleci olarak yer alacak bu futbolcunun müsabaka öncesinde 

hakemlere bildirilmesi zorunludur. 

 

 


