
 

 

K.K.T.C. 

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI 

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü 

Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon  Şubesi 
                                                                                  

 

 

 

 

BASKETBOL BRANŞ TALİMATI 

1- Müsabakalar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları 

ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi’nin öngördüğü hükümlere ve 

Uluslararası Kurallara, Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır. 

2- Müsabakalar; Kız ve Erkek okul takımları arasında Küçükler,Yıldızlar ve 

Gençler kategorilerinde yapılacaktır.  

3- Küçükler ,Yıldızlar ve Gençler Kategorilerinde müsabakalar guruplarda 

tek devreli lig usulüne göre yapılacak ve guruplardan çıkacak takımlar 

final four sistemi ile final müsabakaları gerçekleşecektir.  

4- TAKIMLAR: 

Küçükler kızlar kategorisinde en az 7(yedi) en fazla 12(oniki) sporcu 

öğrenci Küçük erkekler kategorisinde en az 10(on) en fazla 12(oniki) 

sporcu öğrenci Yıldızlar ve Gençler Kategorilerinde, takımlar 12 (oniki) 

sporcu öğrenci 1 idareci ve 1 çalıştırıcı veya sadece 2 (iki) Çalıştırıcı 

olacaktır.  

5- Sporcular müsabakalar süresince aynı forma numarası ile 

oynayacaklardır.  

6- Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi branş 
açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları değiştirmede 
yetkilidir. 
 



7-  Doğum Tarihleri 

Küçükler Kategorisi               2006-2007-2008 
 
Yıldızlar Kategorisi  01.09.2003 - 2004 – 2005 - 2006  
 
Gençler Kategorisi            01.09.1999 -2000 - 2001 – 2002 – 2003 
 

NOT: GENÇLER KATEGORİSİNDE 01.09.1999 - 31 ARALIK 1999    

DOĞUMLU TEK BİR ÖĞRENCİYE LİSANS ÇIKARIP YARIŞMALARA DAHİL 

EDEBİLECEKLERDİR .     

 
 

8-  YILDIZLAR KATEGORİSİNDE:   (Kız-Erkek) 4 periyot 10 

dakika(4x10) 

 olarak oynanacaktır. Uzatma periyotları 5 dakika oynanacaktır.  

9-  Yıldızlar  kategorilerinde 4 takım faulünden sonraki kişisel faullerde       

(Hücum Faulleri Hariç)  2(iki) atış yapılır, 5 bireysel faul alan sporcu 

oyun dışı kalır.  

10- GENÇLER KATEGORİSİNDE;(Kız-Erkek) 4 periyot 10 

dakika(4x10) 

 olarak oynanacaktır. Uzatma periyotları 5 dakika oynanacaktır.  

 

11- Gençler  kategorilerinde 4 takım faulünden sonraki kişisel 

faullerde (Hücum Faulleri Hariç)  2(iki) atış yapılır, 5 bireysel faul 

alan sporcu 

 oyun dışı kalır.  

12- Müsabaka varakası isim listesinde yazılı olan idareci, 

çalıştırıcı dışında bir başkasının sahaya girmesine, yöneticilik ve 

çalıştırıcılık yapmasına izin verilmeyecektir.  

13- Sporcular yarışma süresince aynı forma numarası ile 

oynayacaklardır.  



14- Müsabakalarda, Yıldız Kız ve Genç Kız Kategorilerinde 6 numaralı 

top, Yıldız Erkek ve Genç Erkeklerde ise 7 numaralı top kullanılacaktır. 3 

sayısı gerisinden yapılan sayılar 3 sayı olarak değerlendirilecektir. 

15- Tüm kategorilerde müsabakalar normal saha ölçülerinde ve 3.05 

m çember yüksekliğinde oynanacaktır.   

16- Çalıştırıcı ve Antrenörlerce müsabakalara katılacak takım 
sporcularına ait ‘’Müsabaka Tutanağı Listelerinin’’ her yarışma için 
ayrı ayrı olacak şekilde “Yeni Lisans Uygulaması” üzerinden çıkaracak 
ve yarışmada görevli hakeme ibraz edilmesi zorunludur. 
 

KÜÇÜKLER KATEGORİSİ AÇIKLAMALARI  

1. Küçükler kategorisinde (kız-erkek)  müsabakalar  4 periyot 8 dakika (4x8) 

olarak oynanacaktır. Uzatma periyotları 3 dakika oynanacaktır. 

2. Küçükler kategorisinde 3 takım faulünden sonraki kişisel faullerde 

(hücum fauller hariç) iki atış yapılır, 4 bireysel faul alan sporcu oyun dışı 

kalır. 

 

3.Küçük kızlar kategorisinde 5 numaralı top, Küçük erkekler kategorisinde 6 

Numaralı top ile oynanacaktır. 

 4. Küçük erkekler kategorisinde; Müsabakaya 5 kişi ile başlanır. Küçük 

erkekler kategorisinde takımlar müsabakalara en az on (10) oyuncu, en 

fazla on iki (12) oyuncu ile çıkmak zorundadır. Küçük erkekler 

kategorisinde müsabakalarında periyotlarda uygulanacak oyuncu seçimleri 

aşağıda belirtilen şekilde olmak zorundadır. 

 a) 1. Periyot Beş (5) oyuncu 

 b) 2. Periyot 1. Periyotta oynamayan oyuncular 

 c) 3. ve 4.Periyot Daha önce oynamamış (varsa) oyuncular ve serbest 

 d) 1. ve 2. Periyotlar da oyuncu değişimi sadece aşağıdaki koşullarda 

yapılır. 

 e) Doktor veya doktor bulunmayan müsabakalarda hakemin görüşü ile 

sakatlandığı ve müsabakaya devam edemeyeceğine kanaat getirilen 

sporcuların yerine. (Bu durumda oyundan çıkan sporcu isterse tedavisi 



tamamlandıktan sonra aynı periyod içinde yerine girmiş olan takım 

arkadaşı ile yer değiştirerek tekrar oyuna dahil olabilir. Sakatlanan sporcu, 

başladığı periyodun tamamını oynamış sayılır.) 

 f) Sporcunun dört (4) faul hakkını doldurması halinde.  

g) Her periyodun dördüncü dakikasından sonra olmak kaydıyla antrenörün 

kanaatine göre sporcunun yorgunluk sebebiyle müsabakaya devam 

edemeyecek olması durumunda. (Bu hak her periyot için sadece tek bir 

sporcusu için ve bir kez geçerlidir.) 

 ğ) Yukarıda belirtilen sporcu değişikliği gereksinimi halinde kadroda yer 

alan herhangi bir sporcu oyuna girebilir. Oynadığı süreye bakılmaksızın 

birinci ve ikinci periyodların ikisinde de yer almış sporcular üçüncü periyotta 

oynayamaz. Yukarıda belirtilen zorunlu kalınan durumlar sebebi ile 

oynayabilen sporculardan yıl, ay ve gün olarak en küçük sporcu oyuna 

girer. 

 h) Her koşulda bir sporcu en az bir (1) periyod, en fazla üç (3) periyod 

sahada kalabilir. 

 ı)Müsabakalarda ilk veya sonraki müsabakalarında sakatlanan ve daha 

sonraki müsabakalarda oynayamayacağı doktor raporu ile belgelenen 

sporcular müsabaka içinde sakatlanmış sporcu gibi değerlendirilirler. 

Turnuvaya on (10) sporcu ile başlamış birtakım da, sporcunun 

oynayamayacak derecede hastalığının belgelenmesi veya sporcunun 

cezalı duruma düşmesi, sporcunun sakatlanma hali gibi değerlendirilir. 

 i) Küçük erkekler kategorisinde takım listelerinde yer almasına rağmen 

oyuna makul bir süre alınmayan sporcu olduğu tespit edildiği takdirde o 

takım müsabakayı skor olarak üstün tamamlamış olsa dahi hükmen mağlup 

edilecektir. 

 Küçük kızlar kategorisinde; Müsabakaya 5 sporcu ile başlanır. Takımlar en 

az yedi (7) en fazla on iki (12) oyuncu ile çıkmak zorundadır. 

 Küçük kızlar kategorisinde: ilk periyot beş oyuncu, ikinci periyot farklı 

beş oyuncu uygulaması yapılmayacaktır. Takım listesinde yer alan her 

oyuncunun oynama zorunluluğu yoktur. 

 Küçük erkekler ve kızlar kategorisinde; 

 5. Tam Saha Baskı yapmak yasaktır. Ancak, müsabakanın son iki dakikası 

ve bir takım 15 sayı veya üstünde bir sayı farkıyla mağlup ise, o takımın 



tam saha baskı uygulamasına izin verilecektir. Son iki dakikanın dışında ve 

yukarıda bahsedilen şartın oluşmadığı durumlarda baskı uygulayan takımın 

antrenörüne teknik faul çalınır. Teknik faulün uygulanması ve sonrasında 

Uluslararası Oyun Kurallarının hükümleri uygulanır.  

6. Takımlar mutlak surette adam adama savunma yapacaklardır. Adam 

adama harici alan savunması ve benzeri savunma yapan takımın antrenörü 

teknik faul ile cezalandırılır. Bu kural aşağıda belirtilen savunma 3 saniyesi 

çerçevesinde uygulanır.  

Müsabakalarda 3 saniye kuralı aşağıdaki şekilde uygulanır. 

 a. Hücum eden takım yarı sahayı geçtikten sonra sayılmaya başlanır. 

 b. Boyalı alan içerisinde yer alan herhangi bir savunma oyuncusu, 

herhangi bir hücum oyuncusunu aktif olarak savunur halde olmalıdır. Aktif 

olarak savunuyor terimi, savunma oyuncusunun hücum takımından 

herhangi bir oyuncudan bir kol mesafede, savunma pozisyonunda 

bulunması gerektiği anlamında kullanılmıştır.  

c. Her savunma oyuncusu her hücum oyuncusunu savunabilir.  

 

 

d. Savunma 3 saniyesinin;  

- Herhangi bir hücum oyuncusu şut atar pozisyona girdiğinde, 

 - Rakip takımın top kontrolü kaybolduğunda,  

- Savunma oyuncusu aktif olarak rakibini savunuyor hale geldiğinde, 

 - Savunma oyuncusu tamamen 3 saniye koridorundan çıktığında, 

 - Savunma oyuncusunun hücum oyuncusuna doğru aktif savunma 

pozisyonunda savunma yapma amaçlı yöneldiği anda, sayılması 

durdurulur. 

 e. Eğer savunma oyuncusu toplu oyuncuyu savunuyorsa boyalı alan 

içerisinde bulunabilir. Eğer başka bir oyuncu toplu oyuncuyu aktif olarak 

savunmaya başladıysa, ilk savunma yapan oyuncu hücum takımındaki 

boşta kalan diğer bir oyuncuyu savunmak zorundadır. Toplu oyuncu pas 

verdiği durumda, savunması aktif olarak savunma yapmak veya boyalı 



bölgeden çıkmak zorundadır. Aksi taktirde, teknik faul çalınır, hücum takımı 

tek serbest atış kullanır. Hücum takımı hücum etmeye devam eder, faul 

atış çizgisinin uzantısından düdük çalındığı anda topun yakın olduğu kenar 

çizgiden topu çıkarırlar. 14 saniyenin altında saat durdurulduysa, 14 

saniyeye tamamlanır, 14 saniyenin üzerinde bir süre kaldıysa saat 

durdurulduğu yerden devam eder. Eğer atış halindeyken 3 saniye çalınır ve 

bahsi geçen atış sayı olursa, 3 saniye ihlali geçerli sayılmaz ve 

müsabakaya devam edilir.  

7. Pick & Roll (toplu basketbolcuya perdeleme) yapılmasına izin verilmez. 

Yapıldığı takdirde ihlal kabul edilip hücum sırası rakip takıma geçer.  

8. Faul atışları harici, sahanın her noktasından atılan bütün basketler 2 sayı 

ile değerlendirilir. 

9. Müsabakalar, erkeklerde küçükler kategorilerinde 6, yıldızlar 

kategorilerinde 7, kızlarda küçükler kategorilerinde 5, yıldızlar 

kategorilerinde 6 numaralı topla oynanır.  

10. Her takımın her çeyrek için yalnız bir (1) adet altmış (60) saniyelik mola 

hakkı vardır. Bu molalar kullanılmadıkları takdirde sonraki çeyreklere 

taşınmayacaktır. 

  


