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MĠLLĠ EĞĠTĠM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI BAKANLIĞI
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü
Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon ġubesi

FUTSAL BRANġ AÇIKLAMALAR
1- Müsabakalar Uluslararası Oyun Kuralları ve YarıĢma Yönetmelikleri ile Milli

Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri ġube’since öngörülen hükümlere
uygun olarak yürütülür.
2- Müsabakalar, Yıldız ve Gençler Kız/ Erkekler takımları arasında oynanacaktır.
3- Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon ġubesi, branĢ

açıklamalarını ve yarıĢmalara dair diğer hususları değiĢtirmede yetkilidir.

4- Kategori yaĢ grupları:

Yıldızlar Kategorisi

(01.09.2002-13.12.2002)-2003-20042005

Gençler Kategorisi

1999-2000-2001-2002

5- Futsal müsabakalarına katılacak yıldızlar ve Gençler kategorilerinde en fazla

12 (oniki) sporcu, 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı veya 2 çalıĢtırıcı yer alacaktır.
6- Sporcular yarıĢma süresince aynı forma numarası ile oynayacaklardır.
7- Eleme ve çeyrek final müsabakaları tek devreli lig usulüne göre yapılacaktır.

Müsabakalarda galip takımlara 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir), mağlup
takımlara 0 (sıfır) puan verilir. Hükmen kazanan takıma 3 (üç) puan (3-0), maçı
hükmen kaybeden takıma 0 (sıfır) puan (0-3) verilir. Hükmen yenik sayılan
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takım, gol atmıĢ olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip
gelen takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.
Grup yarışmalarında beraberlikle sonuçlanması halinde; Uzatma yapılmaz
ve doğrudan penaltı atıĢlarına geçilir. 5’er penaltı atıĢı yapılır. Penaltı
atıĢlarına sonuç alınıncaya kadar devam edilir ve atıĢların neticesi kaydedilir.
Beraberlik sonucunda sıralama için yapılan penaltı atıĢlarındaki goller averaja
dâhil edilmez.
8- Yarıfinal ve Final müsabakalarda, eĢitlik bozulmaması halinde 2x5 toplam 10

dakikalık uzatma periyodu oynanır. EĢitlik bozulmadığı takdirde 5’er penaltı
atıĢına geçilir, yine eĢitlik bozulmazsa eĢitlik bozulana kadar 1’er seri penaltı
atıĢı kullanılır ve galip belirlenir.
9- Penaltı atıĢları sıralama için yapılır. Penaltı atıĢlarında galip gelen takım üstte

yer alır.
10- ÇalıĢtırıcı ve antrenörlerce;Grup,yarı final ve final yarıĢmalarına katılacak

takım sporcularına ait ‘’Müsabaka Tutanağı Listelerinin’’ her yarıĢma için
ayrı ayrı olacak Ģekilde portal üzerinden çıkarılması ve yarıĢmada görevli
hakeme ibraz edilmesi zorunludur.

Tek devreli lig usulüne göre yapılan futsal
müsabakalarında;
1- Tek devreli lig usulüne göre yapılan futsal müsabakalarında;
2- 2 (iki) takımın puanlarının eşitliği durumunda;
3- a) İki takım arasındaki müsabaka berabere bitmemiş ise öncelikle bu
iki takımın kendi aralarında oynadığı müsabakadaki puan üstünlüğüne
bakılır.
b) İki takım arasındaki müsabaka berabere bitmiş ise grup maçlarında
penaltı atıĢlarını kazanan takım üstte yer alır.
4- 3 (üç) ve daha fazla takımın puanlarının eşitliği durumunda;
a) Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan
puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eĢit puanlı iki veya
daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar
bakılmaz.)
b) Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.
c) Puan cetvelinde puan eĢitliği varsa (a) bendinde belirtilen puan
cetvelindeki gol averajına bakılır.(Müsabaka Sonucunda takımların
kullandığı penaltılar averaja dahil edilmez.)
d) Gol averajı da eĢit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.
e) Bütün bu Ģartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol
sayıları eĢit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.
f) Genel puan cetvelindeki averajlar eĢit ise daha fazla gol atmıĢ olan takım
üstün sayılır.
g) Yukarıdaki bu Ģartlara rağmen eĢitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi
olmayan takım üstün sayılır.
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h) Yukarıdaki bütün ihtimallere rağmen eĢitlik devam ediyor ise takımlar
kura ile derecelendirilir. (Takımların isimleri kâğıda yazılarak kapatılır ve bir
kabın içine konularak tertip komitesi baĢkanı tarafından kura çekilir.)

FUTSAL YILDIZLAR VE GENÇLER KATEGORİSİ OYUN KURALLARI:
5- 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
birleĢtiren 3,16 m ölçüsündeki çizginin oluĢturduğu alan,
*Penaltı Noktası: 6 metre noktası (ceza alanı içinde gerçekleĢen
durumlarda) ve 10 metre noktası iĢaretlenmelidir. (6. BirikmiĢ Faulde )
* Oyuncu değiĢiklik bölgesinden takım sıralarının önünde 5 m.
uzunluğunda, her iki uçta da 8 cm geniĢliğinde 80 cm (40’ı saha içi, 40’ı
saha dıĢı) uzunluğunda bir çizgiyle iĢaretlenmelidir.
6- Kural 2 Top: 4 No Futsal Topu (Oyunun BaĢlangıcında 400-440 gr)
7- Kural 3 Kadro ve Oyuncu Sayısı: * Kadro: 12 sporcu öğrenci,
Sahadaki oyuncu 5X5 (kaleci dahil)
* Kaleci diğer bir oyuncu yer değiĢtirebilir.
* Oyuncu DeğiĢikliği: Sınırsız
* Oyun biri kaleci olmak üzere her biri en çok beĢ oyuncudan oluĢan iki
takım arasında oynanır.
* Eğer takımlardan birinde üçten az oyuncu varsa, o maç baĢlatılamaz.
* Eğer oyun devam ederken takımlardan birinin oyuncu sayısı üçten aĢağı
düĢerse oyun tatil edilir.
8- Kural 4 Oyuncu Giysi ve Gereçleri: Forma (kaleci farklı renk giysi
giyer), Tozluk, Ģort, tekmelik, Futsal (salon) ayakkabısı. ((Kanvas,
kauçuk veya benzer tabanlı YumuĢak deriden antrenman yada jimnastik
ayakkabıları (Halı saha ayakkabısı önerilmez.)
9- Kural 5 Kural 6 Hakemler: Yardımcı Hakemler: Grup ve Yarı Final
Müsabakalarında; 3 Hakem (1 Hakem, 1 Yardımcı Hakem, 1 Masa
Hakemi) KKTC Birinciliği Müsabakalarında; 4 Hakem (1 Hakem, 1
Yardımcı Hakem, 1 Masa Hakemi, 1 Zaman Hakemi.
10- Kural 7 Oyun Süresi: *2 x 15 dakika, Devre arası: 5 dakikadır. (Süre
sadece 2 nci devrenin son 2 dakikasında durdurulur.) (KKTC
birinciliği yarıĢmalarında; müsabakada uzatma olması durumunda; yine
2 nci devrenin son 2 dakikasında süre durdurulur.)
*Takımların her bir devrede birer dakikalık bir mola hakkı vardır.
* Uzatma devrelerinde mola hakkı yoktur.
11- Kural 8 Oyunun Başlaması ve Tekrar Başlaması *BaĢlama
vuruĢundan doğrudan doğruya bir gol yapılamaz.
* Hakem atıĢında top yere değince oyuna girer.
*Baraj Mesafesi: Tüm duran toplarda 5 metredir.
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12- 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 dıĢıdır. Topun tavana değerek oyun dıĢı olması durumunda topa
en son dokunan takımın rakibi tarafından taç atıĢı ile baĢlanır.
13- Kural 10 Gol yapma yöntemi Kale atıĢından direkt bir gol yapılamaz.
14- Kural 11 Fauller Ve Fena Hareketler *Direkt serbest vuruĢlarda 10
ihlalin tümü BĠRĠKMĠġ FAULLERE dahil edilmek zorundadır.
*Ġhtar – ihraç vardır. Ġhraç edilen sporcunun takımı 2 dakika süresince 1
kiĢi 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.
*Ġhraç edilen oyuncular, Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na sevki
gerektirmeyen durumlarda bir sonraki müsabakada takım kadrosunda
yer almayarak cezalarını infaz eder(ler). Kaleciler; Top oyun
içerisindeyken pas ilk defa yapılıyorsa, kaleci topla oynayabilir (sadece
ayakla), topun rakip takım alanına geçmemesi ve-veya rakip takım
oyunculardan birine temas etmemesi halinde 2 nci kez yapılacak geri
pasta topa dokunamaz. Aut atıĢında ise topun rakip takım alanına
geçmemesi ve/veya rakip takım oyunculardan birine temas etmemesi
halinde ilk kez yapılacak geri pasta topa dokunamaz. Antrenör –
Sporcu İletişimi; Kenar çizgisinden sınırlanmıĢ alan dâhilinden talimat
verebilir .
15- Kural 12 Serbest Vuruşlar *BirikmiĢ Faullerde; Eğer uzatma devresi
oynanıyorsa ikinci devrenin birikmiĢ faullerine devam edilir. Uzatma
devresi zamanında çalınan bir birikmiĢ faul takımın ikinci devredeki
toplam faulüne eklenir. BirikmiĢ altı faul sonrasında sporcu; topu gol
amacı ile rakibin kalesine doğru vurmalıdır, takım arkadaĢına pas olarak
atamaz.
16- Kural 13 Penaltı Vuruşu Ceza sahası içersinde yapılan ihlallerde 6 m
penaltısı, birikmiĢ faullerde 10 m penaltısından direkt serbest vuruĢ
kullanılır.
17- Kural 14 Taç Atışı: *Topun oyun alanının dıĢına çıktığı yerden 4 saniye
içerisinde ayakla kullanılır.
*Direk bir GOL YAPILAMAZ.
18- Kural 15 Kale Atışı: *Kaleci tarafından 4 saniye içerisinde ELLE
kullanılır.
19- *Direk bir GOL YAPILAMAZ.
20- Kural 16 Köşe Vuruşu Oyun alanı içinde her köĢeye 25 cm yarıçapında
bir çeyrek çember çizilmelidir. - Eğer köĢe vuruĢu dört saniye içerisinde
kullanılmazsa:
*Rakip takım lehine kale atıĢı kararı verilir.
21- Kural 17 Maçın Galibini Belirleme Yöntemleri: Penaltı noktasından
yapılan vuruşlar da:
• Hakem vuruĢların yapılacağı kaleyi seçer, para atıĢı yapar ve kazanan
takımın kaptanı ilk veya ikinci penaltı vuruĢundan hangisini yapacağını
seçer.
• Hakem, ikinci hakem, üçüncü hakem ve (varsa) saat hakemi kullanılan
atıĢların kaydını tutar.
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*Tüm oyuncular ve yedekler penaltı vuruĢlarını kullanabilirler.
*Her vuruĢ farklı bir oyuncu tarafından yapılır ve herhangi bir oyuncu
ikinci bir vuruĢ yapmadan önce vuruĢu yapabilecek tüm oyuncular bir
vuruĢ yapmıĢ olmalıdır.
*Bir kaleci, penaltı vuruĢları kullanılırken herhangi bir oyuncu ile yer
değiĢtirebilir. *VuruĢ yapabilecek bir oyuncu, hakemin bilgisi dahilinde ve
kıyafeti uygun olması Ģartıyla, penaltı vuruĢları sırasında istenilen her
zamanda kaleci ile yer değiĢtirebilir.
*Eğer bir takımın rakibi ile eĢit hale gelmek için sayısını azaltması
gerekiyorsa, penaltı vuruĢu yapabilecek oyuncuları gibi kalecilerini de
dıĢarıda bırakabilir. *Aksi belirtilmediği sürece, penaltı vuruĢları
yapılırken FIFA’nın Futsal Oyun Kuralları ve yönetmeliği geçerli olacaktır
ÇalıĢtırıcı ve Antrenörlerce müsabakalara katılacak takım sporcularına ait
‘Müsabaka Tutanağı Listelerinin’’ her yarıĢma için ayrı ayrı olacak Ģekilde “
Yeni Lisans Uygulaması” üzerinden çıkaracak ve yarıĢmada görevli hakeme
ibraz edilmesi zorunludur.
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