
MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HALI SAHA TURNUVASI 

 

 

Turnuvanın Amacı: Sporu geniĢ kitlelere yaymak ve sevdirmek, spor yolu ile öğretmenler 

arasındaki birlik, beraberlik duygusunu geliĢtirmeyi ve kaynaĢmayı sağlamak. 

 

Turnuva Müracaat Tarihleri: 19/03/2018-30/03/2018 mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz 

Strateji GeliĢtirme Biriminde görevli Adnan YÜCE’ye Okul Müdürlüğünden onaylı Takım listesi ve 

katılım ücreti (Transferler ve takım kaptanı tel:no belirtilecek) teslim edilecektir. 

 

Turnuva Başlangıç Tarihi:   09-04-2018 

  

Başvuru Yeri: Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji GeliĢtirme Birimi 

 

Müsabaka Saatleri:    17- 18 ARASI  

                                  18-19 ARASI 

Tertip heyetinin kararıyla değiĢiklik yapılabilir. 

Müsabaka Sistemi: Takım sayısına göre müsabakalar, önce grup maçları, ardından eleme usulü 

Ģeklinde olacaktır. 

 

Takım Sporcu Sayıları: 7 (As) +5 (Yedek) =12 

 

Katılım Ücreti: Katılım payı olarak; 175.00 TL müsabakalara katılacak kurum tarafından 

müracaat sırasında peĢin olarak ödenecektir. Bu süre sonuna kadar ücretlerini teslim etmeyen takımlar 

kuraya dahil edilmeyecektir. Toplanan ücretlerle hakem ücreti ve ödüller belirlenecektir. 

 

Kura Çekim Yeri: Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ARGE birimi 

 

Kura Çekimi Gün Ve Saati:  30/03/2018 Saat :17.00 

 

Fikstür Ve Tüm Turnuva Bilgileri Takip Adresi: Milli Eğitim Müdürlüğü Web Sitesi 

 

Tesis: ANADOLU LĠSESĠ SENTETĠK CĠM SAHA  

 

TERTĠP KOMĠTESĠ 

 

      Murat AĞAR ĠL Milli Eğitim ġube Müdürü 

 
CELAL YILDIZ –KARġIYAKA ORTAOKULU  

CENGĠZ AKARCAY –ĠBN-Ġ SĠNA ORTAOKULU 

NURĠ OTCU –ZÜBEYDE HANIM KIZ MESLEK  

ĠLKER YAMAN –SEHĠT ĠBRAHĠM DOĞAN ORTAOKULU  

ÜMĠT ATEġ- SPOR LĠSESĠ  

ONUR ERDEM –SEHĠT ĠBRAHĠM DOĞAN ORTAOKULU  

 

tel:no


HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI KURALLARI 

1-   Müsabakaların yapılacağı halı saha fikstür ile birlikte ilan edilecektir. 
2- Takımlar en az 7, en fazla 12 kiĢiden oluĢacak ve turnuva baĢladıktan sonra takım listelerine 

sporcu ilave edilmeyecek, takım listelerinde değiĢiklik yapılmayacaktır. 

3- Okul takımı listeleri turnuvaya katılmak için müracaat edecek okul idaresi tarafından onaylanmıĢ 

resmi katılım listeleri ve sporcuların nüfus cüzdanı fotokopisi ve transfer edilen sporcuların 

çalıĢtığı okul veya kurumlarını belirtir bir liste ile beraber tertip komitesine verilecek olup, 

sonradan hiçbir Ģekilde oyuncu ilavesi yapılmayacaktır. 

4- Her takımın bir ismi olacaktır. Takım sorumluları, müracaat sırasında takımlarının isimlerini takım 

listesinde belirteceklerdir. 
5- Maçlar 25’ar dakikadan iki devre halinde oynanacaktır. Devre arası 10 dk. Ģeklinde uygulanacaktır.  
6- Grup sayıları ve statüsü katılan takım sayısına göre tertip komitesince belirlenecektir. 
7- Turnuva lig usulüne göre yapılacak ve galibiyete 3 beraberliğe 1 puan verilecek mağlubiyete 

puan verilmeyecektir. Puanların eĢit olması halinde iki takımın kendi arasında yaptığı maçtaki ikili 

averaja bakılacak.( Üç takımın puanı eĢit olursa üç takımın kendi arasında yaptığı maçlara 

bakılacaktır.) Üstün olan tur atlayacak, takımlar arasında eĢitlik varsa gol averajına bakılacak, 

averajda da eĢitlik devam ederse, en çok gol atan takım bir üst tura çıkacaktır. Atılan gollerin de 

eĢit olması halinde, tur atlayan takımlar(Finallere Kalan Takımlar) kura çekimiyle belirlenecektir. 

8- 16 takım katılması halinde her grup 4 takımdan oluĢup grup l.leri ve 2.leri tur atlayacak, 

12,13,14,15 takım katılması halinde 3 grup oluĢturulacaktır ve her gruptan 1. ve 2. takım bir üst 

tura çıkacak, ayrıca 3. ler arasında en iyi iki takım bir üst tura çıkacaktır. (En iyi üçüncülerin 

belirlenmesinde maç baĢına düĢen puan ortalaması, puan ortalamalarının eĢit olması halinde maç 

baĢına düĢen averaj ortalaması, averaj ortalaması eĢit olması halinde maç baĢında düĢen gol 

ortalaması esas alınacaktır. Yine de eĢitlik bozulmaması durumunda kura çekilecektir.)  12 takım 

altında katılım olması halinde gerekli grup kararını Milli Eğitim Müdürlüğü verecektir.15 

takımdan fazla takımın  katılması halinde 4 gurup oluĢturulacak ve sadece ilk iki takım çeyrek 

final müsabakalarına katılacaklardır. Çeyrek final müsabakaları öncesi  1.takımlar bir torbada 

2.takımlar bir torbada olmak üzere yeniden kura çekimi yapılacaktır. Yarı final müsabakalarında 

bu kura çekimi sırasında belirlenecektir. 

9- Grup maçları sonrasındaki eleme maçlarında eĢitlik olması halinde 5 dakikalık 2 uzatma devresi 

oynanacak, tur için istenen skoru sağlayan takım müsabakayı kazanacaktır. Uzatma devresinde de 

eĢitliğin bozulmaması durumunda penaltı atıĢlarına geçilecek ve 5 er penaltı atıĢı kullanılacak 

eĢitliğin devam etmesi halinde temlik penaltılarına geçilecek ve kazanan takım belirlenecektir. 
10- Takımların saha tertibi 7 kiĢi olacaktır. 
11- Müsabaka esnasında her takım, toplamda 3 oyuncu değiĢtirme hakkına sahiptir. Müsabakalar 

sırasında oyuncu değiĢikliği olması halinde, çıkan oyuncu tekrar oyuna giremez. Oyuncu kaleye, 

kaleci oyuna yer değiĢtirmek suretiyle giremez. 

12- Müsabaka esnasında kırmızı kart gören (iki sarı kart sonrası kırmızı kart veya direk kırmızı kart) 

oyuncular bir sonraki maçta (hakem ve komite raporuna göre bu ceza arttırılabilir) oynayamaz. 

Ayrıca ayrı ayrı maçlarda 3. Sarı kartı alan sporcu da bir sonraki maçta oynayamaz. Kırmızı kart 

cezası alıp sonraki maçta oynayamamıĢ oyuncunun daha sonra alacağı sarı kart için 3. Sarı kart 

cezası uygulanmaz.  

13- 7 kiĢi ile baĢlayan bir maçta 3 oyuncusu direkt veya ikinci sarı karttan dolayı kırmızı kart gören 

takım, hükmen mağlup sayılır. 

14- Müsabaka saatinden 15 dakika önce takımlar sahada hazır bulunacaktır. Takım listeleri takım 

sorumlusu tarafından maç baĢlamadan 10 dk. önce ilgili komiteye verilecektir. Müsabaka 

saatinden 5 dk. sonra gelen takımlar, o maç için hükmen mağlup sayılır. Hangi sebepten olursa 

olsun, toplam iki kere sahaya çıkmayan takım turnuvadan ihraç edilir ve bütün takımlara hükmen 

mağlubiyet olarak uygulanır(Grup maçlarında o zamana kadar ki en farklı skor farkı esas 

alınacaktır).  

15- Katılım ücretleri yatırıldıktan sonra her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecektir. 
16- Müsabaka sonuçlanmadan sahayı terk eden, sahanın içinde veya dıĢında taĢkınlık yapan, olay çıkaran 

takım o maç için hükmen mağlup sayılır. Turnuva komitesi tarafından uygun görüldüğü takdirde 
ihraç edilir. Saha içinde veya dıĢında sportmenliğe aykırı davranıĢları tespit edilen veya olay çıkaran, 
çıkan olaylara karıĢan tüm sporcular ve takım sorumluları müsabakadan men edilir, ayrıca bir 
sonraki turnuvaya alınmazlar. 



17- Hakemler ve Tertip komitesi Valiliğin güvencesi altında olup, kendilerine yapılacak her türlü 

sözlü ve fiili müdahaleden dolayı suçlulara yasal iĢlem yapılacaktır. 

18- Turnuva maçlarındaki sağlık sorunları Ġl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilecek Sağlık personeli 

tarafından giderilecektir. 

19- Turnuvanın güvenlik önlemleri Ġl Emniyet Müdürlüğünce alınacaktır. 

20- Tertip Komitesi, gerekli gördüğü takdirde maçı baĢlatmama, oynatmama, oynanmakta olan maçı 

durdurma, tehir veya iptal etme hakkına sahiptir. Takımlar olağanüstü hallerde maçlarından en az bir 

gün önce tertip komitesine geçerli mazeretlerini belgelendirmek ve resmi yolla bildirmek zorundadır. 

21- Turnuva iĢleyiĢi sürecinde; her türlü itirazlar takım sorumluları tarafından yazılı olarak Tertip 

Komitesi BaĢkanlığı’na ilgili maç bitimine kadar yapılacak, Tertip Komitesi yapılan itirazları 24 saat 

içinde karara bağlayıp, ilgili kurumlara adis yoluyla tebliğ edecektir. 

22- Tertip komitesi, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Katılan üyelerin salt çoğunluğu ile 

karar alınır. Oylamada eĢitlik olması halinde baĢkanın bulunduğu tarafın kararı esas alınır 

23- Turnuva süresince maçı yönetecek olan hakemler, tertip komitesince iĢin ehli olan kiĢilerden yeterli 

sayıda tespit edilecektir. Maçlar, bir orta hakem, bir yardımcı hakem (masa hakemi) tarafından 

yönetilecektir. 
24- Takımlar, forma ve ayakkabılarını kendileri temin edeceklerdir. Forma temin edemeyen takımlara 

saha yetkililerinin vereceği bip’leri giyeceklerdir. Oyuncular standart halı saha malzemeleri 
kullanmak zorundadırlar. Kendisine veya rakibe zarar vermesi muhtemel hiçbir takı veya malzeme 
kullanamazlar. Maçlarda krampon giyilmesi kesinlikle yasaktır. Her müsabaka öncesi takımlar 
hakem tarafından kontrol edilerek sahaya alınacaktır. Aksi bir durumda oyuncu müsabakada 
oynayamayacaktır. 

25- Turnuvanın amacına uygun olarak yapılabilmesini sağlamak amacıyla, müracaat, kura çekiliĢi, 

turnuvanın baĢlangıcı, vb, hususlardaki yer, tarih ve saatler sebepleri gösterilerek. Tertip Komitesince 

değiĢtirilebilir. Maç saatini ve gününü değiĢtirmek isteyen takımların sebeplerinin resmi bir dayanağı 

olmalıdır. Aksi durumda bu istekleri kabul edilmeyecektir. Böyle bir değiĢiklik olması halinde, yine 

bu durum komite tarafından tüm ilgililere duyurulacaktır. 
26- Okullarımız Tokat ili Milli Eğitim personeli olma Ģartı ile en fazla 2 (iki) transfer yapabilirler. ( Bir 

okulda kadrolu, ücretli, sürekli iĢçi vb statülerde çalıĢanlar okulun personeli sayılır.). Oyuncular 
yalnızca kadrosunun bulunduğu okul/kurumda oynayabilirler. Toplum yaranına program katılımcıları 
(polis memuru, kantinci v.b.) turnuvaya katılamazlar. 

27- Kadrosunda 3 den fazla Beden Eğitimi Öğretmeni olan okullar hepsini takımlarında oynatabilirler. 
Ancak transfer yapamazlar.  Ancak transfer yolu ile Beden Eğitimi Öğretmeni alan okullar en fazla 3 
Beden Eğitimi Öğretmeni oynatabilirler.   

28- Takımı olan bir okulun personeli kendi okulunda kadroya dahil edilmezse baĢka kurum ya da okul 

takımında oynayamaz. 

29- Hükmen mağlubiyetlerde o grubun en farklı skoru tescil ederek uygulanır. O anki skor hükmen 

mağlubiyet skorundan fazla ise o anki skor uygulanır. 

30- Turnuvada oyuncu olarak yer alan sporcuların sportif aktivitelerde bulunmalarına engel teĢkil eden 

bir sağlık sorununun bulunmadığını kabul etmiĢ sayılır. Aksi halde meydana gelebilecek herhangi bir 

sonuçtan Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlu olamaz. 

31- Maçı olsun veya olmasın saha kenarındaki seyirci, eğer turnuvada oynayan bir oyuncu ise ve kendi 

maçında yahut baĢka bir maçta maç hakemi veya komiteyle herhangi bir centilmenlik dıĢı tartıĢma 

veya sataĢma içine girerse komitenin kararıyla turnuvadan ihraca kadar varabilen cezalarla 

cezalandırılır. Turnuva Valilik oluru ile yapıldığından dolayı turnuvaya katılan öğretmenler ve 

personellerin bulunduğu kuruma yakıĢır bir Ģekilde davranmaları gerekmektedir. 

32- Köv ve kasaba okulları ve ayrıca aynı isim altında bulunan ilkokul ve ortaokullar (A ortaokulu ile A 

ilkokulu) Komiteninoluruyla iki okul birleĢimiyle takım çıkarabileceklerdir. Ancak bu takımlar için 

oyuncu transferi mümkün değildir. 

33- Bu yönetmelikte belirtilmeyen herhangi bir durum karĢısında Tertip Komitesi gerekli kararı verir. 

34- Komite kararları turnuvayı düzenleyen kurumun onayına tabidir. 

35- Turnuva sonucunda ilk 3 e giren takımların ödüleri tertip komitesi tarafından belirlenecektir. 



36- Turnuva kontenjanı en az 12 en fazla 24 takım olup, fazla yada eksik  katılım olduğu takdirde 

turnuva durumuna tertip komitesi karar verecektir. Talimatname belirtiler kurallar dıĢında herhangi 

bir durumda tertip komitesi karar verme yetkisine sahiptir. 

37- Otuz yedi (38) maddeden oluĢan iĢ bu yönergeye, ilgili tüm kurum, takım ve kiĢilerin uyması 

zorunludur. 

38- BirleĢtirilmiĢ Sınıflı Müstakil Müdürlüğü bulunmayan okullar ihtiyaç duyduğu kadar baĢka 

birleĢtirilmiĢ sınıflı okullarla birleĢerek takım oluĢturabilirler. Ancak bu Ģekilde oluĢan takımların 

transfer hakkı olmayacaktır. 

 

 

ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 


