
İZMİR BAROSU KUPAV 2015  
AVUKATLAR HAFTASI SPOR OYUNLARI MÜSABAKA KURALLARI 

 
GENEL KURALLAR 

 
İzmir Barosu KUPAV 2015-Avukatlar Haftası Spor Oyunlarına davet ve ilgili baronun 

başvurusu sonucu adlarına KUPAV 2015-İzmir Barosu Avukatlar Haftası Spor Oyunları Oyuncu 
Lisansı düzenlenmiş kişiler ve oyunlara kabul edilen takımlar katılabilir. Takım oyuncuları da 
yine adlarına KUPAV 2015-İzmir Barosu Avukatlar Haftası Spor Oyunları Oyuncu Lisansı 
düzenlenmiş kişilerden oluşur. Davet edilen baroların kendilerini temsil edecek takımların 
isimlerini ve takımların hangi otelde konaklayacaklarına dair bilgileri içeren icap yazılarını en 
geç 20.03.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar İzmir Barosunun 0 232 463 66 74 numaralı 
faksı aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir. 
 

Oyunlar, KUPAV 2015-İzmir Barosu Avukatlar Haftası Spor Oyunları Müsabaka 
Takvimi ile belirlenecek takvime göre gerçekleştirilecek olup, öngörülemeyen hallerin ortaya 
çıkması veya Yürütme Kurulunun tayin ve takdirine belirlenecek hallerde Müsabaka Takvimi 
esnasında ve öncesinde değiştirilebilir. 
 

Oyunlar esnasında meydana gelen her türlü disiplin olayını inceleme ve kesin karar 
verme yetkisi KUPAV 2015-İzmir Barosu Avukatlar Haftası Spor Oyunları Disiplin Kurulu’na ait 
olup, kurulun kararları kesindir. 
 

Oyunlar çerçevesinde gerçekleştirilen tüm müsabakaların sonuçlarının tescil 
kararlarını vermeye KUPAV 2015-İzmir Barosu Avukatlar Haftası Spor Oyunları Yürütme 
Kurulu yetkili olup, kurulun kararları kesindir.  
 

A. ORTAK HÜKÜMLER 
 

A.1. MÜSABAKA TAKIM SAYILARI  
 

A.1.1. Futbol müsabakalarında toplamda 16 futbol takımı yer alacaktır. Bu takımların 
üçü İzmir Barosu takımları olup kalan 13 takıma karar verme yetkisi İzmir Barosu Spor 
Yürütme Kurulundadır. 
 

A.1.2. Voleybol Bayan/Erkek, Basketbol Erkek, Sokak Basketbolu Bayan 
müsabakalarında toplamda en fazla sekizer takım yer alacaktır. Takımların hangileri olacağına 
karar verme yetkisi İzmir Barosu Spor Yürütme Kurulundadır. 
 

A.1.3. Grupların ve Fikstürlerin belirlenmesi amacıyla spor oyunlarının başladığı gün 
ancak müsabakaların başlangıcından en az bir gün önce fikstür çekimi yapılacaktır. 
 

A.1.4. 5-16 arası takımın yer aldığı branşlarda maçlar eleme usulü oynanacaktır. 2-4 
takım arası takımın yer aldığı branşlarda ise maçlar lig usulü oynanacaktır. 
 
A.2. FORMALAR 



Tüm branşlarda her takım müsabakaya gelirken bir açık bir koyu renk olmak üzere iki 
takım forma, buna ek olarak Futbol branşında oyunlara katılacak olan takımlar ikişer adet 
maç topu getirmek zorundadır. Birlikte müsabaka gerçekleştirecek olan takımların aynı veya 
benzer forma ile müsabakaya çıkmaları mümkün değildir. 
 

B. MÜSABAKA KURALLARI 
 
B.1. FUTBOL MÜSABAKA KURALLARI  
 

Aşağıda belirtilenler istisnalar hariç olmak üzere FİFA’nın belirlemiş olduğu müsabaka 
oyun kuralları geçerlidir. 

 
B.1.1. Kura Çekimi 
Kura çekimi İzmir Barosu Avukatlar Haftası Spor Oyunlarının başlamasından bir gün 

önce yapılacak olup, kura çekiminde seri başı uygulaması yapılacaktır. Seri başı takımlar 
KUPAV 2015-İzmir Barosu Avukatlar Haftası Spor Oyunları Yürütme Kurulu tarafından 
belirlenecektir. Kura çekimi ve fikstürle ilgili tüm bilgiler 
https://www.facebook.com/kupav2015 ve www.izmirbarosu.org.tr adreslerinden güncel 
olarak paylaşılacaktır. 

 
B.1.2. Müsabakalar 
Müsabakalar takım sayısına göre A.1.4. madde uyarınca eleme usulü ile 

gerçekleşecektir. Müsabakalar 2-3-4-5 Nisan 2015 tarihleri arasında 9 Eylül Üniversitesi Buca 
Tınaztepe Yerleşkesinde bulunan spor tesislerinde ve Narlıdere’de bulunan Ali Artuner Spor 
Tesislerinde oynanacaktır. Maçların oynanacağı sahalar suni çim saha olup, müsabakalara 
ilişkin gün ve saat bilgileri https://www.facebook.com/kupav2015 ve 
www.izmirbarosu.org.tr adreslerinden güncel olarak paylaşılacaktır.  

 
B.1.3. Oyuncular 
Turnuvaya katılacak olan takımlar turnuva komitesine en geç 23.03.2015 Pazartesi 

günü mesai bitimine kadar istedikleri sayıda Avukat, Stajyer Avukat, Hakim, Savcı, Hukuk 
Fakültesi Öğrencisi, Adliye Memuru, Baro Personelinden oluşturacakları takım kadrolarını, 
forma numaralarını ve yabancı statüde oynayacak olan oyunculara ait belgelerini 
av.sevkitekeli@gmail.com adresine gönderecekleri mail yoluyla bildireceklerdir. 

 
B.1.4. Her takım 18 kişilik maç kadrosunda Avukat ve Stajyer Avukat dışında 3 

yabancı oyuncu (belgelendirmek suretiyle hakim, savcı, hukuk fakültesi öğrencisi, hukuk 
fakültesi öğretim görevlisi, adliye memuru, baro personeli) bulundurabilecek, ancak sahada 
aynı anda 2 yabancı oyuncu oynatabilecektir. Avukat katibi vs. kesinlikle oynatılmayacaktır. 
Bu kuralı ihlal eden takım 3-0 hükmen yenik sayılacaktır. 

 
B.1.5. Her takım 18 kişilik esame listesini ve oyuncu lisanslarını maç başlamadan önce 

o maç için belirlenen gözlemciye verecek, takım esame listeleri ve oyuncu lisansları rakip 
takım temsilcileri tarafından incelenecek ve esame listeleri imzalanacaktır.  

 
B.1.6. Maçlar 35’er dakikadan olmak üzere iki devre oynanacaktır. Devre arası 15 

dakikadır. 
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B.1.7. Her takımın bir maç için en fazla beş oyuncu değiştirme hakkı vardır. 
 
B.1.8. Maçtan çıkan bir oyuncu aynı maçta bir daha oyuna giremez.  
 
B.1.9. Çift sarı karttan kırmızı kart gören oyuncu bir sonraki maçta cezalı duruma 

düşer. Direk kırmızı kartın cezası 2 maç olup, centilmenlik dışı görülecek olan kırmızı kartların 
cezasını belirleme yetkisi KUPAV 2015-İzmir Barosu Avukatlar Haftası Spor Oyunları Disiplin 
Kurulu’na aittir. 

 
B.1.10. Normal süresi beraberlikle sonuçlanan maçlarda uzatma devreleri 

oynanmayacak ve sonuç seri penaltı atışlarıyla belirlenecektir. Yalnızca final maçında normal 
sürenin beraberlikle sonuçlanması halinde 10’ar dakikalık 2 uzatma devresi daha oynanacak, 
eşitliğin bozulmaması halinde sonuç seri penaltı atışlarıyla belirlenecektir. 

 
B.1.11. Sportmenliğe, centilmenliğe, turnuvanın birlik ve dayanışma ruhuna aykırı 

hareket eden bir oyuncu (rakip oyuncuya, hakeme ya da seyirciye bilerek ve isteyerek etkili 
eylemde bulunan, hakaret, küfür ve tehdit eden vs), disiplin komitesi kararıyla turnuvadan 
ihraç edilebilir. Bu yaptırıma uğrayan sporcunun bir sonraki turnuvaya katılması, disiplin 
komitesinin raporu doğrultusunda İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nun vereceği bir kararla 
yasaklanabilir. 

 
B.1.12. Katılım ve Taahhüt  
Kişi ve takımlar oyunlara katılmakla, müsabaka kurallarını kabul etmiş sayılırlar. 

 
B.2. SALON SPORLARI MÜSABAKA KURALLARI  
 

Aşağıda belirtilenler istisnalar hariç olmak üzere Basketbol Müsabakalarında FIBA’nın 
Voleybol Müsabakalarında ise FIVB’nın belirlemiş olduğu müsabaka oyun kuralları geçerlidir.  
 

B.2.1. Kura Çekimi  
Kura çekimi katılımcı takım sayısına göre İzmir Barosu Avukatlar Haftası Spor 

Oyunlarının başladığı gün yapılacak olup, kura çekiminde seri başı uygulaması yapılacaktır. 
Seri başı takımlar KUPAV 2015-İzmir Barosu Avukatlar Haftası Spor Oyunları Yürütme Kurulu 
tarafından belirlenecektir. Kura çekimi ve fikstürle ilgili tüm bilgiler 
https://www.facebook.com/kupav2015 ve www.izmirbarosu.org.tr adreslerinden güncel 
olarak paylaşılacaktır. 

 
B.2.2. Müsabakalar 
Müsabakalar 3-4-5 Nisan 2015 tarihleri arasında 9 Eylül Üniversitesi Buca Tınaztepe 

ve Dokuzçeşmeler Yerleşkelerinde bulunan spor tesislerinde oynanacaktır. Müsabakalara 
ilişkin gün ve saat bilgileri https://www.facebook.com/kupav2015 ve 
www.izmirbarosu.org.tr adreslerinden güncel olarak paylaşılacaktır. 

 
B.2.3. Müsabakalar A.1.4. madde uyarınca erkek basketbol branşında eleme, erke ve 

bayan voleybol branşında lig usulü ile gerçekleşecektir.  
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B.2.4. Lig bitiminde elde edilecek sıralama Spor Oyunlarında elde edilen sıralama 
olacaktır. 
 

B.2.5. Oyuncular 
Müsabakalarda görev alacak takım oyuncularının her birinin hukuk fakültesi öğrencisi 

veya mezunu olması şartı aranmaktadır. Takım kaptanı her maç başında esame listesi ve 
hukukçuluk durumunu ispatlayan kimliklerin (avukat, hakim savcı, öğrenci, öğretim görevlisi 
kimlik kartları) tamamını İzmir Barosu Avukatlar Haftası Turnuvası Saha görevlisine teslim 
etmekle ve rakip takımın esame listesini inceleyip imzalamakla yükümlüdür.  

 
B.2.6. İstisnai olarak Erkek Basketbol branşında her takım 12 kişilik maç kadrosunda 

Avukat ve Stajyer Avukat dışında 2 yabancı oyuncu (belgelendirmek suretiyle hakim, savcı, 
hukuk fakültesi öğrencisi, hukuk fakültesi öğretim görevlisi, adliye memuru, baro personeli) 
bulundurabilecek, sahada aynı anda 2 yabancı oyuncu oynatabilecektir. Avukat katibi vs. 
kesinlikle oynatılmayacaktır. Bu kuralı ihlal eden takım hükmen yenik sayılacaktır.  

 
B.2.7. Katılım ve Taahhüt  
Kişi ve takımlar oyunlara katılmakla, müsabaka kurallarını kabul etmiş sayılırlar.  
 
B.2.8. Sokak Basketbolu Bayan branşında ilgili turnuva aşağıdaki kurallara göre 

oynanacaktır.  
Madde 1 Saha 
FIBA Oyun Kurallarındaki ölçülerle çizilmiş, yarım sahada oynanacaktır 

 
Madde 2 Takımlar 
Her takım, 3’ü oyunda, biri yedek 4 oyuncudan oluşur. 

 
Madde 3 Hakemler 
Karşılaşmaları bir hakem yönetecek ve ona 1 masa görevlisi yardım edecektir. 

 
Madde 4 Oyunun başlaması 
4.1 Her iki takım eşzamanlı olarak sahada 5 dakika ısınacaklardır. 
4.2 Oyuna başlayacak takım kura (yazı tura) ile belirlenir. 
4.3 3 oyuncu ile maça başlamayan takım hükmen yenik sayılır.(15-0) 

 
Madde 5 Oyun süresi/Galip gelen 
5.1 Oyun 10’ar dakikalık 2 devreden oluşur. 
5.2 Bununla birlikte bir takım, oyun süresi veya uzatma devresi periyodu 15 sayıya 

ulaşmışsa, oyunun galibi olur. 
5.3 Oyunda iki sayı çizgisinin içinden yapılan basketler 1 sayı, dışından yapılan atışlar 

ise 2 sayı değerindedir. 
5.4 Berabere biten maçlarda tüm oyuncular birer faul atışı yapar, eşitlik bozulmazsa 

atışlar 1 fark yakalanana kadar devam eder. 
 

Madde 6 Oyuncu Faulü/Takım Faulü 
6.1 Bir oyuncu 5 faul alınca oyunu terk edecektir. Bir takım bir periyodda 4 faulünü 

doldurmuşsa, takım faulünü doldurmuş olur. 



6.2 Oyundan atılmalar halinde takımlar 2 kişi kalana dek oyun devam eder. Tek 
oyuncu kaldığında maç diğer takım lehine sonuçlanır. 

6.3 Kurallar gereği herhangi bir oyuncunun oyun dışı kalması halinde, takımlar 
yedekleri yoksa oyuna iki oyuncu ile devam edebilir, tek oyuncusu kalan takım hükmen 
mağlup ilan edilir skoru “0” ,ve sahada kalan takımın skoru aynen olduğu gibi kabul edilir. 
 

Madde 7 On Saniye 
Bir takım, topun kontrolünü eline geçirdikten sonra 10 saniye içinde topu çember 

atmalıdır. 
 

Madde 8 Topla Nasıl Oynanır 
8.1 Sahadan yapılan her sayı veya serbest atıştan sonra 
- Sayı yiyen takımdan bir oyuncu çemberin altından (dip çizginin arkasından değil) 

sahanın herhangi bir yerindeki takım arkadaşına pas verecektir. Bununla birlikte pası alan 
oyuncu 3 sayı çizgisinin içindeyse, ya dripling yaparak, ya da pas vererek topu 3 sayı 
bölgesine taşıyacaktır. 

- Top 3 sayı bölgesinin dışına çıktıktan sonra, şut atılmadan önce en az bir pas 
yapılması zorunludur. 

8.2 Başarılı olmamış her saha içi veya son serbest atıştan sonra 
- Hücum takımı ribaundu almışsa, 3 sayı çizgisinin dışına çıkmadan hücum edebilir. 
- Savunma takımı ribaundu almışa, dripling veya pasla, 3 sayı çizgisinin dışına 

çıkmalıdır. 
- Top 3 sayı bölgesinin dışına çıktıktan sonra, şut atılmadan önce en az bir pas 

yapılması zorunludur. 
8.3 Top çalma, top kaybından sonra, 
- Eğer bu durum 2 sayılık bölgede olursa, top 3 sayı çizgisinin dışına çıkarılmalıdır.  
- Top 3 sayı bölgesinin dışına çıktıktan sonra, şut atılmadan önce en az bir pas 

yapılması zorunludur 
- Top 3 sayı bölgesinin dışına çıktıktan sonra pas verilmeden çembere şut atılması 

ihlaldir. 
 
8.4 Serbest atışı gerektirmeyen fauller, ihlaller, saha dışına çıkan toplar, ikinci 

periyodun başında, top 3 sayı çizgisinin üst noktasının hizasından yakın olmamak koşuluyla, 
oyuna sokulacak, bu amaçla bu bölgeye 5 cm’lik çizgi çizilecektir. Hakem topu, oyuna sokacak 
oyuncuya verecektir. Oyuncu topu sahanın herhangi bir yerindeki arkadaşına pas atabilir 
ancak bu bölge 3 sayı çizgisinin dışında değilse, oyuncu driplingle veya pasla topu 3 sayı 
bölgesine taşımak zorundadır. 

8.5 Sportmenlik dışı faullerde faul yapan oyuncu oyundan ihraç edilir. Tekrarı halinde 
turnuvadan ihraç edilir. 

8.6 Sportmenlik dışı ve teknik fauller tek atış olarak değerlendirilir ve top atış yapan 
takımda kalarak kenardan oyuna sokulur. 

8.7 Paylaşılamayan top savunma yapan takıma verilir. 
 

Madde 9 Oyuncu Değişikliği 
Top öldüğünde ve oyun saati durduğunda oyuncu değişikliği yapılabilir. 

 
Madde 10 Molalar 



Takımların mola hakkı yoktur. 
 

Madde 11 Sıralamalar 
11.1 Her takım birbiri ile en az bir maç yapacaktır. 
11.2 Tüm maçların tamamlanmasının ardından en fazla galibiyeti olan takımdan en az 

galibiyeti olan takıma doğru sıralama yapılacaktır. Galibiyet sayılarının eşit olması halinde 
daha fazla sayı atan takım sıralamada diğer takımın önüne geçecektir. 
 

Madde 12 İtirazlar ve diğer hükümler 
12.1 İtirazlar tertip komitesine yapılabilir, komitenin alacağı karar kesindir.  
12.2 Yukarıdaki istisnalar dışında T.B.F. nin oyun kuralları geçerlidir. 

 
C. ÖDÜLLERİN VERİLMESİ 

 
C.1. TAKIM ÖDÜLLERİ 
 
Her branşta katılan takımlara aşağıdaki ödüller, aşağıdaki kurallara göre verilecektir; 
 

a. Şampiyonluk Kupası ve Madalyaları: Takım Branşlarında; A.1.4. madde uyarınca Lig 
usulü oynanan branşlarda, ligi birinci sırada bitiren takıma; eleme usulü oynanan 
branşlarda ise, final maçı galibi ve oyuncularına verilecek olan ödüllerdir. 
 

b. İkincilik Kupası ve Madalyaları: Takım Branşlarında; A.1.4. madde uyarınca Lig usulü 
oynanan branşlarda, ligi ikinci sırada bitiren takıma; eleme usulü oynanan branşlarda 
ise, final maçı mağlubu ve oyuncularına verilecek olan ödüllerdir. 
 

c. Üçüncülük Kupası ve Madalyaları: Takım Branşlarında; A.1.4. madde uyarınca Lig 
usulü oynanan branşlarda, ligi üçüncü sırada bitiren takıma; eleme usulü oynanan 
branşlarda ise, üçüncülük maçı galibi ve oyuncularına verilecek olan ödüllerdir. 

 
d. Dördüncülük Kupası ve Madalyaları: Takım Branşlarında; A.1.4. madde uyarınca Lig 

usulü oynanan branşlarda, ligi dördüncü sırada bitiren takıma; eleme usulü oynanan 
branşlarda ise, üçüncülük maçı mağlubu ve oyuncularına verilecek olan ödüllerdir. 
 

e. En Centilmen Takım Ödülü: Her takım branşında, İzmir Barosu Avukatlar Haftası Spor 
Yürütme Kurulu tarafından, takımın ve takım oyuncularının müsabaka ve müsabaka 
dışı hal ve hareketlerine, diğer takım oyuncuları ile ilişkilerine göre en centilmen 
takımına verilecek olan ödüldür. 
 

f. İşbu kurallara aykırı şekilde oyuncu oynatmaya çalışan veya aykırı oyuncu oynattığı 
tespit edilen takımların, disiplin kurulunun vereceği cezaya ek olarak, en centilmen 
takım ödülü almaları da mümkün değildir. 

 
C.2. BİREYSEL ÖDÜLLER 
 
C.2.1. Futbol Branşı Bireysel Ödülleri 
 



a. Gol Kralı  
b. En iyi Kaleci  
c. Turnuvanın 11’i İzmir Barosu Avukatlar Haftası Spor Yürütme Kurulu tarafından, her 

maçtaki verimliliğe, görevlerindeki istatistiklere bakılarak belirlenecek olan ödüldür. 
 
C.2.2. Basketbol Branşı Bireysel Ödülleri 
 
a. Sayı Kralı / Sayı Kraliçesi 
b. En Değerli Oyuncu; İzmir Barosu Avukatlar Haftası Spor Yürütme Kurulu tarafından, 

her maçtaki verimliliğe, görevlerindeki istatistliklere bakılarak belirlenecek olan 
ödüldür. 

c. Asist Kralı / Asist Kraliçesi 
d. Rebound Kralı / Rebound Kraliçesi 
 
C.2.3. Voleybol Branşı Bireysel Ödülleri 
 
a. En Değerli Oyuncu;  İzmir Barosu Avukatlar Haftası Spor Yürütme Kurulu tarafından, 

her maçtaki verimliliğe, görevlerindeki istatistliklere bakılarak belirlenecek olan 
ödüldür. 
 

b. En İyi Pasör; İzmir Barosu Avukatlar Haftası Spor Yürütme Kurulu tarafından, her 
maçtaki verimliliğe, görevlerindeki istatistliklere bakılarak belirlenecek olan ödüldür. 

 
c. En İyi Hücum Oyuncusu; İzmir Barosu Avukatlar Haftası Spor Yürütme Kurulu 

tarafından, her maçtaki verimliliğe, görevlerindeki istatistliklere bakılarak belirlenecek 
olan ödüldür. 
 

d. En İyi Bloker; İzmir Barosu Avukatlar Haftası Spor Yürütme Kurulu tarafından, her 
maçtaki verimliliğe, görevlerindeki istatistliklere bakılarak belirlenecek olan ödüldür. 
 

e. En İyi Libero; İzmir Barosu Avukatlar Haftası Spor Yürütme Kurulu tarafından, her 
maçtaki verimliliğe, görevlerindeki istatistliklere bakılarak belirlenecek olan ödüldür. 
 

 
 
EKLERİ; 
 

- FIFA Müsabaka Kuralları 
- FIBA Müsabaka Kuralları 
- FIVB Müsabaka Kuralları 

 


