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MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM 
 

1.1. Bu statü;  sporun kitlelere yayılması, spora ilginin artırılması, sporun her yaştaki insanın 

beden ve ruh sağlığını geliştirmesi, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişimin saygı, 

sevgi, dostluk ve hoşgörü diyaloğuna dönüşmesi amaçlarıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 

organize edilecek ‘2021 İçişleri Bakanlığı Spor Olimpiyatları 3x3 Basketbol Turnuvası’’ için 

hazırlanmıştır. 

 

 
MADDE 2 – TURNUVA ORGANİZASYON KOMİTESİ 
 

2.1.  2021 İçişleri Bakanlığı Spor Olimpiyatları 3x3 Basketbol Turnuvası, İçişleri Bakanlığı 

tarafından organize edilecektir. 

2.2. Turnuva Organizasyon Komitesinde, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İller 

İdaresi Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Nüfus Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Afet 

ve Acil Durum Başkanlığı ve İçişleri Bakanımızın görevlendireceği diğer temsilcilikler yer 

alacaktır. 

2.3.İl Organizasyon Komitesi; Vali veya görevlendireceği Vali yardımcısı başkanlığında, 

Bakanlık düzeyinde temsil edilen temsilciliklerden oluşturulacaktır. 

2.4.Bölge Organizasyon Komitesi; Bölge ilin Valisi veya görevlendireceği Vali yardımcısı 

başkanlığında, diğer bağlı illerden oluşan temsilciliklerden oluşturulacaktır.  

2.5. Final Organizasyon Komitesi; İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İller İdaresi 

Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Nüfus Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Emniyet 

Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Afet ve Acil 

Durum Başkanlığı ve İçişleri Bakanının görevlendireceği diğer temsilciliklerden oluşacaktır. 

2.6. Onur organizasyon Komitesi; İçişleri Bakanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Jandarma 

Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı. 

 

 
MADDE 3 – TURNUVA TARİHİ  
 

3.1. Turnuva 17 Mayıs – 04 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 

3.2. Turnuva başlangıç ve bitiş tarihlerinde turnuva organizasyon komitesi değişiklik yapmaya 

yetkilidir. 

3.3. Katılım formlarının son teslimi 17 Mayıs günü kurum mesai saati sonuna kadar yapılacaktır. 

Başvurular her ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine yapılacaktır. 

 
 

 

 

 

MADDE 4 – MÜSABAKA SİSTEMİ VE FİKSTÜR ÇEKİMİ 

 

4.1. . Müsabakalar grup sisteminde yapılacak olup, katılım sayısına bağlı olarak grupların sayısı 

ve kaç takımdan oluşacağı her ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecektir.  



4.2. Kura çekimi ……2021 tarihinde yapılacaktır. Kura yeri ve maçların başlama tarihi daha 

sonra duyurulacaktır..  

 
 

MADDE 5 - KATILIM ŞARTLARI, PERSONEL UYGUNLUĞU 
 

5.1. Turnuvaya her ilde bulunan İçişleri Bakanlığına bağlı kamu kurum ve kuruluşları katılacak 

olup, her ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ankara-gsb.gov.tr web sitesinde yer alan 

turnuva katılım formu, kurum yetkilisine onaylatılacaktır.(ISLAK İMZALI) 

5.2. Her ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü  web sitesinde yar alan 3x3 Basketbol Turnuvası için 

oluşturulmuş “Sağlık Beyanı” maçlarda yer alacak personel (oyuncular) tarafından 

imzalanacaktır.  

5.3. Kurum yetkilisince onaylanmış katılım formu ve sağlık beyanı, her ilde Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son başvuru tarihinden sonra evrak teslimi kabul 

edilmeyecektir. 

 5.4.  2021 İçişleri Bakanlığı Spor Olimpiyatları 3x3 Basketbol Turnuvasında oyuncu olarak yer 

alan kişilerin "657 sayılı Devlet Memurları kanununa haiz kadrolu - sözleşmeli memur, uzun 

süreli sözleşmeli veya 4857 sayılı kanuna haiz daimi işçi olmaları gerekmektedir. 

5.5. Kurumlar arası görevlendirme ile çalışan kişiler görev sürelerinin 1 (bir) yıldan fazla olması 

suretiyle turnuvada görevlendirdikleri kurum takımında oyuncu olarak yer alabileceklerdir. 

KURUM KÌMLİKLERİ LİSANS OLARAK KULLANILACAKTIR KİMLİK BELGESİ 

OLMAYAN OYUNCULAR KESİNLİKLE TAKIMDA YER ALAMAZLAR. 

DÜZENLENEN PERSONEL EVRAKLARI KABUL EDÌLMEYECEKTİR. 

5.6. Kurumlar arası görevlendirme ile çalışan kişiler görev sürelerinin bir (1) yıldan fazla olması 

suretiyle turnuvada görevlendirildikleri kurum takımında yönetici, teknik sorumlu, antrenör ve 

oyuncu olarak yer alabileceklerdir.  

5.7. Kurum içi görevlendirme ile çalışan kişiler görev sürelerine ve unvanlarına bakılmaksızın 

turnuvada görevlendirildikleri kurum yada kadrolarının bağlı olduğu kurum takımında yönetici, 

teknik sorumlu, antrenör ve oyuncu olarak yer alabileceklerdir. 

 5.8. Kaymakamlıklar yönetici, teknik sorumlu, oyuncu olarak il takımlarına destek 

verebilecektir. Diğer bakanlıklara bağlı olarak görev yapan katılım şartlarına uyan kişilerden 1 

kişi il komitesinin uygun görmesine bağlı olarak turnuvaya katılabileceklerdir.  

5.9. Personel uygunluğu için yanlış beyan ve taahhütte bulunan kurumların yanlış beyan ve 

taahhütte bulunan kurum yöneticisi ile ilgili resmi bildirim yapılacaktır. Ayrıca bu nedenlerden 

dolayı söz konusu takım turnuvadan diskalifiye edilecektir. 

5.10. Valilikler başka illerde görevli personeli oyuncu olarak yazıp oynatamazlar. 
 

MADDE 6 - OYUNCULARIN UYGUNLUĞU 
 

6.1. Katılım formuna 5 ( beş) oyuncu yazılacaktır.  

6.2. Katılım formuna, halen faal olan profesyonel basketbolcu yazılamayacaktır. 

 
MADDE 7 - SAHAYA GİREBİLECEK VE ESAMİ LİSTESİNİ İMZALAYACAK YETKİLİLER 
 

7.1. Kurumların oyuncuları müsabakaya nüfus cüzdanı ya da ehliyetin yanında kurum kimlikleri 

ile çıkacak olup; ilgili belgeleri yanında olmayanlar kesinlikle sahaya giremeyecektir  

 

 
 

 

 

 

 

MADDE 8 - MÜSABAKAYA 3 KİŞİDEN AZ GELİNMESİ VEYA HİÇ GELİNMEMESİ DURUMU 
 

8.1. Müsabakaya belirlenen saatte 3 (üç) kişiden az bir kadro ile gelen veya hiç gelmeyen ve bu 

nedenden dolayı oynanmayan müsabakalarda, müsabakaya gelmeyen takımlardan 21-0 

hükmen mağlubiyetin yanında 2 puanı silinir.  

8.2.Müsabakalar, resmi bildirimler, elverişsiz hava veya saha şartları nedeniyle ertelenebilir. 

Resmi bildirimleri ilgili kurumun resmi antetli kağıdına yazılacak, kurum yöneticisine 



onaylatılarak, her ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne resmi olarak yazılıp evrak servisine 

elden teslim edilecektir. Dilekçe ile olan bildirimler, şifai bildirimler, faks ile olan bildirimler, 

mail ile olan bildirimler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

8.3. Resmi bildirimler söz konusu müsabakanın bülteni yayınlanmadan yapılacak olup; Aksi 

takdirde resmi bildirimler geçersiz sayılacaktır. 

 

 
MADDE 9 – TURNUVA SORUMLULUKLARI VE MÜSABAKA GÜNLERİ 
 

9.1. Müsabaka hakem atamaları İl Hakem Kurulları tarafından yapılacaktır. 

9.2. Müsabakalar sonrası olası disiplin cezaları, İl Disiplin Kurulu tarafından karara 

bağlanacaktır. 

9.3. Müsabakalar hafta içi oynanacaktır. Turnuva Yürütme Komitesi, fikstür hazırlamaya, 

fikstürde gerekli değişiklikleri yapmaya, müsabakaların gün, saat ve sahalarını değiştirmeye 

yetkilidir. 

9.4. Müsabakalar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor solanlarında oynanacaktır. 

Müsabakalar 14:30-17:30 saatleri arasında gerçekleşecektir. 

9.5. Turnuva müsabakalarının programı (tarih, saat ve saha bilgileri), sonuç ve puan cetvelleri, 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ve İçişleri Bakanlığı Spor Derneği web 

sayfalarında yayınlanacaktır. Bu nedenle söz konusu bilgiler kurumlara ayrıca yazılı olarak 

bildirilmeyecektir. Web sitelerinde ilan edilen tüm müsabaka bilgileri kurumlara yapılan resmi 

tebligat hükmündedir. 

9.6.Sahalarda, müsabaka başlangıcında, devamında ve sonrasında sağlık, güvenlik, tribün 

düzenlenmesi, organizasyon, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili tüm koordinasyonun 

yapılması görevi Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine aittir. 

9.7. Fikstür çekimlerinde birinci takım ev sahibi sayılacak olup, müsabakada formaların aynı 

olması halinde ev sahibi takım forma değiştirecektir. 

 
MADDE 10 – EŞİT PUANLI TAKIMLARIN SIRALANMASI VE FAİR PLAY DURUMU 
 

10.1. Müsabakalar sonrası gruplarda puan eşitliği söz konusu olursa takımların kendi aralarında 

oynanan müsabakalara göre ikili ve ya üçlü averaja bakılacaktır. 
 

 

 

MADDE 11 - İTİRAZLAR, TEBLİGAT ve DİSİPLİN İHLALLERİ 
 

11.1.Turnuva Disiplin kararlarında İl disiplin talimatları uygulanacaktır. 

11.2.Turnuva organizasyonu ile ilgili itiraz ve öneriler Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine, 

müsabaka hakemleriyle ilgili itirazlar ve öneriler İl Hakem Kurullarına, müsabaka cezaları ile 

ilgili itiraz ve öneriler yürütme komitesine yapılacak, kurumlar itiraz ve öneri dilekçelerini ilgili 

kurullara kendileri teslim edeceklerdir. 

11.3. Müsabakadan ihraç edilen oyuncunun ilgili müsabakayı takip eden ilk 24 saat için de 

savunma yazma hakkı mevcuttur. Yazılan savunmalar, Yürütme Kuruluna yazılacak ve teslim 

edilecektir. 

 
MADDE 12 – ETKİNLİKLER, KUPA ve MADALYA 
 

12.1. Turnuva öncesi ve sonrası etkinlikler ve dereceye girecek takımların ödülleri, Gençlik ve 

Spor İl Müdürlükleri tarafından organize edilecektir. İl Komitelerince il birincileri 

belirlenecektir. 

 

 

12.2. Bölge Komitelerince bölge birincileri tespit edilerek, merkez komiteye bildirilecektir. 
 

12.3. Final Müsabakaları neticesinde dereceye giren ilk dört takıma kupa, madalya ve çeşitli 

hediyeler verilecektir. 

 

 
MADDE 13 - DİĞER HUSUSLAR 



 

13.1.2021 İçişleri Bakanlığı Spor Olimpiyatları 3x3 Basketbol Turnuvası maçları FIBA 

3X3 Resmi oyun kurallarına formatında onatılacaktır.  
13.2. Maç, geleneksel basketbol sahasının yarısı formatında sahada yapılacaktır. 

13.3. Her takım 4 oyuncudan (sahada 3 oyuncu ve 1 yedek) oluşacaktır. 

13.4. Her takım oyun sahasında 3 oyuncusuyla maça başlamalıdır. 

13.5. Her takım kendi nizami çift taraflı basketbol formasını (farkı renklerde) yaptıracaktır. 

13.6. Final müsabakasında bir takım beyaz diğer takım kırmızı zemin üzerine yapılacak 

formalarla müsabakalara katılacaktır.  

13.7. Çeyrek final, yarı final ve Final Karşılaşmaları Ankara ilinde yapılması öngörülmektedir. 

13.8.Turnuvada, statü dışındaki itilaflarda İl Yürütme Komitesi ve Gençlik Spor İl 

Müdürlüklerinin vereceği kararlar geçerli olacaktır. 

 

 

 

 

 

                                                                                     Turnuva  Orgonizasyon Komitesi 


