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3x3 Resmi Oyun Kurallarında spesifik olarak belirtilmeyen her oyun durumu için en son yayınlanan FIBA 
Resmi Basketbol Kuralları ve en son yayınlanan Resmi Yorumlar geçerlidir. 
 

Bu dokümanın amacı, Kural Kitabının prensip ve kavramlarının bir 3x3 oyunu sırasında ortaya çıkabilecek 
pratik ve spesifik durumlara uygulanmasıdır. 
 

3x3 Resmi Oyun Kuralları ya da 3x3 Resmi Yorumlarında spesifik olarak ele alınmayan her noktada karar 
vermek için hakem tam güçlü ve yetkili olacaktır.  
 

Önceki versiyona göre değişiklikler ve/veya düzeltmeler sarıyla belirtilmektedir.   

 
Madde 1.  Saha ve Top 
 
1.1.  Maç, 1 sepetli 3x3 basketbol sahasında oynanacaktır. Kurala uygun 3x3 basketbol sahası yüzeyi, 
(genişlik) 15 m x (uzunluk) 11 m dir. Saha, serbest atış çizgisi (5.80 m), 2 sayı çizgisi (6.75 m) ve sepetin 
altında ‘şarjsız yarım daire’ alanı dahil, kurala uygun basketbol oyun sahası ölçülerinde alana sahip 
olacaktır. Geleneksel basketbol sahasının yarısı da kullanılabilir.  
 
1.2.  Resmi 3x3 topu tüm kategorilerde kullanılacaktır. 
 
Not: 
1. Taban seviyesinde 3x3 her yerde oynanabilir, saha çizgileri –eper varsa- uygun olan alana adapte 
edilecektir, ancak FIBA 3x3 Resmi Yarışmaları, arkalık yastıklamasına entegre edilmiş şut saatli arkalıklar 
dahil, yukarıdaki tüm özelliklere tamamen uymalıdır.   
2. FIBA Resmi Yarışmaları: Olimpik Turnuvalar, 3x3 Dünya Kupası (U23 ve U18 dahil), Kıta Kupaları 
(U18 dahil) ve 3x3 Dünya Turu.   
 
 
Madde 2.  Takımlar 
 
Her takım 4 oyuncudan (sahada 3 oyuncu ve 1 yedek) oluşacaktır.  
Not: Oyun sahasında antrenörlere ve/veya tribünde uzaktan antrenörlüğe izin verilmez. 
 
Örnek 2-1:  
Oyun sırasında saha dışında oturan bir kişi antrenör gibi davranarak oyunculara komutlar verir. Bu durum 
gerçekleşir: 
 

a. Oyun süresi sırasında. 
b.  Bir mola sırasında.  

 
Yorum 2-1:  
Her iki durumda da oyuncular, sahanın dışındaki herhangi bir kişiyle etkileşim içinde olamaz. Maç 
sırasında saha dışındaki kişilerle uygun olmayan etkileşim ya da oyuncular ve antrenörler arasındaki 
herhangi bir iletişim sportmenlik dışı davranış olarak değerlendirilebilir. Takıma bir uyarı verilecektir. 
Sonraki ihlal bir teknik faulle sonuçlanacaktır. Yarışmanın Spor Yöneticisi bu ihlalleri Hakemlere 
bildirebilir.  
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Madde 3.  Maç Görevlileri  
 
Maç görevlileri 2 hakem ve 3 masa görevlisinden oluşacaktır.  
Not: Madde 3 taban yarışmaları için zorunlu olmayacaktır. 
 
Açıklama: 
Masa görevlilerine ek olarak (varsa) yarışmanın Spor Yöneticisi, FIBA Internal Regulations, FIBA 3x3 
Resmi Oyun Kuralları ya da 3x3 Resmi Yorumlarına ilişkin düzensizlikleri hakeme bildirebilir.    
 
Örnek 3-1:  
Maç başladıktan 3 dakika sonra, 1 hakemin sakatlandığı ve yönetmeye devam edemediği görülür. 
 

Yorum 3-1:  
Bir hakem sakatlanır ya da herhangi başka bir nedenle, olaydan sonra 5 dakika içinde görevini yerine 
getirmeye devam edemezse, maç devam edecektir. Sakatlanan hakemle eşdeğer yedek bir hakemin 
değişme olasılığı yoksa kalan hakem,   maçın kalanını tek başına yönetecektir. Kalan hakem, 
organizatöre danıştıktan sonra olası değişikliği karara bağlayacaktır. 
 

 

Madde 4.  Maçın Başlaması  
 
4.1. İki takım maç öncesinde aynı anda ısınacaktır. 
 
4.2.  Yazı-tura atışı hangi takımın ilk pozisyonu alacağını belirleyecektir. Yazı-turayı kazanan takım, 

maçın başındaki ya da olası bir uzatmanın başındaki pozisyonu seçebilir.   
 
4.3.  Maç, her takımın oyun sahasında 3 oyuncusuyla başlamalıdır. 
 
Not: Madde 4.3 taban yarışmaları için zorunlu olmayacaktır.  
 
Örnek 4-1:  
Normal oyun süresinin sonunda skor, A takımı 15 – B takımı 15’dir. A takımı maçın başındaki pozisyon 
hakkıyla oyuna başlamıştır. Uzatma öncesi oyun arasında, B1 hakemle saygısızca konuşur ve bir teknik 
faul alır. 
 
Yorum 4-1:  
Uzatma başlamadan önce, bir A takımı oyuncusu, kimse dizilmeden 1 serbest atış kullanacaktır. B takımı, 
uzatmaya başlamak için pozisyon hakkına sahip olacaktır.  
 
Örnek 4-2:  
Yazı-tura prosedüründe B takımı ilk pozisyon hakkını alır. Hakem bir hata yapar ve top yanlışlıkla A 
takımına verilir. Hata fark edilir: 
 

a.  Top, oyunun başlaması için A takımı oyuncusunun ellerinde olmadan (ve oyun saati 10:00 
gösterirken) 

 

Yorum 4-2.1:  
Maç henüz başlamamıştır. Top, yazı-tura prosedürü gereğince B takımına verilecektir.  
 
b.  Maç başladıktan sonra (ve maç saati 09:59 ya da daha az gösterirken)   
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Yorum 4-2.2:  
Maç başlamıştır ve hata düzeltilemez. B takımı olası bir uzatmanın başında pozisyon hakkına 
sahip olacaktır. 

 
Örnek 4-3: Resmi bir FIBA 3x3 Yarışmasında, maçın başlama saatinde B takımı, 3 oyuncudan daha az 
oyuncuyla oyun sahasında oynamaya hazırdır. 
 
Yorum 4-3: Maçın başlaması maksimum 5 dakika geciktirilecektir (Resmi FIBA 3x3 Yarışmasında, Spor 
Yöneticisi bu süreyi kendi takdiriyle değiştirebilir). Eksik oyuncular, 5 dakika bitmeden önce oynamaya 
hazır şekilde oyun sahasına gelirlerse, maç hemen başlayacaktır. Eksik oyuncular, 5 dakikanın bitmeden 
önce gelmemişlerse, A takımı maçı hükmen kazanacaktır. 
 
Örnek 4-4: Resmi bir FIBA 3x3 Yarışmasında A Takımı’nın, sakatlıklar, diskalifiyeler vs. nedenlerle sahada 
oynamaya hazır 3 oyuncudan daha az oyuncusu vardır. Bu olur:  
 

a.  Maçın başlamasından önce. 
b.  Maç başladıktan sonra.  

 
Yorum 4-4: Minimum 3 oyuncuyla sahada yer alma zorunluluğu, sadece maçın başlangıcı için geçerlidir. 
(a) durumunda maç başlamayacaktır. (b) durumunda, A Takımı 3 oyuncudan daha az oyuncuyla 
oynamaya devam edecektir. Maçın başlamasından sonra bir takım sahada en az 1 oyuncuyla yer 
almalıdır.  
 
Örnek 4-5: Maç sırasında A1 oyunu, sakatlık nedeniyle terk eder. A takımı, yedekleri olmadığından kalan 
2 oyuncuyla maça devam edebilir. A takımı 2 oyuncuyla oynadığından, B takımı herhangi bir nedenle 1 
oyuncusu değişiklik küpündeyken 2 oyuncuyla oynamaya karar verir. 
 
Yorum 4-5: B takımının 2 oyuncuyla oynamasına izin verilecektir. B takımının oynayabilecek 3 oyuncusu 
olsa bile, en az 1 oyuncusu oyun sahasında olmalıdır.  
 
Örnek 4-6: Maç başlamadan önce, B1 hakemle saygısızca konuşur ve bir teknik faulle cezalandırılır. 
 
Yorum 4-6: Maç başlamadan önce bir A takımı oyuncusu, kimse dizilmeden, 1 serbest atış kullanacaktır. 
Maç başlamadan önce bir teknik faul her zaman rakip takım için 1 serbest atışla sonuçlanacaktır. Maç 
sonra, yazı-tura prosedürüne göre başlayacaktır.   
 
 
Madde 5.  Skor 
 
5.1.  Yayın içinden her şuta (1 sayılık atış alanı) 1 sayı verilecektir. 
 
5.2.  Yayın gerisinden her şuta (2 sayılık atış alanı) 2 sayı verilecektir. 
 
5.3.  Her başarılı serbest atışa 1 sayı verilecektir.   
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Açıklama: 
Savunma takımının topu kontrol ettiği ve topu yayın gerisine çıkarmadan sayı yaptığı tüm durumlarda, 
takım şut girişiminden önce topu yayın gerisine çıkarmamış olduğundan sayı iptal edilecektir. Bu, topun 
kontrolü sağlanarak yapılan tipleme ve sepetten dönmeyi de içerecektir.  
 
Savunma takımının topun kontrolünü almadan savunma ribaundunda topu sepete tiplediği ya da bir pası 
döndürdüğü ya da driplingde topu direkt sepete tiplediği tüm durumlarda sayı geçerli olacak ve sayı, 
topu kontrol eden son hücum oyuncusuna yazılacaktır. Bu döndürme ya da tipleme, 1 sayılık bölgede 
olursa, sayı 1 sayı olarak sayılacaktır. Bu döndürme ya da tipleme, 2 sayılık bölgede olursa, sayı 2 sayı 
olarak sayılacaktır.   
 
Örnek 5-1: A1, 2 sayılık bölgede topu şut için ellerinden çıkarır. Top yukarı giderken, 1 sayılık bölgeden 
sıçrayan    

 
a.  Bir hücum oyuncusu 
b.  Bir savunma oyuncusu  

 
tarafından topa legal olarak temas edilir. Top uçuşuna devam eder ve sepete girer. 
 
Yorum 5-1: Sayının değeri, şutun elden çıkarıldığı zemine göre belirlenir. 1 sayılık bölgeden çıkarılan şut 
1 sayı sayılır, 2 sayılık bölgeden çıkarılan şut 2 sayı sayılır. Her iki durumda da, A1 şutu 2 sayılık bölgede 
elden çıkardığından A takımına 2 sayı verilecektir. 
 
 
Madde 6.  Oyun Süresi / Maçın Kazananı 
 
6.1. Kurala uygun oyun süresi 10 dakikalık 1 periyottur. Oyun saati ölü top durumlarında ve serbest 
atışlarda durdurulacaktır. Oyun saati topun değişimi tamamlandıktan (top hücum takımın ellerinde 
olduğunda) yeniden başlatılacaktır.   
 
6.2. Ancak, kurala uygun oyun saatinin bitmesinden önce 21 ya da daha fazla skor yapan ilk takım maçı 
kazanır. Bu ‘altın skor’ kuralı sadece kurala uygun oyun süresine uygulanır (olası bir uzatmaya değil).   
 
6.3. Kurala uygun oyun süresinin sonunda skor eşitse bir uzatma oynanacaktır. Uzatma başlamadan önce 
1 dakikalık bir ara olacaktır. Uzatmada 2 sayı yapan ilk takım maçı kazanır.    
 
6.4. Maçın belirlenen başlama saatinde oyun sahasında oynamaya hazır 3 oyuncuyla olmayan takım 
maçta hükmen yenilecektir. Hükmen yenilgi durumunda, maç skoru w-0 ya da 0-w (‘w’ kazanma) olarak 
yazılır.  
 
6.5. Bir takım maçın bitmesinden önce sahadan çekilirse ya da takımın tüm oyuncuları sakatlanırsa 
ve/veya diskalifiye edilirse maçta kendiliğinden yenilir. Kendiliğinden yenilgi durumunda, kazanan 
takım o sıradaki kendi skorunu tutmayı ya da kendiliğinden yenilen takımın skoru her durumda 0 olarak, 
maçı hükmen kazanmayı seçebilir. 
 
6.6. Kendiliğinden yenilen ya da hileli hükmen yenilen takım yarışmadan diskalifiye edilecektir.       
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Notlar: 
1. Bir oyun saati yoksa, devam eden süre uzunluğu ve/veya istenen ‘altın skor’ organizatörün 
takdirindedir. FIBA, oyun süresi eksenli skor limitini önermektedir (10 dakika/10 sayı, 15 dakika/15 sayı, 
21 dakika/21 sayı).    
2. Madde 6.4 taban yarışmaları için zorunlu olmayacaktır. 
 
 
Örnek 6-1: Skor A takımı 20 – B takımı 20 durumdayken, A1, 1 sayılık atış yapar. Bu olur: 
 

a. Oyun süresinin bitmesine 2 dakika kala. 
 

Yorum 6-1.1: A takımı maçın kazananıdır. Final skoru, A takımı 21 - B takımı 20 olacaktır. 
 

b. Uzatma sırasında olur. 
 

Yorum 6-1.2: Maç devam edecektir. Uzatmada 2 sayı kaydeden ilk takım maçı kazanır. 
 
Örnek 6-2: A1’e yayın gerisinde atış hali sırasında faul yapılır. Şut başarılıdır. Bu olur: 
 

a. Maçta 1 dakika kala, skor A takımı 20 – B takımı 20 durumdayken. 
 

Yorum 6-2.1: A takımı maçın kazananıdır. Final skoru A takımı 22 - B takımı 20 olacaktır. Bir maçta 
normal oyun süresi içerisindeki maksimum skor 22’dir. Faulün sonucu serbest atış(lar) ve olası 
topu kontrol etme hakkı dikkate alınmayacaktır. 

 
b. Uzatma sırasında skor A takımı 21 – B takımı 21 durumdayken. 

 
Yorum 6-2.2: A takımı maçın kazanıdır. Final skoru A takımı 23 - B takımı 21 olacaktır. Bir maçta 
uzatma sırasındaki maksimum olası skor 23’tür. Faulün sonucu serbest atış(lar) ve olası topu 
kontrol etme hakkı dikkate alınmayacaktır. 

 
Örnek 6-3: Skor A takımı 15 – B takımı 15 durumdayken, 2 sayılık bölgeden atış hali sırasında A1’e faul 
yapılır. Bu, B takımının maçtaki 10. takım faulüdür. Aynı anda maç saati normal oyun süresinin sonu için 
sesli işaretini verir. Atış başarılı olur. 
 
Yorum 6-3: A1’in atışı geçerli sayılacaktır. A1, A takımı 21 sayıya henüz ulaşmadığından faulün sonucu 2 
serbest atış kullanacaktır. A Takımı maçın kazananıdır ve A1’in kaydettiği serbest atışların sayısı final 
skorunu belirleyecektir. Normal oyun süresi sona ermiş olduğundan, A Takımı topu kontrol etme hakkını 
kaybedecektir.   
 
 
Madde 7.  Fauller / Serbest Atışlar 
 
7.1.  Bir takım 6 faul yaptığında ceza durumundadır. Oyuncular Madde 16’da konu olan kişisel faul 
sayısının dışında değildir.   
 
7.2.  Şut başarısızsa, yayın gerisinden atış halindeki fauller 2 serbest atışla cezalandırılırken, yayın 
içinden atış halindeki fauller de 1 serbest atışla cezalandırılacaktır.   
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7.3. Şut başarılıysa sayı sayılacak ve şut atan oyuncuya 1 ek serbest atış hakkı verilecektir.   
 
7.4.  Sportmenlik dışı ve diskalifiye edici fauller takım faulleri için 2 faul olarak sayılır. Bir oyuncunun 
birinci sportmenlik dışı faulü 2 serbest atışla cezalandırılacak, ancak topu kontrol etme hakkı 
verilmeyecektir. Tüm diskalifiye edici fauller (bir oyuncunun ikinci sportmenlik dışı faulü dahil) 2 
serbest atış ve topu kontrol etme hakkıyla cezalandırılacaktır. 
 
7.5 7., 8. ve 9. takım faulleri her zaman 2 atışla cezalandırılacaktır. 10. ve sonraki fauller, 2 serbest 
atış ve topu kontrol etme hakkıyla cezalandırılacaktır. Bu koşul sportmenlik dışı faullerde ve atış 
halindeki faullerde de uygulanır ve Madde 7.2 ile 7.3’ü geçersiz kılar.      
 
7.6.  Tüm teknik fauller her zaman 1 serbest atışla cezalandırılacaktır. 1 serbest atıştan sonra oyun 
aşağıdaki gibi devam edecektir:  
 

- Teknik faul savunma oyuncusuna verilmişse, şut saati rakipler için 12 saniyeye 
ayarlanacaktır. 

- Teknik faul hücum oyuncusuna verilmişse, şut saati, o takım için zamanın durduğu yerden 
devam edecektir.  

 
Not: Bir hücum faulü serbest atışlarla cezalandırılmayacaktır.  
 
Açıklama 1: 
 
Bir kişisel faul, topun canlı ya da ölü olduğuna bakılmaksızın,  bir oyuncunun bir rakibe illegal temasıdır.   
 
Oyun sırasında, her oyuncu, oyun sahasında bir rakip tarafından bulunulmayan bir pozisyonda 
(silindirde) bulunma hakkına sahiptir. Bu prensip, oyuncunun sahada bulunduğu alanı ve bu alan içinden 
dikey sıçradığında üstündeki alanı korur. 
 
Topu kontrol etmeyen oyuncu: Bir oyuncu tutmayacak, itmeyecek, şarj etmeyecek, çelmeyecek ya da 
elini, kolunu, dirseğini, omuzunu, kalçasını, bacağını, dizini ya da ayağını uzatarak bir rakibin 
ilerlemesini engellemeyecektir. Avantaj/dezavantaj prensibi, oyuncunun hareket özgürlüğü bir rakip 
tarafından kısıtlanmadıkça uygulanır. Bir oyuncu rakibini tutmayacak, kavramayacak ya da yerinden 
oynatmak için itmeyecek ya da sıçrama ya da hareket etme becerisini kısıtlamayacak, engellemeyecek 
ya da yavaşlatmayacaktır.   
 
Topu kontrol eden, atış halinde olmayan oyuncu: Bir savunma oyuncusu tutmayacak, itmeyecek, şarj 
etmeyecek, çelmeyecek ya da elini, kolunu, dirseğini, omuzunu, kalçasını, bacağını, dizini ya da ayağını 
silindirinin dışına uzatarak, hücum oyuncusunun topun kontrolünü kaybetmesine neden olarak bir 
rakibin ilerlemesini engellemeyecektir.  
 
Atış halindeki oyuncu: Bir oyuncu kendi dikey pozisyonunu (silindirini) bozar ve kendi dikey 
pozisyonunu (silindirini) oluşturan bir rakiple vücut teması oluşursa, dikey pozisyonunu (silindirini) terk 
eden oyuncu temastan sorumlu olur. 
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Avantaj/dezavantaj ilkesi uygulanır: 

• Hücum oyuncusu, savunma oyuncusunun aşırı teması nedeniyle açıkça dengesini ve/veya 
topun kontrolünü kaybedene kadar. 

• Savunma oyuncusu, hücum oyuncusunun aşırı teması nedeniyle açıkça dengesini 
kaybedene kadar. 

 
Video örnekleri: (Görüntüyü izlemek için lütfen açıklama yanındaki butonuna basınız) 
 

• Turnike girişiminde temas – düdük yok  
• Kat ederken Tutma/Kavrama – savunma faulü   

 
Açıklama 2: 
 
Bir sportmenlik dışı faul, aşırı, sert ya da tehlikeli temaslı bir oyuncu fauldür. 
Topu kontrol eden bir rakibi tutma, bir sportmenlik dışı faul olarak değerlendirilecektir. 
 
Açıklama 3: 
Bir temas aldığını açıkça abartan ya da aldatan bir oyuncuya hemen teknik faul verilebilir. Uyarı 
verilmeyecektir. 
 
Video örneği: (Görüntüyü izlemek için lütfen açıklama yanındaki butonuna basınız) 
 

• Teması abartma – teknik faul   
 
Açıklama 4: 
 
Bir hücum oyuncusu savunma oyuncularına perdeleme yaptığı durumlarda, 

• Bir hücum faulü çalınacaktır: 
• İtmesine ya da itmemesine bakılmaksızın hücum oyuncusu kollarını uzattığında 
• Hücum oyuncusu hareket ettiğinde ve bir legal pozisyon almadığında 
• İtmesine ya da itmemesine bakılmaksızın hücum oyuncusu avuçlarını savunma oyuncusuna 

koyduğunda ya da savunma oyuncusunu tuttuğunda/kavradığında 
• Bir savunma faulü çalınacaktır: 

• Savunma oyuncusu hücum oyuncusunu tutarak ya da kavrayarak engellendiğinde ya da 
hücum oyuncusunun hareketini yavaşlattığında. 

 
Video örnekleri: (Görüntüyü izlemek için lütfen açıklama yanındaki butonuna basınız) 

 

• Toplu perdeleme: Kolları uzatma – hücum faulü  

• Toplu perdeleme: Kolları uzatma – hücum faulü 

• Toplu perdeleme: Kolları uzatma – hücum faulü 

• Toplu perdeleme: Kolları uzatma – hücum faulü 

• Toplu perdeleme: Kolları uzatma – hücum faulü 

• Toplu perdeleme: Kolları uzatma – hücum faulü 

https://www.youtube.com/watch?v=dMKlHQbAxfo&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=jalyN4bqQ10&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=jbxhO6DkVfE&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=9MvBTQkq31A&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qWkYFbZTesw&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=o4zvH-MW-oo&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=um3zPSHYKrY&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=JYHFmFJjUK0&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=svv8_XqnX3E&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=10
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• Toplu perdeleme: Kolları uzatma – hücum faulü 

• Toplu perdeleme: Hareketli perdeleme – hücum faulü 

• Toplu perdeleme: Hareketli perdeleme – hücum faulü 

• Toplu perdeleme: Kavrayarak/Hareketli perdeleme – hücum faulü 

• Toplu perdeleme: Tutma – savunma faulü 

• Topsuz perdeleme: İtme – hücum faulü 
 

Açıklama 5: 
 
Aynı duran oyun saati periyodunda yönetilecek birkaç ceza olması durumunda, hakemler, hangi 
cezaların yönetileceğini ve hangi cezaların iptal edileceğini belirlemek için ihlalin ya da faullerin oluş 
sırasına tüm dikkatlerini vermelidir.   
 
Açıklama 6: 
 
Bir çift faulün cezaları, takım faulü durumlarına ya da bir oyuncunun birinci ya da ikinci sportmenlik dışı 
faulü olduğuna bakılmaksızın her zaman birbirini iptal edecektir. Eşit cezaların iptalinden sonra top, 
topu kontrol eden ya da topu kontrol etme hakkı olan takıma kontrol etmesi için verilecektir. Şut saati 
başa alınmayacaktır. İki takım da topu kontrol etmiyorsa ya da topu kontrol etme hakkı yoksa bir hava 
atışı durumu oluşur. Top, şut saatinde 12 saniyeyle son savunma takımına verilecektir.   
 
Açıklama 7: 
 
Sportmenlik dışı faulün cezalarının özeti: 
 

 
Oyuncunun sportmenlik 

dışı faul (U) 
 

   Birinci U faulü 
 

           İkinci U faulü 
 

 
Takım faulü 1-6 

 
 

 
Takım faulü 7-9 

 
 

 
Takım faulü 10+ 

 
 

2 serbest atış 
 

2 serbest atış +  
pozisyon hakkı 

2 serbest atış 
 

2 serbest atış +  
pozisyon hakkı 

2 serbest atış +  
pozisyon hakkı 
2 serbest atış +  
pozisyon hakkı 

 
Sportmenlik dışı faul her zaman 2 takım faulü sayılacaktır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kPIBpdoPap8&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=2IhX1PiH2eg&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fx7TzTC04ns&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=ENRxKYzQ5IQ&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=l87MNHGtWTE&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=Inb-dlIuxyQ&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=3&t=0s
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Teknik faulün cezalarının özeti: 
 

 
Savunma oyuncusunun teknik 

faulü 
 

 
Hücum oyuncusunun teknik faulü 

 
Hiçbir takımın topu kontrol 

etmemesi 

 
1 serbest atış 

 
1 serbest atış 

 
1 serbest atış 

 
Hücum takımı için pozisyon hakkı 

 
Hücum takımı için pozisyon hakkı 

 
Son savunma takımı için pozisyon 

hakkı 

 
Şut saati 12 saniyeye ayarlanır 

 
Şut saati başa alınmaz 

 
Şut saati 12 saniyeye ayarlanır 

 
Teknik faulün cezası her zaman hemen ve (varsa) diğer cezalardan önce yönetilecektir. 
 
Örnek 7-1: A1 diskalifiye edici faul yapar. 
 
Yorum 7-1: B takımına 2 serbest atış ve topu kontrol etme hakkı verilecektir. A1 maçtan diskalifiye 
edilecektir, sahayı hemen terk etmelidir ve organizatör tarafından etkinlikten de diskalifiye edilebilir 
(Madde 16). 
 
Örnek 7-2: Maç saatinde 3:05 kala, her iki takımın da 7 faulü yapmıştır. A1, 2 sayılık bölgede dripling 
yapmaktadır. A2 ve B2 sepete yakın bir pozisyonda mücadele ederler. Hakem faul çalar: 
 

a.  A2’ye (hücum faul)  
 

Yorum 7-2.1: Hücum faul, canlı bir topu kontrol eden ya da topa kontrol etme hakkı olan takımın 
bir oyuncusu tarafından yapılan kişisel fauldür. Hücum faulden sonra serbest atış 
verilmeyecektir. B takımı topu kontrol eder. 

 
b.  B2’ye (savunma faulü) 

 
Yorum 7-2.2: B takımı cezalı durumdadır. A2’ye 2 serbest atış hakkı verilecektir. 

 
Örnek 7-3: B1 topu çeldiğinde ve her iki oyuncu top için koştuklarında A1 dripling yapmaktadır. Avantaj 
kazanmak için A1, B1’i iter ve hakem A1’e kişisel faul çalar. Bu: 
 

a.  Maçtaki 1. A takımı faulüdür. 
b.  Maçtaki 7. A takımı faulüdür. 
c.  Maçtaki 10. A takımı faulüdür. 

 
Yorum 7-3: B1’in topu çelmesinden sonra, A takımının topun kontrolünü kaybetmemiştir. Bu nedenle, 
A1’in faulü hücum faul olarak değerlendirilecektir. Tüm durumlarda, oyun B takımının topu kontrol 
etmesiyle devam edecektir. 
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Örnek 7-4: Maçın başında B1 sportmenlik dışı faul yapar. Maçta daha sonra, B1 oyunun yeniden 
başlamasını bilerek geciktirir ve hakem B takımına teknik faul çalar. Maçın sonuna yakın B1, B takımının 
6. takım faulünü yapar ve hakem çalar: 
 

a.  Normal faul. 
 

Yorum: 7-4.1: B1 oynamaya devam edebilir. Bir oyuncu kişisel faullerinin sayısından dolayı oyun 
dışı olmayacaktır.  

 
b.  Sportmenlik dışı faul.  

 
Yorum 7-4.2: B1, ikinci sportmenlik dışı faulünün sonucunda otomatik olarak diskalifiye 
edilecektir. B1 sahayı hemen terk etmelidir (Madde 16). 

 
c.  Teknik faul. 

 
Yorum 7-4.3: B1 oynamaya devam edebilir. Bir oyuncu 2 teknik faul aldığı için otomatik olarak 
diskalifiye edilmeyecektir (Madde 16). 

 
Örnek 7-5: A1, 1 sayılık atış girişimindeyken B1 tarafından faul yapılır. Atış başarısızdır. B takımı 3 faul 
yapmıştır. 
 
Yorum 7-5: A1’e 1 serbest atış hakkı verilecektir. 
 
Örnek 7-6: A1, 2 sayılık atış girişimindeyken B1 tarafından faul yapılır. Atış başarılıdır. B takımı 5 faul 
yapmıştır. 
 
Yorum 7-6: A takımına 2 sayı ve A1’e ek 1 serbest atış hakkı verilecektir. 
 
Örnek 7-7: A1, 1 sayılık atış girişimindeyken B1 tarafından faul yapılır. Atış başarısızdır. B takımı 8 faul 
yapmıştır. 
 
Yorum 7-7: A1’e 2 serbest atış hakkı verilecektir. 
 
Örnek 7-8: A1, 2 sayılık atış girişimindeyken B1 tarafından faul yapılır. Atış başarılıdır. B takımı 10 faul 
yapmıştır. 
 
Yorun 7-8: A takımına 2 sayı ve A1’e ek 2 serbest atış hakkı, devamında top A takımına verilecektir.   
 
Örnek 7-9:  Maç saatinin, normal oyun süresinin sonu için sesli işaretiyle aynı anda, B1 atış halinde 
olmayan A1’e sportmenlik dışı faul yapar ve sportmenlik dışı faul çalınır. Skor A takımı 13 - B takımı 15’tir. 
 

a.  A1, bir ya da her iki serbest atışı kaçırır. 
 

Yorum 7-9.1: Maç sona ermiştir. 
 
b.  A1 her iki serbest atışta sayı kaydeder. 
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Yorum 7-9.2: Maç uzatmayla devam edecektir. B1’in birinci sportmenlik dışı faulüyse top, yazı-
tura prosedürüne göre takıma verilecektir. B1’in ikinci sportmenlik dışı faulüyse B1 diskalifiye 
edilecektir. Top, B1’in ikinci sportmenlik dışı faulünün sonucunda A takımına verilecektir (yazı 
tura prosedürü uygulanmayacaktır). 

 
Örnek 7-10: A1, 2 sayılık bölgeden şut girişiminde bulunur. B1, A1’in şutuna blok yapmak için koşar. 
 

a.  B1, her iki ayağıyla sahada legal inme alanına inmeden önce A1’in alt vücuduna hafif 
temas eder.  

 
Yorum 7-10.1: B1’in savunma faulüdür. B1, A1’in iniş alanını aldığı ve temas olduğu için A1’e 2 
serbest atış hakkı verilecektir.  

 
b.  A1 şutu elinden çıkarmadan önce ayağını uzatarak temasa neden olur. 

 
Yorum 7-10.2: A1’in hücum faulüdür. Varsa, sayı iptal edilecektir. Topu kontrol etme hakkı B 
takımına verilecektir. Bundan bağımsız olarak, aşırı bir temas ya da tehlikeli oyun sportmenlik 
dışı faulle cezalandırılabilir. 

 
c.  A1 şutu elinden çıkardıktan sonra ayağını uzatarak temasa neden olur ya da teması 
göstermeye çalışır. 

 
 
Yorum 7-10.3: Aldatma nedeniyle A1’in teknik faulüdür. Varsa, sayı sayılacaktır. B takımına 1 
serbest atış ve topu kontrol etme hakkı verilecektir (Varsa sayının sonucunda B takımının topu 
kontrol etme hakkı olduğundan ya da şut kaçtığında ve düdük çaldığında top havada olduğundan 
dolayı hava atışı durumu sonucundan). Bundan bağımsız olarak, aşırı bir temas ya da tehlikeli 
oyun sportmenlik dışı faul olarak değerlendirilecektir.   
 

Video örnekleri:  (Görüntüyü izlemek için lütfen açıklama yanındaki butonuna basınız) 

• Şut atanın korunması – inme alanı – savunma faulü       

• Şut atanın korunması – inme alanı – savunma faulü 

• Şut atanın korunması – inme alanı – savunma faulü 

• Şut atanın korunması – inme alanı – savunma faulü 

• Şut atanın korunması – inme alanı – savunma faulü 

• Şut atanın korunması – inme alanı – düdük yok 

• Şut atanın korunması – kola temas – savunma faulü 
 

Örnek 7-11: A1 başarılı bir şut girişiminde bulunur. Top havadayken, A2 hakemle saygısızca konuşur. A 
takımına bir teknik faul verilir. 
 
Yorum 7-11: A1’in sayısı sayılacaktır. B takımına, A takımının teknik faulü sonucunda 1 serbest atış hakkı 
verilecektir. Teknik faul çalındığında top havada olduğundan, hiçbir takım topu kontrol etmediği için 
hava atışı durumu olur. Oyun B takımının (hava atışı durumundan önce son savunma takımı) topu kontrol 
etmesiyle devam edecektir. 

https://www.youtube.com/watch?v=nLmo-RLoX1w&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=SGBov-uz9tM&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=dPn1fMTXskY&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=d3cLf7L4_o8&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=gf9PXdv5t7M&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=XDvBlxetGHs&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=TyIcbEnyc5Y&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=19
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Örnek 7-12: B1, A1’e sportmenlik dışı faul yapar. Bu B1’in birinci sportmenlik dışı faulüdür. Sportmenlik 
dışı faulden önce B takımının:  
 

a. 3 takım faulü vardır 
 

Yorum 7-12.1: Sportmenlik dışı faul 2 takım faulü sayılacaktır, bu nedenle, B takımı 5 takım 
faulüne ulaşır. A1’e sportmenlik dışı faul için 2 serbest atış hakkı verilecektir. Oyun herhangi bir 
serbest atış sonrasında olduğu gibi devam edecektir. 
 
b. 5 takım faulü vardır. 
 
Yorum 7-12.2: Sportmenlik dışı faul 2 takım faulü sayılacaktır, bu nedenle, B takımı 7 takım 
faulüne ulaşır. A1’e sportmenlik dışı faul için 2 serbest atış hakkı verilecektir. Oyun herhangi bir 
serbest atış sonrasında olduğu gibi devam edecektir. 
 
c. 8 takım faulü vardır. 
 
Yorum 7-12.3: Sportmenlik dışı faul 2 takım faulü sayılacaktır, bu nedenle, B takımı 10 takım 
faulüne ulaşır. A1’e sportmenlik dışı faul için 2 serbest atış hakkı verilecektir. Oyun, B takımının 
10 takım faulü olmasından dolayı A takımının topu kontrol etmesiyle devam edecektir. 
 

 
Örnek 7-13: B1, A1’e sportmenlik dışı faul yapar. Bu B1’in birinci sportmenlik dışı faulüdür. 

Yorum 7-13: Sportmenlik dışı faul 2 takım faulü sayılacaktır. Takım faulü sayısına bakılmaksızın A1’e 2 
serbest atış hakkı verilecek ve oyun, A takımının topu kontrol etmesiyle devam edecektir. B1 ikinci 
sportmenlik dışı faulü için diskalifiye edilecektir. 
Örnek 7-14: A1, 2 sayılık bölgeden atış girişiminde bulunur ve B1 tarafından faul yapılır. A1’e 2 serbest 
atış hakkı verilecektir. 
 

a. A1’in birinci serbest atışından sonra, B1’e teknik faul çalınır. 
 
Yorum 7-14.1: B1’in teknik faulü için A takımının serbest atışı, atış faulü için A1’in ikinci serbest 
atışından önce yönetilecektir. Oyun, herhangi bir son serbest atış sonrasında olduğu gibi devam 
edecektir.  
 
b. A1’in birinci serbest atışından sonra, A2’ye teknik faul çalınır. 
Yorum 7-14.2: A2’nin teknik faulü için B takımının serbest atışı, atış faulü için A1’in ikinci serbest 
atışından önce yönetilecektir. Oyun, herhangi bir son serbest atış sonrasında olduğu gibi devam 
edecektir.  

 
Örnek 7-15: A1 dripling yapar ve B1 tarafından faul yapılır. Bu, B takımının 7. takım faulüdür. A1 
sinirlenmiş olarak B1’le saygısızca konuşur ve bir teknik faul çalınır.  
 
Yorum 7-15: Her iki faulün cezaları eşit değildir. Teknik faul için ceza diğer faulün cezasından önce 
yönetilecektir. B takımı teknik faul için 1 serbest atış, devamında B takımının 7. takım faulü için A1, 2 
serbest atış girişiminde bulunacaktır. Oyun, herhangi bir son serbest atış sonrasında olduğu gibi devam 
edecektir. 
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Örnek 7-16: B1 atış halindeki A1’e faul yapar. A1’in şutu başarılıdır. Bu, B takımının 5. takım faulüdür. A1 
sonra teknik faul alır. 
 
Yorum 7-16: A1’in sayısı sayılacaktır. Her iki faulün cezaları eşittir ve birbirini götürecektir. Oyun, B 
takımın topu kontrolüyle devam edecektir.  
 
Örnek 7-17: A1, 2 sayılık bölgeden atış girişiminde bulunur ve B1 tarafından faul yapılır. Bu, B takımının 
7. takım faulüdür. Sinirlenmiş olan A1 sonra B1’e sportmenlik dışı faul yapar.  
 

a. Bu, A1’in birinci sportmenlik dışı faulü ve A takımının 3. takım faulüdür. 
 
Yorum 7-17.1: Her iki faulün cezaları eşittir ve birbirini götürecektir.  
 
• Sayı varsa sayılacak ve oyun, B takımının topu kontrol etmesiyle devam edecektir. 
• Sayı yoksa ve faul olduğunda top havadaysa oyun, B takımının topu kontrol etmesiyle devam 

edecektir (hava atışı durumu nedeniyle) . 
• Sayı yoksa ve faul olduğunda A takımı hala topu kontrol ediyorsa oyun, A takımının topu 

kontrol etmesiyle devam edecektir. Şut saati başa alınmayacaktır. 
 
b. Bu, A1’in ikinci sportmenlik dışı faulü ve A takımının 4. takım faulüdür.  

 
Yorum 7-17.1: Her iki faulün cezaları eşit değildir. A1 ikinci sportmenlik dışı faulü için diskalifiye 
edilecektir. Oyun, A takımı için 2 serbest atış, devamında B1 için 2 serbest atış ve B takımının topu 
kontrol etmesiyle devam edecektir.    
 

Örnek 7-18: A1 şut atarken B1 tarafından faul yapılır. Bu, B takımının 10. takım faulüdür. Sinirlenmiş olan 
A1 sonra B1’e sportmenlik dışı faul yapar.  
    

a. Bu, A1’in birinci sportmenlik dışı faulü ve A takımının 7. takım faulüdür. 
 
Yorum 7-18.1: Her iki faulün cezaları eşit değildir. Oyun, A1 için 2 serbest atış, devamında B1 için 
2 serbest atış ve A takımının topu kontrol etmesiyle devam edecektir.    
 
b. Bu, A1’in ikinci sportmenlik dışı faulü ve A takımının 7. takım faulüdür. 
 
Yorum 7-18.2: Her iki faulün cezaları eşittir ve birbirini götürecektir.  
 
• Sayı varsa sayılacak ve oyun, B takımının topu kontrol etmesiyle devam edecektir. 
• Sayı yoksa ve faul olduğunda top havadaysa oyun, B takımının topu kontrol etmesiyle devam 

edecektir (hava atışı durumu nedeniyle) . 
• Sayı yoksa ve faul olduğunda A takımı hala topu kontrol ediyorsa oyun, A takımının topu 

kontrol etmesiyle devam edecektir. Şut saati başa alınmayacaktır. 
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Örnek 7-19: A1 şut atarken B1 tarafından faul yapılır. Bu, B takımının 10. takım faulüdür. Sinirlenmiş olan 
A1 sonra B1’e diskalifiye edici faul yapar. 
 
Yorum 7-19: Her iki faulün cezaları eşittir ve birbirini götürecektir. 

 
• Sayı varsa sayılacak ve oyun, B takımının topu kontrol etmesiyle devam edecektir. 
• Sayı yoksa ve faul olduğunda top havadaysa oyun, B takımının topu kontrol etmesiyle devam 

edecektir (hava atışı durumu nedeniyle) . 
• Sayı yoksa ve faul olduğunda A takımı hala topu kontrol ediyorsa oyun, A takımının topu 

kontrol etmesiyle devam edecektir. Şut saati başa alınmayacaktır. 
 
Örnek 7-20: A1, şut saatinde 6 saniye kala dripling yapmaktadır. B1, B takımının 7. takım faulünü yapar. 
Sonra, A1 dirseklerini sallar ve verilir:  
 

a. Kendisinin birinci sportmenlik dışı faulü ve A takımının 7. takım faulü 
  

Yorum 7-20.1: Her iki faulün cezaları eşittir ve birbirini götürecektir. Oyun, A takımının topu 
kontrol etmesiyle devam edecektir. Şut saati başa alınmayacaktır. 
 
b. Kendisinin ikinci sportmenlik dışı faulü ve A takımının 7. takım faulü 

 
Yorum 7-20.2: İki faulün cezaları eşit değildir.  A1, ikinci sportmenlik dışı faulü için diskalifiye 
edilecektir. Oyun, A takımı için 2 serbest atış, devamında B1 için 2 serbest atış ve B takımının topu 
kontrol etmesiyle devam edecektir.     

 
Örnek 7-21: A1, şut saatinde 6 saniye kala dripling yapmaktadır. B1, B takımının 10. takım faulünü yapar. 
Sonra, A1 dirseklerini sallar ve verilir:  
 

a. Kendisinin birinci sportmenlik dışı faulü ve A takımının 7. takım faulü 
  

Yorum 7-21.1: Her iki faulün cezaları eşit değildir. Oyun, A1 için 2 serbest atış, devamında B1 için 
2 serbest atış ve A takımının topu kontrol etmesiyle devam edecektir.     
 
b. Kendisinin ikinci sportmenlik dışı faulü ve A takımının 7. takım faulü 

 
Yorum 7-21.2: Her iki faulün cezaları eşittir ve birbirini götürecektir. Oyun, A takımının topu 
kontrol etmesiyle devam edecektir. Şut saati başa alınmayacaktır. 

 
Örnek 7-22: B1, A1’i zemine iter ve bir sportmenlik dışı faul çalınır. A1 sonra zeminden kalkar, B1’i zemine 
iter ve bir sportmenlik dışı faul daha çalınır. Bu, A1’in birinci ve B1’in ikinci sportmenlik dışı faulüdür.  
 
Yorum 7-22: B1, ikinci sportmenlik dışı faulü için diskalifiye edilecektir. Bu durum ne çift sportmenlik 
dışı faulüdür ne de her iki faulün cezaları eşittir. Bu nedenle, cezalar birbirini götürmeyecektir. Oyun, A1 
için 2 serbest atış, devamında B takımı için 2 serbest atış ve A takımının topu kontrol etmesiyle devam 
edecektir.      
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Örnek 7-23: A1 topu tutmaktadır. A2 ve B2 alçak post bölgesinde pozisyon için mücadele ederler. A2 ve 
B2’ye çift faul çalınır. Bu, A takımının 5. ve B takımının 7. takım faulüdür. 
 
Yorum 7-23: Takım faulü sayısına bakılmaksızın çift faulün eşit cezaları her zaman birbirini götürecektir. 
Oyun, A takımının topu kontrol etmesiyle devam edecektir. Şut saati başa alınmayacaktır.  
 
Örnek 7-24: A1 topu tutmaktadır. A2 ve B2 alçak post bölgesinde pozisyon için mücadele ederler. A2 ve 
B2’ye sportmenlik dışı faul çalınır. Bu, A2’nin birinci ve B2’nin ikinci sportmenlik dışı faulüdür. 
 
Yorum 7-24: Oyuncunun birinci ya da ikinci sportmenlik dışı faul sayısına bakılmaksızın çift faulün 
cezaları her zaman birbirini götürecektir. Oyun, A takımının topu kontrol etmesiyle devam edecektir. Şut 
saati başa alınmayacaktır. 
 
Madde 8.  Topla Oynama 
 
8.1.  Her başarılı atış ya da son serbest atış sonrasında (takip eden top kontrolü durumları hariç):  

- Sayı yiyen takımdan bir oyuncu, sahanın içinde direkt sepetin altından (dip çizgi gerisinden 
değil) sahada yayın gerisine bir yere dripling yaparak ya da pas atarak oyuna devam edecektir.     

- Savunma takımının sepetin altında ‘şarjsız yarım daire’ içinde topla oynamasına izin 
verilmez.    

 
8.2. Her başarısız atış ya da son serbest atış sonrasında (takip eden top kontrolü durumları hariç): 

- Hücum takımı topun ribaundunu alırsa, topu yayın gerisine çıkarmadan skor girişiminde 
bulunmaya devam edebilir.   

- Savunma takımı topun ribaundunu alırsa, topu yayın gerisine çıkarmalıdır (pasla ya da 
driplingle).   

 
8.3. Savunma takımı topu çalar ya da bloklarsa, topu yayın gerisine çıkarmalıdır (pasla ya da 

driplingle).      
 
8.4. Bir ölü top sonrasında herhangi bir takıma verilen topa sahip olma hakkı, top-kontrolüyle 

başlayacaktır, örnek: sahanın tepesinde yayın gerisinde topun değişimi (savunma ve hücum 
oyuncusu arasında).    

 
8.5. Ayakları içeride ya da yay çizgisinde olmayan bir oyuncu ‘yayın gerisinde’ kabul edilir.   
 
8.6. Hava atışı durumunda top savunma takımına verilecektir.   
 
Açıklama 1: 
Sayıdan sonra oyunu geciktirmeyi amaçlayan tüm aksiyonlar ivedi bir uyarıya yol açacaktır. Daha önce 
uyarı verilmiş takım tarafından sonradan yapılan oyunu geciktirme girişimi teknik faule yol açacaktır.   
  
Örnek 8-1: A1’in başarılı atışı sonrasında, B1 oyuna devam etmek için topu alır. A2 şarjsız yarım daire 
alanı içinde B1’e açık savunma oyununa başlar. 
 

a.  A2’nin aksiyonundan önce A takımı oyunu geciktirme için bir uyarı almamıştır.  
 

Yorum 8-1.1: Hakem A takımına, oyunu geciktirme için resmi bir uyarı verecektir. 
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b.  A2’nin aksiyonundan önce A takımı oyunu geciktirme için bir uyarı almıştır. 
 

Yorum 8-1.2: A takımına oyunu geciktirme için hemen bir teknik faul verilecektir. 
 
Örnek 8-2: A1’in başarılı atışı sonrasında, B1 oyuna devam etmek için topu almaya çalışır. A2 şarjsız 
yarım daire alanı içinde B1’e temas etmeden B1’in topu almasını engellemeye başlar. 
 

a.  A2’nin aksiyonundan önce A takımı oyunu geciktirme için bir uyarı almamıştır. 
 

Yorum 8-2.1: Hakem A takımına, oyunu geciktirme için resmi bir uyarı verecektir. 
 

b.  Aksiyondan önce A takımı oyunu geciktirme için bir uyarı almıştır. 
 
Yorum 8-2.2: A takımına oyunu geciktirme için hemen bir teknik faul verilecektir. 
 

Örnek 8-3: A1’in başarılı atışı sonrasında, B takımı topu hemen almaya çalışmaz. 
 

a.  B takımının aksiyonundan önce B takımı oyunu geciktirme için bir uyarı almamıştır. 
 
Yorum 8-3.1: Hakem oyalanmayı engellemek için oyunu durduracak ve B takımına oyunu 
geciktirme nedeniyle resmi bir uyarı verecektir. B takımı için top kontrolüdür.  

 
b.  B takımının aksiyonundan önce B takımı oyunu geciktirme için bir uyarı almıştır. 

 
Yorum 8-3.2: B takımına oyunu geciktirme için hemen bir teknik faul verilecektir. 

 
Örnek 8-4: A1’in başarılı atışı sonrasında B1 topa bacağıyla temas eder ve top saha dışına çıkar. 
 

a.  B1’in teması istem dışı olur.   
 

Yorum 8-4.1: B takımı için top kontrolüdür. 
 
b.  B1’in teması bilerek olur.  

 
Yorum 8-4.2: B takımı oyunu geciktirme nedeniyle henüz bir uyarı almamışsa, hakem B takımına 
uyarı verecek ve oyun, B takımının top kontrolüyle devam edecektir. B takımı oyunu geciktirme 
nedeniyle önceden bir uyarı almışsa, B takımına bir teknik faul verilecektir. 
 

 
Örnek 8-5: A1’in başarılı bir atışı sonrasında, B1 topu alır ve sonra 
 

a.  Bir ayağıyla dip çizgiye temas eder. 
 

Yorum 8-5.1: Bu, B1’in saha dışı ihlalidir, A takımı için top kontrolüdür. 
 

b.  Driplinge başlamadan önce 3 adım atar. 
 

Yorum 8-5.2: Bu, B1’in yürüme ihlalidir, A takımı için top kontrolüdür. 
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Örnek 8-6: A1’in başarılı atışı sonrasında, B1, 1 sayılık bölge içindeki B2’ye pas atar. B2 atış girişiminde 
bulunur. 
 
Yorum 8-6: Top B2’nin ellerini terk eder etmez hakem, B2’nin atış girişimi hakkı olmadığından ‘topun 
açığa çıkmaması’ ihlali düdüğünü çalacaktır. 
 
Video örneği: (Görüntüyü izlemek için lütfen açıklama yanındaki  butonuna basınız) 

• Yayın gerisine çıkarmama ihlali  
 
Örnek 8-7: A1’in başarısız atışı sonrasında, B1 ribaundu alır ve 1 sayılık bölge içinde 8 saniye top sürer. 
Top açığa çıkarılmadan önce B1’e A1 tarafından faul yapılır. 
 
Yorum 8-7: B takımının şut saati periyodu sona erene kadar topu yayın gerisine çıkarma hakkı 
bulunduğundan faul geçerli sayılacaktır. 
 
Örnek 8-8: A1’in şutuna B1 tarafından blok yapılır. B2 topu kazanır ve yayın gerisine çıkarmadan sepete 
doğru girer. Turnike atışında top B2’nin ellerini terk ettikten hemen sonra B2’ye A3 tarafından faul yapılır. 
Turnike atışı başarılı olur. 
 
Yorum 8-8: B takımının atış girişimi hakkı olmadığından bu, ‘topu yayın gerisine çıkarmama’ ihlalidir. 
Sayı geçerli sayılmayacaktır. A takımı için top kontrolüdür. Savunma faulü, sportmenlik dışı ya da 
diskalifiye edici faul olmadıkça dikkate alınmayacaktır. 
 
Örnek 8-9: Topu yayın gerisine çıkarma girişiminde A1 bir ayağı, 1 sayılık bölgenin dışında olmak üzere 
dripling yapmaktadır. Sonra diğer ayağını zeminden kaldırır. 
 
Yorum 8-9: A1’in ayakları yayın içinde ya da çizgide olmadığından top yayın gerisindedir.  
 
Örnek 8-10: Yayın tepesinde B1 ve A1 arasında top kontrolü sırasında, B1 topu A1’in uzağına atar. 
 

a.  B1’in aksiyonundan önce B takımı oyunu geciktirme için bir uyarı almamıştır.  
 

Yorum 8-10.1: Hakem B takımına resmi bir uyarı verecektir. A1 topu yayın gerisinde almalıdır. B1 
topu elden verecek ya da normal bir basketbol pasıyla topu sektirerek verecektir. 

 
b.  Bu aksiyondan önce B takımı oyunu geciktirme için bir uyarı almıştır. 
 
Yorum 8-10.2: B takımına hemen bir teknik faul verilecektir. 
 

 
Örnek 8-11: Top kontrolü sırasında B1’in pozisyonu, A1’e çok yakındır.  
 
Yorum 8-11: Hakem A1 ve B1 arasında uygun bir uzaklık (yaklaşık 1 metre) bulunana kadar oyunun devam 
etmesine izin vermeyecektir. 
 
 
Örnek 8-12: A1 ve B1 arasındaki topun kontrolü sırasında, A1 topun kontrolünü almadan önce B1 topa 
sert vurur.  

https://www.youtube.com/watch?v=_Pdz2cSQ-zQ&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=26
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a.  Bu aksiyondan önce B takımı oyunu geciktirme için bir uyarı almamıştır.  
 
Yorum 8-12-1: Hakem B takımına, oyunu geciktirme nedeniyle resmi bir uyarı verecektir. B1’in 
topla aktif olarak oynayabilmesinden önce A1 topun kontrolünü almalıdır. Süre geçmişse şut 
saati ve maç saati düzeltilecektir. 

 
b.  B1’in aksiyonundan önce B takımı oyunu geciktirme için bir uyarı almıştır. 

 
Yorum 8-12.2: B takımına oyunu geciktirme nedeniyle hemen bir teknik faul verilecektir. 

 
Video örneği: (Görüntüyü izlemek için lütfen açıklama yanındaki  butonuna basınız) 
 

• Oyunun gecikmesi – Uyarı/Teknik faul  
 
Örnek 8-13: B1 topa vurduğunda ve her iki oyuncu top için koştuklarında A1 dripling yapmaktadır. Sonra 
A1 ve B1 ellerini sıkıca topun üzerine koyar. Hakem tutulmuş top çalar. 
 
Yorum 8-13: Top savunma takımına, bu durumda B takımına verilecektir. 
 
Örnek 8-14: A1 şut girişiminde bulunur. Top çembere temas ettikten sonra, A2 ve B3 ribaunt için sıçrar 
ve ikisinin de elleri sıkıca top üzerindeyken zemine inerler. Hakem tutulmuş top çalar. 
 
Yorum 8-14: Topa son A takımı sahip olduğundan, top B takımına verilecektir. Topa son sahip olmayan 
takım savunma takımı olarak kabul edilir. 
 
Örnek 8-15: A takımı topa sahipken, oyun hakem tarafından durdurulur: 
 

a.  Saha yüzeyi bozulduğundan 
 

Yorum 8-15.1: Oyun A takımı için topun kontrolüyle ve şut saatinde kalan aktüel süreyle devam 
edecektir. 

 
b.  A1 sakatlandığından ve hemen müdahale gerektiğinden 

 
Yorum 8-15.2: Oyun A takımı için top kontrolüyle ve şut saatinde kalan aktüel süreyle devam 
edecektir. 

 
c.  B1 sakatlandığından ve hemen müdahale gerektiğinden 

 
Yorum 8-15.3: Oyun A takımı için top kontrolüyle ve 12 saniyelik yeni bir şut saati periyoduyla 
devam edecektir. 

 
Örnek 8-16: A takımı sayı kaydeder. B1 yarım daire içerisinde topun kontrolünü alır ancak yarım daire 
alanını terk etmek için aktif bir çaba göstermez. 
 
Yorum 8-16: B1 kısıtlamalı alanda topun kontrolünü alır almaz hakem 3 saniye kuralını sıkı sıkıya 
uygulayacaktır. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jfqrs05kKTk&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=27


3x3 Resmi Oyun Kuralları - Resmi Yorumlar 

MHK Eğitim Koordinatörlüğü 
 
 
Madde 9.  Zaman Çalma 
 
9.1.  Zaman çalma ya da aktif oynamaktan kaçınma (örnek: skor girişiminde bulunmama) bir ihlal 
olacaktır.   
 
9.2. Sahada şu saati donanımı varsa, bir takım 12 saniye içinde şut girişiminde bulunmalıdır. Şut 
saati, top hücum oyuncusunun ellerinde olduğunda (savunma oyuncusuyla değişim sonrasında ya da 
sepetin altında başarılı bir atış sonrasında) hemen başlatılacaktır.    
 
9.3  Top kazanıldıktan sonra sepetin gerisinde ya da yanında olmak üzere yayın içinde 5 saniyeden 
fazla hücum oyuncusu tarafından topla dripling yapılırsa bu bir ihlaldir.  
 
Not: Sahada şut saati donanımı yoksa ve bir takım yeteri kadar sepete hücum etmiyorsa, hakem hücum 
takımına son 5 saniyeyi sayarak bir uyarı verecektir.  
 
Açıklama 1: 
Sahada şut saati yoksa, hakem tarafından son 5 saniyenin sayılması suretiyle takım uyarılarak Madde 9.1 
uygulanacaktır. Sahada şut saatinin bulunması durumunda, zaman çalma ya da aktif olarak oynamamaya 
göre Madde 9.2 uygulanacaktır. 
 
Açıklama 2: Donanımını (ayakkabı bağı bağlama, vs.) yeniden düzenleyen bir oyuncu hemen 
değiştirilecektir ve sadece ilk ölü top durumunda oyuna tekrar girebilir. Hakem tarafından istenmesine 
rağmen sahadan çıkmanın reddedilmesi bir teknik faulle sonuçlanacaktır.     
 
Örnek 9-1: Top yayın gerisine çıkarıldıktan sonra, A1, 2 sayılık bölgeye yakın 1 sayılık bölgenin içinde, 
arkası sepete dönük olarak 5 saniyeden fazla dripling yapmaktadır. 
 
Yorum 9-1: Bu A1’in zaman çalma ihlalidir. B takımı için top kontrolüdür.   
 
Örnek 9-2: 1 sayılık bölgenin dışında canlı topu tutan A1 sepete yakın olan A2’ye pas verir. A2 kısıtlamalı 
alan içinde 3 saniye dripling yapar. 
 
Yorum 9-2: Bu 3 saniye ihlalidir. B takımı için top kontrolüdür.   
 
 
Madde 10.  Değişiklikler   
 
Top öldüğünde ve top kontrolünden ya da serbest atıştan önce herhangi bir takıma değişiklik hakkı 
verilir. Yedek, takım arkadaşı sahanın dışına adım attığında ve kendisiyle bir fiziksel temas 
oluşturduğunda oyuna girebilir. Yedekler sadece sepetin karşı tarafındaki dip çizginin gerisinde 
durabilirler ve yedekler için hakemlerden ya da masa görevlilerinden bir aksiyona gerek yoktur. 
Örnek 10-1: A1’in başarılı atışından sonra, B4 oyun saati çalışırken B1’le değişir. 
 
Yorum 10-1: B1’in değişikliğine izin verilmeyecektir. Bir atıştan sonra top ölmez ve B takımının 
kullanımındadır. B takımı hemen bir teknik faulle cezalandırılacaktır.  
 
Örnek 10-2: A1’e 2 serbest atış hakkı verilir. B4, birinci ve ikinci serbest atışlar arasında, top, ikinci 
serbest atışı için A1’e verilmeden önce B1’le değişir. 
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Yorum 10-2: Top ölü olduğundan B1’in değişikliği verilecektir. 
 
Madde 11.  Molalar 
 
11.1.  Her takımın 1 mola hakkı vardır. Herhangi bir oyuncu ya da yedek, ölü top durumunda mola 
isteyebilir.    
 
11.2. TV yayını olması durumunda organizatör, tüm maçlarda oyun saati sırasıyla 6:59 ve 3:59 
gösterdikten sonra ilk ölü topta çalınan, 2 ek TV molası uygulamaya karar verebilir.  
 
11.3. Tüm molalar 30 saniye uzunluğunda olacaktır.  
 
Not: Molalar ve değişiklikler sadece ölü top durumlarında çalınabilir ve top canlı olduğunda çalınamaz 
(Madde 8.1)   
 
Örnek 11-1: Uzatmada A1’in başarılı bir atışından sonra, B1 mola ister. 
 
Yorum 11-1: Geçerli atıştan sonra top ölmez ve B takımının kullanımındadır. Bu nedenle, top ölene kadar 
B takımına mola verilemeyecektir. Oyun top kontrolüyle devam edecektir. B takımı normal oyun 
süresinde mola kullanmadıysa, istek uzatmada, ölü top durumunda yerine getirilebilir. 
 
Madde 12.  Video Materyalinin Kullanılması 
 
12.1.  IRS (Anlık Tekrar Sistemi) bulunması durumunda maç sırasında hakem tarafından incelemek 
üzere kullanılabilir:   

1. Maç sırasında herhangi bir zamanda maç kağıdı için ya da oyun saatinin ya da şut saatinin 
bozulması.    
2. Atış için son şutun kurala uygun oyun saatinin sonunda zamanında elden çıkmış olması 

ve/veya atış için şutun 1 ya da 2 sayı sayılması.     
3. Maçın ya da uzatmanın kurala uygun son 30 saniyesinde herhangi bir oyun durumu.    
4. Bir takım tarafından izleme isteği.   

 
12.2. Bir takımın itirazı durumunda (Madde 13), resmi video materyalleri sadece, oyunun sonunda atış 
için son şutun oyun süresinde elden çıkmasına ve/veya atış için o şutun 1 ya da 2 sayı sayılmasına karar 
vermek için kullanılabilir.          
 
Not: Bir izleme isteği, ilgili yarışmanın regülasyonunda öngörülmüşse ve IRS’nin bulunması durumunda, 
sadece Olimpik Oyunlarda, Dünya Kupasında (sadece açık kategorilerde) ve Dünya Turunda mümkün 
olacaktır.  
 
Açıklama 1:  
Olimpik Oyunlarda, Olimpik Eleme Turnuvalarında, Dünya Kupası’nda (sadece Açık kategoride) ve Dünya 
Turu’nda, ayrıca ilgili yarışmanın regülasyonunun öngörmüş olduğu etkinliklerde IRS’in olması 
durumunda, takımın herhangi bir oyuncusu aşağıda listelenmiş durumlarda video izlenmesi (‘İzleme’) 
talep edebilir. 
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Sadece skor ve/veya hakem kararına izleme yapılabilir. Skorun oluşmadığı düdük çalınmayan durumlara 
izleme yapılamaz. Maç sırasında bir takım tarafından izleme yapılabilecek durumlar (kapsamlı) 
şunlardır: 
 

• Başarılı bir atışın, şut saati sona ermeden önce ya da sonra yapıldığını doğrulama. 
• Maçın son 2 dakikasında ya da uzatmada ihlal çalındığında, topun saha dışına çıkmasına 

neden olan oyuncuyu belirleme. Hakem saha dışı ihlali çalmazsa izleme yapılamaz. 
• Maçın son 2 dakikasında ya da uzatmada ihlal çalındığında, saha dışı ihlalini yapan 

oyuncuyu doğrulama. Hakem saha dışı ihlali çalmazsa izleme yapılamaz. 
• Bir oyuncunun yeni bir takım kontrolünden sonra topu yayın gerisine çıkarıp çıkarmadığını 

doğrulama. 
• Top kontrolünün değişip değişmediğini ya da şut girişiminden önce topun yayın gerisine 

çıkarılıp çıkarılmadığını doğrulama. 
• Şutun sayılıp sayılmayacağını, sayılacaksa, 1 ya da 2 sayı sayılacağını doğrulama. Sadece 

atış hali incelenecektir. 
• Şut atan oyuncuya yapılan faulün 1 ya da 2 serbest atışla cezalandırılacağını doğrulama. 

 
İzleme isteği için oyuncu, yüksek ve net ‘Challenge’ diyerek sesini kullanacak ve baş ve işaret 
parmaklarını kullanarak ‘C’ gösterecektir. İzleme sadece, aksiyondan sonra takımın ilk top kontrolü ya da 
ilk ölü top durumunda, hangisi önce olursa, hemen istenebilir. İzleme, durum oluştuktan sonra takımın 
topun kontrolünü kazanmış olduğu ilk zamanda ya da durum oluştuktan sonra ilk ölü topta istenmezse, 
reddedilecektir 
 
Hakemin incelemesi sırasında tüm oyuncular hakem masasından uzakta duracaktır. 
 
İnceleme sonrası hakemin kararı teyit edilir ve değişmezse (‘İzleme kaybı’), takım maçın geri kalanında 
izleme hakkını kaybedecektir. 
 
İnceleme sonrası hakemin kararı düzeltilir ve değişirse (‘İzleme kazancı’), takımın izleme hakkı 
sürecektir. 
 
Video materyali net değilse, hakemin kararı aynı kalacak ve takımın izleme hakkı sürecektir. 
 
Açıklama 2:  
Spor Yöneticisi doğru kararı belirlemesi için, öneri kaynağı olarak hakeme hizmet edebilir, ancak son 
karar hakem tarafından verilecektir. 
 
Hakemin dikkatini çekebilmek için, Spor Yöneticisi maçı, herhangi bir takımı dezavantaja düşürmeden 
ancak geçerli bir atıştan sonra durdurabilir. 
 
 
 
Örnek 12-1: A1 şut saati periyodunun sonuna doğru başarılı bir şut girişiminde bulunurken şut saati sesli 
işaret verir. B takımı topun kontrolünü alır. A1, B1’e faul yapar. B1, A1’in sayısı için izleme ister. 
 
Yorum 12-1: A1’in başarılı şutunun zamanında elden çıktığını doğrulamak için B1’in izleme isteği yerine 
getirilecektir. 
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1.  İzleme kazanılırsa, A1’in sayısı sayılmayacak ve A1’in faulü iptal edilecektir (teknik faul, 
sportmenlik dışı faul ya da diskalifiye edici faul olmadıkça). Maç saati, şut saati ihlalinin 
olduğu zamana ayarlanacaktır. Oyun B takımı için top kontrolüyle devam edecektir (teknik 
faul, sportmenlik dışı faul ya da diskalifiye edici faul çalınmadıkça).    

 
2.  İzleme kaybedilirse, A1’in sayısı ve faulü sayılacaktır. Oyun B takımı için top kontrolüyle 

devam edecektir (faul serbest atış durumuna yol açmadıkça). Maç saati başa 
alınmayacaktır. 

  
Örnek 12.2: A1 şut saati periyodunun sonuna doğru başarısız bir şut girişiminde bulunurken şut saati 
sesli işaret verir. A2 ribaundu alır ve sayı yapar. A2’nin sayısından sonra B takımının topa ilk sahip olması 
sırasında A1’in başarısız şutunun zamanında elden çıktığını doğrulamak için B1 izleme ister.  
 
Yorum 12.2: İzleme isteği yerine getirilmeyecektir. Sadece başarılı bir şutun zamanında elden çıkıp 
çıkmadığını doğrulamak için izleme olabilir.   
 
Örnek 12-3: A1, şut saati periyodunun sonuna doğru şut girişiminde bulunur. Şut çembere temas etmez 
ve şut saati yanlışlıkla başa alınır. A2 ribaundu alır ve sayı yapar. B takımı topun kontrolünü alır. B1, şut 
saatinin başa alınması yanlışlığı için izleme ister. 
 
Yorum 12-3: İzleme isteği yerine getirilmeyecektir. Şut saati aksaklığı için sadece hakem incelemeye 
karar verebilir.  
 
Örnek 12-4: B takımının şutu sonrasında A1 ribaundu alır. A1 topu yayın gerisine çıkarmadan sepete 
doğru girer ve başarılı bir şut girişiminde bulunur. B takımı topun kontrolünü alır. A1 bir faul yapar. A 
takımı topu yayın gerisine çıkarmadığı için B1 izleme ister. 
 
Yorum 12-4: İzleme isteği yerine getirilecektir. 

 
1. İzleme kazanılırsa, A1’in sayısı sayılmayacak ve A1’in faulü iptal edilecektir (teknik faul, 

sportmenlik dışı faul ya da diskalifiye edici faul olmadıkça). Maç saati, topun yayın 
gerisine götürülmemesi ihlalinin olduğu zamana geri alınacaktır. Oyun, B takımının topu 
kontrol etmesiyle devam edecektir (teknik faul, sportmenlik dışı faul ya da diskalifiye 
edici faul çalınmadıkça).    

  
2.  İzleme kaybedilirse, A1’in sayısı ve faulü sayılacaktır. Oyun, B takımının topu kontrol 

etmesiyle devam edecektir (faul serbest atış durumuna yol açmadıkça). Maç saati başa 
alınmayacaktır. 

 
Örnek 12-5: B takımının şutu sonrasında A1 ribaundu alır. A1 topu yayın gerisine çıkarmadan sepete 
doğru girer ve başarısız bir şut girişiminde bulunur. A2 ribaundu alır ve sayı yapar. A2’nin sayısı 
sonrasında B takımının topu ilk kontrol etmesi sırasında A takımı topu yayın gerisine çıkarmadığı için B1 
izleme ister. 
 
Yorum 12-5: İzleme isteği yerine getirilecektir. B1, B takımının ilk top kontrolü sırasında izleme 
istemiştir. 
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Örnek 12-6: A1 dripling ve topu düşürür. B1 ve A1 top için koşarlar. A1, B1’i iter. A1’e bir faul, A takımının 
8. faulü, çalınır. Yanlışlıkla B1’e 2 serbest atış hakkı verilir. A2 topun kontrolü değişmediğinden izleme 
ister.  
 
Yorum 12-6: İzleme yerine getirilecektir. A1’in faulü topu kontrol eden takımın hücum faulü olarak 
değerlendirileceğinden serbest atışlar iptal edilecektir. Oyun, B takımının topu kontrol etmesiyle 
devam edecektir. 
 
Örnek 12-7: A1, 2 sayılık bölgeden sayı yapar. A1 atış hali sırasında yan çizgiye temas eder. B takımı 
topun kontrolünü alır ve sayının geçerliliği için izleme ister.  
 
Yorum 12-7: İzleme isteği yerine getirilecektir. Atış hali tekrar incelenebilir. Sayı iptal edilecek ve oyun, 
B takımının topu kontrol etmesiyle devam edecektir. Maç saati, saha dışı ihlalinin olduğu zamana geri 
alınacaktır. 
 
Örnek 12-8: A1’e 2 sayı bölgesi çizgisi yakınından atış hali sırasında faul yapılır.  

 
a. Hakem A1’e 1 serbest atış hakkı verir. A takımı, girişimin 1 ya da 2 sayılık bölgeden olup 

olmadığına ilişkin izleme ister. 
 
b. Hakem A1’e 2 serbest atış hakkı verir. B takımı, girişimin 1 ya da 2 sayılık bölgeden olup 

olmadığına ilişkin izleme ister. 
 

Yorum 12-8: Her iki durumda da izleme isteği yerine getirilecektir. Atış hali tekrar incelenebilir. Hakem, 
atış halinin yayın gerisinden yapılıp yapılmadığını tekrar inceleyecektir. 
 
Örnek 12-9: A1’e 2 sayı bölgesi çizgisi yakınından atış hali sırasında faul yapılır. Hakem A1’e 2 serbest 
atış hakkı verir. B takımı şut girişiminin geçerliliği için izleme ister.  
 
Yorum 12-9: İzleme isteği yerine getirilecektir. Atış hali tekrar incelenebilir. Hakem atış hali sırasında 
saha dışı ihlali olup olmadığını ya da atış halinin oluşması sırasında şut saatinin ya da oyun saatinin 
sona erip ermediğini inceleyecektir. Hakemin kararları tekrar incelenemez. 
 
Örnek 12-10: Oyunun sonuna 5:30 dakikada A1 ve B2 topa uzanırlar. Top saha dışına gider ve hakem topu 
A takımına verir. B takımı, hangi oyuncunun topun saha dışına gitmesine neden olduğu için izleme ister.  
 
Yorum 12-10: İzleme isteği kabul edilmeyecektir. Topun saha dışına gitmesine neden olan oyuncuyu 
belirleme izleme isteği sadece maçın son 2 dakikasında ya da uzatmada kabul edilecektir.   
 
 
Örnek 12-11: A1 yan çizgiye yakın yerde A2’den pas alır. A1 sepete yüklenir ve sayı yapar. B1 topun 
kontrolünü alır ve A1, A2’den pası aldığında saha dışında olduğu için izleme ister. 
 
Yorum 12-11: İzleme isteği kabul edilmeyecektir. Skora yol açan düdük çalmama izlenemez.   
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Madde 13.  İtiraz Prosedürü 
 
Bir takımın çıkarının, bir hakemin kararından ya da bir maç sırasında olan bir olaydan olumsuz olarak 
etkilendiğine inanması durumunda, aşağıdaki şekilde ilerlenmelidir:    
 

1. O takımdan bir oyuncu maçın sona ermesinden sonra ve hakem imzalamadan önce maç 
kağıdını hemen imzalayacaktır.   

2. 30 dakika içinde takım durumun yazılı açıklamasını sunmalı ve aynı zamanda, 200 USD 
tutarında güvence depozitosunu Spor Yöneticisine vermelidir. İtiraz kabul edilirse 
güvence depozitosu geri ödenir.    

 
Açıklama:  
İtiraz durumunda, sadece resmi etkinlik organizatörü tarafından sağlanan resmi maç videosu, dikkate 
alınacaktır. 
 
Madde 14.  Takımların Sıralaması 
 
Grupta ve tüm yarışma sıralamalarında (turlardaki sıralamalar dışında), aşağıdaki klasman kuralları 
uygulanacaktır.    

 
Takımların erişmiş olduğu yarışmanın aynı etabı eşitse, eşitliği bozmak için adımlar aşağıdaki sırayla 
uygulanacaktır:   
 
Turlarda sıralamalar (turlar ilişkili turnuvaların serisi olarak tanımlandığında) turların paydaları için 
hesaplanacaktır, 

 
1. En fazla kazananlar (ya da grup karşılaştırmaları arası eşit olmayan maç sayısı durumunda, 

kazanma oranı).   
2. Bire bir karşılaştırma (sadece kazanç/kayıp dikkate alınır ve sadece grup içinde uygulanır).  
3. Averajda kaydedilen en fazla sayı (kazanılan hükmen skorlarını göz önüne almadan).  
 

Bu 3 adımdan sonra takımlar hala eşitse, uzatmayı en yüksek seri başıyla kazanan takım(lar). örnek: 
Oyuncular (oyuncular her turnuvada yeni takımlar yaratabilirlerse) ya da takımlar (oyuncular tüm 
turnuva için bir takıma bağlılarsa). Tur sıralaması aşağıdaki gibidir:      

 
i. Finalde ya da öncesinde sıralama, fiilen tur finaline yükselme.    
ii. Her tur sonunda final sıralamaları için toplanan tur sıralama puanları.   
iii. Turda toplanan en fazla kazanç (ya da maçların eşit olmayan sayıları durumunda kazanç 

oranları).   
iv. Tur sırasında skor yapılan en fazla sayı averajı (hükmen kazanç skorlarını dikkate 

almadan).   
v. Uzatma için seri başı aynı zamanda her özel seri başı etkinliğindeki tur seri başı olacaktır.     
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Turnuvanın ölçüsüyle ilişkili olmadan, tur puanları, tur sıralaması amacıyla her turun turnuvasına 
verilir:     
 

Turnuva 
sıralaması 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-32 33+ 

Tur 
puanları 

100 80 70 60 50 45 40 35 20 18 16 14 12 11 10 9 3 1 

 
Not: Tur seri başları, bir sonraki yarışmada oynayıp oynamadığına bakılmaksızın bir tura katılan tüm 
takımlara yapılır.   
 
Açıklama:  
Organizatör tarafından kendiliğinden yenilgi ya da 2 hükmen yenilgi ya da disiplin nedenleriyle 
yarışmadan diskalifiye edilen bir takım, bireysel puan kazanamayacak ve grup ve final sıralamasının 
altında ‘DQF’ olarak gösterilecektir. Oynanan maçların sonuç ve istatistikleri saklı kalacaktır. 
 
Bir takım, kazandığı bir direkt eleme maçı sonrasında diskalifiye edilirse, diskalifiye edilen takımın 
skoru 0 olarak kaydedilirken, kaybeden takım maç skoru olduğu gibi tutularak maçın kazananı olacaktır. 
Yeni kazanan takım, bir sonraki raunda yükselecek ve eşleşmeyi tamamlayacaktır. 
 
Örnek 14-1: Tüm grup maçları sona erdikten sonra, A ve B takımlarının her ikisi de bitirir: 
 

a.   2-2 sonuçla. Bire bir karşılaştırma nedeniyle grupta A takımı B takımının önünde 
sıralanmaktadır. İki takım da eleme raunduna yükselecektir ve ilk direkt eleme 
maçlarından sonra her ikisi de elenir. Son sıralamada, B takımı (ortalama 17.5 sayı) A 
takımının (ortalama 16.5 sayı) üstünde yer alır. 

 
Yorum 14-1.1: Son sıralama doğrudur. Bire bir karşılaştırma sadece grupta kullanılır ancak son 
sıralamada kullanılmaz. İki takımın da 2-3 sonuçla bitirmesiyle, sayı ortalaması daha yüksek olan 
B takımı, A takımının önündedir.  

 
b.  1-2 sonuçla. Bire bir karşılaştırma nedeniyle grupta A takımı B takımının önünde 

sıralanmaktadır. İki takım da eleme raunduna yükselmeyecektir. Son sıralamada, B takımı 
(ortalama 17.5 sayı) A takımının (ortalama 16.5 sayı) üstünde yer alır. 

 
Yorum 14-1.2: Son sıralama doğrudur. Bire bir karşılaştırma sadece grupta kullanılır ancak son 
sıralamada kullanılmaz. İki takımın da 1-2 sonuçla bitirmesiyle, sayı ortalaması daha yüksek olan 
B takımı, A takımının önündedir. 

 
 
Madde 15.  Seri Başı Kuralları  
 
Takımlar, takım sıralama puanlarına bağlı olarak seri başı olurlar (Yarışmadan önce takımın en iyi 3 
oyuncusunun sıralama puanlarının toplamı). Aynı takım sıralama puanı olması durumunda seri başı 
yarışmadan önce rastgele belirlenecektir.  
 
Not: Ulusal takım yarışmalarında seri başı, 3x3 Federasyon Sıralamasına bağlı olarak yapılacaktır.  
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Madde 16.  Diskalifiye      
 
2 sportmenlik dışı faul alan oyuncu (teknik faule uygulanamaz) oyundan diskalifiye edilecek ve 
organizatör tarafından etkinlikten de diskalifiye edilebilecektir. Bundan bağımsız olarak organizatör, 
şiddet eylemleri, sözlü ya da fiziksel saldırı, maç sonuçlarına hileli müdahale, FIBA Anti-Doping 
Kurallarının (FIBA Internal Regulations, Book 4) ihlali ya da FIBA Etik Kurallarına (FIBA Code of Ethics, FIBA 
Internal Regulations, Chapter II, Book 1) aykırılık için oyuncu(ları)yu etkinlikten diskalifiye edecektir. 
Organizatör, takımın diğer üyelerinin katkısından (eylemsizlik yoluyla) dolayı tüm takımı etkinlikten 
diskalifiye edebilir. FIBA’nın yarışmanın düzenleyici çerçevesi altındaki cezalandırıcı yaptırımları hakkı, 
play.fiba3x3.com Hüküm ve Şartlarına ve FIBA Internal Regulations’un, bu Madde 16’nın altındaki 
diskalifiyede etkisiz kalmasına dayanır. 
 
Örnek 16-1: Maç saatinde 9:38’de, A1 ve B1 birbirlerini iter ve hakem çift sportmenlik dışı faul çalar. Maç 
saatinde 0:25’de A1, B2’ye aşırı temasla faul yapar. A1’e sportmenlik dışı faul verilir. 
 
Yorum 16-1: A1, 2 sportmenlik dışı faul aldığından diskalifiye edilecektir. A1 sahayı hemen terk 
etmelidir, organizatör tarafından etkinlikten de diskalifiye edilebilir. 
 
Örnek 16-2: Maç saatinde 9:15’de, A3 sayı sonrasında oyunun devamını bilerek geciktirir. A takımı daha 
önce aynı nedenden uyarıldığından, hakem A takımına teknik faul verir. Maç saatinde 0:25’de, A3 
hakemle saygısızca konuşur ve teknik faul çalınır.  
 
Yorum 16-2: A3, 2 teknik faul aldığından diskalifiye edilmeyecektir. 2 teknik faul, A takımına verilecek ve 
maçta takım faulü olarak sayılacaktır. 
 
 
Madde 17.  U12 Kategorilerine Adaptasyon 
 
Aşağıdaki kuralların uyumu U12 kategorilerine önerilmektedir:   
 

1. Mümkünse sepet 2.60 m’ye indirilebilir.  
2. Uzatmada skor yapan ilk takım maçı kazanır.   
3. Şut saati kullanılmaz. Takım yeteri kadar sepete hücum etme girişiminde bulunmazsa, 

hakem son 5 saniyeyi sayarak bir uyarı verecektir.   
4. Ceza durumları uygulanamaz. Atış hali, teknik fauller ve sportmenlik dışı fauller hariç tüm 

faullerden sonra top-kontrolü olur.   
5. Molaya izin verilmez.  

 
Not: Madde 6’nın notunda sunulan esneklik uygun durumlarda isteğe bağlı olarak uygulanır.  
 
Açıklama 1: 
U12 ve altı yaş kategorilerinde maçlar 5 numara basketbol topuyla oynanabilir. 
 


