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Basketbol Salonu Kuralları FIBA EuroBasket 2017 
 
 

1. Genel 

Aşağıdaki hükümler FIBA'nın Resmi Müsabakalarına katılan herkes için uygulanacak genel kural ve 

koşulları ("Basketbol Salon Kuralları") belirlemektedir. 

Basketbol Salon Kuralları kişi, içerisinde Resmi bir FIBA Müsabakası gerçekleşmekte olan bir tesise 
girdiği anda geçerli olacaktır ("Salon"). Söz konusu kişi Salonu terk edene kadar tamamen yürürlükte 

ve geçerli olacaktır. 

Basketbol Salon Kurallarının tam metni bilet satış ofisinde mevcut olacak, Salon girişinde 

görüntülenebilecek ve aynı zamanda fiba.com/eurobasket adresinden incelenerek indirilebilecektir. 

Kişi, bu kuralları ihlal etmesi halinde polis memurları, tahsis edilen diğer görevliler, güvenlik görevlileri 

ve/veya tam yetkili güvenlik personeli tarafından yaptırım uygulanacaktır. Söz konusu yaptırımlar (i) 

kınama ve (ii) Salondan çıkartılma olabilir. Kişi, salondan çıkartılması halinde aynı gün Salona yeniden 

girme hakkını kaybedecektir ve bilet ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili 

etkinlikle ilgili olarak maruz kalınan herhangi bir ücret ve masrafların geri ödenmesine yönelik 

herhangi bir hakka sahip olmayacaktır. 

Yetkili makamlarca spor etkinliklerine katılmaları yasaklanan kişilerin bilet satın almaları veya Salona 

girmeleri yasaktır. 
 
 

2. Güvenlik 

2.1. Bir kabul koşulu olarak Resmi bir FIBA Müsabakasının maçına katılan herkesin daima: 

2.1.1. Kurallara ve polis memurları, tahsis edilen diğer görevlileri, güvenlik görevlileri 

ve/veya tam yetkili güvenlik personelinin talimatlarına uymaları; 

2.1.2. Geçerli bir kabul belgesi (bilet) ve kimlik tanımlamasına izin veren fotoğraflı 

resmi bir dokümana sahip olmaları; 

2.1.3. Kontrollere, üst aramalarına ve kanun veya buradaki Basketbol Salon Kurallarının 

izin vermediği nesnelere el koyulmasına rıza göstermeleri gerekmektedir. 
 

2.2. Alkol, narkotik maddeler ve herhangi bir davranış değiştirici madde etkisinde olan kişiler salona 

alınmayacaktır. 

2.3. FIBA Müsabakalarının yapıldığı mekanlarda aşağıdaki maddeler yasaktır (izinli değildir). Bu 

maddelerden herhangi birisini üzerinde bulunduran kişilerin mekana girmesine izin verilmeyecek ve 

bu kişiler yerel kolluk kuvveti temsilcilerine havale edilecektir. 

Mekanlarda yasak olan maddeler şunlardır: 
2.3.1. Matara, termoslar 

2.3.2. El aletleri 

2.3.3. Çadırlar, dövizler, sprey boya veya mekan içerisinde gösteri yapmak veya mala 

hasar vermek için kullanılabilecek herhangi başka bir madde 

2.3.4. Cam şişeler (100 ml'ye kadar cam şişede bulunan ilaçlar hariç) 

2.3.5. Birden fazla yumuşak tarafı olan 25 litre kapasitede çanta (çantanızı koltuğunuzun 

altına yerleştirebilmelisiniz) 

2.3.6. Telsizler, telefon sinyal karıştırıcıları ve radyo tarayıcılar 
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2.3.7. Kişisel/özel Kablosuz cihazlara (akıllı telefonlar ve tabletler dahil ancak bunlarla 

sınırlı değildir) mekan içerisinde izin verilmektedir ancak birden fazla cihaza 

bağlanmak için kablosuz erişim noktası olarak kullanılmamaları gerekmektedir. 

2.3.8. Lazer işaretçiler ve hızla tekrarlanan elektronik flaşlar 

2.3.9. Bisikletler, katlanır bisikletler, patenler ve kaykaylar 

2.3.10. Evcil hayvanlar veya hayvanlar (hizmet veren hayvanlar hariç) 

2.3.11. Her türlü maske veya kar maskeleri 

2.3.12. Cep çakıları ve kültürel elbiselerin bir parçası olarak taşınan bıçaklar dahil her 

türlü bıçak ve kesici aletler 

2.3.13. Süngü, sustalı bıçak, uzayabilir bastonlar, sivri taraklar, modifiye kemer tokaları ve 

silah haline getirilmiş kilitsiz bıçak gibi suç aletleri veya edevatlar. 

2.3.14. Replika tabancalar veya şaka amaçlı patlayıcı cihazlar gibi yasaklı maddeleri andıran 
maddeler 

2.3.15. Göz yaşartıcı veya biber spreyi gibi kişisel koruma spreyleri 

2.3.16. Ateşli silahlar ve mühimmat (replikalar, bileşen parçaları veya ateşli silah 

olduğundan şüphelenilen herhangi bir cihaz) 

2.3.17. Her türlü yanıcı/patlayıcı madde, sıvılar veya gazlar veya havai fişekler dahil ancak 

bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yanıcı maddeler, 

2.3.18. Patlayıcılar, işaret fişekleri veya duman bombaları 

2.3.19. Tehlikeli ve zehirli maddeler 

2.3.20. Kontrollü ilaçlara benzeyen maddeler dahil olmak üzere kontrollü ilaçlar 

2.3.21. Boyut, model, aralık ve niteliğinden bağımsız olarak video kameralar 

2.3.22. 150 mm'nin üzerinde odak uzaklığı olan telefoto lensli herhangi bir foto kamera 

(sadece akredite fotoğrafçıların ticari amaçlı olarak fotoğraflama ve yayınlama 

ekipmanı kullanma izinleri vardır) 

2.3.23. 150 mm'nin üzerinde odak uzaklığı olan telefoto lensli herhangi bir foto kamera 

(sadece akredite fotoğrafçıların ticari amaçlı olarak fotoğraflama ve yayınlama 

ekipmanı kullanma izinleri vardır) 

2.3.24. Sert malzemeden ve/veya 1 metreden uzun direkler (ör bayrak direkleri)  

2.3.25. Av boruları, havalı kornalar, klaksonlar, megafonlar, vuvuzelalar ve düdükler gibi gürültü 
çıkaran aygıtlar 

2.3.26. Toplar, raketler, firizbiler ve benzer nesneler veya atılabilir cisimler 

2.3.27. Güvenliği, kamu sağlığını, kamu düzenini ve/veya FIBA, Yerel Organizasyon 

Komitesinin (LOC) ününü ve mekanı tehlikeye atabilecek tüm diğer nesne ve 

maddeler 

2.3.28. Rulo kağıtlar (tuvalet kağıtları, yazarkasa fişler, konfeti dahil) 

2.3.29. Etkinliğe katılan ülkeleri resmi ulusal bayrakları hariç her türlü bayrak 

2.3.30. Siyasi, dini, ırkçı, zararlı, agresif, propaganda amaçlı ifadeler taşıyan her türlü broşür, 

nesne veya kıyafet veya tuzak pazarlama amacı taşıyan aleni ticari tanımlama 

2.3.31. Büyük golf stili şemsiyeler 

2.3.32. Aşırı miktarda yiyecek 

 
2.4. Ek olarak mekan içerisinde istisnai olarak izin verilen kalemler bulunmaktadır. Bu durumlar 

ilgili mekanın güvenlik müdürü ile kararlaştırılmalıdır. 
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Mekanlarda istisna olarak bulunan kalemler şunlardır: 

2.4.1. Büyük bayraklar (1 metre x 2 metre ebadından büyük) ve afişler 

2.4.2. Müzik enstrümanları ve davullar 

2.5. Eğer varsa özel olarak tahsis edilen alanlar hariç Salon içerisinde sigara içmek yasaktır. 

2.6. Salona girdikten sonra kişilerin: 
2.6.1. Nesne veya madde atma veya söz konusu nesne veya maddeyi ateşe verme; 

2.6.2. Güvenliği, kamu sağlığını, kamu düzenini, maçın kesintisiz biçimde devam 

etmesini veya FIBA ve LOC'nin ününü kötü etkileyebilecek agresif eylemler 

sergilemesi; 

2.6.3. Belirli bir ulusal, siyasi, din, etik veya ırkçı tutum veya inanç gösteren veya şiddeti, 

ırkçılığı, dini anlaşmazlıkları veya yabancı düşmanlığını tetikleyebilecek her türlü beyan, 

ifade veya diğer eylemleri yapması; 

2.6.4. Salon içerisinde herhangi bir şekilde bahisle iştigal etmesi; 

2.6.5. Kendisinin ve diğerlerinin hayatlarını ve sağlığını tehlikeye atması ve saldırganca zararlı 
eylemlerde bulunması; 

2.6.6. Koltuklara ve Salon içerisindeki diğer yapılara tırmanması; 

2.6.7. Maçlar esnasında her türlü koridorlar ve basketbol sahası boyunca devam eden 

alanlar dahil olmak üzere bilet üzerinde belirtilmeyen alanlarda bulunması yasaktır. 

 

 
3. Kayıtlar 

3.1. Maça gelen herhangi bir şahıs bunun kamuya açık bir etkinlik olmadığını ve etkinliğin herhangi bir 

şekilde kaydedilemeyeceğini peşinen kabul eder. 

3.2 Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, maça gelen herhangi bir şahıs, sesinin, resminin, 

fotoğrafının ve görüntüsünün canlı veya kaydedilmiş video, yayın, canlı yayın veya diğer aktarım 

veya kayıt, fotoğraf veya halihazırda mevcut ve/veya gelecekteki medya teknolojileriyle 

(halihazırda bilinen veya gelecekte icat edilen ve/veya türetilen) sürekli olarak, bedelsiz veya ücret 

karşılığında kullanılabileceğini kabul eder ve söz konusu ses, görüntü, fotoğraf veya resmin FIBA 

veya FIBA'nın söz konusu medyayı kullanmasına izin verdiği üçüncü şahıslar tarafından 

kullanılmasına gayrikabili rücu olarak izin verir. Her bir şahıs, yürürlükteki kanunlara tabi olmak 

üzere söz konusu kullanıma itiraz etmeyle ilgili tüm hak ve davalardan feragat eder. FIBA (ve söz 

konusu medyaların kullanımıyla ilgili olarak FIBA'nın yetkili kıldığı üçüncü şahıslar) söz konusu 

medya kullanımıyla ilgili olarak yürürlükteki tüm kanunların bağlayıcılığına tabidir ve bunlara 

uyacaktır. 

3.3. Kişiler şahsi kullanım haricinde herhangi bir ses, hareketli veya sabit görüntü veya açıklama veya 

herhangi bir maç sonucu veya istatistiği kaydedemez veya aktarımını yapamaz. Herhangi bir ses, 

hareketli veya sabit görüntü veya açıklama veya herhangi bir maç sonucu veya istatistiği, internet, 

radyo, televizyon, cep telefonu tablet, veri aksesuarı veya herhangi bir mevcut ve/veya gelecekte 

mevcut olacak medyayla (halihazırda bilinen veya gelecekte icat edilen ve/veya türetilen) aktarım 

şeklinden bağımsız olarak tamamen veya kısmen yaymak kesinlikle yasaktır. Kişiler söz konusu 

faaliyetleri gerçekleştirmesi için başkalarına yardımcı olamaz. 

 
 

4. Pazarlama Faaliyetlerinin Yasaklanması 

4.1. Kişiler, FIBA ve ticari ortaklarıyla izinsiz ilişki kurmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 

Salon içerisinde izinsiz ticari faaliyetle sonuçlanabilecek herhangi bir şekildeki faaliyetle iştigal 

etmeyecektir. 
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4.2. Kişilerin Salon içerisinde promosyon veya ticari nesne ve malzemeleri kullanması, giymesi, 

mülkiyetinde veya elinde bulundurması veya içecek, yiyecek, hediyelik eşya, giysi veya diğer 

promosyon ürünlerini ve/veya ticari ürünleri satışa sunmaları, satmaları veya bunları satış için 

ellerinde bulundurmaları kesinlikle yasaktır. Söz konusu tüm maddeler yetkili makamlarca dışarı 

çıkartılarak bunlara el koyulacaktır. 

4.3. Kişilerin Salon içerisinde herhangi bir tipteki ticari hizmeti vermeleri veya herhangi bir ticari 

tanıtım gerçekleştirmeleri kesinlikle yasaktır. 

 
5. Sorumluluk 

5.1. Acil durum halinde ziyaretçiler panik yapmayacak ve kurallara ve polis memurları, tahsis edilen 

diğer görevlileri, güvenlik görevlileri ve/veya tam yetkili güvenlik personelinin talimatlarına 

uyacaktır. Aksi takdirde ziyaretçilerin hayatları, sağlık ve mallarıyla ilgili olarak meydana 

gelebilecek istenmeyen sonuçlardan LOC sorumlu olmayacaktır. 

 
 

5.2. Ziyaretçinin yangın güvenliği kurallarını ihlal etmesi ve bunun yangın alarmı sisteminin çalışmasına 

(Salondaki dumanın yol açtıkları dahil) LOC, acil durum tahliyesi esnasında etkinliğin kesilmesiyle 

ilgili bir sorumluluk taşımayacaktır. 

 
 

5.3. LOC, bir ziyaretçinin bu kuralları ihlal etmesi nedeniyle zararın ortaya çıkması halinde söz konusu 

ziyaretçinin hayatına, sağlığına veya mülkine gelen herhangi bir hasar için sorumlu olmayacaktır. 


