
      

 

 

 

 

KUPA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 
 

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak basketbol ile tasarımı birleştiren, basketbolun heyecanı, 
kazanmanın coşkusunu yansıtma hedeflenmektedir. Ülkemizde basketbolu yaygınlaştırmak, 
basketbol izleyicisinin coşkusunu, dinamizmini yaratıcı ve yenilikçi fikirlerle birleştirerek               
TBF ligi/liglerinin “kupa tasarımlarını” bulmaktır. Tüm sezon süresince birçok takım ile rekabet 
ederek kupayı kazanma hedefinde olan sporcuların, başarı simgesini özel ve yaratıcı tasarımla 
taçlandırmaktır. 
    
YARIŞMANIN KONUSU  
 
Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Lig ve Organizasyonlarının simgesi olan Kupa’yı bulmak.  
 
KADINLAR CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI / ERKEKLER CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI 
 
Kadınlar/Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakası, Kadınlar/Basketbol Süper Ligi’nde,   
Play-Off Şampiyonu olan takım ile Türkiye Kupasını kazanan takım arasında oynanır. Play-Off 
Şampiyonu ve Türkiye Kupası Birincisi takımın aynı olması durumunda, Cumhurbaşkanlığı Kupası 
için Play-Off Şampiyonu ile Play-Off Finalisti karşılaşırlar. Cumhurbaşkanlığı Kupası, tek müsabaka 
üzerinden oynanır.  
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupasının Tarihi : Aralık 
Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupasının Tarihi : Ekim 
 
 
KADINLAR TÜRKİYE KUPASI / ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI   
 
Türkiye Kupası Kadın/Erkek müsabakaları, ligin ilk devresinin tamamlanması neticesinde ilk sekiz 
(8) sırayı alan takımların katılımıyla oynanır. Ligin ilk devresinin tamamlanması neticesinde iki ya 
da daha fazla takım aynı puana sahipse bu takımlar arasındaki sıralamanın belirlenmesi için genel 
averaj kriteri uygulanır. Yarı Final müsabakaları sonunda tur atlayan iki takım Sekizli Finalin 4. 
kazanır. Yan Final Müsabakaları sonunda ilk finalist olan takım Final Müsabakasında A Takım 
olarak yer alacaktır. Final müsabakasını kazanan takım /Kadınlar Erkekler Türkiye Kupası 
Şampiyonu olur.  
Kadınlar Türkiye Kupasının Tarihi : Şubat 
Erkeler Türkiye Kupasının Tarihi : Şubat 
 
 
KADINLAR FEDERASYON KUPASI / ERKEKLER FEDERASYON KUPASI  
 
Federasyon Kupası müsabakaları, ilgili sezonunda TBL/TKBL yer alan on sekiz (18) takım 
arasında oynanır. Federasyon Kupası Eleme Turu müsabakaları, Federasyon tarafından tespit 
edilecek merkez(ler)de oynanır. Eleme Turu müsabakaları altı (6) takımlı üç (3) grupta tek devreli 
lig usulüne göre oynanır. Federasyon Kupası Eleme Turu müsabakaları grupları, salon ve şehir 
tespiti sezon öncesinde çekilecek kura ile belirlenir. Federasyon Kupası eleme turu müsabakaları, 
TBL/TKBL Talimatı uyarınca ve tek devreli lig usulü oynanır. Yarı Final müsabakaları sonunda ilk 
finalist olan takım Final müsabakasında A Takım olarak yer alacaktır. Final müsabakasını kazanan 
takım TBL/TKBL Federasyon Kupası Şampiyonu olur. 
Kadınlar Federasyon Kupası Tarihi : Ocak 
Erkekler Federasyon Kupası Tarihi : Ocak 
 
 



      

 

 
 
 
 

KADINLAR SÜPER LİGİ KUPASI  

Normal Sezon müsabakaları, on dört (14) takım arasında, her takımın biri kendi sahasında diğeri 

rakip takımın sahasında olmak üzere deplasmanlı, iki devreli ve lig usulü oynanır. Birinciden 

sekizinciye (1.-8.) kadar, ilk sekiz (8) sırayı alan takımlar “PLAY-OFF” müsabakalarını oynamaya 

hak kazanırlar. Final müsabakaları kazanılmış üç (3) müsabaka üzerinden oynanır ve bu turda ilk 

iki müsabaka, Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında üçüncü müsabaka ve gerekirse 

dördüncü müsabaka rakip sahada, beşinci müsabakanın gerekmesi halinde Normal Sezonu üst 

sırada bitiren takımın sahasında olmak üzere sıra ile oynanır. 1.6.2. Final müsabakaları sonunda 

rakibi karşısında üçüncü galibiyetini alan takım Kadınlar Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olur. 

Kadınlar Süper Ligi Kupa Tarihi : Mayıs 

 
BASKETBOL SÜPER LİGİ KUPASI 
 
Normal Sezon müsabakaları, on altı (l6) takım arasında, her takımın biri kendi sahasında diğeri 
rakip takımın sahasında olmak üzere deplasmanlı, iki devreli ve lig usulü oynanır. Birinciden 
sekizinciye (1.-8.) kadar, ilk sekiz (8) sırayı alan takımlar *PLAY-OFF" müsabakalarını oynamaya 
hak kazanırlar. Play-off çeyrek ve yarı final turunu atlayan 2 takım Play-off Final turunda karşılaşır. 
Final müsabakaları kazanılmış dört (4) müsabaka üzerinden oynanır. İlk iki müsabaka, Normal 
sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında, üçüncü ve dördüncü müsabakalar rakip sahada. 
gerekmesi halinde beşinci müsabaka Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında. altıncı 
müsabaka rakip sahada ve yedinci müsabaka Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında 
olmak üzere sıra ile oynanır. Final müsabakaları sonunda rakibi karşısında dördüncü galibiyetini 
alan takım Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olur. 
Basketbol Süper Ligi Kupa Tarihi : Haziran  

 

KUPA’DAN BEKLENTİLER 

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun kimliğini, dinamizmini, coşkusunu, yenilikçi ruhunu yansıtması. 
 

YARIŞMA TAKVİMİ 
 

Başvuru Tarihi   : 1 Mart – 15 Nisan 2018  

Seçici Kurul Tarihi  : 16 – 20 Nisan 2018  

İnternet Oylama Tarihi : 23 Nisan – 29 Nisan 2018  

Yarışma Sonucu   : 2 Mayıs 2018  

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 

 Yarışma özgün tasarımını sunacak herkese açıktır. 
 

 Yarışmacıların;  
o TBF Yönetim Kurulu Üyelerinin ve çalışanlarının herhangi birinin ortağı, yardımcısı 

ya da birinci dereceden akrabası olmaması,   
o TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanlarının; çalışmalarının hiçbir safhasına 

katılmamış olması,  
o Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır. 

 

 Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül 
almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” 
şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu 
tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran 
yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. 
 

 Her bir yarışmacı yarışmaya gönderdikleri projelerin kendilerine ait olduğunu, hiçbir biçimde 
daha önce kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını beyan etmekle, tasarımın 
şartnameye uygun olarak hazırlandığını kabul etmektedirler. Tasarımın şartnameye uygun 
olmadığının Jüri tarafından tespiti durumunda, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya 
başvuran yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır ve 
hukuki işlem başlatılacaktır.  

 Yarışma başvurusu yapan katılımcının tasarım muvafakatnamesini ıslak imza ile beyanı 
zorunludur. 

 
 
YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER 
 
“Kupa Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıda 

sıralanmıştır: Yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar 
www.tbf.org.tr/ligler/kupa-tasarim-yarismasi linkinden temin edilebilecektir. 
 
 

1. Tasarımcı, Başvuru Kayıt Bilgilerini eksiksiz doldurmalıdır. 
 

2. Tasarımcı, Öğrenci Belgesi”, “Vesikalık Fotoğraf” ve “Kimlik Belgesi”ni (TC Kimlik Numarası 
mutlaka olmalıdır) taranmış halini yüklemedir.  

 
3. Tasarımcı, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü 

kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu 
bildiren “Muvafakatname”yi doldurup onaylayacaklardır. 

 
4. Tasarımcı, Kısa Özgeçmiş’ini hazırlamalıdır. Kısa Özgeçmiş en fazla 200 kelimeden 

oluşmalıdır. 
 
 
 
 

http://www.tbf.org.tr/ligler/kupa-tasarim-yarismasi


      

 

 
 
 
 
 
 

5. Tasarımcı, Tasarım Hikayesini (proje dosyası) iyi hazırlanmış olmalıdır. Proje dosyası 
görsel resim, çizimlerle desteklenmeli ve anlatım dili akıcı olmalıdır. Tasarım Hikayesi, proje 
fikrini yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik getirdiğini, ne ölçüde katma değer 
yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan, 1 sayfalık yazılı metin 
şeklinde olmalıdır. 
 

6. Tasarımlar bilgisayar ortamında 3D, Adobe Illustrator veya Photoshop grafik tasarım 
programlarından biri ile çizilmelidir. Elle yapılmış veya renklendirilmiş tasarımlar kabul 
edilmeyecektir. 
 

7. Tasarımlar 300 dpi çözünürlükte; EPS, Aİ, PSD formatlarından herhangi birinde zip’lenmiş 
olarak yüklenmelidir. Ayrıca 800×800 piksel 32bit PNG olarak da tasarım belirtilen adrese 
yüklenmelidir. 
 

8. Yarışmacılar belgelerini “Başvuru Kayıt Formu”nun altında yer alan dosya yükleme alanı 
aracılığı ile yüklenmelidir. 
 

9. Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde 
izin verir. 
 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 

 Tasarımlar, estetik, dinamik, yaratıcı ve yalın bir forma sahip olmalıdır. 
 

 Tasarım ergonomic, teknik ve ekonomik olarak da uygulanabilir olmalıdır. 
 

 Tasarıma ait paftalar uygulama ölçümlerine uygun olarak yapılmalıdır.  
 

 Tasarımda kullanılacak materyal, dayanıklılık, cinsi, kalınlığı, ağırlığı, boyutları 
belirtilmelidir.    

 

 Tasarımın tahmini maliyet oranı belirtilmelidir. 
 

 Proje dosyası iyi hazırlanmalı, görsel resim ve çizimlerle desteklenmeli ve anlatım dili akıcı 
olmalıdır. 

 

 Yarışma sonunda seçilecek tasarım tanıtımına yönelik ulusal ve uluslararası etkinliklerde, 
toplantılarda, her türlü basılı malzemede, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak 
kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır.  
 

 



      

 

 

 

 

SEÇİCİ KURUL  

 

HİDAYET TÜRKOĞLU TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKAN

ÖZDEN PELİSTER TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU 1. BAŞKAN VEKİLİ

METHİ BENGİSU TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU 2. BAŞKAN VEKİLİ

ÖMER ONAN TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU CEO

SERBÜLENT ŞENGÜN TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU GENEL SEKRETER

HALUK YILDIRIM TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU MİLLİ TAKIMLAR DİREKTÖRÜ

SAMER ŞENBAYRAK TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU LİGLER DİREKTÖRÜ

BAHAR AKGÜN TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ZEYNEP GÜL ENE TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI MENAJERİ  

ÖDÜLLER: 

 BİRİNCİLİK : 10.000TL 

 İKİNCİLİK :   7.000TL 

 ÜÇÜNCÜLÜK :   5.000TL 

 MANSİYON  :   1.500 TL 

ilk 3 dereceye giren proje sahibi tasarımcılar ödüllendirilecektir. Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu 
projeleri Mansiyon ile ödüllendirebilir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı 
takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. 

 

 

 


