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BASKETBOL YEREL LiGLER TALiMATI

I BAŞLANGIÇHÜKÜMLERi

MADDEI- AMAÇ

Bu talimatın amacı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafindan düzenlenecek basketbol
müsabakaları ile bu müsabakalara hazırlık amacıyla düzenlenen faaliyetlerin organizasyonu.
müsabaka sonuçlarının tescili ve bu faaliyetler sonucunda hak eden takımların Federasyon Yuıtiçi
Faaliyetlerine katılması ile bütün bu faaliyetlerin uluslararası kural ve usullere uygun olarak
yönetimi konusunda uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

MADDE2_ KAPSAM

Bu talimat, yerel liglerle ilgili tüm hususlarda uygulaırır.

MADDE3- DAYANAK

Bu Talimat; 211511986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ve 1917/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik ile
111012014 tarihli ve 29136 mükener sayılı Resmi Gazete'de yayımlarıan Türkiye Basketbol

Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 - TANIMLAR ve KISALTMALAR

Bu Talimatta geçenı

Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğü'nü,

Genel Müdür : Spor Genel Müdürü'nü,

İı Mtıdt-ırıtıgti : Gençlik Hizmetleri ve Spor it Müdiirlüğü'nü

Federasyon : Türkiye Basketbol Federasyonu'nu (TBF),

Ana Statü : Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü'nü.

FIBA : Uluslararası Basketbol Federasyonu'nu,

Kulüp : Genel Müdülük tarafından tescil edilmiş spor kulübünü

LiglKüme : İl Tertip Kurulu taraflndan belirlenen ve Federasyon taralından
onaylanan talimat ve statüye uygun olarak düzenlenen erkekler ve

kadınlar kategorisindeki basketbol liglerini.

Yönetici : Kulüplerin yönetiminde bulunan başkan, yönetim kurulu üyeleri ve

onursal başkanı ile kulüp müdiirü, genel müdür, genel sekreter gibi üst

Resmi GörevIi

Müsabaka görevlisi

diizey kulüp yetkililerini.

TBF ve/veya İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişileri.

TBF ve/veya İl Hakem Kurulu tarafindan görevlendirilen -

temsilciler, gözlemciler ve diğer kişileri. .i.,, .'
,l

1

Kulüp Görer,lisi : Basketbolcular haricinde bir kulüp yararına ya
siiresine bakılmaksızın basketbolla ilgili faaliyet

Dtığı isin" |,* ,,
göstğen,,
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tarafından görevlendirilen kişileri (fakat sınırlandırıcı olmayacak

şekilde, antrenörler, diğer teknik ve idari görevliler. sağhk ekibi. diğer

kulüp çalışanları, vb.),

: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürtükleri tarafından düzenlenen tüm

müsabakaları.

: Resmi müsabakalar dışında kalan müsabakalan.

: Takrmların veya seyircilerin salon sınırları içine girmelerinden itibaren

müsabakanın başlama anına kadar geçen süreyi,

: Müsabakanın bitiş anından takımların ve seyircilerin salon sınırları
dışına tamamen çıktıkları ana kadar geçen süreyi,

: Yaş kategorilerini,

: Federasyon tarafindan düzenlenen Tiirkiye Şampiyonaları ve Şenlik
organizasyonları ile bunlann eleme kademelerini,

: İllerde tüm kategorilerdeki müsabaka, hazırlık ve kamp dönemi ile diğer

faaliyetlerini,

: İllerde yerel basketbol faaliyetlerini yönetmek amacıyla kurulan kurulu.

: TBF'ye bağlı ve ülkemizde hakemlikle ilgili idari ve teknik tüm

konulardan sorumlu olan kuruluşu, (MHK)

: İlleıde basketbol hakemleri ile ilgili tüm idari ve ıeknik konulardan

sorumlu olan kuruluşu, (İHK)

: İlgili üigdeki ilk resmi müsabakanın oynanmasından son resmi

müsabaka oynanmasına kadar geçen dönemi,

Resmi Müsabaka

özel Müsabaka

Müsabaka öncesi

Müsabaka sonrası

Kategoriler

Yurt İçi Faaliyet

Yerel Lig Faaliyeti

İl Tertip Kurulu

Merkez Hakem Kurulu

İ] Hakem Kurulu

Sezon

il'ade eder.

II UYGUNLUKKRiTERLERi

MADDE 5 - MÜSABAKALARA KATILACAK TAKIMLAR
(l) Takımları müsabakalara katılacak kulüplerin Genel Müdürlükçe tesci1 zorunludur. Son kümede

yer almak isteyen veya yeni kurularak tescilleri y,apılan kulüpler bu işlemlerin onaylanması ile
birlikte müsabakalara katılabilirler.

(2) Talimatlarda yer alan şartları yerine getinneyen kulüpler katılmayı hak etmiş dahi olsalar Yerel
Lig Faaliyetlerine alınmazlar.

(3) Kulüpler, İl Tertip Kurulu tarafindan ilan edilen fikstiir kurası çekiminden 15 gün öncesine
kadar;

a. O sezon için müsabakalara katılacaklarını beyan ve taahhüt etmek.

b. Katılacaklarını beyan ettikleri her kategori için (kız ve erkek avrı) İl

tarafindan belirlenmiş ve İl Mtıdtırltıgti tarafından onaylanmış katkı payını öd
belgeyi ibraz etmek zorundadırlaı

)Basketbol Yerel Ligler Talimatı
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(4) Sezon öncesi liglere katılacaklarını beyan ederek fikstürde yer alan kulüpler. daha sonra resmi

Iig müsabakalarına başlamadıkları veya başlayıp da ligi tamamlamadıkları takdirde;

a. ilgili kategoride yer aldıklan ligin lig sonuncusu ilan edilirler ve en alt kümeye düşürülürler.

b. Lig Faaliyetlerinin tek küme olarak düzenlendiği illerde bu takımlar (sadece ilgili
kategoride) müteakip sezon liglere alınmazlar.

c. Bu kulüplerin yatllmış oldukları katkı payları geri ödenmez.

d. Organizasyonun aksamasından doğan zarar\ar ve müsabaka masraflarr karşılığı olarak İl

Tertip Kurulu tarafından belirlenmiş ve İl Mtidllrltlgtl tarafindan onaylanmış miktarda para

cezasını ödemek zorundadırlar.

(5) Her hangi bir nedenle basketbolculannın oynamaktan imtina etmeleri sonucu müsabakalara

katılamayan kulüpler bu madde kapsamında değerlendirilmezler. Böyle bir durumun meydana

gelmesi halinde oluşturulacak dosya İl Tertip Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanacak ve

ilgili madde hükiiımleri uygulamaya konulacaktır.

(6) Basketbol Cençler Ligi'ne katılan takımlar ve bu takımlarda yer alan basketbolcuları. aynı

sezon içerisinde oynanan Genç Erkekler Yerel Lig müsabakalanna k aiılamazlar.

MADDE 6 - TAKIMLARJN KADRO YAPILARJ

(1) Yerel Lig Faaliyetlerine katılacak takımların resmi müsabaka kadıosunda en fazla on iki (12)

basketbolcu bulunabilir.

(2) Büyükler kategorisinde Yerel Lig ve Yurtiçi Faaliyetlerine katılacak takımlardaki basketbolcular
bu kategoride oynayarak elde edecekleri hakları hiç bir zaman sözleşmeli liglerde kullanamazlar.

(3) Büyükler kategorisinde aşağıdaki belirtilenler haricindeki basketbolcuların ülkemiz yıldız ve

genç takımlarından yetişmiş olmaları şarttır:

a. Kamu görevi, çalışma veya başka nedenlerle yurt dışında bulunan Türk ailelerinin çocukları.

b. Bu talimat maddelerine uygun olarak K. K. T. C' den gelmiş basketbolcular,

c. Türk vatandaşı anne velveya babadan olmak üzere doğum yoluyla Türk Vatandaşlığına
sahip basketbolcular,

(4) Ülkemiz genç veya yıldız takım kadrolarından yetişmiş olsalar düi. kulüplerin büyükler
kategorisindeki takımlarının resmi müsabaka kadrolarında, K. K. T. C. Azerbaycan. Kırgızistan.
Özbekistan, Türkmenistan. Kazakistan. Tacikistan, Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek
Cumhuriyetlerinden gelmiş iki (2) basketbolcudan fazlası yer alamaz. Doğumdan başka yolla bu
Cumhuriyetlerin vatandaşlığına geçen basketbolcular bu madde kapsamına alınmazlar.

MADDE 7 - MÜSABAKALARA KATILACAK BASKETBOLCULAR
( l ) Müsabakalara katılacak basketbolcularda aşağıdaki koşullar aranır;

a. Yerel Lig Faaliyetlerinde yer alan kulüp adına tescilli olmak ve o sezon için geçerli
yapılmış lisansa sahip olmak,

b. Herhangi bir gerekçeyle müsabakalara katılmaktan men edilmemiş olmak.
ll ,,|t!il"

i|X-} tr -l
t!
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c. Kendi kulübünden başka her hangi bir kulüp adına aynı sezon içerisinde resmi müsabakalara

katılmamış olmak (geçici transfer ve ikinci lisans ile oynama hakkı hariç).

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki şartlar aşağıdaki hallerde aranInaz1'

a. SilAhaltına alınıp askeri güçlerde lisanslı olan,

b. Terhislerini takiben silihaltına ahnmadan ewel kayıtlı bulundukları kulüplerine dönen

basketbolcular, (Geçici Transfer D6hil )

(3) Yerel Lig Faaliyetierinde yer alacak basketbolcular için Türkiye Basketbol Federasyonu. Sicil
ve Lisans Talimatı hfüümleri kapsamında Federasyon tarafindan verilen lisanslar ve tanıtma

kartları geçerlidir.

MADDE 8 - YABANCI UYRUKLU BASKETBOLCULAR

('l) Yerel Ligler Faaliyetlerinde (Küme ve Kategorilerde) yabancı uyruklu basketbolcular yer

alamaz|ar.

(2) Kulüpler gençler ve altı yaş kategorilerinde Azerbaycan. Kırgızistan. Özbekistan. Türkmenisıan.

Kazakistan, Tacikistan, Makedonya, Kosova ve Bosna-Hersek Cumhuriyetlerinden bir (l)
basketbolcuya yer verebilirler. Bir kulübün haktan yararlanabilmesi için bu ülkelerden gelecek

baskeıbolcunun:

a. Yaşının oynadığı kategoriye uygun olması, (Yaş kaydının bu Cumhuriyetlerde bulunan Türk
Büyükelçiliğince onaylanmış olması gereklidir. Basketbolcunun yaş kaydında hukuka aykırı
herhangi bir değişiklik tespit edildiği taktirde basketbolcu, antrenör ve idareci İl Ceza
Kuruluna sevk edilir. Sorumluluklan tespit edilmesi halinde antrenörün lisansı iptal edilir ve

bu basketbolcunun yer aldığı takım hak etmiş dahi olsa Federasyon Faaliyetlerine alınmaz.)

b. Türk asılh olması

c. Türk vatandaşhğı için başvuruda bulunmuş olması gereklidir. Türk Vatandaşhğı için
başvuruda bulunulan bir basketbolcu eğer bir takvim yılı siiresi sonunda Türk Vatandaşlık

hakkini elde edemez ise bu basketbolcu, bu tarihten itibaren Türk Vatandaşı olana kadar bu

haktan yararlanamaz.

d. Basketbolcu eğer ülkemize gelmeden önce geldiği ülkenin her hangi bir kategorisinde milli
takımlannda yer almış ve FIBA kayıtlanna geçmiş ise bu haktan yarar|anamaz.

(3) Takımların büyükler kategorisindeki resmi müsabaka kadrolannda hiç bir şartta Azerbaycan

Kırgızistan. Özbekistan. Türkmenistan, Kazakistan. Tacikistan, Makedonya, Kosova ve Bosna-

Hersek Cumhuriyetlerinden gelmiş ikiden (2) faz|a basketbolcu bulunamaz. Bu basketbolcuların da

2. fıkada belirtilen şartlan taşımaları gerekmektedir.

(4) Ailevi sebeplerden dolayı ülkemizde geçici olarak ikamet eden yaşı gençler ve altı yaş

kategorilerinde oynamaya ait basketbolcular Federasyon Yönetim Kurulu karanyla Yerel Lig
Faaliyetlerinde yer alabilirler. Bir basketbolcunun bu haktan yararlanabilmesi için;

a. Yaşının oynadığı kategoriye uygun olması, (Yaş kaydının TUrk Büyıikglçi ljeİT;*Ş.
onaylanmış olması gereklidir. Basketbolcunun yaş kaydında hukuka aykırı Jı6rhangİ'Ü'r$\'-
değişiklik ıespit edildiği taktirde basketbolcu. antrenör ve idareci İl Ceza l$llüHlirn$,,,',\ii

'l'.: ;' i, ,:'
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edilir. Sorumluluklan tespit edilmesi halinde antrenöriin lisansı iptal edilir ve bu

basketbolcunun yer aldığı takım hak etmiş dahi olsa Federasyon Faaliyetlerine alınmaz.)

b. Aile bireylerin oturma ve aileden en az bir kişinin çalışma izninin bulunması.

c. Ülkemizde bir eğitim kurulunda kayıtlı olması gereklidir.

(5) Yukarıda 4. fıkada belirtilen durumda olan basketbolculann aileleri yukarıdaki şartları
belgeleyen dosya ile birlikte doğrudan Yönetim Kuruluna başwrur. Dosya Federasyonun ilgili
kurullan tarafından incelenir ve gerekli görülmesi halinde ek belgeler istenebilir. Yapılan inceleme

sonunda Yönetim Kurulu başvuru sahibinin talebini kabul veya reddedebilir.

MADDE 9 - MÜSABAKALARA KATILACAK ANTRENÖRı-ER

(1) Yerel Lig faaliyetlerine katılacak takımlarda en az bir antrenörün görev yapması gereklidir.

Sahada yer alan takımların birinin veya her ikisinin başında en az biı görevli antrenör bulunmaması

halinde müsabaka başlatılmaz ve antrenör bulunmayan takım veya takımların aleyhine müsabaka

tatil edilir.

(2) Yerel Lig faaliyetlerinde antrenör ve yardımcı anüenör olarak görev yapacak kişilerin TBF
Antrenör Talimatına uygun olarak antrenör belgesine sahip ve o sezon için vizesini yaptlrrnış

olmaları ve ilgili talimatlarda belirtilen şartları yerine getirmesi zorunludur.

(3) Antrenörler, görev yaptlğı kulüp ile ilişiğini kesip süaya çıkış belgesini iptal etmediği

müddetçe yerel liglerde okul faaliyetleri dışında sadece tek bir kulüpte görev yapabilirler.

MADDE l0 - KATEGORiLER
(l) Basketbol Faaliyetleri kapsamındaki müsabakalar yaş kategorileri ile birbirinden ayrıIır. Yaş
kategorileri aşağıdaki şekildedir:

Ul l Minikler : l1 yaş ve altı grubu basketbolcular,

Ul2 Minikler : 12 yaş grubu basketbolcular,

Ul3 Küçükler : 13 yaş grubu basketbolcular,

Ul4 Küçükler : 14 yaş grubu basketbolcular,

Ul5 Yıldızlar : 15 yaş grubu basketbolcular,

Ul6 Yıldızlar : 16 yaş grubu basketbolcular,

Gençler : 17 ve 18 yaş grubu basketbolcular,

Ümitler : 19, 20 ve 2 l yaş grubu basketbolcular,

BüyükJer : 22 ve daha büyük yaş grubu basketbolcular.

(2) Kategorilerde belirtilen yaş gruplarınn hangi doğum tarihli basketbolculardan oluşacağı, her yıl
için l Temmuz-3O Haziran tarihleri itibariyle basketbolcunun oynayacağl sezonun ikinci yılı esas
alınır. (Ömeğin 17 veya l8 yaşındaki bir basketbolcunun doğum yılı içinde bulunulan sezont}q-\
ikinci yılından 17 veya l8 çıkartılarak belirlenir ve bu basketbolcular ay ve gıin'dikkate"
alınmaksızın genç kategorisinde yer alabilirler.) f"_",{l
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(3) Kategorilerde yer alabilecek basketbolcunun yaş belirlenmesinde doğum yılı esas alınıp ay. gün

dikkate alınmaz. Basketbolcunun; yaşının düzeltilmesi halinde, düzeltmeden önceki yaşI esas

alınarak oynayabileceği kategori belirlenir.

MADDE rl - KATEGoRiıBnn xarıı-rnı
(l) Istanbul, Ankara ve Izmir illerinde ya|nızca erkeklerde her kategoride (Gençler kategorileri
hariç) takımların güç durumlarına bağh olarak, müsabakalar A ve AA olmak üzere iki ayrı seviyede

düzenlenir. Üst Seviye ligleri ve şampiyonalarını ifade etmek için AA sembolü. Alt Seviye lig ve

şampiyonalarını ifade etmek için ise A sembolü kullanılır.

(2) Kızlarda bütün müsabakalar A Seviyesi olarak kabul edilir. Genç kızlar kategorisinde her takım
en fazla üç (3) 19 yaşındaki basketbolcuya kadrosunda yer verebilir.

(3) Bir sezonda bir basketbolcu birbirini takip eden sadece iki kategoride oynayabitir. Ümirler
kategorisi büyükler kategorisi ile birlikte kabul edilir. (Gençler. Ümit ve Büyük oynayabilir)

(4) U l l, U 12. U13, U14 kategorilerinde, takımlar bir alt kategoriden her müsabakada kendi
kulübünün lisanslı basketbolculanndan belirleyecekleri en faz|a 4 basketbolcuya yer verebilirler. Bu
seçilen dört (4) basketbolcu her müsabaka farklı basketbolculardan oluşabilir.

(5) Basketbol Gelişim ve Gençler Liginde oynayan basketbolcular yerel liglerde ve 1,urtiçi

şampiyonalarında yer alamaz lar.

(6) Basketbolcular aşağıdaki haller dışında aynı gün içinde sadece bir kategoride müsabakaya
katılabilirler.

a. Sözleşmeli basketbolcuların yer aldığı liglerde yer alan A Takımında oynayan bir
basketbolcu aynı gün içinde yaşının uygun olduğu kategoride oynayabilir.

b. Basketbolcular aynı gün içinde Kulüp ve Okul müsabakalarında yer alabilir.

c. TBF Yurtiçi Faaliyetleri kapsamında diizenlenen Bölge, Anadolu, Yan Finaller veya
Türkiye Şampiyonalan programında bir takımın aynı giinde iki müsabaka yapma hali bu
kapsamda değerlendirilmez.

d. İkinci lisans kullanan 21 yaşını doldurmuş r,eya daha küçük yaştaki sözleşmeli Erkekler ve
Kadınlar Süper Lig ve l. Lig basketbolculan, kulüplerinin mutabakata vardığı kendi
kategorilerindeki bir 2. Lig veya Bölgesel Lig takımının aynı gün de olsa herhangi bir
müsabakasında oynayabilirler.

(7) Yaş kategorilerinde her kategoride her kulüp;

a. İstanbul ilinde (krzlar ve erkekler) bütün kulüpler bir ( l ) takımla,

b. Erkeklerde, izmir, Ankara, Bursa ve Balıkesir illerinde bütün kulüpler bir ( 1) takımla,

c. Kızlarda, Adana, Ankara, Antalya ve Mersin illerinde Ul4 ve altındaki kategorilerde en
faz|a ıki (2) takımla, U16 ve Gençler kategorilerde en fazla bir ( 1) takımla

d. Diğer illerde ise en fazla iki (2) takımla katılabilir.

(8) Herhangi bir kategoride. aynı sezonda birden fazla takımla müsabakalara katıl
sezon için:

a{4ıulQp}
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a. Kulüplerin aynt kategorilerde yer alacak farklı takımlaıı A ı,e B gibi aliabetik sıra ile
isimlendireceklerdir.

b. Kulüpler A ve B takımlarında oynatacakları basketbolcuların listesini müsabakalar

başlamadan önce İl Tertip Kurullanna teslim edeceklerdir.

c. Bu isimlendirmeye göre bir basketbolcu aynı sezonda kendi İ1 Müdürlüğü tarafından

düzenlenen liglerde bağlı bulunduğu kulübiin bir üst kategorideki takımında oynayabilme

hakkına sahip olacaktır, (Yıldız B takımı basketbolcusu aynı kulübün Genç A veya Genç B
takımında oynayabilir gibi. Ancak basketbolcunun kulübe ait hangi takımlarda yer alacağı

söz konusu kategorideki müsabakalar başlamadan Once İl Tertip Kuruluna bildirilmiş olması
gerekir)

d. Kulüpler herhangi bir kategoride düzenlenen Türkiye Şampiyonalan ve kademelerindeki
müsabakalara. kendi illerinde diizenlenen müsabakalarda en iyi dereceyi alan tek takımla
temsil edilirler. Kulüpler Tiirkiye Şampiyonaları ve kademelerindeki müsabakalarında yer

alacak takımlarında diğer rakımlarından basketbolcu bulundurabilirler.

III MüSABAKA ÇEŞİTLERi VE OYNANMA YöNTEMLERİ

MADDE 12 - YEREL LİG TAKIMLARI MÜSABAKA ÇEŞİTLERİ

(l) Yerel Lig faaliyetlerinde yer alan kulüplerin takvim yıh bolunca yapacakları müsabakalar

uluslararası, resmi ve özel olmak iizere üç tiptir.

(2) yerel Lig kulüpleri Federasyondan izin almak şartıyla her türlü yabancı temas YaPabilirler.

Uluslararası müsabakalar yapmak üzere yurt dışına çıkan kulüpler ya da yabancı takımlar ile

ülkemizde karşllaşan bu temaslan esnasında Milli ve diğer kulüp takımlarımız açısından faydalı

olacağını değerlendirdikleri konularda rapor vermek ve temin ettikleri takdirde bu konudaki kaset

ve diğer dokümanları ilgili kuruluşlara sunmak zorundadırlar,

(3) Resmi müsabakalar; iı Tertip Kurulu tarafından hazırlanmlş ve Federasyon tarafından

onaylanmış fikstür ve statüye uygun olarak oynanan lig müsabakalan ile Federasyon taraflndan

hazırlanmış talimat ve statüye uygun olarak oynanan her kategorideki Bölge. yarı Finaller ve

Tiirkiye Şampiyonalarıdır.

(4) Özel müsabakalarl kulüpler veya kurumlar tarafindan TBF,nin izni ile organize edilen

müsabakalardır,

MADDE 13 - MÜSABAKA OYNANMA YÖNTEMLERİ

(1) Müsabakalar lig usulü r,e eleme usulü olmak iiaere iki şekilde oynanır,

(2) Lig usulü ile oynanan müsabakalarda; takımlar, belirli bir fiksttir gereğince tertip edilmiş seri

müsabakalarının sonuna kadar oynatılarak aldıkları puan tutzırına göre derecelendirilir, Takımların

derecelendirilmesikazandıklanveyakaybettiklerimüsabakalardaaldıkIarıpuanlarlayapılır.
Kazanantakımaikipuan'kaybedentuk,.ubi.puan.hükmenkaybedentakımasıfırpuanveri-lir++.
müsabakayı 20_{ kaybetmiş sayıhr. Müsabakalar sonundaki pr_ ,,,uıun..*, Uluslar#ası c§",ı, 'ş

Kurallarındabelirtiıdiğişekildeyapılır. 
'ua'^l Pu.r 

İ ,.,i: ,N
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(3) Eleme usulü ile oynanan müsabakalarda; takımlar, bir veya seri müsabaka sonrası elde etmiş

olduğu galibiyet sayrsı esas ahnarak bir üst tura yükselir.

(4) iki müsabaka iizerinden oynanan eleme serisinde birinci ve/veya ikinci müsabaka berabere

bitebilir. Hangi takımın tur atlayacağı iki müsabakanın sonucu ve sayıları esas alınarak belirlenir.

Takımlann bir birleri ile yapmış olduklan müsabakalarda her iki müsabakada kaydedilen sayı

toplamında bir eşillik söz konusu ise eşitlik bozulana kadar uzatma devreleri oynanır.

(5) İki veya üç müsabaka üzerinden oynanan eleme serisinde, müsabakalardan her hangi birinde

hükmen veya kendiliğinden yenilgi ile yenilen takım, diğer müsabakanın sonucu ne olursa olsun

seriden elenir. Beş müsabaka ve üzerinde oynanan serilerde bu kural uygulanmaz.

(6) Eleme usulünün uygulanması için müsabakalara katılan nkrmlann 4 veya 4'ün (8. 16. 32 gibi)

katı olması gerekir. Müsabakalara katılan takımlann sayısı 4 veya 4'ün katı olmazsa bay usulü

taıbik olunur. Bu usule göre takım sayısını bu sayının üstiinde 4'ün yakın emsalinden çıkarmak
suretiyle bulunan rakam bay kalacak takım sayısını gösterir ki, bu takımlar müsabaka yapmadan

ikinci tura geçerler. Bu suretle bulunan rakam karşılığı sayıda takım kura ile ayrıldıktan sonra. geri

kalanlar birbirleriyle karşılaşır ve galipler bay takımlara ilave edilince elde edilen rakam 4'ün katı

olur. Ömeğin müsabakalara 13 takım katılmış ise 16 - l3:3 takım bay olur. Yani kura ile l 3

takımdan 3'ü bay sayılır. Geri kalan 10 takım ilk tur müsabakalarını oynarlar. Kazanan 5 takıma 3

bay takım eklenerek 8 takım arasında ikinci tur müsabakaları yapılır. Müteakip devrelerde

yenilenler eleneceği için takımlar artık hep çift kalırlaı. 5 veya daha fazla sayıdaki takımların

katılması ile yapılacak eleme müsabakalarında uygulanacak bay sistemi aşağıda gösterilmiştir.

Takım Sayısı Yukandaki bay takım sayısı Aşağıdaki bay takım sayısı

512
61t
701
934
1033
11 2 3

|222
13 12
|4 11
15 0 1

I778
18 7 7

l9

20

7

6 İ

$$
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(7) Resmi müsabakaların sayt veya eleme usullerinden hangisi ile yapılacağı faaliyetler başlamadan

önce İl Tertip Kurullan tarafindan tespit ve ilan edilir.

MADDE 14 - MILLI MÜSABAKALAR VE iL KARMALARI

(1) Yabancılarla yapılacak temsili veya uluslararası milli müsabakalar için seçilmiş olan

basketbolculann formlarının korunması ve bu müsabakalara Milli Takımlarımızın en iyi şekilde
hazırlanması amacıyla Milli müsabakalann sonuna kadar Basketbol Faaliyetlerine Federasyonca ara

verilebilir.

(2) Davet edilmesine rağmen Milli Müsabakalar ile bu müsabakalarla ilgili çalışma programına

katılmayan velveya kampın çalışma diizenini bozacak disiplinsiz davranışlarda bulunan

basketbolcular. mazeretlerinin uygun görülmemesi halinde, ceza velTneye yetkili kurula sevk

edilirler ve kendilerine bir ceza verilene kadar faaliyetlere katılmasına izin verilmez.

(3) Milli Takımlara aynı kategoride en az iki basketbolcu veren takımların lig müsabakaları

Federasyon veya İl Tertip Kurullan tarafindan ertelenir.

(4) Milli takım seçmeleri için federasyon tarafından düzenlenecek İl Karmaları kadrolarına seçilmiş

olan basketbolcular bu kapsamdaki faaliyetlere katılmak zorundadır. Davet edilmesine rağmen bu

müsabakalarla ilgili çalışma prograıntna katılmayan basketbolcuları. mazeretlerinin uvgun

göıülmemesi halinde, ceza verTneye yetkili kurula sevk edilirler ve kendilerine bir ceza verilene

kadar Yerel Lig Faaliyetlerine katılmasına izin verilmez.

IV ORGANİZASYON, MÜSABAKALAR VE NETiCELERi

MADDE 15 - LİGLERiN ORGANİZASYONU

(l) Yerel Lig Faaliyetleri, İl Tertip Kurulu tarafından hazırlanarak Federasyon tarafından

onaylanan fikstür ve statüye uygun olarak oynanır.

(2) İt Müdürlükleri yetki ve sorumluluk alanına giren faaliyetlere ait statü ve programlar en geç

ilgili kategoride oynanacak ilk müsabakadan en geç 15 gün öncesinde ilan olunur ve o y,ılın

basketbol sezonunda uygulanır.

(3) Yerel Ligler dört (4) takımdan az olamaz. Takım sayısının az olduğu illerde. özellikle gençler

ve altı yaş kategorilerinde bir ilde müstakil bir lig kurulamadığı hallerde bir veya daha fazla komşu

il aralarında ortak bir lig kurabilirler veya bir ilin takımı komşu bir ilin ligine TBF Yuniçi
Faaliyetleri Biriminden onay alarak katılabilirler. Ayrıca takım saytsının fazla ve ulaşım sorununun
olduğu büyiik illerde bölgesel olarak düzenlenebilir. Bövle bir uygulama yapılabilmesi için lig
düzenlenecek iller arasında onak tespit edilecek statü ve fikstürün Baskeıbol Federasyonu
tarafından sezon öncesi onaylanması ve izin verilmesi gereklidir.

(4) TBF tarafından belirlenen kriterlere göre Yurtiçi Faaliyetlerine katılma hakkı kazanan
kulüplerin TBF'ye bildirilmesi ve bu kulüplere temsil hakkı veriimesi İü Müdıırlüğü' ne aittir. TBF
onayı olmadan tertİp edilen müsabakalar tescil edilemez ve bu illerden TBF Yurtiçi Faaliyetlerine
takım çağrılmaz.

h)ıli
il

ş
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MADDE 16 - BiRLEŞEN VEYA isiM DEĞİŞTİREN KULÜPLER

(l) Yerel Lig Faaliyetlerine katılan ve birlesen veya isim değiştiren kulüplerin tüm kategorilerde

müsabakalara hangi isimle katılacakları cenel Kurul kararı düilinde iü Mtıdtir|tigtine bildiri]ir. iki
farklı kümede yer alan takımın birleşmesi sonucunda ortaya çıkan yeni takımın hangi kümede;"er
alacağı birleşme kararının alındığı Genel Kurul kararı doğrultusunda yapılr.

(2) Resmi Müsabakalara ait fikstiir ilan edildikten sonra birleşen kulüpler müsabakalara birbirini
takviye etmek suretiyle ve bir takım halinde katılamazlar. Yeni kulüp ancak eski kulüplerden birinin
adı altında. onun nizami kadrosu ile durumunu kabul ederek müsabakalara girmeye ve devam

etmeye mecburdur.

(3) Birleşip ayrılan kulüplerden genel kurul kararıyla basketbol spor dalını bünyesinde barındıran
spor ku[übü. hangi isim ile liglere katılacağını çekimi öncesi İ] Mtidtirltigtine bildirir. Bu kulüp İl

Tertip Kurulu kararı ile bulunduğu ligde faaliyetini sürdürür.

(4) Birleşen kulüplerden en az bir (l ) tanesi Basketbol Süper Ligleri veya Basketbol Liglerin de yer

alıyorsa ti,im kararlar Federasyon Yönetim Kurulu taralından alınır.

MADDE 17 - MÜSABAKALARDA SAHAYA ÇIKABiLECEKLER
(l) Her takımın resmi müsabaka kadrosu, biri kaptan olmak iizere en faz\a 12 basketbolcudan

oluşur.

(2) Müsabaka sırasında, takım sıra bölgesinde sadece antrenör. antrenör yardımcısı ve yedek

basketbolcular ile bunların dışında diğer bir yardımcı antrenör. yönetici, doktor, masör.

fizyoterapist. istatistikçi gibi özel sorumluluklarl olan en fazla dokuz (9) kişiye kadar oluşan takım
üyelerinin bulunmasına, bu müsabakaların oynanacağı salonun fiziki şartlarının müsait olması
oranında izin ı,erilir. Sahaya çıkacak yönetici, doktor, masör, fizyoterapist. istatistikçi. çevirmen
gibi özel sorumluluklar üstlenmiş kişiler için TBF tarafından ı,erilmiş sahaya çıkış belgesinin
basketbolcu ve antrenör lisansları ile birlikte verilmesi gereklidir.

(3) Yukarıda tanımlanan kişiler haricinde veya her hangi bir nedenle müsabakadan men veya hak

mahrumiyeti cezası almış takım mensubunun ilave alan çizgilerinin 5 metre yakınında bulunmasına

izin verilmez.

(4) Müsabakaya katılacak olan basketbolcuların ad ve soyadları, müsabakadaki numara]arı ı.e

lisans numaralarını içeren liste ile basketbolcular ve antrenörlerin lisansları müsabakadan en az 30

dakika önce, hakemlere ibraz edilir.

(5) Müsabaka başlamadan önce sayı hakemi tarafindan resmi sayı cetveline ad\arı yazı|an

basketbolcuların yerine başkaları oynatılamaz.

(6) Takımların başlangıçta hangi tarafa hücum edecekleri ve hangi takım sırasında yer alacaklarının
seçiminde takımlar aıasında bir anlaşma sağlanamazsa ev sahibi takım (müsabaka listesinde ilk adı
yazılı takım) hakem masasından sahaya bakış halinde sol tarafta kalan takım srrasrnı alacaktır.

(7) Müsabakalara katılan kişiler kupa ve madalya törenlerine çıkmak ve verilen ödül veya pla}eıi--,._"_

kabul etmek zorundadır. İlgili ödül ve sair miikiilatlar İl Tenip Kurulu ıarafından belirlenir u.l"r,lt'tt*.
ediş sırasına göre verilir. !İ ..,..:,: .l. \

,,-'-.ljl: ,
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MADDE l8 - U11, U|2, Ul3 ve Ur4 xlrı,conİrnni İÇiN GEÇERLİ OYUN
KURALLARI

(l) Müsabakaya 5 kişi ile başlanır. Takımlar müsabakalara en az on (10) basketbolcu. en fazla on

iki ( 12) basketbolcu ile çıkmak ve aşağıda belirtilen şekilde yer vermek zorundadır.

l. Periyot Beş (5) basketbolcu

2. Periyot l. Periyotta oynamayan basketbolcular

3. ve 4.Periyot Daha önce oynamamış (varsa) basketbolcular ve serbest

1. ve 2. Periyotlar da oyuncu değişimi sadece aşağıdaki koşullarda yapılabilir.

a. Doktor veya doktor bulunmayan müsabakalarda hakemin görüşü ile sakatlandığı ve

müsabakaya devam edemeyeceğine kanaat getirilen basketbolcular yerine. (bu durumda oyundan

çıkan basketbolcu isterse tedavisi tamamlandıktan sonra -aynl periyod içinde- yerine girmiş olan

takım arkadaşı ile yer değiştirerek tekrar oyuna dahil olabilir. Sakatlanan basketbolcu. başladığı
periyodun lamamrnı oynamış sayılır.)

b. Basketbolcunun beş (5) faul hakkını doldurması halinde.

c. Her periyodun beşinci dakikasından sonıa olmak kaydıyla antrenörün kanaatine göre

basketbolcunun yorgunluk sebebiyle müsabakaya devam edemeyecek olması durumunda. Bu hak

her periyot için sadece tek bir basketbolcu için ve bir kez geçerlidir.

Yukarıda belirtilen basketbolcu değişikliği gereksinimi halinde kadroda yer alan herhangi bir
basketbolcu oyuna girebilir. Oynadığı siireye bakılmaksızın birinci ve ikinci periyotların ikisinde de

yer almış basketbolcular üçüncü periyotta oynayamaz. Yukanda belirtilen zorunlu kalınan durumlar

sebebi ile oynayabilen basketbolculardan yıl, ay ve gün olarak en küçük basketbolcu oyuna girer.

Her koşulda bir basketbolcu en az bir (1) periyot, en fazla üç (3) periyot sahada kalabilir.

(2) Ul l, U12, Ul3 ve U14 kategorileıinde;

a. Tam Saha Baskı yapmak yasaktır. Ancak, müsabakanın son iki dakikası ve bir takım 15 sayı

veya üstiinde bir sayı farkıyla mağlup ise, o takımın tam saha baskı uygulamasına izin verilecektir.

Son iki dakikanın dışında ve yukanda bahsedilen şanın oluşmadığı durumlarda baskı uygulayan

takımın antrenöriiıe teknik faul çalınır. Teknik faulün uygulanması ve sonrasında Uluslararası
Oyun Kurallarının hükümleri uygulanır.

b. Takımlar mutlak surette adam adama savunma yapacaklardır. Adam adama harici alan
savunması ve benzeri savunma yapan takımın antrenörü teknik faul ile cezalandırılır. Bu kural
aşağıda belirtilen savunna 3 saniyesi çerçevesinde uygulanır.

c. Pick & Roll (toplu basketbolcuya perdeleme) yapılmasına izin verilmez. Yapıldığı ıakdirde
ihlal kabul edilip hücum sırası rakip takıma geçer.

d. Faul atışları harici, süanın her noktasından atllan bütün basketler 2 sayı ile değerlendirilir.

e. Müsabakalar, erkeklerde Ul l ve Ul2 kategorilerinde 6, Ul3 ve U14 kategorilerinde 7, l<ızlaı{İa ,,

U1l ve Ul2 kategorilerinde 5. U13 ve U14 kategorilerinde 6 numaralı topla oynanır.

l

I
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f. Her takımın her çeyrek için yalnız bir (l) adet altmış (60) saniyelik mola hakkı vardır. Bu

molalar kullanılmadıklan takdirde sonraki çeyreklere taşınmayacaktır.

g. Müsabakalar, i0 dakikalık 4 periyot üzerinden Uluslararası Oyun Kuralları çerçevesinde
oynanlr. Dördüncü periyot sonunda müsabaka sonucunun berabere olması halinde U 1 1 ve U l 2 yaş

kategorilerinde bir adet beş (5) dakikalık uzatma periyotu oynanlr, Bu periyotun berabere bitmesi

durumunda, oynanacak ikinci uzatma periyotunda ilk sayıyı atan kazanır. Ancak ikinci beş (5)

dakikalık uzatmantn sonuna kadar Sayı atılamazsa, bu 5 dakikalık periyotun sonunda önce

antrenörlerin belirlediği sırada sahada bulunan basketbolcular, sırasıyla birer hak tanınarak ev sahibi

takım ve rakip takım basketbolcular serbest atış kullanır, beraberliğin bozulmaması durumunda faul

cezası veya sakathk dolayısıyla o1.un dışı kalan basketbolcular haricinde. 1,edek basketbolcular da

sırayla eşitlik bozulana kadar faul atışı kullanır. İlk eşittiği bozan takım galip sayılır. U13 ve Ul4
yaş kategorilerinde ise Uluslararası Oyun Kurallarında belirtilen uzatma periyodu uygulaması

geçerlidir.

(3) Ul i, U12, U13. Ul4 kategorilerinde müsabakalarda 3 saniye kuralı aşağıdaki şekilde uygulanır.

a. Hücum eden takım yarı sahayı geçtikten sonra sayılmaya başlanır.

b. Boyalı alan içerisinde yer alan herhangi bir saı,unma ovuncusu. herhangi bir hücum

oyuncusunu aktif olarak saıunur halde olmahdır. Aktif olarak savunuyor terimi. savunma

oyuncusunun hücum takımından herhangi bir oyuncudan bir kol mesafede. savunma pozisyonunda

bulunması gerektiği anlamında kullanılmıştır.

c. Her sarunma o}.rıncusu her hücum oyuncusunu savunabilir.

d. Savunma 3 saniyesinin;

- Herhangi bir hücum oyuncusu şuı atar pozisyona girdiğinde,

- Rakip takımın top kontrolü kaybolduğunda.

- Savunma oyuncusu aktif olaıak rakibini savunuyor hale geldiğinde.

- Savunma oyuncusu tamamen 3 saniye koridorundan çıktığında,

- Savunma oyuncusunun hücum oyuncusuna doğru aktif savunma pozisyonunda savunma
yapma amaçlı yöneldiği anda,

sayılması durdurulur.

e. Eğer savunma oyuncusu toplu oyuncuyu savunuyorsa boyalı alan içerisinde bulunabilir. Eğer
başka bir oyuncu toplu oyuncuyu aktif olarak savunmaya başladıysa. ilk savunma yapan oyuncu
hücum takımındaki boşta kalan diğer bir oyuncuyu savunmak zorundadır. Toplu oyuncu pas verdiği
durumda, savunmasr aktif olarak savunma yapmak veya boyalı bölgeden çıkmak zorundadır. Aksi
taktirde. teknik faul çalrnır, hücum takımı tek serbest atış kullanır. Hücum takımı hücum etmeye

devam eder. faul atış çizgisinin uzantısından düdük çalındığı anda topun yakın olduğu kenar

çizgiden topu çıkarırlar. 14 saniyenin altında saat durdurulduysa, 14 saniyeye tamamlanır. 14..___

saniyenin üzerinde bir süre kaldıysa saat durdurulduğu yerden devam eder. Eğer atış nalindeykeıf§ , _\
saniye çalınır ve bahsi geçen atış sayı olursa. 3 saniye ihtali geçerli sayılmaz * rnti.uUutavu a.r.* \*;
edilir. ,j- : .:i'''' ' , .'\ 

',i
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MADDE ıs - nnsNüi cönıvr,ir,rn
(1) Yerel lig müsabakalarında görev yapacak resmi görevliler; müsabaka hakemleri. masa

görevlileri. gözlemci ve saha komiseridir.

(2) Her müsabaka için iki (2) hakem ataması yapılır. Müsabakalarda, sayr, sazıt ve şut saati görevlisi

olmak üzere üç (3) masa görevlisi tayin edilir.

(3) Hakemler, görevlerini yapma konusunda Uluslararası Oyun Kuralları ve bu konuda

yayınlanmış talimat hükiimlerine tabidirler. Hakemlerin müsabakalaıın teknik sonuçları hakkındaki

onayları kesindir. Ancak Uluslararası kurallara aykırı hareket edildiği sabit olduğu takdirde olay

Merkez Hakem Kurulunca incelenerek bir karara bağlanır.

(4) Herhangi bir nedenle gelmeyen müsabaka hakemi yerine, İü Hakem Kuru]u tarafından diğer bir
lisansh hakem görevlendirilebilir.

(5) Müsabakaların hakemleri, masa görevlileri ve gerekli görülmesi halinde diğer görevliler, hakem

değerlendiricileri re gözlemciler İl Hakem Kurulunca atanır.

(6) Hakemler yönettikleri müsabakalann raporlarını müsabaka tarihinden itibaren en geç 24 saat

içinde İl Temsitcisi veya İl Hakem Kurulu seketerliğine iletmek zorundadır.

MADDE 20 - MÜSABAKA SÜRELERİ VE UZATMALAR

(l) Müsabaka lO'ar dakikahk dört periyot olarak oynanacak, birinci ile ikinci ve üçüncü ile
dördüncü periyotlar arasında iki (2) dakika ara verilecektir. Birinci devre ikinci periyodun sonunda

bitecek, en fazla on beş (l5) dakika aradan sonra üçüncü ve dördüncü periyotlardan oluşan ikinci
devre baş[ayacaktır.

(2) İki müsabaka üzerinden oynanan eleme müsabakaları haıiç Lig ve eleme (Play Offl usulü ile
yapılan hiç bir müsabakada beraberlik yoktur. İki müsabaka iizerinden oynanan eleme usulü
müsabakalarda iki müsabakanın sonucu dikkate alındığından birinci ve/veya ikinci müsabaka
berabere bitebilir. İki müsabakanın sonucunda toplam skorda beıaberlik olması durumunda uzatma

devresi(leri) oynanır. Beraberlik halinde, Uluslararası Oyun Kurallanna uygun olarak beşer

dakikalık uzatma devreleri kesin sonuç alınıncaya kadar uygulanır.

V MüSABAKANIN NETiCESİNiN TEsCiLi, iııııı, EnıELENMESi, YERİNiN
DEĞiŞTiRiLMEsi, HüKMEN MAĞLUBİYET, BİR ALT KüMEYE DüŞME VE
ÇEKİLME

MADDE 2l - NETiCELERİN TEsCiLi vB iı-ı,Nı
(l) Kulüplerin her kategoride Yurtiçi Faaliyetlerine katılabilmeleri için gerekli kiterler ve takım
sayısı tespiti Basketbol Federasyonu tarafından yapılır. Tespit edilen esaslara göre kaılma hakkını
kazanan kulüplerin Federasyona bildirilmesi ve bu kulüplere ıemsil hakki verilmesi iü Mı-ıdtırltıgtıne
aittir. Yurtiçi Faaliyetleri için Federasyon tarafindan ilan edilmiş son bildirim tarihine kadar ıakını
ismi bildirmeyen İl Müdi,tüükleri, illerinin bu laaliletlerde temsil haklannı kaybederler. .. .

(2) Uluslararası kurallara uygun olarak sona eren müsabakaların teknik sonuçları hakem dpcırları
ile kesinlik kazanır. 4,l

\ -.,'' .]
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(3) Bu talimat uyarrnca oynanacak bütiin müsabakalann sonuçlarının tesci]i İü Tertip Kuruluna

aittir.

(4) Yerel Lig Faaliyetlerinde hükmen yenilmiş veya yenmiş sayılmayı gerektiren kararrn alınma
yetkisi İl Tertip Kuruluna aittir.

MADDE 22 - MÜSABAKANIN ERTELENMESi

(1) Müsabakaların ilan ve tebliğ olunan gün ve saatlerde belirtilen salonlarda başlaması şarttır. Bir
müsabaka ancak zorunlu nedenlerle başka bir güne bırakılabilir yahut yeri değiştirilebilir. Gün ve

yer değişikliği hususunda zorunlu nedenler bulunup bulunmadığının takdiri müsabakanın

başlamasına 20 dakika kalana kadar İl Tertip Kuruluna. müsabakanın başlaması öncesi 20 dakika da

d6hil olmak üzere müsabaka sırasında ise hakeme aittir. Takımlann anlaşmalan ile müsabaka

ertelenemez veya müsabaka yeri değiştirilemez.

(2) Ertelenen ve tamamının veya bir kısmının tekrar edilmesine karar alınan müsabakalar lig
takvimi uygun olduğu takdirde erteleme veya tekrarlama sırasına göre en kısa si.irede progr,ıma

alınır ve oynanır. İlk programlandığı tarihten doksan (90) giin içinde oynanacak erteleme veya

tekrar müsabakalarında, sadece müsabakanın programda ilk ilan edildiği tarihte oynama hakkı olan

basketbolcular yer alabilirler. Lig takviminin yoğun olması veya başka bir nedenle ilk oynanması

gereken tarihten itibaren doksan (90) gün içinde oynatılamayan müsabakalarda ise müsabakanın

yeni oynanacağı tarihte oynama hakkı olan basketbolcular yer a]abilirler.

(3) Ertelenen müsabaka kadrosunda yer almasına rağmen, müsabakanın programda ilan edildiği
tarihte cezalı olmayan fakat ertelenen tarihte cezalı olan bir basketbolcu erteleme müsabakasında

yer a|amaz ve yer almadığı erteleme müsabakası cezalı müsabaka sayısından düşülür. Müsabakanın
programda ilan edildiği tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da. müsabakanın oynanacağı tarihte

cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler. Buna karşılık eneleme

müsabakasında za@n yeı alamayacak olan basketbolcunun, eneleme müsabakasına denk gelen

cezası infaz edilmiş sayılmaz.

(4) Müsabaka taraflardan birinin kastı olmaksızın çıkan zorunlu nedenler yüziinden kesildiği
takdirde iki saat beklenir. İki saat zarfında devamı sağlanamayan müsabaka. İl Tenip Kurulu
tarafından tayin edilecek giinde kaldığı yerden ve sayı cewelinde yazı|ı ayıı basketbolcu ve

hakemlerle tamamlanır. Aynı hakemle tamamlanamadığı takdirde karaı il hakem kuruluna aitıir. Bu
müsabakalann tamamlanmasında aynı salonda oynanması şartı aranmaz.

MADDE 23 - MÜSABAKANIN HAKEM TARAFINDAN TATİLİ

(1) Müsabaka hakemi aşağıdaki hallerde müsabakayı tatil ettiğini ilan eder:

a. Müsabakanın, kulübün basketbolcusu, yöneticisi, antrenörleri ile diğer görevlilerinin ayrı

ayrı veya birlikte hakeme veya rakip takım basketbolcu ve mensuplarına fiili eylemde

bulunmaları. kavgaya veya sair olaylara sebebiyet vermeleri ve bu eylemleri dolayısıyla
müsabakanın oynanamaması veya müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması.

b. Seyircilerin, salon diizen veya disiplini ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynunau.rrruf|l.'\*t.
veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir biçimfe itılaJ. \"ı
etmeleri sonucunda müsabakanın oyn.ıırması veya müsabakaya devam edilrnesi o$nagüılı . . 

'\'""

kalmaması. '., ,: ,_,-.
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(2) Bu hallerde İl Tertip Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her ikisinin hükmen

yenik sayılmasına karar verebilir.

(3) Müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse. İl Tertip Kurulu, hükmen mağlubiyet kararıyla

beraber takımın o sezon için ihracına karar verebilir.

(4) İl Tertip Kurulu, yaptığı değerlendirmede, müsabakanın tatil kararlannı uygun görmediği

takdirde. tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilir.

(5) Bu maddede beliılilen sebeplerle aynı sezonda ikinci ve üçüncü kez müsabakanın

tamamlanamamasına sebebiyet veren takımlar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanır.

(6) Bu maddede belirtilen sebeplerle aynı sezonda dördüncü kez müsabakanın tamamlanamamasına

sebebiyet veren takımlara İl Tertip Kurulu taralından o müsabaka ile ilgili olarak hükmen

mağlubiyet kararı verilir. Aynca söz konusu takım bulunduğu sezonda müsabakalardan ihraç

edilerek. bir alt lige düşürülür ve bu takımla müsabakası olan takımlar müsabaka yapmaksızın

hükmen galip sayılırlar. İl Tertip Kurulu aynca bu durumda olan takımların takip eden sezonda da

müsabakalardan ihracına karar verebilir. Alt lig bulunmaması halinde ilgili takımın bir sezon

süresince ligden ihracına karar verilir,

MADDE 24 - MÜSABAKANIN HAKEM TARAFINDAN TATiLi HALİNDE UYGULAMA

İl Tertip Kurulu. bu talimatın 23. maddesinde öngönilen hallerde, olaylara ve fiillere sebebiyet

veren kulüplerin müsabakalannı seyircisiz oynatılmasına tedbiren karar verebilir.

MADDE 25 - HÜKMEN MAĞLUBiYET

( l ) Hükmen yenik sayılmayı gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir;

a. Müsabaka başlama saatinden 15 dakika somasına kadar, Uluslaıaıası O1un Kurallarında

öngörüldüğü şekilde sahaya çıkılmaması veya 5 kişiden az basketbolcu ile çıkılması.

b. Müsabaka başladıktan sonra antrenörün her hangi bir nedenle görevine devam edemeyecek

durumda olması hali istisna olmak üzere; takımın başında talimatta belinilen derecede

görevli antrenör bulunmaması.

c. Kulübe tescilli olmayan veya o sezon için ,",izesi yapılmamış basketbolcu oynatılması.

d. Basketbolculann lisanslannın veya müsabaka isim listesinin hakeme ibraz edilmemesi

sebebiyle müsabakanın oynanamaması.

e. Basketbolcuların, lisans kontrolünden sonra, hakemin basketbolcuları tanımamasından

faydalanaıak başka bir kişiyle değiştirilmesi.

f. Talimatın, takımların kadro yapılan ile ilgili maddelerinde yer alan hükümlerin 1,erine
getirilmemesi. koşullara haiz olmayan basketbolcuların oynatılması ve sahaya çıkan
basketbolcuların oyniımasına ilişkin koşullara riayet edilememesi.

g. Herhangi bir sebeple cezah veya idari tedbirli olan basketbolcu veya basketbolcuların

oynatılması veya cezalı antrenörün antrenörlük yapmasl veya cezah yönetici veya kuliip,}-1.
görevlisinin resmi müsabaka kadrosunda yer alması. 

[ ,, .r. \
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h. Herhangi bir takımın leh ve aleyhine netice verecek şekilde müsabakayı tamamlamadan

süadan çekilmek veya bilerek yenilgiye neden olacak şekilde davranılması.

i. Basketbolcunun kendisine ait olmayan lisansı kullanması, kullanılan lisansın sahte olması

veya lisans üzerinde tahrifat yapılması.

j. Mevzuat hükümlerinin müsabaka sonucuna etki edecek şekilde ihlal edilmesi.

k. Eıtelenen müsabakalarda oynama hakkı bulunmayan basketbolcunun oynatllması.

l. Silahlı kuwetlerde bulunan basketbolcular hariç, silAhaltında bulunan basketbolcu

oynatılması.

(2) Bu talimat kapsamında verilecek htlkmen mağlubiyet kararlarını verTneye İl Tertip Kurulu
görevlidir.

(3) Hükmen yenilgi durumunda, galip takım müsabakayı 20-0 kazanmış sayıhr ve galip takım iki.
mağlup takım sıfir puan alır.

(4) Bir takımın sahada iki kişiden düa az (bir kişi ile) kalması halinde müsabakaya devam edilmez

ve müsabaka kendiliğinden yenilgi hiikmü ile sona erer. Bu durumda karşı takım önde ise skor

aynen. berabere veya geride ise 2-0 olarak karşı takımın lehine tescil edilir ve galip takım iki.
mağlup takım bir puan alır.

MADDE 26 - BiRALT LiGE DÜŞME, LİGTEN ÇEKİLME, TERFİ

(l) Puan sıralaması sonucuna göre son sıradan itibaren İ| Tertip Kurulu tarafından tespit ve ilan

edilen sayıda takım küme düşer. ilk sıradan itibaren yine İl Tertip Kurulu tarafindan tespit ve ilan

edilen sayıda takım küme çıkaı.

(2) İt Tertip Kurulu izni yahut geçerli sebebi olmadan herhangi bir lig sezonunda iki defa sahaya

çıkmayarak, hükmen yenik sayılan takımlar ligden çıkanılır.

(3) Liglerde yer alan kulüpler herhangi bir nedenden ötürü müsabakalara katılmayacaklannı sezon

öncesi bildirirlerse, taklmın hangi ligde yer alacağı hakkında İl Tertip Kurulu karar verir.

(4) Ligden çıkartılan yahut lig devam ederken ligden çekilen kulüpler bir sonraki sezon ilin en alt

kümesinden müsabakalara katılabilirler. Büyükler kategorisinde Lig Faaliyetlerinin tek küme olarak

düzenlendiği illerde bu takımlar bir sonraki sezonda bir yıl süre ile liglere alınmazlar. Ayrıca bu

kulüpler, organizasyonun aksamasından doğan zaıarlar ve müsabaka masrafları karşılığı olarak İl

Teıtip Kurulu tafafindan belirlenmiş ve İü Mtidıirütigı,i tarafından onaylanmış miktarda para cezaslnt

ödemek zorundadırlar.

(5) Her hangi bir nedenle basketbolculannın oynamaktan imtina etmeleri sonucu müsabakalara

katılamayan kulüpler bu madde kapsamında değerlendirilmezler. Böyle bir durumun meydana

gelmesi halinde oluşturulacak dosya İl Tertip Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanacak ve

ilgili madde hükiimleri uygulamaya konulacaktır.

(6) Hükmen yenik sayılma nedeni ile bu şekilde küme düsen takım sayısl: 
, r.

a. İl Tertip Kurulu tarafından tespit edilen düşecek takım sayısından azsa kümede .onur.h'
:/

ı|- _ ii'
'l,. . '
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sıradan 1ııkan doğru takımlarda küme düşerler,
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MADDE zz - iı- rBnıip KURULUNUN KURULUşU vB tıynı,rni
(1) İlterde tertip edilen Yerel Lig Faaliyetleri için aşağıdaki esaslar ddhilinde İl Tertip Kurulu
kurulur.

a. İl Tertip Kurulu; Spordan Sorumlu Şube Müdürü, Basketbol İl Temsilcisi, İl Hakem Kurulu
temsilcisi ve basketbol branşında faaliyette bulunan spor kulüpleri arasından seçilecek iki
(2) kulüp temsilcisinden oluşur.

b. Spordan Sorumlu Şube Müdtirü. İl Tenip Kurulunun tabii başkanıdır. Kurul üyeleri ayrıca
aralanndan bir başkan vekili ile bir sekreıer seçebilirler. İl Temsilci yardımcıIarı İl Tenip
Kuru[u toplantılarına katılabilirler. Ancak bunlann oy haklan yoktur.

c. İl Tertip Kurulları toplanamadığı, programt hazırlama ve tatbikte anlaşmazlığa düştüğü

taktirde başkan reysen hareket eder. Başkan oylamalarda çekimser kalamaz. Olumlu veya

olumsuz reyini kullanır. Başkan vekili için bu hiiküm uygulanmaz.

d. İl Tertip Kurulu tarafından alınan kararlar Kurut Başkanı tarafı ndan İü Mtidtlriintln onayına
sunulur. Ayrıca tüm karallar karar defterine işlenir. Karar defteri Spordan Sorumlu Şube
Müdüılüğü tarafından muhafaza edilir.

(2) İl Tertip Kurullannın kulüp temsilcisi üyelerinin seçimi aşağıdaki şekilde yapılır.

a. Kulüp temsilcisi üyeler İl Müdürlüğiinde tescilli ve basketbot branşında faaliyetlere katılan

kulüp temsilcileri arasından seçilir.

b. Kulüp temsilcisi üyelerin görev süreleri 1 yıl olup yenisi seçilinceye kadar eski kurul üyeleri
görevine devam eder.

c. Seçimler Temmuz - Eylül ayları içerisinde yapılır.

d. Seçimin tarihi ve yeri, seçim tarihinden en az 15 gtin önce İl N.{tidtırltıgti tarafından

yapılacak tebligat ile kulüplere duyurulur.

e. İlan edilen tarihte yeterli çoğunluk sağlamadığı takdirde seçim enesi gün çoğunluk
aranmaksrzın tekrarlanır.

f. Adaylık başvuru süreci ve yöntemi İü Müdiiltükleri tarafindan belirlenir ve seçim tebligatı

ile ilan edilir.

g. Seçimlerde aday olmak isteyen kişiler ve oy verecek delegeler temsil edecekle.i krlüp,*',.._,

tarafindan yazılı ve onaylı temsilci belgesine sahip olmaları gereklidir. .+,"|

h. Her kulüp sadece bir (l) kişiyi temsilci olarak görevlendirebilir. Vekileten oy kullanıÜmaz NU,,
jı
/l

l
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b. İl Tertip Kurulu tarafindan tespit edilen düşecek takım sayısına eşitse sadece bu takımlar

küme düşerler.

c. İl Tertip Kurulu tarafindan tespit edilen düşecek takım sayısından fazla ise bu takımlar küme

düşer. Alt kümeden bu sayıda takımın yukarıya çıkarılması İl Tertip Kurulunun kararıyla
o]ur^
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i. İki (2) asil, iki (2) yedek üye seçimi yapılır. Toplantılara üst üste iki (2) defa özürsüz olarak

gelmeyen üyenin yerine yedek üye davet olunur.

j. Faal basketbolcular ve antrenörler İl Tenip Kurullarında görev alamazlar.

k. Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri ile alt kurullarda görevli olanlar kulüp temsilcisi olarak

İü Tertip Kurullarına seçilemezler.

MADDE 28 - İL TERTiP KURULU GÖREV VE YETKİLERi

Il Tertip Kurullarının görev ve yetkileri şunlardır:

a. Yıl içerisinde ilde yapılacak yerel basketbol laaliyetleri ile ilgili programı yapmak ve yıllık
faaliyet programını İl Mildilrtlntin onayından sonra Federasyona bildirmek.

b. Daha önce tayin edilmiş ki,imeler yoksa müsabakalara girecek takımları kümelere ayırmak.
küme ve kategorilerin statülerini tespit etmek. Müsabakaların oynanacağı sahaları

belirlemek. müsabaka fikstürlerini hazırlamak ve ilan etmek.

c. Müsabakalarda çıkacak idari anlaşmazlıkları ve itirazlan birinci derecede karara bağlamak.

d. Program ve fikstünin herhangi bir sebeple uygulanmaması 1,üzünden ertelenmiş

müsabakaların giinlerini, erteleme sırasına göre tespit etmek.

e. Hakem raporlarını günü gününe inceleyerek cezaya yönelik bir hükmü ihıiva ediyorsa

sorumlulan ceza veıTneye yetkili kuruIa sevk etmek.

f. Zorlayıcı sebeplerle yapılamayacağı anlaşılan müsabakalar için 22. maddeye göre işlem

yapmak.

g. İl Hakem Kurulunun bulunmadığı veya toplanamadığı hallerde müsabakaların hakemlerini

tayin etmek.

h. Müsabakalann program ve fikstürü tamamladıktan sonra hakem raporları ile ona1,lanmış

teknik sonuç ve ilgili kurullarca verilmiş kararlara göre müsabakalara katı]an kulüplerin

aldıkları dereceleri tespit ve ilan etmek.

VII MüSABAKALARA YöNELiK irinq.zı-ı.n

MADDE 29 - GEn-EL HUSUSLAR

(l) Müsabakalarda takımlar karşı takım hakkında idari veya oyun kurallarınm uygulaması

konusunda itirazda bulunabilirler. Müsabakaya ilişkin itirazın ilgili kurullar taıafından incelemel'e

alınması için. 250.-TL'nın, müsabaka görevlilerine ödenmesi gerekir. Bu bedel yatınlmadan

yapılacak itirazlar kabul edilmez ve incelenmeye alıımaz. İtirazlann kabulü durumunda itiraz

bedeli iade edilir aksi durumda gelir kaydedilir.

(2) Müsabakalarla ilgili olarak idari veya oyun kurallarının uygulaması konusunda itiraz

edilmemesi veya yapılan itirazın usul yönünden geçerli bulunmaması halinde müsabakanın neticesi

kesinleşir. Ancak müsabakalarla ilgili olarak idari veya oyun kuıallannın uygulaması konusunda

itiraz edilmemesi İl Tertip Kurulu'nun doğrudan müdüalesine engel değildir. i.n
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MADDE so - ina,ni KoNULARDA iriRazı,ıR
(1) İdari konularda yapılacak itirazlar kural olarak müsabaka başlamadan önce yapılır. Bu itirazlar

rakip takım antrenör, yönetici veya takım kaptanı önünde iddianın açıklanması sureti ile takım

kaptanı. idareci veva antrenör tarafindan yazılı olarak müsabaka hakemine yapılır. Al,rıca itirazı
yapan takımın kaptanı sayı cetvelindeki itiraz hanesini imza|ar.

(2) İdari konularda yapılacak itirazlar, müsabaka başladıktan sonra aşağıdaki haller dışında
yapılamaz.

a. Basketbolcunun cezalı bulunması.

b. Basketbolcunun kendisine ait olmayan bir lisansı kullanması, kullandığı lisansın usulüne

uygun olmaması veya sahte olması, kullanılan lisans üzerinde tahrifat yapılması,

c. Talimatı hükümlerine aykın olarak basketbolcu oynatılması,

d. Bu talimatta belirtilen yaş kategorilerine uygun olmayan basketbolcu oynatılması.

e. Takım kadro yapılarına uyulmaması.

(3) Minikleı ve Küçiikler kategorilerinde takım kadrolannda yer alan basketbolcuların ilgili talimat

hükümlerine göre oynatılmaması durumunda, müsabaka sonunda hakem raporu imzalanana kadar

itiraz edilebilir.

(4) Usulüne uygun olarak bu suretle yapılan itirazlar; İl Tertip Kurulu taraiından incelenip karara

bağlanır.

MADDE3I-ULUSLARARASI OYUN KURALLARJNA AYKIRILIK HALLERiNDE
irinazran
(l ) Bir müsabaka sırasında, takımlardan biri hakem kararları, kural hatası ya da herhangi bir olay

nedeniyle olumsuz etkilendiğine inanıyorsa Uluslararası Oyun Kurallarında yer alan ]tiraz

Prosedürü (itiraz bedeli hariç) kapsamında işlemleri yapmalıdır.

(2) Video kayıtları, film, resim ya da diğer görsel elektronik, dijital vb. aygıtlar bir müsabakanın

sonucunu belirlemek ya da değiştirmek amacıyla kullanılamaz. Uluslararası Oyun Kuralları ve ilgili
yorumları kapsamında Teknik Teçhizatın hakemler tarafından kullanılmasına yönelik esaslar bu

madde kapsamında değerlendirilmez.

(3) Uluslararası Oyun Kurallan konusunda yapılan teknik itirazlar İl Hakem Kurulu tarafından

incelenir. itiraz konusu olayın Uluslaraıası Oyun Kurallanna aykırı bulunması halinde. İl hakem

Kurulu kararı ile birlikte dosya Merkez Hakem Kuruluna sevk edilir. Konu hakkında gerekli

incelemeler Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılır ve karara bağlanır. Merkez Hakem Kurulu

kararı kesindir.

VItI TALiMATA AYKIRILIK HALLERi VE CEZALAR

MADDE 32 _ UYGULANACAK HÜKÜMLER

Müsabakalarda. talimatlara aykırı harekette bulunan basketbolcu.

Spor Dalları Ceza Yönetmeliği htikümleri uygulanır.

J:r'
t..

antrenörlerç Amatğ1
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MADDE ıs - iHııı-ı-tR vE CEZALAR

(l) Resmi bir müsabaka esnasında müsabakadan çıkanlan basketbolcu ile saha dışı edilen antrenör.

antrenör yardımcısı ve yönetici hakemin bu kararından sonra idari ıedbirli sayılır ve salon dahilinde

sahayı göremeyen bir bölgeye gitmek veya tercihine bağlı olarak salon dışına çıkmak zorundadır.

Bu karara uyulmaması halinde hakem müsabakayı durdurarak gerekli uyarıyı yapar. Buna rağmen

ilgili kişi veya kişilerin karara uymamakta ısrar etmeleri halinde müsabaka başhakem tarafından

tatil edilir, nihai kararı İl Tertip Kurulu verir.

(2) İki teknik veya iki sportmenlik dışı faul alması nedeniyle kurallar gereği diskalifiye olan

basketbolcular kendilerine ayrıca bir ceza verilmemişse bir sonraki müsabakada yer alabilirler.

(3) Aıtrenörler. kurallar gereği; "3B". "2C" veya "1C+2B" ile saha dışına çıkarılmışsa ve

kendilerine aynca bir ceza verilmemişse bir sonraki müsabakada görev yapabilirler.

(4) Müsabaka hakemleri oyundan çıkardıklan basketbolcular ile saha dışı ettikleri antrenör ve

yöneticileri raporlarında belirtmek ve basketbolcuların lisanslannı da bu rapora iliştirmek suretiyle

müsabakanın ertesi günü Basketbol İl Temsilcisine bildirmek zorundadır. Basketbol İl Temsilcileri
bu durumda haberdar olduğu tarihten itibaren en geç kırk sekiz (48) saat içinde oyuncu ve

yöneticilerin durumunu haberdar olmaları maksadı ile ilgili kulüplere bildirmeye mecburdurlar.

(5) Ceza Kurulu tarafindan ceza verilmiş ve/veya yukarıdaki hükümler kapsamında otomatikman

tedbirli duruma düşmüş olan kişiler, cezalı ve tedbirli bulundukları süre içerisinde takımların yer

aldığı resmi müsabakalarda;

a. Protokol tribiinü de dahil olmak üzere basketbol kariyerlerinden veya kulüp içindeki

statülerinden kazanılmış serbest giriş hakkr. davetiye veya akeditasyon ile ücretsiz ve özel

giriş hakkı verilmiş (basın tribünleri de dahil) özel yerlerden müsabakayı izleyemezler.

b. Kulüp içindeki görevleri nedeniyle kendilerine tanınmış bulunan haklar çerçevesinde.
salonlaıda basketbolcu ve yetkili takım mensuplarının girebileceği soyunma odalarına ve

koridorlanna giriş ve özel giriş kapılann kullanma gibi özel haklardan yararlanamazlar.

c. İt Mtıdtırliıgu tarafından düzenlenen, basın toplanhları da dahil olmak üzere. her türlü

toplantı, açık oturum veya panellere katılamazlar.

(6) Cezanın ve ledbirin uygulandığı siireçte, bu hükümlere aykırı davranışlarda bulunan kişiler

ikinci kez ceza vermeye yetkili kurula sevk edilirler.

Ix DiĞERHÜKÜMLER

MADDE 34 - MÜSABAKA KIYAFETLERİ

(l) Müsabaka organizasyonu d6hilindeki kişiler. bu talimatta belirlenen esaslara göre müsabakalara

katı lmak zorundadırlar.

(2) Basketbolcular ödül seremonilerine müsabaka esnasında giydikleri forma setleriyle ve diğer

kişiler ise müsabaka esnasında üzerlerinde yer alan kıyafetle katılmak zorundadırlar. 
..

(3) Basketbolcuların formalarının genel tasarımr ve numaralandırılması

kurallarında belirtilen koşullara uygun a},nı renk, tip ı,e desen olmak zorundadır

uluslararası oyP4-. s\
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(4) Basketbolcu kıyafetlerine reklam alınmasına izin verilmiş liglerde, reklamlara ait kurallar ile
kıyafet tasarımına ilişkin esaslar TBF tarafından belirlenir. Takımlar forma. eşofman. ısınma
tişörtlerinde ve sair tüm müsabaka teçhizatlannda alkollü içki markalarını, sigara ve ilaç
markalarını reklam olarak taşıyamazlar. Reklam yasağında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin
(IOC) listesi geçerlidir.

(5) Resmi müsabaka programında ismi ilk yazılan takım (A Takım) açık renk forma. ikinci yazılan

takımı (B Takımı) ise kolu renk forma giymek zorundadırlar. Her iki takımın anlaşması ve

müsabaka hakemlerinin uygun görmesi halinde bunun tersi veya sportif fayda dışında ayrıca bir
anlam ve mesaj içermemesi kaydıyla farklı renk tonundaki formalar giyilebilir.

(6) Sportif ekipman, yapısal özellikleri veya basınç. ışık ve su gibi dış etkenler nedeniyle renk

değiştirmel,ecek, hakem veya seyircileri rahatsız edecek şekilde ışığ1 ),ansıtmayacak ve

basketbolculara zarar vermeyecek mahiyette olmalıdır.

MADDE 35 - TURNUVA VE KUPA MÜSABAKALARJNDA İZİN

(1) İllerde veya İller arasında yapılacak özel tumuva, kupa müsabakaları veya kurumlar tarafından

düzenlenen her türlü basketbol aktivitesi Basketbol Federasyonunun izni ve onayı ile organize

edilir. İzin başvurularının en az on beş (15) gün önceden yapılmış olması gereklidir.

(2) Bu laaliyetler Federasyon tarafindan belirlenmiş prensipler dAhilinde İl Temsitcisinin kontrol ve

denetiminde yapılır.

(3) Bu faaliyetlerde görev alacak resmi görevlilerin atanması ve görevlilere yapılacak ödemeler

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından belirlenmiş prensipler dihilinde yapılır.

(4) Federasyonun izni ve bilgisi olmadan düzenlenmiş faaliyetlere hakem ve diğer resmi görevli
ataması yapılamaz.

MADDE 36 - TELEVIZYON YAYINLARI VE DIĞER HUSUSLAR

Yerel Lig Faaliyetlerine katılan kulüplerin müsabakalarının Televizyondan, banttan veya canlı
olarak yayınlanmasına ilişkin konularda TBF Yayın Talimatı hükümleri geçerlidir.

X SONHÜKÜMLER

MADDE 37 - TALİMATTA YERALMAYAN HUSUSLAR

Bu talimatta yer almayan hususlaı hakkında mevcut Kanun, Yönetmelik ve Uluslaraıası kurallara
göre TBF Yönetim Kurulu tarafindan karar ahnır.

MADDE 33 - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

22/8120|6 tarihinde Genel Müdi,iılüğün internet sitesinde yayımlanarak 1.ürürlüğe giren Türkil,e
Basketbol Federasyonu Yerel Ligler Yanşma Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 39 _ YÜRÜRLÜK

Bu talimat Spor Genel Müdürlüğünün Internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 40 - YÜRÜTME

Bu talimat hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yürütür İ, _ ll'
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