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BASKETBOL DİSiPLiN TALİMATI

I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERi
MADDE l -AMAÇ
Bu talimatın amacı; basketbot faaliyetlerinde disiplini sağlamak üzere. uluslararası kurallara ve

teamüllere aykırı olup disiplin ihlali oluşturan fiilleri, bunlara verilecek cezalarl Ve cezaların

infazını belirlemektir.

MADDE 2 - KAPSAM

(l) Bu talimat, basketbolla ilgili tüm hususlarda uygulanır.

(2) Aşağıda sayılan kişiler bu talimat hükümlerine tabidirler:

a. Kulüpler, başkanlan. onursal başkanlan, yöneticileri ve çahşanlan,

b. Müsabakagörevlileri.

c. Basketbolcular.

d. Antrenörler,

e. Müsabaka organizatörleri ve basketbolcu temsilcileri,

f. Taraftarlar,

g. Bir müsabaka veya etkinlik kapsamında görevlendirilmiş kişiler,

h. Basketbolda görevli diğer kişiler.

(3) TBF Disiplin Kurulu. TBF Personel Talimatı kapsamında olan kişilerden olmasına rağmen.

TBF tarafindan düzenlenen veya TBF'nin yetki alanına giren bir müsabaka ya da etkinlik iÇerisinde

görevi dolayısıyla bulunan kişilerin disiplin ihlalleri hususunda da görevli Ve yetkilidir. TBF
personel Talimatı kapsamında otarı kişilerin; TBF Disiplin Talimatı gereğince cezalandınlması.

TBF Personel Talimatı gereğince cezalandırılmasına engel değildir,

(4) Disiplin Talimatında düzenlenen disiplin ihlallerİ ve cezalarla, başka talİmat ve mevzuatta

diizenlenen ihlal ve cezaların çelişmesi veya çatışması halinde, işbu Disiplin Talimatı hükümleri

uygulanacaktır.

MADDE 3 -DAYANAK
Bu Talimat; 2|15/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ve l9l7l2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlannın Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile

1ll0l2ol4 tarihli ve 29136 mükener sayılı Resmi Gazete'de yayımlarıan Türkiye Basketbol

Federasyonu Ana Statüsiine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 - TANIMLAR ve KISALTMALAR 
.,. . 

,-_..

Bu Ta|imaıta geçen: 
uı 

'. . ,

Genel Müdürlük : Spor Genel Müdtirlüğü'nü, ''J',, .. :": .

Basketbol Disiplin Ta|imat
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Genel Müdür

Federasyon

Ana Statü

FIBA

Kulüp

Yönetici

Disiplin Müfettişi

Müsabaka görevlisi

Resmi Görevli

Kulüp Görevlisi

Resmi Müsabaka

özel Müsabaka

Müsabaka öncesi

Müsabaka sonrası

Kategoriler

Yurt İçi Faaliyet

Disiplin Kurulu

Sezon

il-ade eder

Spor Genel Müdürü'nü,

Türkiye Basketbol Federasyonu' nu (TBF),

Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statiisü'nü.

Uluslaraıası Basketbol Federasyonu'nu,

TBF liglerinde mücadele eden spor kulübünü,

Kulüplerin yönetiminde bulunan başkan, yönetim kurulu üyeleri ve

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

diizey kulüp yetkililerini,

TBF Hukuk Müşavirliği tarafindan Hukuk Fakültesi mezunları

arasından görevlendirilen ve müşavirlik bünyesinde disiplin

sevklerinden sorumlu olarak görev yapan kişi.

TBF tarafından görevlendirilen hakemler, temsilciler. gözlemciler ve

diğer kişileri,

TBF tarafından görevlendirilen kişileri.

Basketbolcular haricinde bir kulüp yararına yaptığl işin niteliği ve

süresine bakılmaksızın basketbolla ilgili faaliyet gösteren veya kulüp

tarafından görevlendirilen kişileri (fakaı sınırlandıncı olmayacak

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

kulüp çalışanlan, vb.).

TBF taıafından düzenlenen tüm müsabakaları,

Resmi müsabakalar dışında kalan, Kulüpler tarafından TBF'ye

başrurularak organize edilen ve hakem atamaları TBF tarafından

yapılan müsabakaları,

Takımların veya seyircilerin salon sınırları içine girmelerinden

itibaren müsabakanın başlama anına kadar geçen siireyi,

Müsabakanın bitiş anından takımlann ve seyircilerin salon sınırları

dışına tamamen çıktıkları ana kadar geçen süreyi.

Yaş kategorilerini.

Federasyon tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonaları ve Şenlik

organizasyonları ile bunların eleme kademelerini.

TBF Genel Kurulu tarafından seçilerek işbu talimat ve ilgili mevzuat

çerçevesinde disiplin ihlallerini. laili ve cezasını ıespit ve tayin

hususunda yetkili ve görevli tayin edilmiş TBF Disiplin Kurulu'nrı.; 
.

İlgili ligdel<i ilk resmi müsabakanın oynanmasında},'İoç .resmi
mtisabaka oynanmasına kadar geçen dönemi, ,] , ,., ' .. 

.
] i] | ,,l:i.

.,r'ni"i.
it
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It. CEZA SoRUMLULUĞultu Brrir-EyEN NEDENLER

MADDE 5-TEMEL iı-xsınn
(1) Kulüpler ya da gerçek kişiler sportmenliğe, oyun kurallarına ve TBF kararları ile talimatlarına

aykırı davranmaları halinde disiplin cezaları ile cezalandırılır.

(2) Sponmenliğe veya diğer disiplin hiikümlerine aykın davranışlarda, hakemin durumu

görmemesi nedeniyle bir karar vermemiş olması yahut davranışın müsabaka görevlilerince raPor

edilmemiş o1ması disiplin cezalarının verilmesine engel olmaz.

MADDE 6 -SORUMLULUK
(l) Ev sahibi kulüp, müsabakanın oynanacağı salonun ve çevresinİn diizenİni ve güvenlİğini

sağlamakla yükümlüdür.

(2) Kulüpler, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında meydana gelebilecek her türlü olaYdan

sorumlu olup müsabakanın organizasyonuna ve güvenliğine ilişkin tüm mevzuata uymakla

yüktimlüdür.

(3) Kulüpler: basketbolcularının, görevlilerinin. başkanlarının, onursal başkanlarının.

yöneticilerinin, çalışanlannın, üyelerinin, özel güvenlik görevlilerinİn ve taraftarlarının.

ihlallerinden dolayı objektif olarak sorumludur. Bu sorumluluk. failin şahsen belirlenemediği

hallerde dahi geçerlidir.

MADDE 7 - TEŞEBBÜS

Teşebbüse ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, fiilin elverişli hareketlerle doğrudan

doğruya icrasına başlanıp elde olmayan nedenlerle tamamlanamadığı ve teşebbüs derecesinde

kaldığı hallerde Disiplin Kurulu cezayı. üçte birine kadar indirebilir.

MADDE 8_İŞTİRAK

(l) Disiplin ihlali oluşturan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri fail olarak sorumlu olur.

ihlalin gerçekleştirilmesinde bir başkasını kullanan. azmettiren veya bir başkasına yardım eden

kişiler de ihlale iştirak etmiş sayılır.

(2) ihlalin teşebbüs aşamasında kalması iştirak nedeniyle sorumluluğun doğmasına engel değildir.

(3) Disiplin Kurulu. ihlale iştirak edenlerin fiile katılım derecesinİ ve iştirakin türünü de

değerlendirmek suretiyle verilecek cezayı takdir eder.

MADDE 9 - İÇTİMA VE ZİNCiRLEME İHLAL

(l) Birden faz|a cezayı gerektiren fiiller, ayrı ayn cezalandırılır,

(2) Fiillerin bir bütünlük arz ederek içtima oluşturması halinde, en ağ1r cezayl gerektiren disiplin

ihlali için öngörülen ceza verilir, ancak ceza yarı oranında anlrılarak hükmedilir.

MADDE IO-TEKERRÜR /:.._.....,

Tekerrüre ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, disiplin ihlalinde buluna1l,tııl.jip veya 
_

kişinin. aynı sezon içerisinde aynı ihlali tekrar etmesi halinde Disiplin Kurulu. tekeİitrd,"esas ılk Ö ı,

cezasının kesinleşmiş olması kaydıyla, cezayı yarı oranında aılırabilir, ,', ' i
7Basketbol Disiplin Talimat §\
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MADDE ll - HAKSIZ TAHRİK

(l) Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında ihlalin işlenmesi

halinde Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak. verilecek cezayı üçte birine kadar

indirebilir.

(2) Sürekli hak mahrumiyeti cezasına haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği hallerde

verilecek süreli hak mahıumiyeti cezası 1 yıldan az olamaz.

MADDE 12 _TAKDİRİ iN»İnİlr NEDENLI,Ri

(l) Kulııpler veya kişiler lehine cezayı hafifletici akdiri nedenlerin bulunması halinde. öngörülen

ceza yansına kadar indirilebilir.

(2) Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.

(3) Sürekli hak mahrumiyeti cezasına takdiri indirim nedenlerinin uygulanması gerektiği hallerde

verilecek süreli hak mahrumiyeti cezası 2 yıldan az olamaz.

MADDE 13 - SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI

( l ) Soruşturma zamanaşımı, tamamlanmış ihlallerde ihlalin gerçekleştirildiği günden; teŞebbüs

halinde kalan ihlalde, son hareketin yapıldığı günden; zincirleme ihlallerde ise son ihlalin

gerçekleştirildiği günden itibaren işler.

(2) Disiplin Soruşturması]

- İhtar ya da ceza üst sınırı itibari ile siireti hak mahrumiyeti ya da aynı süre kapsamında kalan

müsabakadan men cezası gerektiren disiplin ihlallerinde 1 yıllık.

- Sürekli hak mahıumiyeti ve diğer cezaları gerektiren disiplin ihlallerinde ise 5 yıllık.

zamanaşımına tabidir.

(3) Doping ihlallerinde sonışturma zamanaşımı, TBF Dopingle Mücadele mevzuatr hükümlerine

tabidir.

(4) Müsabaka sonucunu etkileme, belgelerin haksız kullanımı ve sahtecilik. bahis disiPlin

ihlallerinin soruşturmasl zamanaştmına tabi değildir.

MADDE 14 - CF,ZA ZAMANAŞIMI

(l) Disiplin cezaları, kararın kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl içerisinde infaz edilmediği takdirde

zamanaşımına uğrar.

(2) infazın herhangi bir nedenle durması halinde ceza zamanaşrmı işlemez. Durma sebebi ortadan

kalktıktan sonıa kaldlğı yerden itibaren işlemeye devam eder,

MADDE 15 - ZAMANAŞIMININ KEsİLMEsi

(1) soruşturma ve yargılama ile ilgili işlemler soruşturTna zamanaşımlnl; ceza kararınln_ infazlna

dair işlemler ise ceza zamanaşımını keser.

(2) Zamanaşımı süreleri, kesilme tarihinden itibaren yeniden başlar,

(3) Zamanaşımı kendiliğinden dikkate alınır, l!

Basketbol Disiplin Talimat
§§.
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III. DisiPLİN cEZALARI
MADDE 16 - İHTAR

İhtar, ihlal edilen disiplin kuralının esasının yazılr olarak hatırlatılmasıdır.

MADDE 17-PARA CEZASI

(l) Kişi veya kulüplerin her bir disiplin ihlali için, bu talimatta belirtilen ve en üst erkekler

basketbol ligi için 500.000._TL, en üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir

alt ligi için 250.000.-TL, diğer büyükler ligleri için l50.000.-TL, alt yaş kategorileri için 100.000.-

TL'yi aşmayacak bir meblağı TBF'ye ödemeye mahküm edilmesidir.

(2) Kulüpler, basketbolcularına, yöneticilerine ya da görevlilerine verilen para cezasından

müteselsilen sorumludur. Failin. kulüple ilişkisinin sona ermesi. kulübün müteselsil sorumluluğunu

ortadan kaldırmaz.

(3) Para cezasrntn infazında, mahküm olunan meblağ kişi ya da kulüplerin TBF'den olan

alacağından mahsup edilebilir.

(4) Disiplin ihlali karşısında sadece para cezası verilebileceği gibi TBF Disiplin Kurulu diğer

cezalara ek olarak da para cezasına hükmedebilir.

MADDE 18 _ ÖDÜLLERiN ia.ntsi
Kulüp veya kişilerin kazandıklan menfaatleri, özellikle pala veya manevi değeri olan varlıkları

(kupa, madalya vs.) iade etmeleridir.

MADDE 19 _ iHRAÇ

(1) Bir kulübün hAlihazırdaki veya gelecekteki bir organizasyona katılmaktan men edilmesidir.

(2) İhıaç karan vermeye TBF Yönetim Kurulu görevlidir.

MADDE 20 - MÜSABAKADAN MEN

(l) Basketbolculann, antrenörlerin ve müsabakada yer alabilen diğer kulüp görevlilerinin resmi

müsabakalara katılmaktan men edilmesidir. cezanın infazı tamamlanana kadar bu kişilerin

akreditasyonu askıya alınarak müsabaka isim listelerinde yer almaları veya müsabakada herhangi

bir görev almaları engellenir.

(2) TBF Disiplin Kurulu gerekli gördüğü durumlarda basketbolculara, antrenörlere ve diğer kulüp

görevlilerine müsabakadan men cezast yerine hak mahrumiyeti cezası verebilir.

(3) Özel, milli ve uluslararası tumuva müsabakalanna ilişkin olarak ilgili yarışmanın kendi

kuralları uygulanır.

MADDE 21 _ HAK MAHRUMiYETi

(1) Kişilerin, müsabakanın oynandığı salonlara. kulüpte görevli ya da yönetici olmanın vahut

olinak üzere
herhangi reSml görevin imtiyazından faydalanmak sureti ile girmek de dAhil

basketbolla ilgili idari. sportifve sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesidirr_

\,,
i.".j§
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(2) Hak mahrumiyeti cezası süreli veya sürekli olarak verilebilir. Süreli hak mahrumiyeti cezası

yedi günden az, üç yıldan fazla olamaz. Üç yıldan fazla hak mahrumiyeti cezası. sürekli hak

mahrumiyeti cezası olarak nitelendirilir. Bir kararla hiikme bağlanan ceza|arıı toplamı üç yıldan

fazla olursa. bu cezalar sürekli hak mahrumiyeti olarak infaz edilir.

(3) Hak mahrumiyeti cezasınn infazı, son günü 23.59'da sona erer.

MADDE 22 - LİSANSIN VE DİĞER UYGUNLUK BELGELERİNİN ASKIYA ALINMASI

Bir kişinin, basketbolla ilgili bir faaliyeti yerine geıirmesi için gerekli olan lisansının ya da diğer

uygıınluk belgelerinin kendisine sağladığı hakları kullanmaktan geçici olarak men edilmesidir.

MADDE 23 - LİSANS VE DİĞER UYGUNLUK BELGELERİNİN İPUrİ
Bir kişinin basketbolla ilgili bir faaliyeti yerine getirmesi için gerekli olan lisansının ya da diğer

uygunluk belgelerinin iptal edilmesidir.

MADDE 24 - sEYİRcİsiz oyNa,ıl.ı
Kutübün, resmi müsabakasını seyircisiz oynzımasna mahküm edilmesidir. TBF Disiplin Kurulu

kulüplerin kendi salonunda seyircisiz oynıımasına karar verebileceği gibi deplasman müsabakasına

seyircisinin alınmamasına da birlikte veya ayrı ayn karar verebilir.

MADDE 2s-sALoN KAPATMA

( l ) Kulübün resmi müsabakasını mutat salonundan başka bir salonda oynamaya mahküm

edilmesidir.

(2) TBF Disiplin Kurulu tarafindan salon kapatma cezası ile birlikte seyircisiz oynama cezası da

birlikte veya ayrı ayn verilebilir.

MADDE 26 - HÜKMEN MAĞLUBİYET

Müsabaka sonucunun, bir takrm aleyhine 20 - 0 mağlup olarak tescil edilmesidir.

MADDE 27 _ PUAN İxnİnıvıp

(1) Kulübün mevcut ya da ileride kazanacağı puanlannın bir kısmının indirilmesidir.

(2) Fiilin gerçekleştiği müsabaka, lig usulünde oynanan bir müsabaka ise; puan indirme cezası

derhal infaz edilir. Buna karşılık fiilin gerçekleştiği müsabaka eleme usulünde oynanan bir

müsabaka ise puan indirme cezası alan kulüp o turdan (seriden) elenmiş olarak sayılır. ) iki veya üç

müsabaka İizerinden oynanan eleme serisinde. müsabakalardan her hangi birinde puan indirme

cezası alan takım. diğer müsabakanın sonucu ne olursa olsun seriden elenir. Beş müsabaka ve

üzerinde oynanan serilerde bu kural uygulanmaz

MADDE 28 _ BiR ALT LiGE DÜŞÜRME

( l ) Kulübün bir alt lige düşürülmesidir.

(2) Bir alt lige düşürme karan ı,ermeye TBF Yönetim Kurulu görevlidir
i,n
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MADDE 29 - spoRTMENı-iĞı ıy«ınr HAREKET

(l) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlanyla TRF'nin

saygınlığını zedeleyen ya da basketbolun değerini düşüren basketbolcu ve kulüp görevlilerine 1 ila

3 müsabakadan men ile en üst erkekler basketbol ligi için l5.00O.-TL'den 75.000.-TL'ye kadar. en

üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi için 5.000.-Tl'den

25.000.-TL'ye kadar, diğer büyükler ligleri için 1.500.-TL'den 7.500.-TL'ye kadar, alt yaş

kategorileri için 500.-TL'den 2.500.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(2) İhlalin kulüp yöneticileri tarafindan gerçekleştirilmesi halinde 15 giinden 45 güne kadar hak

mahrumiyeti cezası ile en üst erkekler basketbol ligi için 25.000.-Tl'den 125.000.-TL'ye kadar. en

üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi için 7.500.-Tl'den

37.500.-TL'ye kadar. diğer büyükler ligleri için 2.000.-TL'den 10.000.-TL'ye kadar. alt yaş

kategorileri için 750.-Tl'den 4.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(3) İhıaıin ilk defa gerçekleştirilmesi halinde TBF Disiplin Kurulu, sadece ihtar ya da para cezasına

da hükmedebileceği gibi ihlalin ağırlığına göre sürekli hak mahrumiyeti cezasıı 1 puandan 5 puana

kadar puan indirme cezası ve paıa cezasını birlikte veya ayrı ayrr verebilir.

(4) Fiillerin müsabaka görevlileri, resmi görevliler. TBF yöneticilerİne karşı gerçekleştirilmesi

halinde verilecek ceza yarısma kadar artırılabilir.

(5) Basketbotcular. kulüp görevlileri ya da yöneticileri tarafından; her türlü iletişim araçları. sosYal

medya, basın yayın organı ve sair şekilde bir müsabakaya ilişkin olarak müsabaka görevlileri ile

i(ibat kurulması halinde ihlal gerçekleşmiş sayılır ve verilecek ceza bir kat oranında artırı]ır.

Müsabaka görevlilerinin kendileri ile kurulan bu kapsamdaki iletişimi bildirmemiş olmaları halinde

de. kendileri açısından ihlal gerçekleşmiş sayılır.

(6) İhlalin failinin müsabaka görevlisi veya resmi görevli olması halinde.60 giinden az olmamak

üzere hak mahrumiyeti cezası verilir.

MADDE 30 - SPORTMENLİĞE AYKIRI AÇIKLAMALAR

(l) Basın ve yayın organları, sosyal medya yahut sair iletişim aracıyla sportmenlİğe, spor ahlakına

veya fair_play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunan; açıklamaları ile TBF'nin saygınlığını

zedeleyen. basketbolun değerini düşüren. sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden, tarafiar

fiillerine sebebiyet verebilecek müiyette beyanlarda bulunan, spor müsabakalannın taraflarını-

müsabakalardaki görevlileri. spor kulübü veya TBF yöneticilerini rencide edecek ya da bu kiŞilere

husumet duyulmasına neden olabilecek şekilde açıklamada bulunan basketbolcu ve kulüP

görevlilerine 2 ila 5 müsabakadan men cezası ile en üst erkekler basketbol ligi için 25.000.-Tl'den

l25.000.-TL'ye kadar. en üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi

için 7.500._Tl,den 37.50O._TL,ye kadar. diğer büyükler ligleri için 2.000.-TL,den 10.000.-TL,l,e

kadar, alt yaş kategorileri için 750.-Tl'den 4.000.-TL'ye kadar para cezası verilir. . :- ,-1i,-_

(2) ihlalin kulüp yöneticileri tarafindan gerçekleştirilmesi halinde 30 günden OO gtlner',{ı{ğ,Ual.

mahrumiyeti cezası ile en üst erkekler basketbol ligi için 35.000.-TL'den 175.000.-rl-'İd naar]tıİ,"

üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi için 10.000.-Ti-'den' '

",l
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50.000.-TL'ye kadar. diğer büyükler ligleri için 2.500.-TL'den 12.500.-TL'ye kadar. alt yaş

kategorileri için 1.000.-TL'den 5.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(3) l. fikrada belirtilen fiillerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi inlemet siteleri.

kulüp televizyonları) ve sosyal medya hesapları aracılığı ile herhangi bir isim belirtilmeksizin veya

yönetim kurulu tabiri kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde fiil kulüpten sadlr sayılır ve Kulübe en

üst erkekler basketbol ligi için 50.000.-TL'den 250.000.-TL'ye kadar, en üst kadınlar basketbol ligi

ve en üSt erkekler basketbol liginin bir alt ligi için 15.000.-TL'den 75.000.-TL'ye kadar, diğer

büyükler ligleri için 3.50O._TL,den l7.500.-TL,ye kadar, alt yaş kategorileri için 1.500._TL,den

7.500.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(5) ihlalin ilk defa gerçekleştirilmesi halinde TBF Disiplin Kurulu, sadece ihtar ya da para cezasrna

da hükmedebiteceği gibi ihlalin ağırlığına göre sürekli hak mahrumiyeti cezası; 1 puandan 5 puana

kadar puan indirme cezası ve para cezasını birlikte veya ayn ayn verebilir.

(6) İhlalin ilk defa gerçekleştirilmesi halinde TBF Disiplin Kurulu, sadece ihtar.va da para cezasına

da hükmedebilir.

MADDE 3ı - KiŞİLiK HAKLARINA SALDIRJ, HAKARET VE TEHDİT

(l) TBF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, basketbolculara. yöneticilere veya diğer ilgili

kulüp ve kişilere, hakaret eden. söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına

saldırıda bulunan basketbolcu ve kulüp görevlilerine 3 ila 7 müsabakadan men cezası ile en üs1

erkekler basketbol ligi için 35.000.-TL'den l75.000.-TL'ye kadar. en üst kadınlar basketbol ligi ve

en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi için 10.000.-Tl-'den 50.000.-TL'ye kadar. diğer

büyfüler ligleri için 2.500.-TL'den l2.500.-TL'ye kadar. alt yaş kategorileri için 1 .000.-TL'den

5.000.-TL'ye kadar para cezası verilir. Fiillerin müsabaka görevlileri. resmi görevlilere. TBF ile
Kulüp yöneticilerine yönelik olması halinde verilecek para cezası yansına kadar artırılabilir.

(2) İhlalin kulüp yöneticileri tarafindan gerçekleştirilmesi halinde 45 giinden 90 güne kadar hak

mahrumiyeti cezası ile en üst erkekler basketbol ligi için 50,000.-Tl-'den 250.000.-TL'ye kadar. en

üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi için l5.000.-Tl'den
75.000.-TL'ye kadar. diğer büyfüler ligleri için 3.500.-TL'den 17.500.-TL'l,e kadar, alt y,aş

kategorileri için 1.500.-TL'den 7.500.-TL'ye kadar pata cezas1. verilir. Fiillerin müsabaka

görevlileri, resmi görevlilere" TBF ile Kulüp yöneticilerine yönelik olması halinde verilecek para

cezası yarlslna kadar artınlabilir.

(3) İhlalin failinin müsabaka görevlisi veya resmi görevli olması halinde. 90 günden l80 güne

kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

(4) İhlalin ilk defa gerçekleştirilmesi halinde TBF Disiplin Kurulu. sadece ihtar ya da paıa cezastna

da hükmedebileceği gibi ihlalin ağırhğına göre sürekli hak mahrumiyeti cezası; 1 puandan 5 puana

kadar puan indirme cezası ve paıa cezasını birlikte veya ayn ayrı verebilir.

MADDE 32 - AYRIMCILIK VE inBoı-oıi« pROPAGANDA

(l) Müsabaka öncesinde, esnasında, sonrasında, basın ve yayın organlan, sosyal medya ydhut sair

iletişim aracılığıyla yahut diğer vasıtalarla her türlü ırk. dil, din, etnik köken ve ideoloji ay4nıcillğ1 
,
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yapan veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yapan basketbolcu ve kulüp görevlilerine 6 ila 24

müsabakadan men ve en üst erkekler basketbol ligi için 75.000.-Tl'den 300.000.-TL'ye kadar. en

üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi için 25.000.-Tl-'den

l25.000._TL,ye kadar, diğer büyükler ligleri için 7.500._Tl,den 37.500._TL,ye kadar, alt yaş

kategorileri için 2.000.-TL'den10.00O.-TL'ye kadar para cezası verilir.

2) ihlalin kulüp yöneticileri tarafindan gerçekleştirilmesi halinde 60 günden 180 güne kadar hak

mahrumiyeti cezasl ile en üst erkekler basketbol ligi için 100.000.-Tl'den 350.000.-TL'ye kadar.

en üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi için 30.000--Tl-'den

l50.000._TL,ye kadar, diğer büyükler ligleri için l0.000._TL,den 50.000._TL,ye kadar, alt yaş

kategorileri için 3.000.-TL'den l5.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(3) Taraftarları yukarıda tanımlanan fiili gerçekleştiren ya da failin kastı ve fiilin niteliğine göre

cezaya konu fiil kendisinden sadır sayılacak kulüplere en üst erkekler basketbol ligi iÇin l00.000.-

Tl,den 350.000._TL'ye kadar, en üst kadrnlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir

alt ligi için 30.000._TL'den l50.000.-TL'ye kadar. diğer büyükler ligleri için 10.000.-TL'den

50.000.-TL'ye kadar, alt yaş kategorileri için 3.000.-Tl'den 15.000.-TL'ye kadar para cezası

verilir.

(4) ihlalin failinin müsabaka görevlisi veya resmi görevli olması halinde. l yıldan 4 yıla kadar hak

mahrumiyeti cezası verilir.

(5) Aynca ihlalin ağırlığına göre kişi ve kulüplere; bir veya daha fazla müsabakayı seyİrcisiz

oynama, salon kapatma, hükmen mağlubiyet, ödüllerin iadesi, 1isansın iptali, sürekli hak

mürumiyeti, puan indirme. bir alt lige düşiirme. ihraç ve para cezası gibi ek cezalar da birlikte veYa

ayrı ayrı verilebilir.

MADDE 33 - KURAL DIŞI HAREKET, SALDIRI VE KAVGA

(l) Basketbol oyun kurallarına aykırı sert, ciddi ve şiddetli fiili müdahalesi nedeniyle müsabakadan

doğrudan diskalifiye edilen (müsabakadan çıkarılan) yahut diskalifiyeyi gerektiren sert, ciddi ve

şiddetli fiili müdahalesi rapor edilen basketbolcuya ve kulüp görevlisine 2 ila 5 müsabakadan men

cezası ile: erkekler basketbol ligi için 25.000.-Tl'den 125.000.-TL'ye kadar. en üst kadınlar

basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi için 7.500.-Tl'den 22.500.-TL',ve

kadar. diğer büyükler ligleri için 2.000.-TL'den l0.000._TL'ye kadar, alt yaş kategorileri için 750._

Tl'den 4 .000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(2) Basketbolcu, kulüp görevtileri, tarafindan gerçekleştirilen fiili müdahalenin saldın boyutunda

olduğu ya da ttikürme şeklinde gerçekleştiği durumlarda 4 ila 12 müsabakadan men cezası Ve en üst

erkekler basketbol ligi için 50.000.-Tl'den 250.000.-TL'ye kadar, en üst kadınlar basketbol ligi ve

en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi için 15.000.-Tl,den 75.000.-TL,ye kadar. diğer

büyükler ligleri için 3.500.-TL'den 17.500.-TL'ye kadar, alt yaş kategorileri için 1.500.-TL'den

7.5O0._TL'ye kadar para cezası verilir. İhlatin kulllp yöneticileri taıafından gerçekleştirilmesi

halinde 45 günden 90 güne kadar hak mahrumiyeti cezası ile en üst erkekler basketbol ligi için

50.000.-Tl'den 250.000._TL'ye kadar, en üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol

liginin bir alt ligi için l5.000.-TL'den 75.000.-TL'ye kadar, diğer büyükler ligleri için ] 20P,-
Tl'den l7.500.-TL'ye kadar, alt yaş kategorileri için 1.500.-Tl'den 7.500.-TL'ye kadar tPa:ra cezaSı '

aa a
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verilir. Fiillerin müsabaka görevlileri, resmi görevlilere. TBF ile Kulüp yöneticilerine yönelik

olması halinde verilecek para cezasl yarısına kadar artınlabilir.

(3) Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen basketbolcu ve kulüp

görevlilerine 3 ila 7 müsabakadan men cezası ve en üst erkekler basketbol ligi için 35.000.-Tl'den

175.00O.-TL'ye kadar, en üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi

için l0.000,-Tl-'den 50.000.-TL'ye kadar. diğer bül,ükler ligleri için 2.5O0.-TL'den 12.500.-TL'l,e

kadar, alt yaş kategorileri için 1.000._TL'den 5.000.-TL'l,e kadar para cezası verilir. İhlalin kuliip

yöneticileri tarafından gerçekleştirilmesi halinde 45 giinden 90 güne kadar süre kadar hak

mahrumiyeti cezası ile en üst erkekler basketbol ligi için en üst erkekler basketbol ligi için 50.000.-

TL'den 250.000.-TL'ye kadar, en üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir

alt ligi için l5.000.-Tl'den 75.000.-TL'ye kadar, diğer büytikler ligleri için 3.500.-Tl'den 'l7.500.-

TL'ye kadar. alt yaş kategorileri için 1.500.-Tl-'den 7.500.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(4) ihlalin ilk defa gerçekleştirilmesi halinde TBF Disiplin Kurulu, sadece ihtar ya da para cezasına

da hükmedebileceği gibi ihlalin ağırlığına göre sürekli hak mahrumiyeti cezası; l puandan 5 puana

kadar puan indirme cezası ve pala cezaslnı birlikte veya ayrı ayrı verebilir.

(5) Fiillerin müsabaka görevlileri, resmi görevlilere, TBF ile Kulüp yöneticilerine yönelik olması

halinde bu maddede yazılı para ceza|arı yartsrna kadar anırılarak ı,erilir.

(6) ihlalin failinin müsabaka görevlisi veya resmi görevli olması halinde, 90 günden az olmamak

üzere hak mahrumiyeti cezası verilir.

MADDE 34 _ TALİMATLARA AYKIRI HAREKET

(1) Basketbol ile ilgi[i mevzuat hükümlerini, TBF düzenlemelerini, basketbol o}un kurallarlnı ihlal

eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayfl ceza hiikmü bulunmadığı takdirde bu talimatta belirlenen

disiplin cezaları ile cezalandırılır.

(2) Aynca ihlalin ağırlığına göre kişi ve kulüplere; bir veya daha faz|a müsabakayı seyircisiz

oynama, salon kapatma, hükmen mağlubiyet. ödüllerin iadesi, lisansın iptali, sürekli hak

mahrumiyeti. puan indirme, bir alt lige düşiirme. ihraç ve para cezası gibi ek ceza|ar da birlikte veya

ayrı ayrt verilebilir.

MADDE 35 - BELGELERiN HAKSIZ KULLANIMI vE SAHTECİLiK

(l) Hak sahibi olmadığı halde başkalanna ait lisans, akreditasyon kanı ve sair uygunluk belgelerini

kullanarak TBF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışan veya bu fiile herhangi bir şekilde
iştirak eden basketbolcu ve kulüp görevlilerine 4 i|a |2 müsabakadan men cezasr ile ve en üst

erkekler basketbol ligi için 50.000.-TL'den 250.000.-TL'ye kadar, en üst kadınlar basketbol ligi ve

en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi için 15.000.-Tl'den 75.000.-TL'ye kadar. diğer

büyükler ligleri için 3.500.-TL'den 17.500.-TL'ye kadar, alt yaş kategorileri için 1.500.-TL'den

7.500.-TL'ye kadar para cezası verilir. İhlalin kultlp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmesi

halinde 60 günden 120 güne kadar süre kadar hak mahrumiyeti cezası ile en üst erkekler basketbol

ligi için 75.000.-Tl'den 300.000.-TL'ye kadar, en üst kadınlar basketbol ligi ve en iıst,e,rktikiŞ'
basketbol liginin bir alt ligi için 25.0O0.-TL'den l25.000.-TL'ye kadar, diğer büyükler lillÖri için

,:ı",, '" 'l,"
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7.5OO._TL'den 37.5O0.-TL'ye kadar, alt yaş kategorileri için 2.000.-TL'denl0.000.-TL'ye kadar

para cezası verilir.

(2) Lisans ve sair uygunluk belgeleri iizerinde sahtecilik yapan ya da bu nitelikteki belgeleri

kullanmak veya kullandırmak sureti ile TBF'yi veya ilgilileri yanıltmaya çalışan basketbolcu ve

kulüp görevlilerine 6 ila 14 müsabakadan men cezası ile en üst erkekler basketbol ligi için 50.000.-

T1-'den 250.000._TL'ye kadar, en üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir

alt ligi için 15.000._TL'den 75.000._TL'ye kadar, diğerbüyfüler ligleri için 3.500.-TL'den l7.500._

TL'ye kadar, alt yaş kategorileri için 1.50O.-TL'den 7.500.-TL'ye kadar para cezası verilir. İhlalin

kulüp yöneticileri tarafindan gerçekleştirilmesi halinde 90 günden 180 güne kadar süre kadar hak

mahrumiyeti cezası ile en üst erkekler basketbol ligi için 75.000.-Tl'den 300.000._TL'ye kadar, en

üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi için 25.000.-Tl'den

125.0O0._TL.ye kadar, diğer büyiikler ligleri için 7.500._Tl,den 37.500._TL,ye kadar, alt yaş

kategorileri için 2.000.-TL'den1 0.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(3) Bu madde kapsamındaki fiilleri işleyen kişilerin bağlı bulundukları kulüplere en üSt erkekler

basketbol ligi için l00.000._Tl'den 350.000.-TL'ye kadar, en üst kadınlar basketbol ligi ve en üst

erkekler basketbol liginin bir alt ligi için 30.000.-Tl'den 150.000.-TL'ye kadar, diğer büyükler

ligleri için 10.000.-TL'den 50.000.-TL'ye kadar, alt yaş kategorileri için 3.000._TL'den l5.000._

TL'ye kadar para cezası verilir.

(4) ihlalin failinin müsabaka görevlisi veya resmi görevli olması halinde, 150 günden az o]mamak

üzere hak mahıumiyeti cezası verilir.

(5) Ayrıca ihlalin ağırlığına göre kişi ve kulüplere; bir veya daha fazla müsabakayı serircisiz

oynama, salon kapatma, hükmen mağlubiyet, ödüllerin iadesi, lisansın iptali, sürekli hak

mahrumiyeti, puan indirme, bir att lige düştlrme, para cezasl ve ihraç gibi ek cezalar da birlikte veYa

ayrı ayn verilebilir.

MADDE 36 - CEZAYA, TEDBiRE ve »İsİpr-iN KURULU KARARINA UYMAMA

Cezalı olduğu sırada veya hakkında idari tedbir uygulanmaya devam edildiği sırada. herhangi bir

şekilde müsabakalara katılan basketbolcu ve kulüp görevlilerine 4 ila 24 müsabakadan men cezası

ile ve en üst erkekler basketbol ligi için 50.000.-Tl'den 250.000.-TL'ye kadar. en üst kadınlar

basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi için 15.000.-Tl'den 75.000.-TL'ye

kadar, diğer büyükler ligleri için 3.500.-Tl'den 17.500.-TL'ye kadar, alt yaş kategorileri için

1.500.-TL,den 7.500.-TL'ye kadar para cezası verilir. ihüaıin kuılip yöneticileri tarafından

gerçekleştirilmesi halinde 60 günden 180 gıine kadar siire kadar hak mÜrumİyeti cezası ile en üSt

erkekler basketbot ligi için 75.000.-TL'den 3O0.0O0.-TL'ye kadar, en üsl kadınlar basketbol ligi ve

en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi için 25.000.-Tl'den 125.000.-TL'ye kadar, diğer

büyükler ligleri için 7.5OO.-TL,den 37.500.-TL,ye kadar, alt yaş kategorileri için 2.000.-TL,den

l 0.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

MADDE 37 _ MİLLi MÜSABAKAYA KATILMAMA ?*

(1) Bildirime rağmen geçerli bir mazereti olmaksızın resmİ veya özel milli müsaba\'alara vel'a

hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka ye.it i terk edeıİi. 1

lf
.!
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basketbolcu ve kulüp görevlilerine 6 ila 24 müsabakadan men cezası ile en üst erkekler basketbol

ligi için 75.000.-Tl-'den 300.000.-TL'ye kadar. en üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler

basketbol liginin bir alt ligi için 25.000.-TL'den l25.000.-TL'ye kadar, diğer büyükler ligleri için

7.500.-Tl'den 37.500.-TL'ye kadar, alt yaş kategorileri için 2.000.-TL'den 10.000.-TL'ye kadar

para cezası verilir.

(2) Resmi veya özel milli müsabakaları veya hazırlık çalışmalan esnasında kamp program ve

kurallarına uymayan basketbolcu ve kulüp görevlilerine 3 ila l2 müsabakadan men cezası Ve en üst

erkekler basketbol ligi için 50.000.-TL'den 250.000.-TL'ye kadar, en üst kadınlar basketbol ligi ve

en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi için 15.000.-Tl'den 75,000.-TL'ye kadar, diğer

büyiikler ligleri için 3.500.-TL,den 17.500.-TL,ye kadar, alt yaş kategorileri için 1.500._TL,den

7.500.-TL'ye kadar para cezasr verilir. Davranış ile ilgili olarak kadrodan çıkartılma gerçekleşmesi

halinde l .fıkra hükmü uygulanır.

(3) Sakatlık veya diğer sağlık sorunları nedeniyle temsili ve milli müsabakal ara veya bunlara ait

hazırlık çalışmalan için mazeret beyan eden basketbolcu. TBF tarafından belirlenecek bir sağlık

kuruluşundan rapor getirmek zorrındadrr. Başka kuruluşlardan alınacak raporlar mazeret için geçerli

sayılmaz.

(4) Bu madde kapsamında gerçekleşen ihlallerle ilgisi olduğu kabul edilen kulüp yahut diğer

kişilere de en üst erkekler basketbol ligi için 100.000.-Tl'den 350.000.-TL'ye kadar, en üst

kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi için 30.000.-TL'den 150.000.-

TL'ye kadar, diğer büyükler ligleri için 10.000.-Tl'den 50.000.-TL'ye kadar, alt yaş kategorileri

için 3.000.-TL'den l5.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(5) ihlalin ilk defa gerçekleştirilmiş olması halinde ve ağırlığı dikkate alınarak TBF Disiplin
Kurulu gerekli gördüğü takdirde sadece ihtar ya da para cezaslna hükmedebilir. Ayrıca ihlalin

ağırlığına göre kişi veya kulüplere; bir veya daha faz|a müsabakayı seyircisiz oynama. salon

kapatma. hükmen mağlubiyet, ödüllerin iadesi. lisansın iptali, sürekli hak mahrumiyeti. puan

indirme, bir alt lige düşürme, ihıaç, para cezası gibi ek cezalar da birlikte veya ayn ayrı verilebilir.

(6) Bu hüküm il karmalanna seçilen basketbolcular için de uygulanır.

MADDE 3S - SEYİRCİ OLAYLARI

(l) Müsabakaların oynandığı, antrenmanların yapıldığı saionların içinde veya dışında 1"ahut

müsabaka haricinde güvenlik, düzen ve disiplinin sağlanmasına ilişkin kuralları seyircisi.

görevlileri. basketbolcuları ve sair mensupları tarafından bireysel veya toplu bir biçimde ihlal

edilmesinden sorumlu kulüplere olayın ağırlığına göre, para cezası, salon kapatma ve seyircisiz

oynama cezaları birlikte veya ayn ayrı verilebilir.

(2) Bu maddede yazılı ihlallerden ötiirii kulüpler, aşağıdaki gibi kademeli olarak cezalandırılır:
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l. iltl-.{t_ 2.iIlL,\L 3.iIlLAL 5.illl. \l. 6,iltL.\t.
7.iHLAL vE
soNRAKi
iHLALLER

BsL l5.000 Tl- 25.000 TL ]5.000 TL

KBSLİ tJl - 5,000 Tl- 7.500l,L l0.00o TL

DiĞ[R
Bİ\ (,lilER l,500 Tl- 2.000 TL 2,500 TL

ALT YAŞ 750 TL t,000 Tt

I MÜSABAKA
sEYiRcİsiz

2 MÜsABAKA
sEYiRCisiZ

l5.000 TL

l MÜSABAKA
sEYiRCisIz

2 MÜSABAKA
sEYiRCisiZ

5.000 TL

2 MÜSABAKA
SEYiRcisiZ

25.000 TL

l5.000 Tl-

t MÜSABAKA 
isFYlRclslz l

2 MÜSABAKA
SEYiRcisiZ

7.500 TL

l MÜSABAKA
sEYiRCisİZ

TL00

l
-]

(3) Ev sahibi olunan müsabakada ve deplasmanda gerçekleşen seyirci olayları. birbirleri için

tekerrüre esas teşkil etmezler. Yukandaki tabloda yer alan cezalandırma (ihlal) kademeleri

hesabında. bir müsabaka boyunca gerçekleşen ihlaller bir ihlal olarak kabul edilir.

(4) Bu madde kapsamındaki ihlalin. kulüpterden herhangi birinin ev sahibi sayılmadığı taralsız

sahada oynanan müsabakalarda gerçekleşmesi halinde, ilgili kulüp misafir kulüp olarak

değerlendirilir. Kulübün bu madde kapsamında. ev sahibi olarak oynanan müsabakada aldığı ceza.

ilgili kulübün ev süibi olarak oynayacağı müsabakalarda; misafir kulüp olarak oynanan

müsabakada ald ığı ceza, ilgili kulübün misafir kulüp olarak oynayacağı müsabakalarda infaz edilir.

(5) Ayrıca ihlalin ağırlığına göre kişi veya kulüplere yukarıdaki ceza|ara ek olarak; bir veya daha

fazla müsabakayı seyircisiz oynııma, salon kapatma, hükmen mağlubiyet, ödüllerin iadesi, lisansın

iptali, sürekli hak mahrumiyeti, puan indirme, bir alt lige düşürme, İhraç, para cezası da birlikte

veya ayrı ayrı verilebilir.

(6) Yaşanan fiillerden sorumlu olan kişiler de aynca bu talimat kapsamında cezalandırı]ır.

(7) Meydana gelen maddi zarar sorumlulara tazmin ettirilir.

(8) Bu maddede anılan fiillerin infazında yönünden lig ve kupa müsabakaları ayrı kategoride kabul

edilir.

MADDE 39 - ÇiRKiN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT 
: ,. _.:::

(l) Müsabakaların oynandığı salonların içinde veya dışında, toplu bir biçimde. söz ve hareketlerle

ya da benzeri araçlar ile aşağılayıcı, tahrik veya taciz edici nitelikte tezahüratta bulunulmğşındaıi .'i. "

tı
.,,)X,

,ii. 4 \\
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sonımlu kulüplere olayın ağırlığına göre, para cezası, salon kapatma ve seyİrcisiz oynama cezaları

birlikte veya ayrı ayn verilebilir.

(2) Bu maddede yazılı ihlallerden ötürü kulüpler, aşağıdaki gibi kademeli olarak cezalandırılır:

1_ 1HL{l. 2.iıtLAL J.iüıı..\L ü.iHLAL 5.iHLAL 6.iHLAL
7.iHLAL \T
soNR{Ki
iHLALLfR

BSt. l5.000 TL 25.000 TL ]5.000 Tl j0.000 TL

KRSl.ı Bl s ,000 TL -5(1ı il l0,000 TL

İ MÜSABAKA
sEYlRclSiz

] 5,000 TL

5.000 TL

DiĞER
Bİ\ üKLIR 1.500,1l. 2 000 TL 2.500 TL 3.500l,L

AL],1,Aş 500 TL 5( TL 1.000 TL

l MÜSABAKA
sEYiRcisiZ

2 MüSABAKA
SEYiRCisiZ

l5.000 TL 25,000 TL

7.500 TL

2,000 TL

750 TL

2 MüSABAKA
SEYiRCisiZ

l MüSABAKA
SEYiRclslZ

2 MüSABAKA
sEYiRCisıZ

7.500 TL

2 000 TL

İ MÜSABAKA
sEYıRcisiZ

l 500 TL

z vüsıgıre l

sEyiRcisiz i

5O! Tt

(3) Herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle

özdeşleştirecek şekilde toplu olarak tezahürat yapılması halinde verilecek ceza bir katı oranında

artırılır.

(4) Ev sahibi olunan müsabakada ve deplasmanda gerçekleşen seyirci olayları, birbirleri için

tekerrüre esas teşkil etmezler. Yukarıdaki tabloda yer a]an cezalandırma (ihlal) kademeleri

hesabında. bir müsabaka boyunca gerçekleşen ihlaller bir ihlal olarak kabul edilir.

(5) Bu madde kapsamındaki ihlalin. kulüplerden herhangi birinin ev sahibi sayılmadığı tarafsıZ

sahada oynanan müsabakalarda gerçekleşmesi halinde, ilgili kulüp misafir kulüp olarak

değerlendirilir. Kulübün bu madde kapsamında. ev sahibi olarak oynanan müsabakada aldığı ceza.

ilgili kulübün ev sahibi olarak oynayacağı müsabakalarda; misafir kulüp olarak oynanan

müsabakada a|dığı ceza, ilgili kulübün misafir kulüp olarak oynayacağı müsabakalarda infaz edilir.

(6) Ayrıca ihlalin ağırlığına göre kişi veya kulüplere 1.ukandaki ceza\ara ek olarak; bir veya daha

fazla müsabakayı seyircisiz oynama, salon kapatma, hiikmen mağlubiyet, ödüllerin iadesi. lisansın

iptali. sürekli hak mürumiyeti. puan indirme, bir alt lige düşürme, ihraç. para cezası da birlikI.1..,

(7) Bu maddede anılan fiiller yönünden lig ve kupa müsabakalan ayn kategoride kabul ediJit..
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MADDE 40 - MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME

(l) Müsabaka sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç r,eya sair menfaaı temin eden

kişitere 2 yıldan 5 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. İhlalin kulilp yöneticileri tarafindan

gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere puan indirme ve bir alt lige düşürme cezası

birlikte veya ayn ayn verilebilir.

(2) Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu ihlalden dolayı müşterek fail olarak cezalandırı]ır.

Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya vanlmış olması halinde dahi. ihlal

tamamlanmış gibi cezay a hükmolunur.

(3) Şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakaslnrn anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına

katkıda bulunan kişiler de birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Kazanç veya sair menfaat vaat veya teklifinde bulunulması halinde, anlaşmaya varılamadığı

takdirde, ihlalin teşebbüs aşamasında kalmış olması dolayısıyla cezaya hükmolunur. Fİİlİn teşebbüs

aşamasında kalması halinde ilgili kişilere 1 yıldarı 4 yıla kadar müsabakadan men veya hak

mahrumiyeti cezası verilir. İhlale teşebbüsün kulüp yöneticileri tarafindan gerçekleştirilmiş olması

durumunda ilgili kulüplere puan indirme ve bir alt lige düşilrme cezası birlikte veya ayrı ayrı

verilebilir.

(4) İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ve kulüplere ayrrca para cezası verilebilir.

(5) ihlalin failinin müsabaka görevlisi veya resmi görevli olması halinde sıitekli hak mahrumiyeti

cezası verilir.

MADDE 4l - BAHİS

(t) Kulüplerin görevlilerinin. yöneticilerinin. basketbolculann, müsabaka görevlilerinin. resmi

görevlilerin ve diğer kişilerin basketbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri

şans oyunlanna doğrudan ya da dolaylı olarak katılması yasaktlr. Aksine hareket eden kulüplerin

görevlileri, yöneticileri ve basketbolcuları l yıldan 4 yıla kadar müsabakalardan men veva hak

mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(2) İhlalin failinin müsabaka görevlisi veya resmi görevli olması halinde sürekli hak mahrumiyeti

cezası verilir. İhlalin kultip yöneticileri tarafindan gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili
kulüplere puan indirme ve bir alt lige düşürme cezası birlikte veya ayn ayn verilebilir.

(2) İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ve kulüplere aynca paIa cezası verilebilir.

MADDE 42 - GÖREVi KÖTÜYE KULLANMA VEYA iHMAL

(l) Disiplin Talimatı kapsamında olup TBF tarafindan kendisine verilen görevinin gereklerine

aykın hareket edenlere l aydan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. Disiplin Kurulu gerekli

görmesi halinde ilgililere sürekli hak mahrumiyeti veya lisansın iptali cezası verebilir.

(2) Disiplin Talimatı kapsamında olup TBF tarafından kendisine verilen görevinin gereklerini

yapmakta ihmal veya gecikme gösteren kişilere 15 giinden 2 yıla kadar hak mahrumiygti cezası

verilir.

(3) Bu maddede anılan cezalar ile birlikte para cezasına da hükmedilebilir.

Basketbol Disiplin Talimat 19
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MADDE 43 - TANIKLIKTAN veya BELGI İsRAzıNnaN KAÇINMA, GERÇEGE
AYKIRI BEYAN

(l) Disiplin Kurulu tarafindan tanıklık için çağırılmasına rağmen geçerli bir neden olmaksızın bu

karara uymayan kişilere yahut geçerli bir neden olmaksızın kendisinden istenen belgeleri süresinde

ibraz etmekten kaçınan kişi ve kulüplere en üst erkekler basketbol ligi için 35.000.-Tl'den

175.000.-TL'ye kadar, en üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir alt iigi

için l0.000.-Tl'den 50.000.-TL'ye kadar, diğer büyükler ligleri için 2.500.-Tl'den 12.500.-TL'ye

kadar, alt yaş kategorileri için 1.000.-TL'den 5.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(2) Gerçeğe aykırı şekilde tanıkhkta bulunan kişilere ise bu maddede yazılı cezaların iki katı

oranında para cezası verilir.

(3) Ayrıca ihlalin ağırlığına göre kişi veya kulüplere; seyircisiz oynama, salon kapatma. hükmen

mağlubiyet, lisansın iptali, sürekli hak mahrumiyeti, puan indirme, bir alt lige düşürme. ihraç. para

cezası gibi ek cezalar da birlikte veya ayrı ayrı verilebilir.

MADDE 44 - HÜKÜMLÜLÜK

Ertelenmiş olsa dahi kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla bir süre ile hapis cezasına

çarptırılanlar ya da Devletin güvenliğine veya anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine veya milli
savunmaya ya da Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, şike ve teşvik primi suçlanndan mahküm

olanlar sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

MADDE 45 - MÜSABAKAYA KATILMAMA VE MÜSABAKADAN ÇEKME
(l) Geçerli mazereti olmadan müsabakaya y6da kupa ve/veya madalya seremonisine katılmayan

kulübe l puandan l0 puana kadar puan indirme cezası ile birlikte en üst erkekler basketbol ligi için
l00.000.-Tl'den 350.000.-TL'ye kadar, en üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol

liginin bir alt ligi için 30.000.-Tl'den l50.000.-TL'ye kadar. diğer büyükler ligleri için l0.000.-

Tl'den 50.000.-TL'ye kadar, alt yaş kategorileri için 3.000.-Tl'den 15.000.-TL'ye kadar para

cezası verilir.

(2) Müsabakalara kaılmayan basketbolcular ile bunlann katılmasına engel olan kişilere. 4 ila l2
müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası ile birlikte en üst erkekler basketbol ligi için
50.000.-Tl'den 250.000.-TL'ye kadar, en üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol

liginin bir alt ligi için 15.000.-Tl'den 75.000.-TL'ye kadar, diğer büyiikler ligleri için 3.500.-

Tl'den l7.500.-TL'ye kadar, alt yaş kategorileri için l .500.-Tl'den 7.500.-TL'ye kadar para cezası

verilir.

(3) Müsabaka sırasında takımını müsabakadan çeken antrenör ve yöneticilere, 3 aydan 3 yıla kadar

üzere hak mahrumiyeti cezası ile birlikte en üst erkekler basketbol ligi için 75.000.-Tl'den
300.000.-TL'ye kadar. en üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi
için 25.000.-TL'den l25.000.-TL'ye kadar. diğer büyükler ligleri için 7.500.-TL'den 32.500.-TL'ye
kadar. alı yaş kategorileri için 2.000.-TL'den 10.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(4) Aynca ihlalin ağrlığına göre kişi ve kulüplere; bir veya daha faz|a müsabakayı seyircis.iz

oynama, salon kapatma, hiikmen mağlubiyeı, ödütlerin iadesi, lisansın iptali, sü#k[ , hak
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mahrumiyeti, puan indirme, bir alt lige düşürme, para cezasr, ihraç gibi ek cezalar da birlikte veya

ayrl ayn verilebilir.

MADDE 46 - DoPiNG

Doping ve dopingle mücadele ile ilgili hususlar ve bunlara verilecek disiplin cezaları konusunda

TBF Dopingle Mücadele Talimatı hükümleri uygulanır,

V. DİsiPLiN KURULU VE DiSİPLİN YARGILAMASI

MADDE 47 -DİSİPLİN KURULUNUN KURULUŞU

(l) Disiplin Kurulu, dört yıl için genel kurui tarafındarı seçilen ana statüde belirtilen özelliklere

sahip beş asıl, üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler Kurul'un ilk toplantısında kendi aralarından bir

başkan vekili ve bir raportör Seçer. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça

görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölilm veya istifası

halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe yedek üye, başkan tarafindan çağrılarak

kurul tamamlanır.

(2) Aralıksız üç veya bir takvim yılı içinde toplam 8 toplanııya mazereisiz, bir takvim yıhndaki

toplantıların üçte birine mazeretli de olsa katılmayan üye çekilmiş sayılır.

MADDE 4s - DisİPLİN KURULUNUN GÖREVLERi

Disiplin Kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca,

Federasyondan izin alınmak suretiyle, düzenlenen yanş ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağh

spor dallan ile ilgili faaliyette bulrınan kuruluş, basketbolcu, hakem, antrenör, öğretici. menajer.

yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiPlin

işlerine bakar.

MADDE 49 _ DiSiPLİN SORUŞTURMASI VE DİSiPLiN KURULUNA SEVK

(1) TBF Hukuk Müşavirliği tarafından Hukuk Fakültesi mezunlan arasından görevlendirilen ve

müşavirlik bünyesinde disiplin sevklerinden sorumlu olarak görev yapan disiplin müfettişleri,

disiplin ihlallerini soruşturma mercileridir. Disiplin müfettİşleri, disiplİn soruşturma ve

yargılamasında TBF'yi temsil eder.

(2) Müsabaka görevlileri tarafından düzenlenen raporlar. özel bir düzenleme olmadığı takdirde.

müsabakanın bitiminden sonraki 6 saat içerisinde TBF Hukuk Müşavirliği'ne gönderilir ve TBF

Hukuk Müşavirliği tarafindan müsabaka görevlileri raporları üzerİnde yapılacak değerlendirmeyle

Disiplin Kuruluna sevki gereken hususların tespiti halinde 24 saat içerisinde sevk işlemi yapılır.

Sevk yazılannda olayın özeti, tarihi, müsabakanın kategorisi, sevki gerektiren ihlal,

cezalandırılması istenen kişi ve kulüplerin isimleri belirtilir.

(3) Disiplin Müfettişleri yal zcamüsabaka görevlileri raporları ile sınırlı olmayacak şekilde: TBF

Disiplin Kurulu'nun görevine giren işlerle ilgili başvuru ve saİr tespitler üzerine de soruşturma

başlatarak Disiplin Kurulu'na sevk edebilir. _ 
-J'"":- 

' '

(4) Hakemlerin ve Merkez Hakem Kurulu tarafindan atanan diğer kişilerin fiilleri öıice.Mer!ez,

Hakem Kurulu'nca incelenir ve düzenlenecek raporia birlikte disiplin müfettişlerine iletilir. '
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(5) Hakemlerin ve Merkez Hakem Kurulu tarafından atanmayan diğer görevlilerin fiilleri önce

bağlı bulundukları birim tarafından incelenir ve düzenlenecek raporla birlikte disiplin müfettişlerine

iletilir.

(6) Özel müsabaka veya tumuvalarda gerçekleşecek ihlalin cezaslnın alt sınırının, en aZ üç veya

daha fazla müsabakadan men veya 45 giinden fazla hak mahrumiyeti cezası olması halinde sevki

yapılır.

MADDE 50 - iDARİ TEDBiRLER

(l) İdari tedbir, disiplin ihlalinin gerçekleştirildiği konusunda kuvvetli şüphelerin bulunduğu ve

tedbirin derhal uygulanmaması durumunda amaçlanan sonuçlara ulaşılamayacağının anlaşıldığı

hallerde. kesin bir ceza hükmü tesis edilene kadar ilgililere bu talimatta yazılı yaptırımlann geçici

olarak uygulanmasıdır.

(2) Bu talimat hiikümleri ile ilgili olarak; TBF Yönetim Kurulu. TBF Başkanı'nın görevlendireceği

kişiter ile TBF Disiplin Müfettişleri ve Disiplin Kurulu tarafindan ilgililer hakkında ihtiyati

tedbirler uygulanabitir. İdari tedbir ilgili kişi veya kulüplere yahut vekillerine TBF'ye bildirilen

elektronik posta ile derhal ıebliğ edilir. İdari tedbir kararı velTneye yetkili makamlar, her zaman ve

kendiliğinden, tedbirin kapsamını değiştirebilir veya kaldırabilir.

(3) İdari tedbir; disiplin ihlalini oluşturan fiili nedeniyle hakem tarafindan müsabakadan çıkarılan
basketbolcu ve diğer görevliler için müsabakadan çıkaııldığı anda; idari tedbir koymaya yetkili

merciiler tarafindan tedbir kararı verilmesi durumunda kararın tebliği anında yürürlüğe girer.

(4) Hakkında idari tedbir uygulanan kişiler; protokol tribiinü de d6hil olmak üzere basketbol

kariyerlerinden veya kulüp içindeki statülerinden kazanılmış serbest giriş hakkı, davetiye veya

akreditasyon ile ücretsiz ve özel giriş hakkı verilmiş (basın tribünleri de dAhil) özel yerlere.

soyunma odası koridorlarına, soyunma odasına, takım sırası ve saha içine giremez, müsabakayı

ancak ilave alan çizgilerinin ve protokol tribününün en fazla beş metre kadar yakınından izleyebilir.

özel giriş kapılannı kullanma gibi özel haklardan yarar|anamaz|ar.

(5) Tumuva şeklinde diizenlenen Jurtiçi faaliyetlerinde; disiplin ihlali nedeniyle müsabakadan

çıkanlanlar derhal Disiplin Kurulu'na sevk edilir ve Disiplin Kurulu karar verene kadar turnuvada

görev alamazlar. Yurtiçi faaliyetlerinde diskalifiye edilmiş kişilere, tedbirli ve cezalı olduk]arı

günler için harcırah ödemesi yapılmaz.

MADDE 51 - DisİPLİN KURULU TOPLANTISI

(l) Disiplin Kurulu, yukarıda belirtilen görevlerini yerine getirmek amacıyla başkan tarafından

gerekli görüldüğü durumlaıda ve başkan tarafindan belirlenen giindemle toplanıya çağrılır. Kurul

salt çoğunluk ile toplanır.

(2) Başkan ve başkan vekilinin bulunmaması halinde kurula en yaşlı üye başkanlık yapar. Kurul

acil işlerde, telefon konferansı, video konferansı veya benzeri yöntemle müzakere edebilir ve karar

verebilir.

Basketbol Disiplin Talimat
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(3) Üyeler. tarafsızlık[arından ciddi şüpheyi gerektirecek haklı sebeplerin varlığı halinde ilgili
dosyaya ilişkin olarak kuruldan derhal çekilmek zorundadır. Özellikle aşağıda belirtilen hallerde

üyenin taraisızlığından ciddi şüpheyi gerektirecek haklı sebebin vaı olduğu kabul edilir:

a. Disiplin dosyası ile doğrudan veya dolaylı olarak, kişisel .va da bir tüzel kişinin organı olarak

ilgili ise,

b. Disiplin dosyası, kurullarında görev aldığı bir kulüple ilgili ise,

c. Disiplin dosyası taraflan ile arasında üçüncü dereceye kadar (bu derece dihil olmak üzere)

kan veya kayın hısımlığı söz konusu ise.

d. Disiplin dosyası taıafları veya temsilcileri ile arasında maddi menfaat birliği ve1,,a yakın

ilişki söz konusu ise.

(4) Bir üyenin tarafsızlığı hakkında ciddi şüpheyi gerektirecek haklı sebebin varlığı disiplin
dosyasının taraflarınca da iddia edilebilir. Bu halde ilgili. durumu öğrendiği tarihten itibaren beş

gün içinde Disiplin Kurulu'na yazılı ve gerekçeli olarak bildirmek zorundadır. Disiplin Kurulu.

itirazı ciddi bulduğu takdirde itiraz edilen üyenin karara katılmamasına karar verebilir.

MADDE 52 -DİSİPLİN YARGILAMASI

(l ) Disiplin Kurulu, kendisine sevk edilen dosya ilgilisinden yazrlı savunmalarını, TBF'ye
bildirilen elektronik posta ile ister. Kulübe yapılan tebligat ilgilisine yapılmış sayılır. Savunma
süresi. kişinin doğrudan müsabakadan çıkarılması veya müsabakada hakem tarafından anons

yapılması halinde müsabakanın tamamlanmasından itibaren; müsabaka tatil edilmişse tatil
karanndan itibaren; diğer hallerde ise. savunmanın TBF'ye bildirilen elektronik posta ile istendiği
zamandan itibaren 24 saattir. Resmi veya dini tatil günleri savunma süresini uzatmaz.

(2) Disiplin yargılaması kural olarak dosya üzerinden yürütülür. Ancak Disiplin Kurulu
kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine. tarafları. tanıkları veya diğer ilgiliteri davet
ederek yargılamanın duruşmalı yapılmasına karar ı,erebilir. Disiplin Kurulu gerek görmesi halinde.
sözlü savunma almak veya yerinde inceleme yapmak üzere bir üyesini görevlendirebilir.

(3) Taraflar, yargılamanın her aşamasında avukat ile temsil edilebilir. Bu halde tebligatlar ilgilinin
yasal vekiline yapılır.

MADDE 53 - DELiLLER
(l) Müsabaka görevlilerinin raporlan, tarafların ve tanıkların beyanlan. maddi deliller. uzman

görüşleri. ses ya da video kayıtları kabul edilebilir delillerdir.

(2) Müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar aksi ispat edilmediği sürece doğru kabul
edilir.

(3) DisiPlin Kurulu'nun. delillerle ilgili olarak mutlak takdir yetkisi olup delillerin takdirinde
hukuki ve vicdani kanaate göre karar verir.

MADDE 54-KARARVE İTİRAZ USULÜ

(l) DisiPlin Kurulu, idari tedbir ve savunmayı öncelikle inceler; soruşturması başlatılan iİlemleti
takiP eder ve eksik kalan kısımlan tamamlar. Gerekli görmesi halinde rapor dtızenleyenleiİn yüı!ı,
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Ve söZlü beyanlannı tespit edebilir, ilgililerin fail veya tanık sıfatlyla 1,azılı, sözlü beyanlarınl

alabilir. Tanıklar, kendilerine bildirilen sürede veya en geç tebligatı iz|eyen 2 gün içinde yazıh

beyanda bulunmak zorundadır. Disiplin Kurulu, canlı olarak ses ve görüntülerin nakledilmesine

imkAn sağlayarı sistemin bulunması halinde TBF İl Temsilciliklerinde faillerin veya tanıkların

beyanlarının tespitine karar verebilir.

(2) Disiplin Kurulu karar verirken hakemlerin ve diğer müsabaka görevlilerinin resmi raporlarını

esas alır. Bununla birlikte işitsel veya görsel kayıtlardan da yararlanabilir. Bunlar yalnızca olayın

disiplin yönüyle ilgili kanıt olarak kullanılabilir.

(3) İncelenen olayla sınırlı kalmak kaydıyla, sevk edilmeyen diğer sorumlular ya da kendi görev

alanına giren farklı ihlaller hakkında Disiplin Kurulu doğrudan soruşturma ve yargılama yapabilir.

(4) Disiplin Kurulu müsabaka esnasında meydana gelen olaylarla ilgili hakem kararlannın hiçbirini

kısmen veya tamamen değiştiremez. Buna karşıhk Disiplin Kurulu sadece şahısta hata hallerinde.

hakemin disipline yönelik kararlannr ve sonuçlarrnı değiştirebilir.

(5) Disiplin Kurulu kararlan hazır bulunanlann salt çoğunluğu ile alınır. Oylann eşitliği

durumunda Başkanın kullandığı oy yiiniinde çoğunluk sağlanmış sayılıı. Çekimser oy kullanılamaz.

(6) Disiplin Kurulu, yargılama süresince gerçekleşen yargılama masraflarının. hakkında ceza kararı
verilenden tahsiline de karar verir.

(7) Basketbolculara, yöneticilere ve görevlilere tebliğ edilecek karar ve diğer belgeler bağlı
bulundukları kulübe tebliğ edilir. Avukat, vekil olarak dosyaya bildirilmişse tüm tebligatlar
Avukata tebliğ edilir.

(8) Disiplin Kurulu kararlannın hüküm fıkası, ilgili kişi veya kulüplere yahut ı,ekillerine TBF'l,e
bildirilen elektronik posta ile tebliğ edilerek TBF resmi intemet sayfasında yayınlanır.

(9) Gerekçeli kararlar, ilgili kişi veya kulüplere yahut vekillerine TBF'ye bildirilen elektronik posta

ile tebliğ edilir.

(l0) Tebligat yapılacak kulüp veya kişilerin; TBF'ye bildirdikleri posta veya elektronik posta
adresinin bulunmaması ve bu yollarla tebliğ yapılmaması halinde ilgili tebliğ belgesi. TBF resmi
intemet sitesinde yayınlanarak yayın tarihi itibariyle tebliğ edilmiş sayılır.

(l l) Disiplin Kurulu maddi hata niteliğindeki. açık yazı ve hesaplama hatalarını kendiliğinden veya
talep üzerine düzeltebilir.

(l2) Disiplin Kurulu kararlarına kaışı 3289 sayıh Spor Genel Müdtirlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 9/A. maddesi gereğince kısa karann tebliğinden itibaren l0 gün içerisinde
Genel Müdürlük Tahkim kurulu nezdinde yazıIı itiraz edilebilir. itiraz infazı durdurmaz.

MADDE 55 - DİsİPLiN YARGILAMASININ İADEsi

DisiPlin Kurulunun, kesinleşen bir kararında dayanılan delillerin gerçeğe aykırı olduğu veya kararı
etkileYecek Yeni bir delilin meydana çıkığı veya kararın infazının tamamlanmasından öncd'"
mevzuatta, ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde; ilgili kişi veya kulüpler ile soruyurrİia
mercileri. karan veren Disiplin Kurulu'ndan yargılamanın iadesini talep edebilir. Bu talep ğzerine '",':: n
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Disiplin Kurulu, önceki kararın kısmen veya tamamen değiştirilmesine veya yargılamanın iadesi

talebinin reddine karar verebilir.

MADDE 56 - DİsiPLİN YARGILAMASINA HAKİM OLAN iLKELER

Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri yargılama faaliyeti sırasında edinilen her türlü bilgil,i gizli

tutmakla ve hiçbir şekilde açıklamamakla yükümlüdür.

u. DİsiPLiN CEZALARININ İNFAZI

MADDE 57-MÜSABAKADAN MEN cEZAsI
(l) Müsabakadan men cezasr, resmi kategoriler ve ligler dikkate alınmaksızın kesintisiz infaz

edilir. Sezon sonunda infazı tamamlanmamış müsabakadan men cezası; takip eden sezonda

oynanacak ilk resmi müsabakadan itibaren infaz edilmeye devam eder.

(2) Müsabakadan men cezası infazında. lig ve kupa müsabakaları aynı kategori sayılır. Eğer cezalı.

yaşı itibariyle birden fazla kategoride oynayabiliyorsa ve ceza aldığı tarihten önce al,nı sezon içinde

ismi, diğer kategorideki resmi müsabaka cetvelinde de yer almış ise. cezanın iniazında diğer

kategorideki resmi müsabaka da dikkate alınır.

(3) Müsabakadan men cezastnın infazında, ligden çekilen veya ligden çıkarılan kulüplerin

müsabakaları hariç olmak üzere, tamamlantımayan veya hükümle karar verilmiş müsabakalar da

dikkate alınır.

(4) Müsabakadan men edilen kişi, müsabakaya katılamama yanında müsabakanın başlamasından 1

saat öncesinden ve bitmesinden 30 dakika sonrasına dek; proıokol tribünü de dAhil olmak üzere

basketbol kariyerlerinden veya kulüp içindeki statülerinden kazanılmış serbest giriş hakkı. davetiye

veya akreditasyon ile ücretsiz ve özel giriş hakkı verilmiş (basın tribünleri de dnhil) özel 1,erlere.
soyunma odası koridorlartna, soyunma odasına, takım sırası ve saha içine giremez: müsabakayı
ancak ilave alan çizgilerinin ve protokol tribününün en lazla beş metre kadar yakınından izlevebilir:
özeI giriş kapılarını kullanma gibi özel haklardan yararlanamazlar.

(5) Müsabakadaıı men cezası final müsabakalanna denk geldiği takdirde bu kişiler kupa merasimi
ve sonrası etkinliklere katılabilirler.

MADDE 58 - HAK MAHRUMiYETİ CEZASI
(l) Hak mahrumiyeti cezaları, infazı devam ettiği sürece bütün basketbol faaliyetlerinden men
edilerek infaz edilir.

(2) Hak mahrumiyeti cezasının infazı kupa veya play-off final müsabakalarına denk geldiği
takdirde bu kişiler sadece kupa merasimi ve sonrası etkinliklere katılabilirler.

(3) Hak mahrumiyeti cezası alan kişiler cezanın alındığı katğgori ya da ligin hangisi olduğuna
bakllmaksızn cezanın infazı sürecince: yöneticilik, hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik gibi görev
Ya9amaz ve kulüP görevi Yahut resmi göreve dayanarak basketbolla ilgili olaıak Federasyonla resmi
iliŞkide bulunamaz. Bu kişiler müsabakanın başlamasından l saat öncesinden ve bitmesinden 30
dakika sonrasına dek; protokol tribıinü de d6hil oimak üzere basketbol kariyerlerinden veya kulüp
iÇindeki statülerinden kazanılmış serbest giriş hakkı, davetiye veya akreditasyon ile tıcretşğ ıre öret_

al

Basketbol Disiplin Talimat 25 ('4 '. '"4.\r- ı', \



aa a

TuRKıYE
BASKETBOL
FEDERASYONU

giriş hakkı verilmiş (basın tribünleri de dAhil) özel yerlere, soyunma odası koridorlarına. soyunma

odasına. takım sırası ve saha içine giremez, müsabakayı ancak ilave alan çizgilerinin ve protokol

tribününün en faz|a 5 metre kadar yakınından izleyebilir, özel giriş kapılarını kullanma gibi özel

haklardan yararlanamazlar.

(4) Hak mürumiyeli cezasınn infazı, cezanın verildiği kategorideki son resmi müsabaka tarihinde

kesilir. Bakiye süre. ceza alınan kategorinin takip eden sezondaki ilk resmi müsabakası tarihinden

itibaren yeniden işlemeye başlar. Söz konusu kategorideki son müsabaka tarihinde sürenin hesabı

yeniden kesilir.

MADDE 59 - sEYİRCiSiz oyNaırle CEzAsI

(l) Seyircisiz oynama cezaları, cezanın verildiği tarihi takip eden ilk resmi müsabakadan itibaren

infaz edilir.

(2) Seyircisiz oynama cezast bu şekilde ve sırayla infaz edilmiş olsa düi cezalı kulüp, ceza aldığı

müsabakadaki rakip ile aynı şekilde oynayacağı (ev sahibi-misafir) ilk müsabakayı da seyircisiz
oynar. Bu fıka. cezalı kulüp, bu özel infaz müsabakasına kadar, ceza aldığı müsabakadaki rakip ile
müsabaka yapmış ve ceza o müsabakada zaten infaz edilmişse uygulanmayacağı gibi çirkin ve kötü

tezahürat nedeniyle verilen seyircisiz oynama cezalarında da uygulanmaz.

(3) Disiplin ihlalleri nedeniyle verilen seyircisiz oynama cezalarının infazının final müsabakasına
denk gelmesi halinde, bu müsabakada seyircisiz ovnama cezası infaz edilmez ve bir sonraki resmi
müsabakada infaz edilir. Bu hüküm play-off finallerinde uygulanmaz.

(4) Seyircisiz oynama ve salon kapatma cezalarının infazında lig ile kupa müsabakaları ayrı
kategori sayılır ve cezalal kendi kategorilerinde infaz ediliı.

(5) Türkiye Kupası müsabakalannda bu cezanın infazı salonun tamamına rakip takım seyircisinın
alınması sureti ile infaz olunur.

MADDE 60 - İNFAZIN öznı- rrÜxÜırı-pnİ
(1) Basketbolcunun ve antrenörün aktif kariyerlerine aıa vermesi ya da bir kulübe tescilli olmaması
ve lisarıs iŞlemlerinin tamamlanmamış olması yanında yöneticinin yöneticilik vasfını kaybetmesi
gibi ilgililerin sıfatlarını geçici olarak yitirmeleri halinde infaz durmuş sayılır.

(2) Resmi olmayan müsabaka ve turnuvalardaki disiplin ihlalleri nedeniyle müsabakadan men veya
hak mahrumiYeti cezası ceza alınan müsabakadan önce organize edilerek TBF'ye bitdirilmiş özel
müsabakalar hariç olmak üzere resmi müsabakalarda infaz edilir.

(3) Bir kulübün basketbolcu ve kulüp görevlileıi hakkrnda verilen müsabakadan men veva hak
mahrumiyeti cezası. basketbolculuk ve kulüp görevlisi faaliyetlerinin birlikte kapsar.

(4) Cezanın bireYselleştirilmesi yüut mevzuatln ilgili maddelerinin uygulanması sueti ile
müsabakadan men veYa hak mahrumiyeti cezalarının ondalık sayı olarak kalması halinde cezalar
takip eden tam sayıya tamamlanarak uygulanır.

(5) Para cezalannrn, karann tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Türkiye
Federasyonu'na irat kaydedilmek i.izere yatırılması zorunludur. Disiplin kurulu'nun bu
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yerine getirilmemesi halinde, ilgililerin lisansları askıya alınarak müsabakaya iştirakleri önlenir.

nihayetinde kulübe ihraç cezası verilebilir.

(6) Doping ile ilgili suçlarda verilen 6 ay ve daha uzun siireli cezalar kesintisiz infaz edilir.

VII. SON HÜKÜMLER
MADDE 61 - DiĞER TALİMATLARDA BULUNAN HÜKÜMLER

Disiplin ihlallerine yönelik yargılamada, Disiplin Talimatı özel mevzuat sayılmakta olup diğer
talimatların bu talimata aykırı hükümleri uygulanmaz.

MADDE 62 _ AFFEDİLEMEZLİK

Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılan kişiler, bu talimatta öngörülen durumlar dışında hiçbir
makam ve kişi tarafından affedilemez ve haklarında verilen cezalar değiştirilemez.

MADDE 63- YÜRÜRJ,ÜKTEN KALDIRJLAN HÜKÜMLER

26/0712016 tarihinde Genel Müdi,irlüğiin intemet sitesinde yayımlanarak yürüılüğe giren Türki.n"e

Basketbol Federasyonu Disiplin Yönergesi yünirliikten kaldınlmıştır.

MADDE 64 - YÜRÜRJ,ÜK

Bu talimat Spor Genel Müdürlüğiinün intemet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 65 - YÜRÜTME

Bu talimat hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yiinitür.
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