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BASKETBOL MÜSABAKA TALiMATI

I. BAŞLANGIÇHÜKÜMLERi

MADDE 1_AMAÇ

Bu Talimat. basketbol müsabakalarının Uluslararası Basketbol Oyun Kuralları'na göre

düzenlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

MADDE 2 - KAPSAM

Bu talimat, basketbol[a ilgili tüm hususlarda uygulanır.

MADDE 3 - DAYANAK

Bu Talimatl 2|1511986 tarihli ve 3289 sayıh Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ve 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayıh Resmi Gazete'de

yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlannın Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile

1110120|4 tarihli ve 29136 mükener sayıh Resmi Gazete'de yayımlanan Ttirkiye Basketbol

Federasyonu Ana Statüsiine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 - TANIMLAR ve KISALTMALAR

Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük : Spor Genel Müdilrlüğü'nü,

Genel Müdür : Spor Genel Müdürü'nü,

Federasyon : Türkiye Basketbol Federasyonu'nu (TBF),

Ana Statii : Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü'nü,

FIBA : Uluslararası Basketbol Federasyonu'nu,

Kupa :TBF tarafindan diizenlenen Erkekler ve Kadınlar kategorilerindeki

basketbol kupa organizasyonlarınr,

Kulüp : TBF liglerinde mücadele eden spor kulübünü,

yönetici : kulüplerin yönetiminde bulunan başkan, yönetim kurulu üyeleri ve

onursal başkanı ile kulüp müdürü, genel müdtir, genel seketer gibi üst

düzey kulüp yetkililerini,

Disiplin Müf'ettişi : TBF Hukuk Müşavirliği tarafından görevlendirilen ve müşavirlik

bünyesinde disiplin sevklerinden sorumlu olarak görev yapan Hukuk

Fakültesi mezunu TBF çalışanını,

Müsabaka görevlisi : TBF tarafindan görevlendirilen hakemler, temsilciler, gözlemciler ve

diğer kişileri,

Resmi Görevli : TBF tarafından görevlendirilen kişileri,

kulüp Görevlisi : tsasketbolcular haricinde bir kulüp yararına yupt,ğ, işin",;iı'eıiği v.
süresine bakılmaksızın basketbolla ilgili faalİyet göstererı ueya,İ<ulüp

"t!
tarafından görevlendirilen kişileri (fakat sınırlandıriPı,.olrİrlv"cat

\,".., - . .
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şekilde, antrenörler, diğer teknik ve idari görevliler, sağlık ekibi, diğer
kulüp çalışanları, vb.),

: TBF tarafindan düzenlenen tiim müsabakalan.

: Resmi müsabakalar dışında kalan, Kulüpler tarafından TBF'ye
başvurularak organize edilen ve hakem atamaları TBF tarafından
yapılan müsabakaları,

: Takımlann veya seyircilerin salon sınırlan içine girmelerinden itibaren

müsabakanın başlama anına kadar geçen süreyi,

: Müsabakanın bitiş anından takımlann ve seyircilerin salon sınırları
dışına tamamen çıktıkları ana kadar geçen stireyi,

: Yaş kategorilerini,

: Lig veya kümelerde yer alan kulüplerin müsabaka, hazırlık ve kamp

dönemi ile diğer faaliyetleri,

: Federasyon tarafından diizenlenen Tiirkiye Şampiyonaları ve Şenlik
organizasyonları ile bunlann eleme kademelerini,

: İllerde tüm kategorilerdeki müsabaka, hazırhk ve kamp dönemi ile diğer
faaliyetlerini,

:İl Tertip Komitesi tarafından belirlenen statüye uygun olarak
düzenlenen büyfüler kategorisindeki Erkek ve Kadın liglerini,

: İllerde yerel basketbol faaliyetlerini yönetmek amacıyla kurulan

komiteyi,

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

konulardan sorumlu olan kuruluşu, (MHK)

: İllerde basketbol hakemleri ile ilgili tiim idari ve teknik konulardan

sorumlu olan kuruluşu, (İHK)

: TBF Genel Kurulu tarafından seçilerek işbu talimat ve ilgili mevzuat

çerçevesinde disiplin ihlallerini, faili ve cezasrnı tespit ve tayin

hususunda yetkili ve görevli tayin edilmiş TBF Disiplin Kurulu'nu;

:İlgili ligdeki ilk resmi müsabakanın oynanmasından son resmi
müsabaka oynanmasına kadar geçen dönemi,

Disiplin Kurulu

ithde eder.

II. UYGUNLUKKRiTERLERi

MADDE 5 _ MÜSABAKALARA KATILACAK TAKIMLAR

(1) Basketbol f'aaliyetlerinde yer alacak takımlar, Faaliyetin yapıstna bağiı olarak TBF taraiind4n

hazırlanmış talimat ve sair mevzuat ile belirlenmiş koşullara uygun olması gereldidir
i}

iı
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(2) Talimatlarda yer alan şartları yerine getirmeyen kulüpler katılmayı hak etmiş düi olsalar

Basketbol Faaliyetlerine alınmazlar.

MADDE 6-TAKIMLARIN KADRO YAPILARI

Basketbol Faaliyetlerine katılacak takımların müsabakalara çıkacak resmi müsabaka kadrolarının
yapısı. kadroda yer alacak basketbolcuların özellikleri ile yabancı uyruklu basketbolcuların sayısr ve

kadroda yer almalarına ait istisnai koşullar TBF Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda

hazırlanacak talimatlar ile belirlenir.

MADDE 7 - MÜSABAKALARA KATILACAK BASKETBOLCULAR

( 1) Müsabakalara kaulacak basketbolcularda aşağıdaki koşullar aıanır;

a. Basketbol Faaliyetlerinde yer alan kulüp adına tescilli olmak ve o sezon için geçerli vizesi
yapılmış lisarısa sahip olmak.

b. Herhangi bir gerekçeyle müsabakalara katılmaktan men edilmemiş olmak,

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 tikrasındaki şaıtlar aşağıdaki hallerde aranmaz:.

a. Sildhaltına alınıp askeri güçlerde lisansh oları,

b. Terhislerini takiben sildhaltına alınmadan evvel kayıtlı bulundukları kulüplerine dönen

basketbolcular, (Geçici Transfer Dahil )

c. Sözleşmeli basketbolcuların oynadığı liglerden herhangi bir nedenle ihraç edilen, çekilen
veya kaparıan kulüplerdeki sözleşmeli basketbolculaıın başka bir kulüp ile sözleşme

yapmasına Yönetim Kurulu tarafından izin verilmesi

(3) Müsabakalara katılacak sözleşmeli basketbolcuların tescil, transf'er ve vize işlemleri Sözleşmeli

Basketbolcular Lisans, Tescil ve Transfer Talimatı, diğer basketbolcuların ise Basketbolcu Sicil ve

Lisans Talimatı hükilmleri kapsamında TBF taratlndan yürütülür. Tüm müsabakalarda TBF
tarafindan verilen lisanslar veya tanıtma kartları geçerlidir.

(4) Aynı ligde yer alan takımlaı arasında geçici transfer yapan basketbolcular, transfer tarihinden en

erken üç gün sonra transfer olduğu takımın kadrosunda yer alabilir.

(5) İşbu talimatın yedinci maddesi saklı kalmak kaydıyla; TBF Yurtiçi Faaliyetleri kapsamında

organize edilen herhangi bir kategoride Bölge Şampiyonalarına katılmaya hak kazanmış takımlar,
Bölge Şampiyonalan müsabakalarında kendi ilinde yer alan diğer takımlaıdan en fazla üç

basketbolcuya yer verebilir. Takımlar, Bölge Şampiyonası müsabakaları sonucunda veya doğrudan

üst turlala ve/veya Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde ettiği takdirde aynı haktan

yaraılanabilir. Bir basketbolcu bu haktan faydalanarak aynı sezonda kendi kulübünden farklı sadece

bir kulüp adına müsabakalara katılabilir. İstanbul ve Ankara kulüpteri kızlar ve erkekler,, Adana,

Anta|ya ve Mersin kulüpleri kızlar. Bursa. İzmir ve Balıkesir kulüpleri erkekler kategorisiıde bu

haktan yararlan amaz|ar. Takımların bu haktan yararlanabilmesi için aşagİdaki , ş'a.t-lann
gerçekleşmesi gereklidir: İ *. ..". ,\ 

,

a. Her iki kulübün ve basketbolcu velisinin muvafakati olması, l r'ı1' - '" 
_ .
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b. Basketbolcunun adı geçen müsabakalara katılmasında geçerli yönetmelik hiikümlerine engel

bir durumunun bulunmaması.

c, Basketbolcunun her tiirlü ulaşım, konaklama gibi mali hususlannın talep eden kulüp

tarafından karşılanması,

d. Basketbolcu tescilli olduğu kulüp ile birlikte aynı sezonda yaşının oynsımaya müsait olduğu

kategorilerde Tilrkiye Şampiyonalarına, Şenlik Organizasyonlarına veya bunların eleme

kademelerine iştirak etmemiş veya iştirak etmeyecek olması.

MADDE 8 - MÜSABAKALARA KATILACAK ANTRENÖnr-rn

(l) Basketbol müsabakalanna katılacak takımlarda en az bir antrenörün görev yapması gereklidir.

Sahada yer alan takımlann birinin veya her ikisinin başında en az bir görevli antrenör bulunmaması

halinde müsabaka başlatılmaz ve antrenör bulunmayan takım veya takımların aleyhine müsabaka

tatil edilir.

(2) Basketbol müsabakalannda antrenör ve yardımcı antrenör olarak görev yapacak kişilerin TBF
Antrenör Talimatına uygun olarak antrenör belgesine sahip ve o sezon için vizesini yaptırmış

olmaları ve ilgili talimatlaıda belirtilen şartlan yerine getirmesi zorunludur.

MADDE 9 - KATEGORiLER

(l) Basketbol Faaliyetleri kapsamındaki müsabakalar yaş kategorileri ile birbirinden aynlır. Yaş
kategorileri aşağıdaki şekildedir:

U l l Minikler : 1 l yaş ve altı grubu basketbolcular,

U l 2 Minikler : 12 yaş grubu basketbolcular,

Ul3 Küçükler : 13 yaş grubu basketbolcular,

U14 Küçükler : 14 yaş grubu basketbolcular,

U l 5 Yıldızlar : 15 yaş grubu basketbolcular,

U 16 Yıldızlar : 16 yaş grubu basketbolcular,

Gençler : 17 ve l8 yaş grubu basketbolcular,

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

Büyükler :22 ve daha büyük yaş grubu basketbolcular.

(2) Kategorilerde belirtilen yaş gruplarının hangi doğum tarihli basketbolculardan oluşacağı, her yıl
için l Teınmuz-3O Haziran tarihleri itibariyle basketbolcunun oynayacağı sezonun ikinci yılı esas

alınır. (Ömeğin |7 veya 18 yaşındaki bir basketbolcunun doğum yılı içinde bulunulan sezonun

ikinci yılından 17 veya l8 çıkartılarak belirlenir ve bu basketbolcular ay ve gtin dikkate

alınmaksızın genç kategorisinde yer alabilirler.)

(3) Kategorilerde yer alabilecek basketbolcunun yaş belirlenmesinde doğum yılı esas a[ınrp_ay_. giiıı

dikkate alınmaz. Basketbolcunun; yaşının düzeltilmesi halinde, düzeltmeden önc€fti Jaşı esas

alınarak oynayabileceği kategori belirlenir. ,]' " ,ii

|: ' "-' ': 
;,,l " ,.- ı

i "-. .l. . .'
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(4) Basketbolculaı aşağıdaki haller dışında aynı gün içinde sadece bir kategoride müsabakaya

katılabilirler:

a. Sözleşmeli basketbolculann 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 düzenlenen Bölge, Anadolu veya Türkiye

Şampiyonaları programında bir takımın aynı günde iki müsabaka yapma hali bu kapsamda

değerlendirilmez.

d. İkinci lisans kullanan 2l yaşını doldurmuş veya daha küçiik yaştaki sözleşmeli Erkekler ve

Kadınlar 1. Lig basketbolcuları, kulüplerinin mutabakata vardığı kendi kategorilerindeki bir
2. Lig veya Bölgesel Lig takımının aynı gün de olsa herhangi bir müsabakasında

oynayabilirler.

MADDE 10 -ÜMiT, GENÇ VE YILDIZ TAKIMLARDAN YETİŞMİŞ OLMA ŞARTLARI
( l ) Bir basketbolcunun ümit, genç veya yıldız takımda oynamış veya bu takımdan yeıişmiş
sayılabilmesi için. o kulübün iimit, genç veya yıldız takımında en az bir basketbol sezonu oynamlş
olması ve oynadığı dönemde uluslararası mevzuat hükümlerine göre Türk Milli takımlarında
oynamasında bir engel bulunmaması gereklidir.

(2) Takımların yer aldığı ligin talimatına göre kadro yapısında belirtilen sayıda kendi ümit, genç

veya yıldız takımdan yetişmiş basketbolcunun yer alması zorunluluğu olması durumunda resmi

müsabaka sayı cetveline yazılan basketbolcu sayısı ne olursa olsun ligin talimatında belirtilmiş
sayıdaki basketbolcunun o kulübün ümit, genç veya yıldız takımından yetişmiş olması şarttır.
Takımlar müsabaka öncesi verilen isim listelerinde bu basketbolcuları belirtmek zorundadırlar.

İlgili lig talimatında yazılı bu kurahn her ihlal edişinde ihlali gerçekleştiren kulübiin toplam

puanlarından bir puan silinir. İki veya üç müsabakanrn oynandığı eleme usulü serilerin herhangi bir
ayağında bu durum gerçekleşirse, takım hükmen yenik sayılarak seriyi de kaybeder. Erkeklerde 24,

Kadınlarda 22 yaşından büyük basketbolcular kendi kulüplerinin iirnit, genç veya yıldız takımdan

yetişmiş basketbolcu olarak sayılmazlar,

(3) Kamu görevi, çalışma ve başka nedenlerle yurtdışında bulunan Türk ailelerinin çocuklarında
ülkemiz ümit. genç veya yıldız takımlarından yetişmiş olma şartı aranm^z.

(4) Kulüplerin itgili talimat maddelerine uygun olarak Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nden

basketbolcu getirmeleri durumunda bu basketbolcuların ülkemiz ümit, genç veya yıldız
takımlarından yetişmiş olma şartı aranmaz. Sonradarı (Doğumdan başka yolla) Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen basketbolcular bu madde kapsamına alınmazlar ve lisansları

tescil edilmez.

(5) Takımların resmi müsabaka kadrolarında ülkemiz iimit, genç veya yıldız takım kadrolanndan

yetişmiş olsalar dahi, istisnai koşullardan yararlanmış veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu|19{'pden
gelmiş bir basketbolcudan fazlası yer alamaz .:-t', .' . ' ,

(6) Ümit. genç ve yıldız takımlarından yetişme şartt; doğumdan başka bir yolla şönradan İtlıkiye ]

Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiş olmasına rağmen daha önce Türk A Milli'basketbol takım

9
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kadrosunda yer almış ya da 2012-2013 sezonu öncesi sezonlar için geçerli mevzuat gereğince bu

şarttan muaf tutulmuş basketbolcularda aranmaz. Bu basketbolcular en üst basketbol liglerinde Türk
basketbolcu statüsünde sözleşme imzalayabilirler. Ancak bir takımın kadrosundaki bu tip
basketbolcuların sayısı biri geçemez.

III. MÜSABAKA ÇEŞİTLERi VE OYNANMA YÖNTEMLERi

MADDE rr - MÜSABAKA ÇEŞiTLERİ
(t) Basketbol f'aaliyetlerinde yer alan kulüplerin takvim yılı boyunca yapacakları müsabakalar

resmi, özel ve Avrupa kupaları olmak üzere üç tiptir.

(2) Resmi müsabakalar; Cumhurbaşkanlığı kupası, Lig ve Play-OfflOut müsabakaları, Türkiye ve

Federasyon Kupası müsabakaları, TBF yurtiçi faaliyetleri kapsamında gerçekleşen müsabakalardır.

(3) Özel müsabakalar; kulüpler veya kurumlar tarafından TBF'nin izni l|e organize edilen

müsabakalardır.

(4) Avrupa kupası müsabakaları; FIBA ve FIBA tarafından tanınmış diğer uluslararası kurumlar

taralindan tertip ve idare edilen müsabakalardır. TBF taraflndan belirlenerek. durumları onaylanan

kulüpler bu kupalarda yer alabilirler.

MADDE 12 _ MÜSABAKA OYNANMA YÖNTEMLERi

(l) Müsabakalar lig usulü ve eleme usulü olmak üzere iki şekilde oynanır.

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

müsabakalarının sonuna kadar oynatılarak aldıkları puan tutarına göre derecelendirilir. Takımların
derecelendirilmesi kazandıkları veya kaybettikleri müsabakalarda aldıkları puanlarla yapılır.

Kazanan takıma iki puan, kaybeden takrma bir puan, hükmen kaybeden takıma sıfır puan verilir.

Müsabakalar sonundaki puan sıralaması Uluslararası Oyun Kurallarında belinildiği şekilde yapılır.

(3) Eleme usulü ile oynanan müsabakalarda; takımlar, bir veya seri müsabaka sonrası elde etmiş

olduğu galibiyet saylsl eSas alınarak bir üst tura yükselir.

(4) İki müsabaka üzerinden oynanan eleme serisinde birinci velveya ikinci müsabaka berabere

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

Takımların bir birleri ile yapmış oldukları müsabakalarda heı iki müsabakada kaydedilen sayı

toplamında bir eşitlik 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 müsabakanrn sonucu ne olursa olsun
seriden elenir. Beş müsabaka ve üzerinde o1nranan serilerde bu kural uygulanmaz.

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

katı olması gerekir. Müsabakalara katılan takımların sayısı 4 veya 4'ün katı olmazsa bay usulü
tatbik olunur. Bu usule göre takım sayısını bu sayının üstünde 4'ün yakın emsalinden çıkarmak
suretiyle bulunan rakam bay kalacak takım sayısını gösterir ki, bu takımlar müsabalti yapmadan
ikinci ıura geçerler. Bu sureıle bulunan rakam karşılığı sayıda takım kura ile ayrıldıktan sonia. geri.
kalanlar birbirleriyle karşılaşır ve galipler bay takımlara ilave ediIince elde edileı1 rakam,4'ün'katı 

,

olur. Ömeğin müsabakalara 13 takım katılmış ise 16- 1 3:3 takım bay olur. lani kura.:ile 13 ,

takımdan 3'ü bay sayılır. Geri kalan l0 takım ilk tur müsabakalarını oynarlar. KazÜaiı 5 takiiıa 3
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bay takım eklenerek 8 takım arasında ikinci tur müsabakaları yapılır. Müteakip dewelerde
yenilenler eleneceği için takımlar artık hep çift kalırlar. 5 veya daha fazla sayıdaki takımlann
katılması ile yapılacak eleme müsabakalannda uygulanacak bay sistemi aşağıda gösterilmiştir.

Takrm Sayrsı Yukarıdaki bay takım sayısı Aşağıdaki bay takım sayısı

512
611
,70l

934
10 3 3

1l 2 3

1222
13 l 2

l4 11
15 0 1

l7,78
18 7 ,7

196,7
2066

IV. ORGANİZASYON, MÜSABAKALAR VE NETiCELERİ

MADDE 13 - STATÜLER VE LİGLERiN ORGANiZASYONU

(l) Basketbol Faaliyetleri, organizasyon yetkisine bağlı olaıak TBF veya İl Tertip Komitesi
tarafindan hazırlanan statü ve prograıma uygun olarak oynanır.

(2) TBF yetki ve sorumluluk alanına giren faaliyetlere ait statü ve uygulama esasları ile İl

Müdürlükleri yetki ve sorumluluk alanına giren faaliyetlere ait statü ve programlar en geç Eylül
sonuna kadar ilan olunur ve o yılın basketbol sezonunda uygulanır.

(3) Erkekler ve Kadınlar Süper, l. ve 2. Ligler, Bölgesel Ligler, Yerel Ligler, Gelişim Ligi, Gençler
Ligi ve diğer TBF Faaliyetlerinin organizasyon ve yönetimine ait esaslar bu talimata uygun olarak
hazı rlanan talimaılar ile belirlenir.

(4) Kulüplerin Yurtiçi Faaliyetlerine katılabilmeleri için gerekli kriterler ve takım sayısınrn
belirlenmesi TBF tarafından yapılır. Belirlenen kriterlere göre Yurtiçi Faaliyetlerine kgtılma hakkı
kazanan kulüplerin TBF'ye bildirilmesi ve bu kulüplere temsil hakkı verilmesi ry,Üİİall'oltlgq' n"
aittir. ii , .'''. 

':,
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MADDE 14 - BİRLEŞEN VEYA İSİM DEĞİŞTİREN KULÜPLER

(l) Birleşen veya isim değiştiren kulüplerin tüm kategorilerde müsabakalara hangi ilden
katılacakları. TBF Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. İki farklı ilden kulübün birleşmesi veya bir
kulübün isim değiştirmesi halinde yeni oluşumun oyniımayt talep ettiği ilde söz konusu ligde iki
veya daha t'azla takım yer alıyorsa talep kabul edilmez.

(2) Resmi Müsabakalara ait fikstür ilan edildikten sonra birleşen kulüpler müsabakalara birbirini
takviye etmek suretiyle ve bir takım halinde kahlamazlar. 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 biinyesinde barındıran

spor kulübü, hangi isim ile liglere katılacağını fikstür çekimi öncesi TBF'ye bildirir. Bu kulüp TBF
kararı ile bulunduğu ligde iaaliyetini sürdürür.

(4) Sezon sonunda bir alt lige düşen bir kulübün müteakip sezonda bir üst ligden başka bir kulüple
birleşerek veya üsı ligde yer alan takımın ismini değiştirerek üst ligde tekrar yer almasına izin
verilmez.

MADDE İ5 _ MÜSABAKALARDA SAHAYA ÇIKABiLECEKLER
(l) Her takımın resmi müsabaka kadrosu, biri kaptan olmak üzere en fazla 12 basketbolcudan

oluşur.

(2) Müsabaka sırasında, takrm sıra bölgesinde yedek basketbolcuların dışında bulunabilecek
antrenör, antrenör yardımcısı, yönetici, doktor, masör, istatistikçi, çevirmen gibi özel sorumlulukları
olan kulüp görevlisi sayısı ilgili lig veya f'aaliyet talimatında belirtilir. Bu kişilerin TBF tarafından

verilen Sahaya Çıkış Belgesine sahip olmaları gerekir.

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

mahrumiyeti cezası almış takım mensubunun takım sıralarının 5 metre yakınrnda bulunmasına izin
verilmez.

(3) Müsabakaya katılacak olan basketbolcuların ad ve soyadlan, müsabakadaki numaraları ve

lisans numaralarını içeren liste ile basketbolculaı ve antrenörlerin lisanslan müsabakadan en az 30

dakika önce, TBF Yurtiçi Faaliyetlerinde ise Teknik Toplantıda ibraz edilir.

(4) Takımlar, sözleşmeli basketbolcuları ile yapmış oldukları sözleşme ile sözleşmeli
basketbolcuların o mevsime ait vizeli lisanslarını TBF'ye ibraz ederek kadrolannı tasdik ettirme[eri

halinde o sezon içinde müsabakalara takım listeleri ile çıkabilirler.

(5) Müsabakaya 5 kişi ile başlanır. Küçükler Kategorisinde takımlar müsabakalara en az l0, en

faz|a |2 basketbolcu ile çıkmak ve ilgili talimatlarda belirtilen basketbolcuların oynama süresi,
basketbolcu değişikliği gerektiren koşullar ve bu durumda uygulanacak esaslara uymak
zorundadırlar.

(6) Takımların başlangıçta hangi tarafa hücum edecekleri ve hangi takım sırasında yefal4öaklarının
seçiminde lakımlar arasında bir anlaşma sağlanamazsa ev sahibi takım (müsabaka:lisıesind6 i|k adı
yazılı takım) hakem masasından sahaya bakış halinde sol tarafta kalan takım srrasinı alaiaktıt. 

' , '
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(7) Müsabakalara katılan kişiler kupa ve rnadalya törenlerine çıkmak ve verilen ödül veya plaketi

kabul etmek zorundadır. İgili ödül ve sair mükifatlar TBF 1İllerde ise İl lertip Komitesi)
tarafindan belirlenir ve hak ediş sırasına göre verilir.

MADDE 16 - RESMi GÖREVLiLER
(l) Basketbol müsabakalannda görev yapacak resmi görevliler; müsabaka hakemleri, masa

görevlileri, gözlemciler, lig teınsilcileri (illerde saha komiseri ve diğer görevliler), federasyon

temsilcileri ile atanmış diğer görevlilerdir,

(2) Hakemler, görevlerini yapma konusunda Uluslaraıası Oyun Kuralları ve bu konuda yayınlanmış

talimat hükümlerine tabidirler. Hakemlerin müsabakaların teknik sonuçlan hakkındaki onayları
kesindir. Ancak Uluslararası kurallara aykın hareket edildiği sabit olduğu takdirde olay Merkez
Hakem Kurulunca incelenerek bir karara bağlanır.

(3) Herhangi bir nedenle gelmeyen müsabaka hakemi yerine, ilgili talimat uyarınca diğer bir
lisanslı hakem görevlendirilebilir. Bu konudaki son karar müsabakada görevli TBF toısilcisi veya
müsabaka gözlemcisi tarafindan veriIir.

(3) TBF taraflndan diizenlenen lig f'aaliyetlerinde her müsabaka, Yurtiçi Faaliyetlerinde ise her

tumuva için müsabakaların her türlü organizasyonu, denetimi, masa görevlilerinin doğru

çalışmalarının sağlanması ve itiraz durumunda birinci derecede müdahale etmesi için TBF
Temsilcisi ataması yapılır.

(4) Gerekli görülen hallerde, organizasyon sorumluluğuna bağlı olarak Genel Sekreter veya Lig
Direktörü taraf-ından, Lig ve Yurtiçi Faaliyetlerinde organizasyonun denetimi idari sorunlann

çözümü. televizyon yayınlan ve reklam konulan için müsabakalara Lig veya TBF Ternsilcileri de

taln edilebilir.

(5) Müsabakalann hakemleri ve hakem değerlendiricileri ve gözlemciler Merkez Hakem Kurulu
(İllerde İl Hakem Kurulu) tarafindan; masa görevlileri ise bu kurulun yetki verdiği şahıs veya İl
Hakem komitesince atanr.

MADDE 17 - MÜSABAKA SÜRELERİ VE UZATMALAR

(l) Müsabaka l0'ar dakikalık dört periyot olarak oynanacak, birinci ile ikinci ve üçüncü ile
dördüncü periyotlar arasında iki (2) dakika ara verilecektir. Birinci dewe ikinci periyodun sonunda

bitecek, en fazla oı beş (l5) dakika aradan sonra üçüncü ve dördüncü periyotlardan oluşan ikinci
devre başlayacaktır.

(2) İki müsabaka iizerinden oynanan eleme müsabakalan hariç Lig ve eleme (Play OfO usulü ile
yapılan hiç bir müsabakada beraberlik yoktur. İki müsabaka üzerinden o}.nanan eleme usulü
müsabakalarda iki müsabakanın sonucu dikkate alındığından birinci ve/veya ikinci müsabaka
berabere bitebilir. İki müsabakanın sonucunda toplam skorda beraberlik olması durumunda uzatma
devresi(leri) oynanır. Beraberlik halinde, basketbol müsabakalannda basketbol oyun kurallanna
uygun olarak beşer dakikalık uzatma devreleri kesin sonuç alınrncaya kadar uygulanrn

;',
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ERTELENMEsi. yıniNiN
nı-r xüırnyn ırüşnın vn

(l) Uluslararası kurallara uygun olarak sona eren müsabakalann teknik sonuçlan hakem raporları
ile kesinlik kazanır.

(2) Lig müsabaka sonuçlarının tescili TBF tarafindan yapılır. Illerde oynanacak büti,in

müsabakaların sonuçlanrun tescili İl Tertip Komitesine aittir.

(3) Kulüplerin Uluslararası müsabakalara katılmalan için gerekli kriterlerin belirlenmesi TBF
Yönetim Kurulu tarallndan yapılır. Belirlenen esaslara göre katılma hakkını kazanan kulüplerin
bildirilmesi ve bu kulüplere temsil hakkı verilmesi TBF'ye aittir. TBF tarafindan belirleneıek,
durumlan onaylanan kulüpler uluslararası müsabakalara kallabilirler. FIBA tarafindan tanınmayan

uluslararası müsabakalara TBF'nin izni ve bilgisi dışında katılan kulüpler TBF Yönetim Kurulu
karanyla Lig Faaliyetlerine alınmazlar.

(4) Yurtiçi Faaliyetleri de d6hil olmak üzeıe tüm Basketbol Faaliyetlerinde hiikmen yenilmiş veya
yenmiş sayılmayı gerektiren kararlar, TBF'nin ilgili kurulu tarafindan verilir ve ilan olunur. Yerel
Lig Faaliyetlerinde karar yetkisi İl Tertip Komitesine aittir.

MADDE 19 - MÜSABAKANIN ERTELENMESi

(l) 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 TBF'ye 1İl|erde Tertip Komitesine), müsabakanın başlaması

öncesi 20 dakika da dAhil olmak üzere müsabaka sırasında ise hakeme aittir. Takımların anlaşmalan
ile müsabaka ertelenemez veya müsabaka yeri değiştirilemez.

(2) E(elenen ve tamamrnrn veya bir kısmının tekrar edilmesine karar alınan müsabakalar lig
takvimi uygun olduğu takdirde erteleme veya tekrarlama sırasına göre en kısa sürede progr:ıma

alınrr ve oynanır. İtk programlandığı tarihten doksan (90) giin içinde oynanacak erteleme veya
tekrar müsabakalarında, sadece müsabakanın programda ilk ilan edildiği tarihte oynama hakkı (TBF
nezdinde kulüp adına tescilli sözleşmesi veya vize edilmiş lisansı bulunan) 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 (TBF nezdinde kulüp adına tescilli sözleşmesi veya vize edilmiş lisansı
bulunan) 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 İlan edİldİğİ tarİhte cezalı veya idari tedbirli olup da, müsabakarun oynanacağı tarihte
cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler. Buna .iİrşılık erteleıne
müsabakasında zaten yer alamayacak olan basketbolcunun. erteleme müsaba]psına,clenk'gelen
cezası infaz edilmiş sayılmaz [ ,, . ,
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(4) Müsabaka taraflardan birinin kasi olmaksızın çıkan zorunlu nedenler yüzünden kesildiği
takdirde iki saat beklenir. İki saat zarfında devamı sağlanamayan müsabaka, ilgili TBF birimi
taraflndan tayin edilecek günde kaldığı yerden ve sayı cetvelinde yazlı aynı basketbolcu ve

hakemlerle tamamlanrr. Aynı hakemle tamamlanamadığı takdirde karar hakem kuruluna aittir. Bu
müsabakalann tamamlanmasında aynı salonda oynanması şartı aranmaz.

(5) Temsili veya uluslararası milli müsabakalar için seçilmiş olan basketbolcuların formlannın
korunması ve bu müsabakalara Milli Takımlarımızın iyi şekilde hazırlanması amacıyla basketbol

faaliyetlerine, Milli Takım müsabaka takvimine göre TBF ve İl Tertip Komiteleri tarafından ara

verilebilir.

MADDE 20 _ MÜSABAKANIN HAKEM TARAFINDAN TATiLi
( 1) Müsabaka hakemi aşağıdaki hallerde müsabakayı tatil ettiğini ilan eder:

a. Müsabakanın, kulübün basketbolcusu, yöneticisi, antrenörleri ile diğer görevlilerinin ayrı
ayrl veya birlikte hakeme veya rakip takım basketbolcu ve mensuplarına fiili eylemde

bulunmaları" kavgaya veya sair olaylara sebebiyet vermeleri ve bu eylemleri dolayısıyla
müsabakann oynanamamasr veya müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması,

b. Seyircilerin, salon düzen veya disiplini ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasına

veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir biçimde ihlal
etmeleri sonucı.ında müsabakanın oynanması veya müsabakaya devam edilmesi olanağının
kalmaması.

(2) Bu hallerde TBF Yönetim Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her ikisinin
hiikmen yenik sayılmasına karar verebilir. Disiplin Kurulu ayrıca; ihlalin ağırlığına göre kişi ve

kulüplere; bir veya daha faz|a müsabakayı seyircisiz oynama, salon kapatma, ödüllerin iadesi,

lisansın iptali, sürekli hak mürumiyeti. puan indirme, bir alt lige düşürme, ihraç ve para cezası gibi
ek cezalar da verebilir.

(3) Müsabaka eleme usulüne göre diizenlenmişse, TBF Yönetim Kurulu, hi,ikmen mağlubiyet
kararıyla beraber takımın o sezon için ihracına karar verebilir.

(4) TBF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede, müsabakanın tatil kararlarını uygun görmediği

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

(5) Bu maddede belirtilen sebeplerle aynı sezonda ikinci kez müsabakanın tamamlanamamasına
sebebiyet veren takımlar hakkında yukarıdaki hükiimler uygulanır,

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

sebebiyet veren takımlar hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanmakla birlikte disiplin kurulu
ayrıca, müsabakanın tamamlanamamasına sebebiyet veren takımlar hakkında galibiyet halinde
verilen puan kadar puan indirme karar verir. Disiplin kurulu puan indirme cezasına ek olarak,
ihlalin ağırhğına göre kişi ve kulüplere; bir veya daha fazla müsabakayı seyircisiz oynama, salon
kapatma, ödüllerin iadesi, lisansın iptali, sürekli hak mahrumiyeti, bir alt lige düşürme, ihraç ve
para cezas1 gibi ek cezalar da verebilir.

(7) Bu maddede belirtilen sebeplerle aynı sezonda dördiincü k"? müsabakanın

tamamlanamamasına sebebiyet veren takımlara TBF Yönetim Kurulu tarafindaıİ o müsabaka ile.

\.4 {
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ilgili olarak hükmen mağlubiyet kararı verilir. Ayrıca söz konusu takım bulunduğu sezonda

müsabakalardan ihraç edilerek, bir alt lige düşürülür ve bu takımla müsabakası olan takımlar
müsabaka yapmaksızın hükmen galip sayıhrlar. TBF Yönetim 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.

(8) TBF Yönetim Kurulu'nun bu madde kapsamında puan tenzili veya ihraç cezası vermiş olması
Disiplin Kurulu'nun saha olayları nedeniyle takım veya kişiler hakkında. disiplin hükiirnleri ve

cezaları uygulamasına engel teşkil etmez.

MADDE 2r - MÜSABAKANIN HAKEM TARAFINDAN TATiLİ HALİNDE UYGULAMA

( l ) TBF Yönetim Kurulu, bu talimatın 20. maddesinde öngörülen hallerde, olaylara ve fiillere
sebebiyet veren kulüplerin, kendi ili dihilinde yapacakları müsabakalann başka bir ilde
oynatılmasına ve olaylann meydana geldiği salonların geçici bir süreyle müsabakalara

kapatılmasına veya müsabakalann seyircisiz oynatılmasına tedbiren karar verebilir.

(2) TBF Yönetim Kurulu, müsabaka güvenliğinin yerel idareler tarafından sağlanamadığına.

sağlanamayacağına veya seyirciler tarafindan bozulduğuna kanaat getirdiği illerde müsabakaları

oynatmamaya ve bu illerde oynıınması gereken müsabakaların bir kısmını veya tamamıru tedbiren

başka bir ilde oynatmaya yetkilidir.

(3) Misafir takımın seyircilerinin, müsabakanın yapılacağı yerde güvenliği bozduklarına kanaat
getirilmesi halinde TBF Yönetim Kurulu, söz konusu kulübi,in deplasmanda yapacağı

müsabakalarda seyircilerinin salona girişlerini engelleyebilir.

(4) Tedbir niteliğinde verilen ve uygulanan bu kararlar, Disiplin Kurulları tarafından verilen salon

kapatma veya seyircisiz oynama cezalanndan mahsup edilemez.

MADDE 22 - HÜKMEN MAĞLUBİYET

( l ) Hükmen yenik sayılmayı gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir;

a. Müsabaka başlama saatinden 15 dakika sonrasına kadar, uluslararası oyun kurallarında
öngörüldüğü şekilde sahaya çıkrlmaması veya 5 kişiden az basketbolcu ile çıkılması.

b. Takımın başında ilgili lig talimatında belirtilen derecede görevli antrenör bulunmaması:
Müsabaka başladıktan sonra antfenörün her hangi bir nedenle görevine devam edemeyecek
durumda olması hali istisna olmak üzere; takımın başında ilgili lig talimatında belirtilen
derecede görevli antrenör bulunmaması.

c. Kulübe tescilli olmayan veya o sezon için vizesi yapılmamış basketbolcu oynatılması.

d. Basketbolcuların lisanslarının (sözleşmeli basketbolculann yer aldığı liglerde TBF onaylı
liste ile oynama durumu hariç) veya müsabaka isim listesinin hakeme ibraz edilmemesi
sebebiyle müsabakanın oynaniımııması.

e. Basketbolculann. lisans kontrolünden sonra, hakemin basketbolcuları tanımamasından
faydalanarak başka bir kişiyle değiştirilmesi. .-:'

l6



rünrive
BASKETBOL
F€DERASYONU

f. Ilgili talimatlaıda "Takımların Kadro Yapıları" ile ilgili maddelerinde yer alan hükümlerin
yerine getirilmemesi, koşullara haiz olmayan basketbolcuların oynatılması ve sahaya çıkan
basketbolculann oynıunasına ilişkin koşullara riayet edileınemesi.

Sahada yer alan beş oyuncu arasında. izin verilen sayıdan daha fazla yabancı uyruklu
basketbolcu olduğunun tespiti halinde; fazla yabancı uyruklu basketbolcu derhal dışan

çıkarılır; eğer saat çalışmışsa müsabaka durdurulup ihlali yapan takımrn antrenörüne teknik
faul verilir ve oyuna ilgili Lig Talimatında belirtildiği şekilde devam edilir. Tespit yapıldığı
anda henüz saat çalışmamışsa teknik faul verilmeden müsabakaya devam edilir.

g. Herhangi bir sebeple cezalı veya idari tedbirli olan basketbolcu veya basketbolcuların
oynatılması veya ceza|ı antrenöri,in antrenörliik yapması veya cezalıı. yönetici veya kulüp
görevlisinin resmi müsabaka kadrosunda yer alması.

h. Herhangi bir takımın leh ve aleyhine netice verecek şekilde müsabakayı tamamlamadan
sahadan 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. TBF'nin, müsabakalar için çıkardığı düzenleme hükiimlerinin müsabaka sonucuna etki
edecek şekilde ihlal edilmesi.

k. E(elenen müsabakalarda oynama hakkı bulunmayan basketbolcunun oynatılması.

l. Sözleşmeli basketbolcular ile silahlı kuvvetlerde bulunan basketbolcular hariç, silAhaltında
bulunan basketbolcu oynatılması.

(2) Bu talimat 20. maddesi kapsamında verilecek hiikmen mağlubiyet kararlannı verneye
münhasıran TBF Yönetim Kurulu yetkilidi1 20. madde kapsamı dışında kalan hiikmen mağlubiyet
kararlarını verıneye Disiplin Kurulu yetkilidir.

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

(4) Bir takımın sahada iki kişiden daha az (bir kişi ile) kalması halinde müsabakaya devam edilmez
ve müsabaka kendiliğinden yenilgi hükmü 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 ahr.

MADDE 23 - BİR ALT LiGE DÜŞME VE LİGTEN ÇEKiLME
(l) Bir alt lige düşme şekli ve düşecek takım sayısı ile takımların uluslararası müsabakalara katılma
koşullan her f'aaliyet için hazırlanan talimatta belirlenir.

(2) TBF'nin (İllerde İl Tertip Komitesi) izni yahut geçerli sebebi olmadan herhangi bir lig
sezonunda iki defa sahaya çıkmayarak, hükmen yenik sayılan takımlar ligden çıkartılır.

(3) Liglerde yer alan kulüpler herhangi bir nedenden öti,irü müsabakalara katılmayac,aklarrnr sezon
öncesi bildirirlerse. takımın hangi ligde yer alacağı hakkında TBF Yönetim Kurulu.Iİİrar ver|r.

(4) Ligden çıkartılan yahut lig devam ederken tigden çekilen kulüpter Ulr soÜratl ,"roo.'t*ai
illerinin en alt kümesinden müsabakalara katılabilirler.
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(5) Herhangi bir nedenle liglerde yer alacak takımlann sayısında bir azalma olması durumunda. bir
alt ligden son sezon üst lige çıkamayan en üst sıradaki takımı davet edilir. Birden fazla takımın
eksilmesi veya davet edilen takımın katılmayı kabul etmemesi durumunda, herhangi bir sıralamaya

bağlı kalmaksızın üst ligde yer almak arzusunda olan takımlar arasında aşağıdaki kriterler esas

alınarak seçimi Yönetim Kurulu tarafından yapılır:

a. Kulübün mali, idari yapısı ve sportif f'aaliyetleri

b. Müsabakalarını oynayacağı salonların standardı

c. Müsabakaları oynayacağı şehir, şehirde aynı ligde oynayan başka bir takım olup olmaması,

şehrin ulaşım ve konaklama imkAnları

VI. MüSABAKALARAYöNELiKirİn-Azıı.n
MADDE 24 - GENEL HUSUSLAR

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

konusunda itirazda bulunabilirleı. Müsabakaya ilişkin itirazın ilgili kurullar tarafından incelemeye
alınması için, TBF taraflndan organize edilen Liglerde 2,500.-TL, Yerel Lig ve Yurtiçi
Faaliyetlerde müsabakalarında ise; 250.-TL'nın, müsabakada görevli teınsilciye ödenmesi gerekir.

Bu bedel yatınlmadan yapılacak itirazlar kabul edilmez ve incelenmeye alınmaz. İtirazların kabulü
durumunda itiraz bedeli iade edilir aksi durumda gelir kaydedilir.

(3) Müsabakalarla ilgili olarak idari veya oyun kurallarının uygulaması konusunda itiraz
edilmemesi veya yapılan itirazrn usul yönünden geçerli bulunmaması halinde müsabakanın neticesi

kesinleşir. Ancak müsabakalarla ilgili olarak idari veya oyun kurallarının uygulaması konusunda
itiraz edilmemesi TBF'nin doğrudan müdahalesine engel değildir.

MADDE 25 _ iDARİ KONULARDA İrİnazı,an
(l) Idari konularda yapılacak itirazlar kural olarak müsabaka başlamadan önce (Yurtiçi
Faaliyetlerde ise teknik toplantıda TBF Temsilcisine) yapılır. Bu itirazlar rakip takım antrenör,

yönetici veya takım kapta önünde iddianın açıklanması sureti ile takım kaptanı, idareci veya
antrenör taıafından yazılı olarak müsabaka hakemine yapılır. Ayrıca itiıazı yapan takımın kaptanı
sayı cetvelindeki itiraz hanesini imzalar.

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

a. Basketbolcununcezalı bulunması.

b. Basketbolcunun kendisine ait olmayan bir lisansı kullanması, kullandığı lisansın usuliine
uygun olmaması veya sahte olması, kullanılan lisans üzerinde tahrifat yapılması,

c. İlgili lig veya faaliyet talimatları hükümlerine aykırı olarak basketbolcu oynatılması,

d. Bu talimatta belirtilen yaş kategorilerine uygun olmayan basketbolcu oynatlpası,

e. Lig veya faaliyet talimatlannda belirlenmiş takım kadro yapılarına uyulnığması. _,l ,.
;i , : -_'-
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(3) Minikler ve Küçiikler kategorilerinde takım kadrolannda yer alan basketbolculann ilgili talimat

hükümlerine göre oynatılmaması durumunda. müsabaka sonunda hakem raporu imzalanana kadar

itiraz edilebilir.

(4) Usulüne uygun olarak bu suretle yapılan itirazlar; TBF taraf'ından 1İllerde İl Tertip Komitesi),
incelenip karara bağlanır.

(5) Teknik Toplantı esnasrnda yapılan itiraz sonucunda yapılan inceleme ile itirazın sabit olması

durumunda itiraza neden olan takım tumuva dışı bırakıhr ve oynamış olduğu bütün müsabakalar

hükmen mağlup olarak tescil edilir. Kendilerine hiçbir ödeme yapılmaz.

MADDE 26 - ULUSLARARASI OYUN KURALLARINA AYKIRILIK HALLERİNDE
irinazı-an
( l ) Bir müsabaka srrasrnda, takımlardan biri hakem kararları, kural hatası ya da herharıgi bir olay
nedeniyle olumsuz etkilendiğine inanıyorsa Uluslararası Oyun Kurallarında yer alan İtiraz

Prosedürü (itiraz bedeli hariç) kapsamında işlemleri yapmalıdır;

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

sonucunu be[irlemek ya da değiştirmek amacıyla kullanılamaz. Uluslararası Oyun Kuralları ve ilgili
yorumları kapsammda Teknik Teçhizatın hakemler tarafindan kullanılmasına yönelik esaslar bu

madde kapsamında değerlendirilmez.

(3) Uluslararası oyun kurallan konusunda yapılan teknik itirazlar, birinci derecede Ligler
Direklörlüğü (Yurtiçi Faaliyetlerde TBF Temsilcisi. Yerel Lig Faaliyetlerinde İl Hakem Komitesi)

taratlndan incelenir. İtiraz konusu olayın Uluslararası O1un Kurallarına aykırı bulunması halinde.

ilk incelemeyi yapan kişi veya kurumun kararı ile birlikte dosya Merkez Hakem Kuruluna sevk

edilir. Konu hakkında gerekli incelemeler Merkez Hakem Kurulu taraflndan yapılır. İtiraza konu
olay İl Faaliyetlerinde TBF veya Yerel Lig Faaliyetlerinde meydana gelmiş ise Merkez Hakem

Kurulu kararı kesindir. TBF Faaliyetlerinde meydana gelen olaylarda Merkez Hakem Kurulu
kararının değerlendirilmesine göre son karar TBF Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Vtt. DiĞER HÜKÜMLER

MADDE 27 - MÜSABAKA KIYAFETLERi
(l) Müsabaka organizasyonu ddhilindeki kişiler, ilgili lig talimatında belirlenen esaslara göre

müsabakalara katılmak zorundadırlar.

(2) Basketbolcular ödül seremonilerine müsabaka esnasmda giydikleri lorma setleriyle ve diğer
kişiler ise müsabaka esnasında üzerlerinde yer alan kıyafetle katılmak zorundadırlar.

(3) Basketbolcuların formalarının genel tasarımı ve numaralandırılması uluslararası oyun
kurallarında belirtilen koşullara uygun aynı renk, tip ve desen olmak zorundadır.

(4) Basketbolcu kıyafetlerine reklam alınmasına izin verilmiş liglerde, reklamlara ait kurallar ile
kıyafet tasanmına ilişkin esaslar TBF tarafından belirlenir. Takımlar 1brma, eşgftnan, lsl na
tişörtlerinde ve sair ttim müsabaka teçhizatlannda alkollü içki maıkalannı,,, sigara _w ilaç
markalarını reklam olarak taşıyamazlar. Reklam yasağında Uluslaıaıası Olimgiyat Komiıe-si|nin
(IOC) listesi geçerlidir. ı l_;. ._i,

.,,...]'.
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(5) Resmi müsabaka programrnda ismi ilk yazılan takım (A Takımı) açık renk forma, ikinci yazılan

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

müsabaka hakemlerinin uygun görmesi halinde bunun tersi veya farklı renk tonundaki fbrmalar
gillebiliı.

VIII. SON HÜKÜMLER

MADDE 28 - TALiMATTA YER ALMAYAN HUSUSLAR

Bu talimatta yer almayan hususlar hakkında mevcut Kanun, Yönetmelik ve Uluslararası kurallara
göre TBF Yönetim Kurulu taralindan karar alınır.

MADDE 29 _ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

261712016 tarihinde Spor Genel Müdürlüğünün intemet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren

Türkiye BasketboI Federasyonu Yanşma Yönergesi yürürliikten kaldırılmıştır.

MADDE 30 - YÜRÜRLÜK

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

MADDE 31 - YÜRÜTME

Bu talimat hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yürütür.
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