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MADDE t - AMAÇ

Bu talimatın amacı; Basketbol Federasyonu tarafindan düzenlenen Yurtiçi Faaliyetlerin, Basketbol

Müsabaka Talimatına uygun olarak düzenlenmesini sağlamak, uygulanacak esas ve usulleri

belirlemektir.

MADDE2_ KAPSAM

Bu talimat, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafindan düzen]enen Büyiik Erkekler, Gençler (Kız-

Erkek), Yıldızlar (Kız_Erkek) ve U15 (Kız-Erkek) kategorilerinde düzenlenecek Eleme Turları ve

Türkiye Şampiyonası ile ilgili hususları kapsar.

MADDE3- DAYANAK

Bu Talimat; 2115l|986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdülüğünün Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ve 19l'72012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile

1110/2014 tarihli ve 29136 müener sayıh Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Basketbol

Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4- TANIMLARVE KISALTMALAR

Bu Talimatta geçen]

Genel Müdiirlük : Spor Genel Müdürlüğü'nü,

Genel Müdür : Spor Genel Müdürü'nü,

Federasyon : Tiirkiye Basketbol Federasyonu'nu (TBF),

Ana Statü : Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü'nü.

FIBA : Uluslararası Basketbol Federasyonu'nu,

Kupa : TBF taralından düzenlenen Erkekler ve Kadınlar kategorilerindeki

basketbol kupa organizasyonlarrnı,

Kulüp : Genel Müdiirlük taıafindan tescil edilmiş spor kulübiinü.

yönetici :kulüplerin yönetiminde bulunan başkan, yönetim kurulu üyeleri ve

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

düzey kulüp yetkililerini,

Müsabaka görevlisi : TBF tarafindan görevlendirilen hakemier, temsilciler" gözlemciler ve

diğer kişileri,

Resmi Görevli

Kulüp Görevlisi

: TBF tarafindan görevlendirilen kişileri,

Basketbolcular haricinde bir kulüp

süresine bakılmaksızın basketbolla il
tarafindan görevlendirilen kişil

Yuniçi Faaliyetleri Talimatı 4-
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şekilde, antrenörler. diğer teknik ve idari görevliler. sağlık ekibi. diğer
kulüp çahşanları, vb.).

Resmi Müsabaka : TBF tarafından düzenlenen tüm müsabakalan,

Özel Müsabaka : Resmi müsabakalaı dışında kalan, Kulüpler tarafından TBF'l.'e
başıurulaıak organize edilen ve hakem atamaları TBF tarafından
yapılan müsabakaları,

Kategoriler : Yaş kategorilerini,

Yurt İçi Faaliyet : Federasyon tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonaları ve Şenlik
organizasyonları ile bunların eleme kademelerini,

Yerel Lig Faaliyeti : İllerde tüm kategorilerdeki müsabaka. hazırhk ve kamp dönemi ile diğer
faaliyetlerini,

Merkez Hakem Kurulu : TBF'ye bağlı ve ülkemizde hakemlikle ilgili idari ve tekıik tüm
konulardan sorumlu olan kuruluşu, (MHK)

İl Hakem Kurulu : İ]lerde basketbol hakemleri ile ilgili türn idari ve teknik konulardan

sorumlu olan kuruluşu. 1İHK.1

Disiplin Kurulu : TBF Genel Kurulu tarafından seçilerek işbu talimat ve ilgili mevzuaı

çerçevesinde disiplin ihlallerini, faili ve cezasını tespit ve tayin

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

Sezon : İlgiii ligdeki ilk resmi müsabakanın oynanmasından son resmi

müsabaka oynanmasına kadar geçen dönemi.

ifade eder.

lı YöNETiM Ht,T(üMLERi

MADDE5- YETKivESORUMLULUKLAR
(l) Faaliyetlerin planlanması, diizenlenmesi esnasında uygulanacak kural ve prensiplerin

belirlenmesi. organizasyonlarla ilgili her türlü reklam, sponsorluk ve pazarlama hakları, televizyon

kuruluşlan ile anlaşma yapma ve yayrnlatma yetkisi Tiirkiye Basketbol Federasyonuna aittir.

(2) Türkiye Basketbol Federasyonu, bu konularda kısmen veya tamamen hak ve/veya yetki devri
yapabilir. Hak ve yetkilerin devri yapılacak yazılı protokol ile belirlenir.

MADDE 6 _ FAALİYETLERiNYÖNETiMİ
(l) Basketbol Federasyonu Yurtiçi Faaliyetleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış program

dAhilinde ve bu talimat hükümlerine uygun olarak Altyapı Organizasyonları Yetkilisi tarafından

vuruTuIur_

(2) Yurtiçi Faaliyetleri organizasyonun yönetiminde ve bu

müsabakalarda meydana gelen idari konularda; bu ıalimana tarif e

takdirde Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yayınlanmış T

Yurtiçi Faaliyetleri Talimatı - 5 -
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(3) Bütün Yurtiçi Faaliyetler için en az bir Federasyon Temsilcisi tayin edilir. Türkiye Şampiyonası
seviyesindeki organizasyonlar ile statü gereği bünln giin devam edecek faaliyetlerde birden fazla
Federasyon Temsilcisi tayin edilebilir.

(4) Gerekli gönilen hallerde, Genel Sekreter veya Altyapı Organizasyonları Yetkilisi tarafindan.

organizasyonun denetimi idari sorunların çözümü, televizyon yayınları ve rekldm konulan için
müsabakalara temsilci de tayin edilebilir.

(5) Faaliyetlerin düzenlendiği ilterin Basketbol İl Temsilcileri, Federasyon Temsilcilerine yardımcı

olmak ile yükümlüdiirler.

(6) Bir tumuvada; fumuva programının hazırlanması, müsabakaların nasıl oynanacağı, takım
sayısında azalma gibi durumlar ile talimatta yer almayan hususlar hakkında Federasyon Temsilcisi
karar vermeye yetkilidir.

MADDE7- MALiİŞLER
(l) Federasyon Yurtiçi Faaliyetleri programında yer alan tumuvalara kaılacak takımlara harcırah

ödemesi yapılır. Bu ödemenin yapılabilmesi için:

a, Takımın organizasyonun yapıldığı ilden farkh bir ilde tescilli olması veya organizasyonun

yapıldığı ilçeden farklı bir ilçenin takımı olması,

b. 12 basketbolcu, 1 antrenör ve l yöneticiden oluşan ıoplam 14 kişilik kafile listesinin bağlı

bulundukları İl Mtıdtırlıklerinden onaylı olması,

c. Ödemenin yapılacağı kulüp banka hesap bilgilerinin. resmi yazı ile kulüp yönetim kurulu

karan ekli olarak kulüp tarafindan federasyona bildirilmiş olması,

d. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafindan hazırlanmış matbu takım bordrosunun

doldurulup imzalanmış olması,

e. Takımın statü ve programda belirtildiği şekilde tiim müsabakalara kahlmış olması, her hangi

bir nedenle organizasyonu terk etmemesi veya yetkili merciler tarafından diskalifiye edilmiş

olmaması,

gereklidir.

(2) Teknik Toplantıya katılmayan ve katılmama mazeretieri uygun görülmel,en taklmlara bir gün

eksik harcırah ödemesi yapı lı r.

(3) Diskalifiye edilen kişiler için harcırah ödemesi yapı|maz.

(4) Faaliyetlerde görevli hakem ve federasyon temsilcilerinin yol giderleri ve müsabaka tazminatları

Federasyon tarafından karşılanır. Müsabakalarda görevlendirilecek masa görevlilerinin ücret

ödemeleri. organizasyonun gerçekteştiri|eceği ilin İl Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonunda

mutabakat sağlanan esaslar dAhilinde İl Vtidtiltlgti veya Federasyon tarafından yapılır.

(5) Faaliyetlerde görevlendirilmiş personelin ücret ödemeleri, organizasyonun gerçekleştirileceği

iüin İl Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonunda mutabakat sağlanan esasl

Müdürlüğü veya Federasyon tarafından yapılır. Ödemei

halinde;

Yurtiçi Faaliyetleri Talimatı - 6 -
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. Ücrete esas katsayılar için yiirürli.ikte olan "Gençlik ve spor Hizmetleri uygulamasında
Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle ilgili Esastar" dikkate alınır.

ı Türkiye Şampiyonaları (ıki salonda oynanan tumuvalarda) için en fazla 23, diğer
faaliyetler için salon başına en faz|a |2 personel ödemesi yapılır.

o Ödemelerin yapılabilmesi için Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından hazırlanmış
matbu personel bordrosunun İl lltldlrltigtl görevlendirme onayı doğrultusunda

doldurularak görevliler tarafından imzalanmış olması gereklidir.

o Ti,im ödemeler, organizasyon sonrası merkezden ve kişi veya kurumlann beyan ettikleri
banka hesaplanna yatınlarak yapılır.

(6) Faaliyetlerden elde edilecek gişe hasılatı, Spor Genel Müdürlüğü'nün ilgili mevzuat

hükiimlerine göre yapılacak yasal kesintiler sonrasında Federasyon hesabına yatırılır. Hasılat

dağıtım çizelgesinin bir sureti Federasyon Temsilcisine verilir.

(7) Tahakkuk ve ödemeler ekte verilen cetvelde belirtildiği şekilde yapılır.

IlI FAALiYETLERİN yıprsr VE YER ALMA KOŞULLARI

MADDE8- FAALİYETLERiNYAPlsI

Basketbol Yurtiçi Faaliyetleri, TBF tarafından hazırlanmış talimat ve statiilerde belirtilen sayıdaki

spor kulübiirıiin büyükler ve diğer yaş kategorisindeki takımlarının yer aldığı iaaliyetlerdir.

MADDEg- KATILMAKOŞULLARI
( l ) Kulüplerin, Yurtiçi Faaliyetlerde yer alabilmesine ait esaslar basketbol dalındaki faaliyetleri göz

önünde bulundurularak Federasyon tarafından belirlenir ve ilan edilir. Sezon başında ilan edilen

statülere göre katılma hakkı elde eden bir kulüp herhangi bir nedenle hak kazandığı faaliyete

katılmazsa bu kulüp yerine takım daveti Federasyon tarafindan yapılır.

(2) Katllma koşullarında herhangi bir eksik olması veya zamanında yerine getirilmemesi

durumunda Yurtiçi Faaliyetlere katılma müracaatı Federasyon tarafından değerlendirilir.

(3) Kulüplerin, Yurtiçi Faaliyetterine katılabilmek için bağlı bulundukları İI Müdürlükleri

tarafından aşağıdaki koşullann yerine getirilmiş olması gereklidir.

a. Spor Genel Müdiırlüğiince tescil edilmiş kulüplerden en az dört takım arasında. Yerel Lig
Faaliyetleri Talimaına uygun şekilde lig düzenlenmesi,

b. Her kategori için düzenlenecek lig fikstürlerinin Federasyona onaylatılması,

c. Her hangi bir kategoride Yurtiçi Faaliyetlerine katılmaya hak kazanmış olan kulübün(veya

kulüplerin). her faaliyet için ilan edilmiş olan organizasyon tarihinden 10 gün önce isminin

ve söz konusu organizasyona iştirak edip(kulüp taahhüt yazısı), etmeyeceğinin bildirilmiŞ

olması-

'na katılacağını bi(4) Bölge Şampiyonası, Yan Finaller ve Tıirkiye Şampiyonası
ancak geçerli mazeretleri bulunması halinde katıhmdan imtina

sonraki sezon başına kadar bu cezayı ödemediği takdirde

Faaliyetlere kaıılamaz.

Yuıtiçi Faaliyetleri Talimatı - 7 -
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(5) Federasyon'un izni olmadan herhangi bir şampiyonada iki defa sahaya çıkmayarak, hüknıen
yenik sayılan takımlar şampiyona dışı kahrlar ve bir sonraki sezon aynı kategoride Yurtiçi
Faaliyetlere katılamaz.

MADDE 10 _ FAALiYET PROGRAMI

(1) Yuıtiçi Faaliyetleri Programı, statüsü. hangi kategorilerde düzenleneceği ve düzenleneceği yer

bu talimat kapsamında Türkiye Basketbol Federasyonu tarafindan tespit ve ilan edilir. Programın

ilan edilmesinden sonra geçerli nedenierin ortaya çıkması nedeniyle Tiirkiye Basketbol

Federasyonu Faaliyet Programında yer ve tarih değişikliği yapabilir.

(2) Faaliyet Programı hazrrlanrken illerdeki tesislerin durumu. konaklama ve ulaşım imkAnları ile

illerin basketbol branşındaki faaliyetleri dikkate alınır.

ry UYGUNLUK«nirnRı-rRi
MADDE 11 _ TAKIMLARIN KADRO YAPILARI

(1) Yurtiçi Faaliyetleri müsabakaları için sahaya çıkabilecek takım kadroları biri kaptan olmak

üzere en fazla l2 basketbolcu, bir antrenör ve bir antrenör yardımcısından teşekkül eder.

(2) Büyükler kategorisinde Yurtiçi Faaliyetlerine katılacak takımiardaki basketbolcular bu

kategoride oynayarak elde edecekleri hakları hiç bir zaman sözleşmeli liglerde kulianamazlar.

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

genç takımlarından yetişmiş olmaları şarftır:

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

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

c. Türk vatandaşı anne ve/veya babadan olmak üzere doğum yolu1,Ia Türk Vatandaşlığına

sahip basketbolcular,

(4) Ütkemiz genç veya yıldız takım kadrolanndan yetişmiş olsalar dahi. kulüplerin büyükler

kategorisindeki takımlarının resmi müsabaka kadrolarında. K. K. T. C, Azerbaycan, Kırgızistan.

Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek'ten

gelmiş iki (2) basketbolcudan fazlası yer alunaz. Doğumdan başka yolla bu ülkelerin vatandaşlığına

geçen basketbolcular bu madde kapsamına alınmazlar.

(5) Kulüpler, Türkiye Şampiyonaları ve bunlara ait eleme kademelerinde en faz|a 14 basketbolcuya

ait lisansları, gerekli kimlik belgeleri ile sahaya çıkaracakları 12 basketbolcunun ad ve soyadları.

forma numaraları ve lisans numaıalarını içeren listeyi teknik toplantıda teslim etmek zorundadır.

Müsabakalardan önce bildirilen resmi takım listesinde adları yazılan basketbolcuların yerine

başkaları oynatılamaz. Federasyon Temsilcisi tarafindan Teknik Toplantının tamamlandığı İlan

edildikten sonra teslim edilen en fazla i2 basketbolcunun yer aldığı listede her hangi bir değişiklik

yapılamaz.

(6) Müsabakalar başladıktan sonra sakatlanan ve bu sakatlığı doktor rapo

basketbolcu yerine takım kadrosu müsait olması halinde bir basketbolcu deği

değişim, sadece bir basketbolcu ile sınırlı olup sakatlık nedeniyle değişimi

aynı dönem içinde iyileşse bile tekrar resmi müsabaka kadrosuna alrnamaz.

Yurtiçi Faaliyetleri Talimatı - 8 -
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(7) Müsabaka sırasrnda, takım sıra bölgesinde sadece antrenör^ antrenör yardımcısı ve 1,edek

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

fizyoterapist. istatistikçi gibi özel sorumlulukları olan en fazla dokuz (9) kişiye kadar oluşan takım

üyelerinin bulunmasına. bu müsabakaların oynanacağı salonrın fiziki şartlarının müsait olması

oranında izin verilir.

(8) Yurtiçi Faaliyetleri kapsamında düzenlenecek müsabakalarda sahaya çıkacak antrenör ve

yardımcılan ile yönetici. doktor, masör, istatistikçi. fizyoterapist, çevirmen gibi özel sorumluluklar

üstlenmiş kişiler için; isimleri ve üstlendikleri görev kulüp antetli kağıdına yazılmış ve kulüp

görevlisi tarafından imzalanmış liste teknik toplaıtıda sunulur. Listede yer alan kişiler haricinde

veya her hangi bir sebeple müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası almış takım mensubu

ilave alan çizgilerinin 5 metre yakınında bulunamaz.

(9) Yurtiçi Faaliyetleri kapsamında organize edilen herhangi bir kategoride Bölge Şampiyonalarına
katılmaya hak kazanmış takımlar, Bölge Şampiyonaları müsabakalannda kendi ilinde yer alan diğer

takımlardan en fazla üç basketbolcuya yer verebilir. Takımlar. Bölge Şampiyonası müsabakaları

sonucunda veya doğrudan Yarı Finallere velveya Türkiye Şampi1,onasına katılma hakkı elde ettiği

takdirde aynı haktan yararlanabilir. Krzlar ve Erkekler kategorilerinde 7. ve 8. Bölgelerde olan

illerin kulüpleri ilgili tumuvalarda veya şampiyonalarda bu haktan yararlanamazlar.

( l0) Bir kulübün dokuzuncu fikrada yer alan haktan yararlanabilmesi için:

a. Her iki kulübün ve basketbolcu velisinin muvafakati olması,

b. Basketbolcunun adı geçen müsabakalara katılmasında geçerli mevzuat hükümlerine engel

bir durumunun bulunmaması.

c. Basketbolcunun her türlü ulaşım. konaklama gibi mali hususlarının talep eden kulüp

tarafından karşılanması,

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

olduğu kategorilerde Türkiye Şampiyonalanna, Şenlik Organizasyonlanna veya bunların

eleme kademelerine iştirak etmemiş veya iştirak etmeyecek olması,

gereklidir.

(l1) Bir basketbolcu dokuzuncu fikrada yer alan haktan faydalanarak aynı sezonda sadece kendi

kulübünden farklı bir ( l ) kulüp adına müsabakalara katılabilir.

MADDE 12 - MÜSABAKALARA KATILACAK BASKETBOLCULAR

( l ) Müsabakalara katılacak basketbolcularda aşağıdaki koşullar aranır;

a. Yurtiçi Faaliyetlerinde yer alan kulüp adına tescilli olmak ve o sezon için geçerli vizesi

yapılmış lisansa sahip olmak,

b. Herhangi bir gerekçeyle müsabakalara katılmaktan men edilmemiş olmak.

c. Kendi kulübünden başka her hangi bir kulüp adına aynı sezon içerisinde resm

lıakkı hariç).

(]) Bu maddenin birinci fıkrasındaki şartlar aşağıdaki hallerde aranmaz:

katılmamış olmak (l4. maddenin dokuzuncu fıkrası. geçici transfer ve ikinci

üİ
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a. Sil6haltma alınıp askeri güçlerde lisanslı olan.

b. Terhislerini takiben silAhaltına alınmadan evvel kayıtlı bulundukları kulüplerine dönen

basketbolcular. (Geçici Transfer Ddhil )

(3) Yurtiçi Faaliyetlerinde yer alacak basketbolcular için TBF Sicil ve Lisans Talimatı hükümleri

kapsamında Federasyon tarafından verilen lisanslar ve tanıtma kartları geçerlidir.

MADDE 13 - YABANCI UYRUKLU BASKETBOLCULAR

( l ) Yurtiçi Faaliyetlerinde yabancı uyruklu basketbolcular yer alamazlar.

(2) Kulüpler. Gençler ve altı yaş kategorisi takımlarında Azerbaycan. Kırgızistan. Özbekistan.

Ti,irkmenistan, Kazakistan, Tacikistan. Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek'ten bir ( 1)

basketbolcuya yer verebilirler. Bir kulübiin bu haktan yararlanabilmesi için bu ülkelerden gelecek

basketbolcunun;

a. Yaşının oynadığı kategoriye uygun olması. (Yaş kaydının bu ülkelerde bulunan Türk

Büyükelçiliğince onaylanmış olması gereklidir.)

b. Tiirk asıllı olması.

c. Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunmuş olması gereklidir. Türk vatandaşlığı için

başvuruda bulunulan bir basketbolcuya geçici lisans verilir ve eğer l5 yaşı dolana kadar

Türk Vatandaşlık hakkını elde edemez ise bu basketbolcu, bu tarihten itibaren bu haktan

yararlanamaz.

d. Basketbolcu eğer ülkemize gelmeden önce geldiği ülkenin her hangi bir kategorisinde milli

takımlarında yer almış ve FIBA kayıtlarına geçmiş ise bu haktan yaratluıamaz.

(3) Takımların resmi müsabaka kadrolarında hiç bir koşulda Azerbaycan Kırgızistan, Özbekistan.

Türkmenistan. Kazakistan. Tacikistan. Makedonya. Kosova ve Bosna-Hersek'ten gelmiş. büyükler

kategorisindeki ikiden (2). Ümitler ve alu yaş kategorilerinde birden (l) fazla basketbolcu

bulunamaz.

(4) Ailevi sebeplerden dolayı ülkemizde geçici olarak ikamet eden Gençler ve altındaki yaş

kategorilerinde oynzımaya müsait basketbolcular Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla Federasyon

Faaliyetlerinde yer alabilirler.

MADDE 14 - MÜSABAKALARA KATILACAK ANTRENÖRı,ER

(l) Yurtiçi iaaliyetlerine katılacak takımlarda en az bir antrenörün görev yapması gereklidir. Sahada

yer alan takımların 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) Yurtiçi faaliyetlerinde antrenör ve yardımcı antrenör olarak görev yapacak kişilerin TBF

Antrenör Talimatına uygun olarak antrenör belgesine sahip ve o sezon için vizesini yaptıImlŞ

olmaları ve ilgili talimatlarda belirtilen şartları yerine getirmesi zorunludur.

(3) Antrenörler, görev yaptığı kulüp ile ilişiğini kesip sahaya çıkış be

müddetçe yurtiçi faaliyetlerde okul faaliyetleri dışında sadece tek bir kulüpte

_ l0 -Yurtiçi Faaliyetleri Talimatı
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MADDE 15 - YAŞ KATEGORiLERi
(1) Yurtiçi Basketbol Faaliyetleri kapsamındaki müsabakalar yaş kategorileri ile birbirinden ayrıhr.

Yaş kategorileri aşağıdaki şekildedir:

Ul l Minikler : l l yaş ve ahı grubu basketbolcular,

Ul2 Minikler : 12 yaş grubu basketbolcular,

Ul3 Küçfüler : 13 yaş grubu basketbolcular.

U14 Küçükler : 14 yaş grubu basketbolcular.

U15 Yıldızlar : 15 yaş grubu basketbolcular.

U16 Yıldızlar : 16 yaş grubu basketbolcular.

Gençler : l7 ve 18 yaş grubu basketbolcular.

Ümitler : 19,20 ve 2l yaş grubu basketbolculaı.

Büyükler : 22 ve daha büyük yaş grubu basketbolcular.

(2) Kategorilerde belirtilen yaş gruplarının hangi doğum tarihli basketbolculardan oluşacağı. her yıl

için 1 Temmuz-30 Haziran tarihleri itibariyle basketbolcunun oynayacağı sezonun ikinci yılı esas

ahnır. (Ömeğin 17 veya l8 yaşındaki bir basketbolcunun doğum yılı içinde bulunulan sezonun

ikinci yılından 17 veya l8 çıkanılarak belirlenir ve bu basketbolcular ay ve gün dikkate

alınmaksızın genç kategorisinde yer alabilirler.)

(3) Kategorilerde yer alabilecek basketbolcunun yaş belirlenmesinde doğum vılı esas alınıp ay. gün

dikkate alınmaz. Basketbolcunun; yaşının düzeltilmesi halinde. düzeltmeden önceki yaşı esas

alınarak oynayabileceği kategori belirlenir.

MADDE t6 - KATEGoRİLERE KATILIM

(l) istanbul, Aıkara ve İzmir illerinde ya|nızca erkeklerde her kategoride (Gençler kategorileri

hariç) takımların güç durumlarına bağlı olaıak, müsabakalar A ve AA olmak üzere iki ayrı seviyede

diizenlenir. Üst Seviye ligleri ve şampiyonalannı ifade etmek için AA sembolü, Alt Seviye lig ve

şampiyonalarını ifade etmek için ise A sembolü kullanılır.

(2) Kızlarda bütün müsabakalar A Seviyesi otarak kabul edilir. Genç Kızlar Kategorisinde her takım

en fazla üç (3) 'l9 yaşındaki basketbolcuya kadrosunda yer verebilir.

(3) Bir sezonda bir basketbolcu birbirini takip eden sadece iki kategoride oynayabilir. Ümitler

kategorisi büyükler kategorisi ile birlikte kabul edilir. (Gençler, Ümit ve Büyük oynayabilir)

(4) Ul 1. U 12, U13, U 14 kategorilerinde, takımlar bir alt kategoriden her müsabakada kendi

kulübünün lisanslı basketbolculanndan belirleyecekleri en faz|a 4 basketbolcuya yer verebilirler. Bu

seçilen dört (4) basketbolcu her müsabaka farkh basketbolculardan oluşabilir.

(5) Basketbol Gelişim ve Gençler Liginde oynayan basketbolcular yurtiçi

alamaz|ar.

1aaliy

(6) Basketbolcular aşağıdaki haller dışında aynı gün içinde sadece bir katego

katı]abilirler: !l

- ll _Yurtiçi Faaliyetleri Talimatı
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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. Türkiye Şampiyonaları ve kademelerinde programda yer alan bir takımın aynı günde iki
müsabaka yapma haii bu kapsamda değerlendirilmez.

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

Kadınlar l.Lig basketbolcuları. kulüplerinin muıabakata vardığı kendi kategorilerindeki bir

2. Lig veya Bölgesel Lig takımının aynı gün de olsa herhangi bir müsabakasında

oynayabilirler.

(7) Herhangi bir kategoride, kendi ilinde aynı sezonda birden fazla ıakımla müsabakalara katılan

kulüpler herhangi bir kategoride diizenlenen Türkil,e Şampiyonalan ve kademelerindeki

müsabakalara^ kendi illerinde düzenlenen müsabakalarda en iyi dereceyi alan tek takımla temsil

edilirler. Kulüpler Tllrkiye Şampiyonaları ve kademelerindeki müsabakalannda yer alacak

takımlarında diğer takımlarından basketbolcu bulundurabilirler.

V ORGANİZASYON, MÜSABAKALAR VE NETiCELERi

MADDE 17 _ MÜSABAKALARiÇIN GEÇERLI KURALLAR

Bu Talimat da aksi belirtilmedikçe. müsabakaların yönetimi için Uluslararası Oyun Kurallarında yer

alan kurallar geçerlidir.

MADDE 18 - Uı1, Ul2, U13 VE Ul4 KATEGORILERI İÇIN GEÇERLI OYUN
KURALLARI

(1) Müsabakaya 5 kişi ile başlanıı. Takımlar müsabakalara en !ız on (10) basketbolcu. en fazla on

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

l. Periyot Beş (5) basketbolcu

2. Periyot l. Periyotta oynamayan basketbolcular

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

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

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

müsabakaya devam edemeyeceğine kanaat getirilen basketbolcular 1,erİne. (bu durumda oyundan

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

takım arkadaşı ile yer değiştirerek tekrar oyuna dahil olabilir. Sakatlanan basketbolcu. başladığı

periyodun tamamını oynamış sayılır.)

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

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

basketbolcunun yorgunluk sebebiyle müsabakaya devam edemeyecek olma

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

-12-Yuniçi Faaliyetleri Taliman

Yukarıda belirtilen basketbolcu değişikliği gereksinimi halinde kadroda yer

basketbolcu oyuna girebilir. oynadığı süreye bakılmaksızın birinci ve ikinci peri
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yer almış basketbolcular üçiincü periyotta oyna),amıv. Yukanda belirtilen zorunlu kalınan durumlar

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

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

(2) U1l, Ul2, U13 ve U14 kategorilerinde;

a. Tam Saha Baskı yapmak yasaktır. Ancak, müsabakanın son iki dakikası ve bir takım l5 sayı

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

Son iki dakikanın dışında ve yukarıda bahsedilen şartın oluşmadığı durumlarda baskı uygulayan

takımın antrenöriine teknik faul çalınır. Teknik faulün uygulanması ve sonrasrnda Uluslararası

Oyun Kurallannın hiikümleri uygulanır.

b. Takımlar mutlak suette adam adama savunma yapacaklaıdır. Adam adama harici alan

savunmasr ve benzeri sarunma yapan takımın antrenörü teknik faul ile cezalandınlır. Bu kural

aşağıda belirtilen savunma 3 saniyesi çerçevesinde uygulanır.

c. Pick & Roll (toplu basketbolcuya perdeleme) yapılmasına izin verilmez. Yapıldığı takdirde

ihlal kabul edilip hücum sırası rakip takıma geçer.

d. Faul atışları harici, sahanın her noktasından atılaı bütün basketler 2 sayı ile değerlendirilir.

e. Müsabakalar, erkeklerde Ull ve U12 kategorilerinde 6. Ul3 ve U14 kategorilerinde 7.

kızlarda U1l ve U12 kategorilerinde 5. U13 ve Ul4 kategorilerinde 6 numaralı topla oynanır.

f.Her takımın her çeyıek için yalnız bir (1) adet altmış (60) sanil,elik mola hakkı vardır. Bu

molalar kullanılmadıklan takdirde sonraki çeyrek-lere taşınmayacaktlr.

g. Müsabakalar, 10 dakikalık 4 periyot üzerinden Uluslararası Oyun Kuralları çerçevesinde

oynantr. Dördüncü periyot sonunda müsabaka sonucunun berabere olması halinde Ul i ve Ul2 yaş

kategorilerinde bir adet beş (5) dakikalık uzatma periyotu oynanır. Bu periyotüın berabere bitmesi

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

dakikalık uzatmanın sonuna kadar sayı atılamazsa. bu 5 dakikalık periyotun sonunda önce

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

takım ve rakip takrm basketbolcular serbest atış kullanr, beraberliğin bozulmaması durumunda faul

cezası veya sakatlık dolayısıyla oyun dışı kalan basketbolcular haricinde. 1,edek basketbolcular da

sırayla eşitlik bozulana kadar faul atışı kullanır. İlk eşitliği bozan takım galip sayılır. Ul ] ı,e I-1l4

yaş kategorilerinde ise Uluslararası Oyun Kurallarında belirtilen uzatma periyodu uygulaması

geçerlidir.

(3) Ul t, U12, U13, U14 kategorilerinde müsabakalarda 3 saniye kuralı aşağıdaki şekilde uygulanır.

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

ncusu, herhangi bir hücum

savunuyor terimi. savunma

fede. savunma

b. Boyalı alan içerisinde yer alan herhangi bir saıunma oyu

oyuncusunu aktif olarak savunur halde olmalıdır. Aktif olarak

oyuncusunun hücum takımından herhangi bir oyuncudan bir kol mesa

bulunması gerektiği anlamında kullanılmıştır.

c. Her saviıruna o},uncusu her hücum o}uncusunu savunabilir.

d. Savunma 3 saniyesinin;

_ lj -Yurtiçi Faaliyetleri Talimatı
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- Herhangi bir hücum oyuncusu şut atar pozisyona girdiğinde.

- Rakip takımın top kontrolü kaybolduğunda,

- Savunma oyuncusu aktifolarak rakibini savunuyor hale geldiğinde.

- Savunma oyuncusu tamamon 3 saniye koridorundan çıktığında,

- Savunma oyuncusunun hücum oyuncusuna doğru aktif savunma pozisyonunda savunma

yapma amaçh yöneldiği anda,

sayılması durdurulur.

e. Eğer savunma o}ı,ıncusu toplu oyuncuyu sa\unuyorsa boyalı alan içerisinde bulunabilir.

Eğer başka bir oyuncu toplu o}uncuyu aktif olarak salunmaya başladı;-sa. ilk saı,unma yapan

oyuncu hücum takımındaki boşta kalan diğer bir oyunculu savunmak zorundadır. Toplu oyuncu pas

verdiği durumda. savunmast aktif olarak sa\ı.ıruna yapmak veya boyalı bölgeden çıkmalt
zorundadır. Aksi taktirde, teknik faul çalınır, hücum takıml tek serbest atış kullanır. Hücum takımı

hücum etmeye devam eder, faul atış çizgisinin uzantısrndan düdük çalındığı anda topun yakın

olduğu kenar çizgiden topu çıkarırlar. 14 saniyenin altında saat durdurulduysa, 14 saniyeye

tamamlanır. 14 saniyenin üzerinde bir süre kaldıysa saat durdurulduğu yerden devam eder. Eğer atış

halindeyken 3 saniye çahnır ve bahsi geçen atış sayl olursa. 3 saniye ihlali geçerli salrlmaz ve

müsabakaya devam edilir.

MADDE 19 - MÜSABAKA GÖREVLİLERİ

(l) TBF tarafından görevlendirilen hakemler, temsilciler. gözlemciler. masa görevlileri ve diğer

kişiler müsabaka görevlileri ile resmi göreı,lilerdir. Müsabakalarda görer, 1-apacak hakemler ve

tbderasyon temsilcilerinin belirlenmesi ile bunların eğitimi TBF Merkez Hakem Kurulu yetki ve

sorumluluğunda olup, bu konularda TBF tarafindan yayrnlanmış ilgili talimatlar geçerlidir.

(2) Yurtiçi Faaliyetleri müsabakaları iki hakem mekaniği ile yönetilir. Müsabaka hakemleri ve

Federasyon Temsilcisi atamalan MHK tarafindan yapılır.

(3) Müsabakalarda, sayı, saal ve 24 saniye operatörü olmak iizere 3 masa görevlisİ tayin edilir.

Masa Görevlilerinin tayinleri İl Hakem Kurulları sorumluluğundadır.

MADDE 20 - FEDERASYON TEMsİLCİı-rnixix GÖREV VE YETKiLERİ

(1) Federasyon temsilcileri. görevli oldukları faaliyetin yönetimi ile ilgili olarak Federas_von

tarafından hazırlanmış talimat, statü ve programların uygulanmasını sağlar.

(]) Federasyon temsilcileri. müsabakaların yapılacağı jlin idari ve teknik sorumlulan (İl Müdürü. İl

Temsilcisi ve diğer ilgililer) ile temasa geçerek bir tanışma ve görev sorumluluğu toplantısı

düzenler. Toplantı öncesinde veya il yetkilileri ile birlikte müsabakaların oynanacağı tesislerin

Federasyon Temsilcisi tarafindan Uluslararası O1un Kurallarında belirtilen hususlara uygunluğu

-14-Yurtiçi Faaliyetleri Talimatı

kontrol edilir. Kurallara uygun olmayan hususlar varsa bunlann düzeltilmesi sağl

sağlanamayan hususlar faaliyet sonunda deta1,1arı ile birlikte rapor edilir.

anır. Düzeltilmesi
-ı'-'1'

( ı'|
(3) Federasyon temsilcileri tarafından müsabakalara katılacak tüm ekiplerin ile

müsabakalann başlangıç tarihinden bir gün önce ''Teknik Toplanti' düzenlenir. (

aksi belirtilmediği takdirde saat 18.00' de yapılır.) Her hangi bir mazeret bel
sPos
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Toplanı yapıldıktan sonra gelen takımlar fumuvaya alınmazlar. Bu toplantıda müsabakalara

katılacak takımların basketbolcu ve antrenör lisanslan kontrol edilir. kontroller sonucu r izesi

olmayan basketbolcuların oynamasına, antrenörlerin takım yönetmelerine ve kulüp görevlileri

tarafından onaylanmrş listede ismi olmayan takım mensuplaıının sahaya çıkmasına izin verilmez.

(4) Federasyon temsilcileri. müsabakalarda görev alacak hakemlerle toplantı düzenler ve bu

toplantıda hakemlerin lisans vizeleri ile kıyafetlerini kontrol eder. Lisanları vizesiz ve MHK
taraflndan belirlenmiş kıyafete sahip olmayan hakemlere görev verilmez. Müsabakalarda görev

alacak hakemlerin tayini Federasyon Temsilcisi tarafından yapıhr. Hakem tayinlerinin yapılmasında

kendisi tek yetkili olup bu konuda İl Temsilcisinden 1ardım isteyebilir.

(5) Uluslararası kurallara uygun olarak sona eren müsabakalann teknik sonuçlan hakem raporları

ile kesinlik kazanr. Müsabaka sonuçlarını r,e puan durumunu tescil ve ilanı 1'ederas"von temsilcileri

tarafından yapılır. Usultine uygun olaıak yapılmış itirazlar federasyon temsilcileri tarafından kabul

edilir, incelenir ve karara bağlanarak taraflara ıebliğ edilir. Hükmen venilmiş veya yenmiş

sayılmayı gerektiren müsabakaların sonuçları hakem raporlan ve gerekirse bu konuda yapılacak

a1nştırTnaya dayalı olaıak, Federasyon veya federasyonun ilgili birimleriyle istişare etmek kaydıyla

Federasyon Temsilcisi tarafından tasdik ve ilan edilir.

(6) Federasyon temsilcileri. kapanış ve ödül töreni yapılmasl durumunda; İı Müditüüğü ile işbirliği

yaparak ödüllerin uygun şekilde dağıtımını sağlamak görevini yerine getirir.

(7) Federasyon temsilcileri, faaliyetin bitişinden sonıa en geç 72 saat içerisinde Temsilci Raporu'

nu Federasyona göndermek zorundadır.

MADDE 21 - HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

(l) Hakemler, görevlerini yapma konusunda Uluslararasl oyun Kuralları ve bu konuda yaylnlanmış

talimat hükümlerine tabidirler. Hakemlerin müsabakaların teknİk sonuçları hakkındaki onayları

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

Hakem Kurulunca incelenerek bir karara bağlanır.

(2) Müsabakada kullanılacak bütün ekipmanları kontrol etmek. varsa ul,gun olmayanlarl

düzeltilmesini sağlamak hakemlerin sorumluluğundadır.

(3) Hakemler görevlendirildikleri faaliyetin Teknik Toplannsına katılmak zorundadır.

MADDE 22 _ TEKNIKTEÇH|ZAT

organizasyon sorumluluğunu üstlenen İl lrltidlrlıigıl. müsabakaların oynanacağı salonların score-

board,24 saniye cihazları. ses düzeni gibi teknik teçhizatlarını Uluslararası Oyun Kurallanna uYgun

hale getirmek ve problemsiz çahşır durumda bulundurmakla yükümlüdür.

MADDE 23 _ MÜSABAKA SAHASI

( l ) Müsabaka sahası zemini parke ve ölçüleri 28xl5 metre olacaktır. Müsabaka sahasını çevreleyen

çizgilerin dış kenanndan başlayan ve 2 metre genişliğindeki bölge. müsabaka sahası

bir renk ile boyanmalıdır.

(2) Federasyon tarafindan onay verilmesi halinde sentetik zemin ve 2 metreden

olabilir.
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MADDE 24 _ SAYI CETVELI

Müsabakalarda TBF tarafından bastınlmış sayı cetvelleri kullanılır.

MADDE zs _ tıüsanıxa «ıyırpTııni
(l) Müsabakalarda yer alacak her iki takım basketbolculan. Uluslararası Oyun Kurallarına ve

Müsabaka'falimatında tarif edilmiş formalaı giymekle yükümlüdtirler.

(2) Antrenör ve yardımcılan sahaya tek tip kıyafetle ile çıkmak zorundadır.

MADDE 26 - SAĞLIK PERSONELI

organizasyon sorumluluğunu üstlenen İl Vtldtlrltlgti, salonda ilk yardım tedbiri almak ve sağlık

ekibi bulunmasını sağlamak zorundadır.

MADDE 27 - GÜVENLiK

Müsabakalarda tiim güvenlik tedbirleri organizasyon sorumlu|uğunu üstlenen i| vııdtır]tıgtı

tarafından alınacak veya alınması sağlanacaktır.

MADDE 28 - YER SILICI PERSONEL

organizasyon sorumluluğunu üstlenen İl Müdılrüüğü. müsabakalarda en az 2 (iki) _ver silici personel

görevlendirecektir.

MADDE 29 _ MÜSABAKA SÜRELERİ VE UZATMALAR

(1) Müsabaka 10'ar dakikalık dört periyot olarak oynanacak, birinci ile ikinci ve üçüncü ile

dördüncü periyotlar arasında iki (2) dakika ara verilecektir. Birinci devre ikinci periyodun sonunda

bitecek. on (l0) dakika aradan sonra üçüncü ve dördüncü periyotlardan oluşan ikinci devre

başlayacaktır.

(2) iki mtısabaka iizerinden oynanan eleme müsabakaları hariç Yurtiçi Faaliyetleri kapsamında

düzenlenen müsabakalarda beraberlik 1,oktur. İki müsabaka iizerinden oynanan 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, Uluslararası Oyun Kurallanna uygun olarak beŞer

dakikalık uzatma devreleri kesin sonuç alınıncaya kadar uygulanır.

MADDE 30 _ CEZALAR

(i) Müsabakalarda, talimat ve talimatlara aykırı harekette bulunan basketbolcu, yönetici. hakem ve

antrenörlere; görev kapsama alanına bağlı olarak Federasyon ve Yurtiçi Faaliyetlerinde DisiPlin

Talimatı hükümleri uygulanır.

(2) Resmi bir müsabaka esnasında oyundan çıkarılan basketbolcu ile saha dışı edilen antrenör.

antrenör yardımcısı ve yönetici hakemin bu kararından sonra salon dahilinde sahaYı göremeYen bİr

bölgel,e gitmek veya salon dışına çıkmak zorundadır.

(3) Doğrudan diskalifiye edilen basketbolcu. antrenör. antrenör _vardımcısı, .vönetici

bir takım görevlisi faaliyetin sonuna kadar takım kadrosunda J-er alamaz ve kendi

ödemesi yapılnıaz.

_16-Yurtiçi Faaliyetleri Talimatı



@F#:$.ş,gE
(4) iki teknik veya iki sportmenlik dışı faul alması nedeniyle kurallar gereği diskalifiye olan

basketbo]cular ile kurallar gereğiı "3B". "2C" veya "lC+2B" ile süa dışına çıkarılmış antrenörler

kendilerine ayrıca bir ceza verilmemişse bir sonraki müsabakada yer alabilirler.

(5) Disiplin Kurulu tarafından ceza verilmiş ve/veya hakkrnda tedbir kararı verilmiş olan kişiler.

cezalı ve tedbirli bulundukları süre içerisinde takımların yer aldığı resmi müsabakalarda: protokol

tribünü de dihil olmak üzere basketbol kariyerlerinden ve,,-a kulüp içindeki statülerinden kazanılmış

serbest giriş hakkı. davetiye veya akreditasyon ile ücretsiz ve özel giriş hakkı verilmiş (basın

tribünleri de ddhil) özel yerlere solunma odası koridorlanna. soyunma odasına. takım sırası ve saha

içine giremez. müsabakayı ancak ilave alanın ve protokol tribününün en fazla beş metre kadar

yakınından izleyebilir, özel giriş kapılarını kullanma gibi özel haklardan yararlanamazlar. Bu kişiler

Federasyon tarafından düzenlenen. basın toplantılan da dahil olmak iizere. her türlü toplantı. açık

oturum veya panellere katılamazlar.

VI SONHÜKÜMLER

MADDE 31 - TALiMAT DA YER ALMAYAN HUSUSLAR

(1) Bu Talimat da yer almayan hususlar için öncelikle Müsabaka Talima hükümleri geçerlidir.

(2) İlgili Talimatlar'da yer almayan hususlar ve karşılığı belinilmeyen cezai yaptırımlar hakkında

karar alma ve yorumlama yetkisi Basketbol Federasyonuna aittir.

MADDE 32 - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

22.08.2016 tarihinde Genel Müdürlüğün intemet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren Türkil'e

Basketbol Federasyonu Yurtiçi Faaliyetler Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33 - YÜRÜRLÜK

Bu Talimat Spor Genel Müdürlüğü'nün intemet sitesinde .vayımlandığı tarihte 1,ürürlüğe girer.

MADDE 34 - YÜRÜTME

Bu talimat hiikümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yürütiir.
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vII TAHAKKUK vr öonutı.ıRE EsAs CETvEL

a. TıI<rmlar:

(1) 12 basketbolcu, 1 antrenör ve l idareci olmak iizere toplam i4 kişiye müsabakaların başlangıç

günü öncesi (teknik toplantıya katılanlar takımlar için). müsabakaların oynadığı günler ve

müsabakaların bitimini takip eden bir gün olmak üzere, kişi başı giinlük 30.00 TL brüt harcırah

ödenecektir.

(2) Takımlara yol ödemesi yapılmayacaktır.

(3) Müsabakalarda sahadan diskalifiye olmuş (kurallar gereği hariç) basketbolcu, antrenör ve/veYa

idarecilere harcırah ödemesi yapılmaz ve bu kişiier bordroya yazı|maz. Eğer olal,son gün olmuş ve

bordrolar tanzim edilmiş ise bu kişilerin isimleri bordro ı-izerinde çizilir ve Federasyon Temsilcisi

tarafından bordro üzerine not yazılarak imzalanır.

(4) Teknik Toplantıya katılmayan takımlara bir gün eksik harcırah ödemesi yapılır.

b. Hakemler:

(1) Hakemlere yönettikleri her müsabaka başına brüt olmak üzere; Bölge Şampiyonaları iÇin 37.50

TL, Yarı Finaller için 42,50 TL ve Türkiye Şampiyonaları için 47.50 TL görev tazminatl ödenir.

(2) Deplasmandan görevlendirilmiş hakemlere fatura veya biletlerini ibraz etmeleri halinde Yol

parası ödenir. Yol parası için hakeme ödenecek bedel, hakemin kayıtlı olduğu il ile organizasyonun

yapıldığı il arasındaki mesafenin yer aldığı aşağıdaki tabloda yer alan tutarları geçemez- Hakemin

kayıth olduğu il ile organizasyonun yapıldığı arasındaki il mesafe;

- 000 - 250 km. arası ise Tek yön için toplam 30,00 TL-

- 25| - 400 km. arası ise Tek yön için toplam 50,00 TL.

- 401 - 600 km. arası ise Tek yön için toplam 65.00 TL.

- 60l - 800 km. arası ise Tek yön için toplam 85:00 TL,

_ 8O1 km. den fazla olması halinde ise Tek yön için toplam 100;00 TL olarak hesaplanır.

(3) Hakemlere harcırah ödemesi yapılmaz.

c. Masa Görevlileri:

(1) Masa görevlilerine görev aldıklan her müsabaka başına brüt 27,50 TL görev tazminatı ödenir.

(2) Eğer organizasyon ilçede yapıhyorsa ve yeterli sayıda masa görevlisi bulunmaması nedeniYle

merkezden veya diğer ilçelerden masa görevlisi atamasr yapılmışsa, bu kişilere toPlu taŞıma araÇları

rayiç bedeli üzerinden fatura veya biletleri karşıhğı yol parası Odenir. İl merkezlerinde YaPılan

organizasyonlarda, masa görevlilerine yol ödemesi yapılmaz.

(3) Masa görevlilerine harcırah ödemesi yapılmaz.

d. Federasyon Temsilcisi ve Görevlisi

(1) Federasyon temsilcilerine müsabakalann oynandığı gün sayısı ve ilave bir gün

başı günlük 50.00 TL brüt görev tazminatı ödenir.

İ
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(2) Deplasmandan görevlendirilmiş temsilcilere, hakemler için belirlenmiş mesafe-ücret baremi

esas alınarak yol parası ödenir.

(3) Federasyon temsilcisine harcırah ödemesi yapılmaz.

e. İl personeli

(l) Bölge Şampiyonası ve Yarı Finallerde aşağıda dökümü yapı|an 12 personele hizalarında yazılı

seans ücreti ödenir.

(Jöreş Sayı Seans ücreti(l)

Müsabaka Müdürü

İl Temsilcisi. Süa Komiseri, Tesis Amiri.
Sağlık Personeli. Teknik Eleman (2 kişi).

Doktor

Gişe memuru, Kapı Kontrol. Soyunma Odası

Bakıcısı (2 kişi)

l kişi

6 kişi

l kişi

1 kişi

27.50 TL

(2) Faaliyetlerde doktor görevlendirilmemesi halinde başka bir kişiye veya başka bir görev adı

altında kesinlikle ödeme yapıImaz. Görevli ödemelerinin yapılabilmesi için Gençlik Hizmetleri ve

Spor İl Müdihlüğünde ilgili organizasyonlarda görevlendirildiklerini gösterir görevlendirme yazısı

alınma]ıdır. Ödemelerin ortak bir hesaba _vatırılabilmesi için ise mutemet 1-azısı da gerekmektedir.

(3) Yurtiçi faaliyetleri organizasyonlarında seans toplamlan aşağıdaki esaslar doğrultusunda

belirlenir.

22.50 TL

49.50 TL

17.50 TL

Günde

5 müsabaka ve üzeri

1 .5 seans 2 seans

2 seans 3 seans

(4) Türkiye Şampiyonalarında ait İl Personeli görevli ödemeleri ilgili bordroda yaz|ldığı gibi ödenir

Günde

3-4 müsabaka

t Görevli personel ödemelerine esas seans ücretleri katsayı.va bağlı olarak değiştiği

oranında arüş yansıtıhr.
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Günde

1-2 müsabaka

Müsabaka Günleri

vesai pünleri 1seans

Resmi tatil günleri l .5 seans
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