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1. Ligin Tanımı

Basketbol Süper Ligi (BSL), kulüplerin büyilk erkekler kategorisindeki takımlarından oluşan

BSL'de yer alan takım temsilcilerinin görüşleri alınarak Ttirkiye Basketbol Federasyonu (fBF)
tarafından hazırlanan talimat hfüiirnlerine göre diizenleııen ve Ligler Direktörlüğü tarafindan

yönetilen bir organizasyondur.

2. Lig Kurulu

2.1. Lig Kurulu, BSL'nin organize edilmesi ve yiirütülmesiyle ilgili her tiirlü konuda görüş ve

önerilerin görüşülerek TBF Yönetim Kuruluna sunulmak iizere tavsiye niteliğinde kararlann

alındığı kuruldur.

2.2. Lig Kurulu aşağıdaki şekilde oluşur:

o TBF Başkanı 1 kişi

ı TBF Yönetim Kurulu Üyeleri 4 kişi

ı TBF Genel Koordinatörü 1 kişi

o TBF Genel Sekreteri 1 kişi

o TBF Genel Sekreter Yardımcısı 1 kişi

o Ligde yer alan takımlann en üst diizey temsilcisi l6 kişi

ı Ligler Direkiörü 1 kiŞi

2.3.

Z-.+.

7s

3

3.1.

Aynca,Federasyonunilgilibirimtemsilcilerivedavetlileri,DisiplinKuruluveMerkez
Hakem kurulunu temsilen birer kişi, Lig pazarlama ve iıetişim ortağr, Lig kurulu

toplantılanna katılabilirler, Ancak bu üyelerin kararlarda oy kullanma hakkı yoktur,

Lig Kurulunun Başkanı TBF Başkarıı, onun yokluğunda Liglerden sorumlu TBF Asbaşkanı

ya da diğer TBF Asbaşkanl*nd* Ui,iai,, TBF Asbaşkanlannın yokluğunda başkanhğı,

önceden belirlenmiş bir TBF Yönetim Kurulu üyesi, TBF Genel Koordinatörü, Genel

Sekreter veya Ligler Direktörü yapar, Lig Krırulu sezon bolunca oı az üç (3) kez toplanır,

Gerekli olmasl halinde Ligler bireı<tortı, Lig kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir,

Toplantılara vekAleten katılım yapılamaz,

TBF Asbaşkanı, TBF Gerıel Koordinatörü, Gerıel Sekreter ve Ligler Direktöriinün gerekli

görmesihalindeilgiliTBFyonetlmKuruluüyelerinive/veyaTBFuzmanpersonelini
toplantılara çağırabilir,

LigKurulugerekligördüğühallerdeçeşitlikonularlailgiliolarakaltkurullaroluşturabilir.
bu kurullann oluşumu için seçim yapabilir, ,{' ıı\r

/.'.:.>= '" \:,

Lig Tanıtım ve Pazarlama Kurulu (LTP) ı' ,_: : :,,( 
, 
. _ ,, ^..i.

TakımlannsezonbaşlndaFederasyonabildirdikleribireradetTakım|azarlamaltlleİi§im
Sorumlusu ile Federasyon fffH;;;;il 

"ii".*r"" 
i"şa..Ş"k "*,ii,*
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4.2.
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Direktörü, Pazarlarrıa Direktörü, Medya ve İletişim Direktörü ve onun tarafından

belirlenecek pazarlama, tanttım ve iletişim konulannda uzrrıan kişiler ile Lig Pazarlama ve

İletişim Ortağı temsilcilerinden oluşur.

LTP gerekli görüldüğü hallerde Ligler Direklörlüğü'niin daveti ile toplanır.

LTP aşağıdaki konular hakkında, takımlara ve Ligler DirektOrltlğü'ne iletilmek iizere tavsiye
niteliğinde kararlar alır:

a. Lig ve müsabakalarla ilgili tanıtım ve iletişim faaliyetleri,

b. Lig ve müsabakalarda yer alan mecralarla ilgili reklam satış yapılanması, faaliyetleri ve

standartlan,

c. Bilet satış yapılanması, faaliyetleri ve standartlan,

d. Lig ve müsabakalarla ilgili kurumsal kimlik ve gıafik çalışmalan ve standartlan,

e. BSL bağlamında takım kurumsal kimliği ile iirün saişı,

f. BSL ve takımlann imajını yükseltmek amaçlı konular,

g. Lig ve kulüp gelirlerini artırmak veya giderleri azaltmak için sponsor bulmakla ilgili
konular.

Ligler Direktörlüğü ve Ligler Direktörü

TBF Yönetim Kurulu larafindan ve Lig Danışma Kurulundan alınan tavsiyelerle belirlenmiş

genel pıensipler doğrultusunda, Ligin organizasyonu, denetimi, dokiimantasyonu,

yazışmalan ve arşiv faaliyetleri TBF Yönetim Kurulu tarafindan atanan Ligleı Direktörü

tarafindan yürütülür.

Ligler Direktörü, görevi kapsamındaki işleri siirdürülebilmesi için gerekli ofisi ve kadroyu

oluşturur. Bu kadro Ligler Direktörlüğü olarak adlandınlır. Ligler Direktörlüğü kadro

kuruluş şeması ve görev çizelgeleri ile personel haıcamalan Ligler Direktörü tarafından

hazırlanır ve TBF Yönetim Kurulunun onayını müteakip yiiırürlüğe girer.

Basketbol süper Ligine ait ttim faaliyetler, Ligler Direktöriiniin yetki ve sorumluluğunda

yürütiilür.

Ligler Direktörlüğü'nün görevleri aşağıdaki gibidir:

a. Genel talimal ve statiilere göre Ligin yönetimi için her türlü icraatı yapmak,

b. Lig programını hazırlamak ve ilgili kurullann görüşiıne sunmak. sonrasında TBF

Yönetim Kurulu tarafindan onaylanmış progrııma göre Lig faaliyetlerini düzenlemek ve

yürütmek,

c. Lig faaliyetlerine ilişkin tüm yazışmalan yapmak, sonuçlan takip etmek,

dokiirnantasyon ve arşiv çalışmalarını yapmak,

4.3.

4.4.

,{
,',7
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f. Lig ile ilgili raporlan düzenlemek ve Ligin gelişimine yönelik projeleri hazırlayıp ilgili
kurullann görüşüne sunmak,

c. Diğer talimatlarda belirtilen görevleri yerine getirmek.

5. FederasyonPazarlımaDirektörlüğü

5,t. Basketbol Süper Ligine ait pazar|arna faaliyetleri Pazarlama Direktörlüğü tarafından

yürütiilür.

5.2. Federasyon Pazarlama Direktörüntin BSL ile ilgili görevleri aşağıdaki gibidir

a. Talimatlar kapsamında pazar|arrıa konulannda gereken denetimlerde bulunmak,

uygulamalan takip etmek, sponsor anlaşmalannı uygulamaya sokmak ve hakları

korumak,

b. Lig ve müsabakalarla ilgili tanıtım faaliyetleri yiiürütmek,

c. Lig ve müsabakalarda yer alan mecralarla ilgili reklam satış yapılanması, faaliyetleri ve

standartlannı sağlamak,

d. Bilet satış yapılanmasını ve standartlannı sağlamak, faaliyetleri yiiırütmek,

e. Lig ve müsabakalarla ilgili kurumsal kimlik ve grafik çalışmalan yapmak ve

standartlarını sağlamak,

f. BSL bağlamında takım kurumsal kimliği ile ürün satışın sağlamak,

g. BSL ve takımlann imajını yfüseltmek amaçlı çalışmalar yapmak,

h. Lig ve kulüp gelirlerini artırmak veya giderleri azaltmak için sponsor bulmakla ilgili

çalışmalar yapmak

6. Federasyon Medya ve İletişim Direktörlüğü

6.1. Basketbol Süper Ligine ait medya, iletişim ve benzeri faaliyetler, Medya ve İletişim

Direktörlüğü tarafindan yürütülür.

6.2. Federasyon Medya ve İletişim Direktörünün BSL ile ilgili görevleri aşağıdaki gibidir:

a. Basın, Sosyal Medya faaliyetlerini ve Ligin tanıtımına yönelik faaliyetleri sürdiiı'mek,

b. Talimatlar kapsamında medya ve iletişim konulannda gereken denetimlerde bulunmak,

uygulamalan takip etmek,

c. Lig ve müsabakalarla ilgili medya ve iletişim faaliyetleri yürütmek,

d. BSL ve takımlann gerek ulusal, gerek yerel medya faalİyetlerİnin standartlannı korumak,

e. BSL takımlannın medya sorumlulan ile bir araya gelip İletİşİm planının oluşturulmasına

destek olmak,

f. BSL takımlannın bulunduğu illerde yerel medya ile ilişkileri güçlendirmek ve basketbol

içerikli daha fazla haberin üretilmesi konusunda yönlendirici olmak, 
_",, 

. ..1

şmalann standartlanıy/bluşt r.ut rİ\
korumak, '. 

" :,'',| l
ı' :i 'ı- ",_..:İ
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9.

9.1.

9.1.1.

Katılım Şartlan

Başvuru

Bir önceki sezon bu talimata uygun şekilde TBF Yönetim Kurulu tarafından tescil edilen
Lig sıralamasına göre BSL'ye katılma hakkı bulunan takımlar katılım başvurusu
yapabilir.

Takımlan BSL faaliyetlerinde yer alacak faal derneklerin (kulüplerin) Spor Genel
Müdürlüğünce tescil edilmiş olmalan veya TBF Şirketleşme Talimatındaki şartlan
taşıyan bir şirket olmaları zorunludur.

Kulüpler, Ligler Direktiirlüğü tarafından tespit ve ilan edilen tarihe kadaı o sezon BSL'ye
katılacaklannı beyan ve taahhüt edip, kulüplere bildirilen diğer şartlan yerine getirmek

zorundadırlar.

Kulüpler, Ligin yönetimi ve idari yapısı için Ligler Direktörlüğü tarafindan hazırlanmış
formlan doldurmak ve belirtilen tarihlerde Ligler Direktörlüğü Ofisine ulaşürmak

zorundadır. Kulüplerle iletişim için bu formda yer alan ve kulüpler tarafından beyan

edilen iletişim kanallan kullanılacağından her kulüp aktif olarak kullandığı elektronik
posta adreslerini beyan etmekle yiikiiürnlüdit. //' 

' 
., ş*

Takımlar, her sezon için. müsabakalannı oynamak istedikleri, Salon ftaıdıahn ,Ö' \
Güvenlik Talimatı'ndaki kriterlerden seviye 1 ve/veya seviye 2 şartlanfıa ıİyffi Uirisi ]

i,.

9.1.2.

9.1.3.

9.| .4

h. Yayıncı kuruluşla olan gerek iletişim gerekse de iş iiretim faaliyetleri konusunda iş
birliğini sağlamak,

i. BSL, Cumhurbaşkanlığı, Yıldızlar Geçidi (All-Star) ve Türkiye Kupası
organizasyonlannda akreditasyon taleplerini TSYD ile iş birliği içinde yürütmek,

j. Ttirkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi iletişim kanallarında kullanılmak iizere
fotoğıaf ve görüntii sağlanması konusunda BSL kulüpleri ile iş birliği yürütmek.

7, Mali Konular

7 .|. Lig Kurulu ve Lig Tanıtım ve Pazarlama Kurulu üyelerinin çalışmalan için kendilerine bir
ödeme yapılmaz. Bu üyelerin toplantıya katılımları ile ilgili masraflar mensubu bulundüları
kurum/kulüp tarafindan karşılanır.

7 .2. Ligler Direktörü ve Ligler Direktörlüğü elemanlannın ofis masraflan, toplantı giderleri ile
Lige ait tiirn harcamalar TBF Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bütçe dAhilinde yapılır.

BÖLüM-Iı
LİGİN YAPISI VE KATILIM ŞARTLARI

8. BSL'nin Yapısı

BSL, Lig Kurulunun görüşleri dikkate alınarak TBF tarafindan hazırlanmış talimat ve statiilerde
belirtilen sayıdaki spor kulübiinün büyük erkekler kategorisindeki takrmlannın oluşturduğu
Basketbol Süper Ligi'dir. Basketbol Süper Ligi yapılan sponsorlü anlaşmalanna göre sponsorun
adı ile anılabilir.

9.1.5.

BSL Yönctim Esasları 'f alimatı - 10 -
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9.2.

9.2.|.

esas, birisi de herhangi bir zorunlu durumda kullanrlmak üzere yedek, toplam iki salonu
Ligler Direktörlüğü'ne bildirmek zorundadırlar.

Takım ve Kulüp Yapılan

Her kulüp ligde mücadele eden takımlan için üçüncü şahıslardan isim sponsoru, sponsor
ve diğer yöntemler uy.ınnca finansal destek ve reklam alabilir; bunun için anlaşma
imzalayabilir.

Bir tüel kişilik aynı ligde sadece bir takıma isim sponsoru olabilir. Bir kuruluşun aynı
ligde mücadele eden birden fazla takıma aynı holding (grup) çahsı altında bulunan birden

çok kuruluşun aynı ligde mücadele eden iki (2) veya daha çok takıma isim sponsoru
olabilmesi TBF Yönetim Kurulu iznine tabidir.

lsim sponsoru, kulüp velveya takım isminin içine dAhil edilerek bunu değiştirecek şekilde
yapılan sponsorluk anlaşmasından kaynaklanan sponsorluktur. Kulüp bir takımına veya
tüm kulübe isim sponsoru almak için TBF tarafından belirlenen federasyon bedelini
ödemek zorundadır.

Kulüpler her sezon için sadece bir tiizel kişilik ile isim sponsorluğu anlaşması yapabilir.
Sezon başladıktan sonra isim sponsoru değiştirilemez. Kulüplerin isim sponsorları ile
anlaşmazlığa düşmeleri ve talep etmeleri halinde sezona tescil edilmiş isimleri ile devam

edebilirler.

Lige katılan kulüplerin (şirket veya demeğin) başkan, yönetici ve denetçileri veya

profesyonel ve teknik kadrosunda yer alan personeli, aynı ligde mücadele eden bir başka

kulüpte hiçbir görev alamaz.

Lige katılan takımlann adres ve iletişim bilgileri aynı olamaz.

Bu Ligde oyn.ımaya hak kazanan kulüplerin erkek takımları ilgili talimatlar uyannca

"takım ismi" kullanabilirler. Takımların isimleri aynı veya benzer olamaz. Bu konudaki

karar TBF Yönetim Kurulunca verilir ve gerekirse kulüplerden takım isimlerinde

değişiklik yapmalan istenir.

Kulüpler, yetkili kurumlara onaylatılan logolannı ve kurumsal kimliklerini sezon başında

Federasyona göndermek zorundadırlar. Yetkili kurumlardan onaylatılmayan logolar

Federasyon yayınlannda ve organizasyonlannda kullanılmaz.

BSL'de yer alan kulüpler, bulundukları illerde yapılan Ul4, Ul6 kategorilerinde

müsabakalara ve Türkiye Gençler Basketbol Ligi'ne katılmak ve bu ligleri tamamlamak

zorundadır. Bu müsabakalara katılmayan katılıp da tamamlamayan kulüplerin ligdeki

durumları hakkrnda son karar TBF yönetim kurulu tarafından verilir.

Birleşen veya isim değiştiren kulüplerin tilm kategorilerde müsabakalara hangi ilden

katılacaklan, TBF yönetim kurulu,nun onayına tabidir. İki farkıı ilden kulübün

birleşmesi veya bir kulübün isim değiştirmesi halinde yeni oluşumun o yı

ettiği ilde söz konusu ligde iki veya daha fazla takım yer alıyorsa talep ka edilmez

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

9.2.5

9.2.6.

9.2;7.
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Sezon sonunda küme düşen bir kulübün müteakip sezonda bir üst ligden başka bir
kulüple birleşerek veya üst ligde yer alan takımın ismini değiştirerek üst ligde tekrar yer
almasına izin verilmez.

Katılımdan Vazgeçilmesi veya Katılım Hakkrnın İptali

Ligde yer alan kulüpler herhangi bir nedenden ötürü müsabakalara katılmayacaklannı kura

çekimi öncesi bi|dirirlerse, bu kulüplerin durumu TBF Yönetim Kurulu tarafindan görüşülür
ve takımın hangi ligde yer alacağı hakkında karar verilir.

Herhangi bir nedenle Ligde yer alacak takımlann sayısında bir azalma olması durumunda,

Türkiye Basketbol Birinci Ligi'nin son sezon BSL'ye çıkamayan en üst sıradaki takımı
BSL'ye katılmak üzere davet edilir. Birden fazla takımın eksilmesi veya Türkiye Basketbol
Birinci Ligi'nde sırası gelen takımın BSL'ye katılmayı kabul etmemesi durumunda,
herhangi bir sıralamaya bağlı kalmaksızın üst ligde yer almak arzusunda olan takımlar
arasında,

a. Kulübün mali, idari yapısı ve sportif faaliyetleri,

b. Müsabakalan oynayacağı salonların standardı,

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

olmaması, şehrin ulaşım ve konaklama imkAnlan,

ğbi kriterleı esas alınarak takım seçimi TBF Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Kulüp

yönetim kurulunda ve/veya yöneticileri arasında son üç sezon itibariyle bir sezonda süaya

çıkmayarak almış olduğu iki hiikmen mağlubiyet sonucu ligden ihraç edilmiş veya lig

tamamlanmadan ligden çekilmiş kulüplerde yöneticilik yapmış olanlar varsa bu kulüpler

başluru veya davet usulü ile oluşan liglere alınmaz Geçerli mazereti bulunan yönetici ve

ilgililerin durumları ayrıca değerlendirilir.

Her durumda takımlann BSL'ye kaülımı TBF Yönetim Kurulu karanyla gerçekleşir.

Bsl,de yer alma hakkı olan bir kulüp, belirlenen idari ve mali yükümlüliiklerini yerine

getirmediği ve talimatlarda belirtilen şartlara uymadığı takdirde, bu kulüplerin takımlan,

TBF Yönetim Kurulu karanyla BSL faaliyetlerine alınmazlar.

Lige katılacaklannı beyan ederek kura çekiminde yer alan kulüpler, daha sonra resmi Lig

müsabakalanna başlamadıklan takdirde, tüm sözleşmeli basketbolculan sözleşme süresine

bakılmaksızın ve kulüp iznine gerek olmaksızın geçici transfer dönemi sonuna kadar başka

bir kulüple sözleşme imzalayabilirler. Herhangi bir nedenle basketbolcularının oynamaktan

imtina etmeleri sonucu müsabakalara katılamayan kulüpler bu madde kapsamında

değerlendirilmezler. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde nihai karar TBF yönetim

kurulu tarafindan verilir.

Lige katılacağını beyan edip daha sonradan vaz geçen kulüplerin ödemiş olduğu bedeller

iade edilmez.
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Lig devam ederkerı Ligden çekilen veya iki defa sahaya çıkmayarak hiikmen yenik sayılan ve

bu nedenle ligderı ihraç edilerı kulüpler bir sonraki sezon kendi illerinin en alt liginde yer

alabilirler.

Süaya çıkmama veya lige katılmama nedenleri Federasyon tarafından haklı görülmeyen

kulüpler, o müsabakalarla ilgili masraflar ve organizasyona vermiş olduklan zararlar dikkate
alınarak Disiplin Kurulu tarafindan belirlenen cezayı ödemek zorundadır.

BöLüM-III
TAKVİM VE PROGRAM

BSL Sezonu

Sezon, Ligi oluştuıan takımlann yapmış olduklan ilk resmi müsabakanın oynandığı tarih ile
son resmi müsabakanın oynandığı tarih arasında geçen stiredir. Lig Sezonu, Normal Sezon

ve Play-Off bölümlerinden oluşur.

Normal Sezon, Lig Sezonunun başlangıcından Play-Off öncesi oynanan son müsabakanın

bitimine kadar geçen sezondur.

Play-Off, Normal Sezonun bitiminden sonra takım eşleşmelerine göre son resmi

müsabakanın bitimine kadar oynanan sezondur.

Kura Çekimi ve Program

Kura çekimi Lig Kurulu önerisi doğrultusunda TBF Yönetim Kurulu tarafindan tespit

edilecek tarihte, kulüp ternsilcilerinin huzurunda, Ligler Direktörlüğü tarafından hazırlanan

fikstüre göre yapılır. kura çekiminde prensip olarak her kulüp bir temsilci bulundurmak

zorundadır. Kura çekiminde temsilcisi bulunmayan kulüplerin kura çekimiyle ilgili itiraz ve

önerileri dikkate alınmaz.

kura çekim tarihindeıı sonra 15 gün içerisinde her kulüp o sezon için ev sahibi olarak

oynamak istediği giin ve saati bildirir. Eğer bildirim yapılmazsa Ligler Direktörlüğü

taraflndan giin ve saat tespit edilir.

Lig Takvimi

1o.7.

l0.8.

1l.

l1.1.

11.2.

1 1.3.

|2.

l2.1.

l2.2.

13.

Lig Takvimi; Normal sezon müsabakalannın oynanacağı haftaları, play_off başlangıç gününü,

Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanhğı Kupası, Yıldızlar Geçidi (All-Star) müsabaka tarihlerini iÇeren

programdır. Kura çekiminden önce hangi haftanın hangi tarihlerde oynanacağı belirlenir. Takvirnde

Normal sezon müsabakalannın oynanacağı kesin giin ve saat yer almaz, Müsabakalar prensip

olarak cuma, cumartesi, pazat ve pazartesi günleri oynanır. Lig takviminde Çarşamba olarak

belirtilen müsabakalar Salı, Çarşamba ya da Perşembe günleri oynanır. Genel programa temel teşkil

eden takvim, kura çekimi sırasında kulüplere dağıtılır,

Genel Program

Genel program (fikstiir), hazırlaııan takvim ve kura çekimi sonrası

müsabakalannı oynamak istedikleri gün, saat ve salonu bildirmeleriyl

geç 30 gün önce duyurulur. Genel programda Normal Sezon haftaları

müsabakalann giiııı, saat ve salonları yer alır,

14.

14.1.

_13-
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l4.2. Programlarda belirtilen Hafta, ya A tipi gün dilimi olan Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi
günleri ya da B tipi gün dilimi olan Salı, Çarşamba veya Perşembe günleridir. B tipi dilime
denk gelen müsabakalar öncelikle Çarşamba giinleri oynatılır. Aynı tarih ve hafta tipi
içerisinde ve l5.2, maddesinde yer alan sebeplerle yapılan değişiklikler erteleıne hükmünde

değildir.

l4.3. Tiirkiye Kupası, ligin ilk dewesinin tamamlanması neticesinde ilk sekiz (8) sırayı alan

takımlann katılımıyla oynantr. Ligin ilk dewesinin tamamlanması neticesinde iki ya da daha

fazla takım aynı puana sahipse bu takımlar arasındaki sıralamanın belirlenmesi için genel

averaj kriteri uygulanacaktır. Program ligin ilk devresinin tamamlanması ile birlikte ilan
edilir.

l4.4. Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihi takvimde açıklanır. Saati, oynanacağı şehir ve salonu

müsabaka tarihinden önce duyurulur.

l4.5. Genel ve detaylı progıamlarla duyurulan müsabakalann her haliikarda makul ve marka

saatler çerçevesinde oynatılması ilkesiyle hareket edilir. Saat 12:30'dan önce ve 2l:30'dan
sonra müsabaka başlamaz. Genel ve detayh program yapılırken, diğer kural ve faktörler de

göz öniine alınarak bu maddeye uygun saatler belirlerıir.

15. Detaylı Program

Genel programda yer alan müsabaka bilgilerinde yapılacak değişiklikleri ve ek bilgileri duyurmak

üzere ilan edilen programdır.

15.1. Normal Sezon Müsabakalan Detaylı Progam Esaslan

15.1.1. Genel program veya detaylı progrıımı belli olan Avnıpa Kupası müsabakalanna göre

düzenlemek gerektiğinde öncelikle madde 16.2.1.'deki esaslar uygulanır. Takımların

Avrupa kupası müsabakalan takımlara eşit dinlenme giiınü verilmesini imkinsız kılıyorsa

o sezon duyurulan ilkeler, yayın progliımı, makul ve marka saatler ile diğer mücbir

sebepler çerçevesinde detaylı program yapılır.

15.1.2. Madde 15.2.'de belirtilerı sebeplerle müsabaka giin ve saatinin değişmesi gerekiyorsa

öncelikle ev sahibinin salonu ve aynı haftanın (A veya B) içerisinde kalmak kaydıyla

müsabakanın saati ve/veya giinü değiştirilir. Aynı hafta tipi içerisinde ev süibi takımın

tercih ettiği salonda oynatmak olanağı bulunmuyorsa bu takdirde aynı il sınırlan

dahilinde olmak şartıyla salon değişikliğine gidilerek aynı hafta içerisinde erteleııe

yapılmadan yeni müsabaka gi.in ve saati tespit edilir. Eğer aynı il sınırları ve aynı hafta

tipi içerisinde müsabakanrn oynaülabileceği bir salon ve makul bir gtirı/saat

bulunamıyorsa o takdirde müsabaka genel progıamda duyurulduğu günün haftasından

başka bir haftaya alınarak erteleme gerçekleştirilir

15.1.3. Ligin ikinci dewesi son haftasında sıralaması kesİnleşmeyen ve sıralama İddiası devam

eden takımların müsabakalan aynı gün ve saatte ovnanır.

15.1.4. TV'den Cantı Yayınlanacak Müsabakalar: l""- ;-o'..

TV,de yapılacak canlı müsabaka yayınlanna daha fazla seyirci çekeb|m.ek ioin etın ve 
\

saatleri standartlaştırarak maıka yayın saarleri oluşturmak büyük tinelh arİ.'el_İÇl<}eai1 . /
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TV'den canlı yayını yapılacak müsabakaların gi,inleri ve saatleri Ligler Direktörlüğü

tarafından belirIenip kulüplere bildirilir.

Yayıncı kuruluş, olağanüstii koşullarda altematif yayın saatleri bildirmek durumundadır.

BSL Play-Off Detaylı Müsabaka Programı Belirleme Esaslan

Play-Off müsabakalannın detaylı programı her tur öncesi yapılır. Play-Off detayh programı

belirlenirken;

a. İlk turda, bir sonraki turda eşleşecek takımlann ilk müsabakalarının ayru gün

oynaıımuısl,

b. Her takımın tur içi oynayacağı müsabakalann başlama saatleri arasında en az 44 saal

bulunması,

c. Tur içinde ev sahipliği değiştiğinde ve iki tur arasında, her takım için başlama saatleri

arasında en az 60 saat bulunması,

d. Naklen yayın progr:ımı ve yayıncı kuruluşun önerileri,

e. Avrupa Kupası müsabakalan,

f. Salonlardaki mücbir sebepler,

dikkate alınır.

Final turunda mücadele eden takımlann ikisi de aynı ilin takımlan ise, ayrı salonlarda ev

sahipliği yapıyor olsalar dahi, serideki ilk ve gerekirse üçüncü ev sahipliği değişiminde 60

saat, diğer tüm müsabakalar arasında ev sahipliği değişip değişmediğine bakılmakslız:r,:, 44

saat ara bırakılması yeterlidir.

Müsabakanrn Ertelenmesi ve Yerinin Değiştirilmesi

Müsabakalann ilan ve tebliğ olunan gün ve saatlerde belirtilen salonlarda başlaması şarttır.

Bir müsabaka ancak zorunlu nedenlerle başka bir güne bırakılabilir yahut yeri

değiştirilebilir.

Müsabakalann, genel programın ilk duyurulduğu tarihten sonra yukandaki tanım

çerçevesinde, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple başka bir zamana alınması

ertelerne olarak değerlendirilir. Genel programda yer alan müsabaka gün, saat ve salonlan

sadece aşağıdaki durumlarda değiştirilir:

Avrupa Kupası müsabakalan: Avrupa Kupası müsabakalarında mücadele edecek

takımlann, Avrupa Kupası müsabakalan ile Lig müsabakalan arasında en az 38 saat

olmasına dikkat edilir. BSL'de iki takımın da bu kurala uymayan Avrupa Kupası

müsabakalan oyntıması durumunda nihai kararı Ligler Direktörlüğü verir.

Müsabakalann televizyondan canlı yayınlanması: Seyircilerin haberdar olduğu standart

marka saatleri oluşturma uygulaması çerçevesinde, Avnıpa Kupaları miisabaka 
-giiıı,.ve

saat kurallannı ihlal etmeyecek şekilde, yayıncı turuluşun tır".iİe.i pd aiİ.İ.ut" aİrn*\
canlı yayınlanacak müsabakalann gerıel programda yer alary' sp liy. ,saatleri']ı
değiştiriıebilir. İr;'. İ.',;_'i,'.':İrı- '. .,
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|6.2.3.

l6.2.4.

16.2.5.

l6.3.

Müsabakalann oynanacağı salonun resmi makamlarca başka bir organizasyona zorunlu
tahsisi, müsabakanln oynıııımasını engelleyecek genel tamirat, afet gibi sebeplerden
dolayı salonun uygun olmaması gibi meydana gelen bir mücbir sebep durumunda
müsabakaların genel programdaki gtlrı ve saati değiştirilebilir.

Milli takımlara antrenör velveya basketbolcu veren takımlar BSL müsabakalarırun
ertelenmesini Ligler DirektOrltlğü'nden talep edilebilir.

Aynca aşağıda belirtilen öngörülerneyen sebeplerle müsabakalar ertelenir.

a. Engelleyici hava koşulları,

b. Doğal afetler, savaş koşullaıı, yetkili makamlarca bildirilerı terör veya afet tehdidi,

c. Öngörülemeyen ulusal takım müsabaka proglamı,

d. Öngörüloneyen ve önceden bilinmelp Lig müsabakasını etkileyecek Avrupa Kupası
müsabakaları,

Tiiırkiye Kupası müsabakalannrn, her ne sebeple oluna olsun ve her ne zaman yapılırsa
yapılsın ilk duyurulan tarihten başka bir ıarihe alınması da ertelerne kapsamında

değerlendirilir.

Cumhurbaşkanlığı Kupası tarih değişikliği de ertelerne kapsamında değerlendirilir.

Ligler Direktörlüğü, belirlediği zorunlu hallerde ve fevkalade durumlarda her tiirlü
değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Gün ve yer değişikliği hususunda zorunlu nedenler bulunup bulunmadığının takdiri

müsabakanın başlamasına 20 dakika kalana kadar TBF'ye müsabakanın başlaması öncesi

20 dakika da dihil olmak iizere müsabaka sırasında ise hakeme aittir.

Takımlann anlaşmalan ile müsabaka ertelenmez ve müsabaka yeri değiştirilemez.

Ertelenmiş ve Tekar Edilecek Müsabakaların Oynanması

Ertelenen ve tamamrnın Veya bir klsmının tekar edilmesine karar alınan müsabakalar lig
takvimi uygun olduğu takdirde erteleme veya tekarlama sırasına göre en kısa siirede

progrııma alırur ve oynantr.

Müsabaka taraflardan birinin kastı olmaksızın çıkan zorunlu nedenler yiiziinden kesildiği
takdirde iki saat beklenir. İki saat zartında devamı sağlanamayan müsabaka, ilgili TBF
birimi larafından tayin edilecek günde kaldığı yerden ve sayı cetvelinde yazılı aynı

basketbolcu ve hakemlerle tamamlanır. Aynı hakemle tamamlanamadığı takdirde karar

Merkez Hakeın Kuruluna aittir. Bu müsabakalann tamamlanmasında aynı salonda

oynaırıması şartı araııımü.

17, Müsabakanın Hakem Tarafından Tatili

Müsabakanın hakem tarafindan tatili halinde, Basketbol Müsabaka

hfüümleri uygulanır.

nöıüır - ıv

|6.4.

l6.5.

l6.5.1

l6.6.

16.6. l .

|6.6.2.

ve Disiplin,.ıf:ıİİrtatleqt
/\.

/,
t
l

I

ıı
h |, ... iV

;((L ",j:i,ffiı
(*H\

- 16 -

7y]laesxtreoı-
Yd/ tiGı

BSL Yönetim Esaslan Ta[imatı



ffiş easxtraoı-
\(Ey LiG. @ TuRKıYE

BAsK€TBoL
FEDERASYOİ{U

sisrnrrı

t8. Statiiler

BSL, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası Statiileri: Ek-l Liste

19. Takrmların Avrupa Kupalannda Temsil Hakkı

19.1 . Takımlann uluslararası kupalarda temsil hakları Normal Sezon, Play-Off ve Türkiye Kupası
müsabakalan sonuçlan dikkate ahnarak belirlenir.

l9.2. Uluslararası FIBA/ FIBA Europe organizasyonlarda Türk takımlanna temsil hakkı Ligler
Direktörlüğü tarafından tespit edilir. TBF Yönetim Kurulunun onaymr müteakip kesinleşir.

Euroleague ve EuroCup orgaııi"osyonlanna katıhm davet usulü ile sağlarıdığından kulüpler
aldıklan daveti ve katılım kararlannı TBF'ye yazılı olarak bildirmek zorundadır.

l9.3. Lig sıralaması şu kriterlere yukandarı aşağıya doğru öncelik verilerek oluşuı:

(1) Play-Off Şampiyonu

\2) Play-Off Finalisti

(3) Normal Sezon l .si

(4) Yan Finalde Elenen Takımlardan Normal Sezonu Düa Üst Sırada Bitiren

(5) Yarı Finalde Elenen Takımlardan Normal Sezonu Daha Alt Sırada Bitiren

(6) Türkiye Kupası Şampiyonu

(7) Normal Sezon 2.si

(8) Normal Sezon 3.sü

(9) Normal Sezon 4.sü

(l0) Normal Sezon 5.si

(l1) Normal Sezon 6.sı

(l2) Normal Sezon 7.si

( l3) Normal Sezon 8.si

(14) Normal Sezon 9.su

(15) Normal Sezon 1O.su

(16) Normal Sezon 11.si

(17) Normal Sezon 12.si

( 18) Normal Sezon l3.sü

(19) Normal Sezon 14.sü

(20) Normal Sezon l5.si

(2l) Normal Sezon l6,sı

{''ı
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19.4. Lig sıralaması bu kriterler iizerinden TBF Yönetim Kurulu tarafından tescil edildikten sonra,

Avnıpa Kupalanna katılmak iizere Ligler Direktörlüğü tarafindan bir numaralı kupadan son

sıradaki kupaya kadar boş olan kontenjanlar için, tescil edilen sıraya göre takımlara teklif
yapılır.

19.5. Bu teklifler yapılırken yetkili uluslararası merciler tarafından verilen kupa kontenjanlan

dikkate alınır. Boş kontenjanlı en yiiksek kupaya katılım teklifi şampiyon takıma yapılır.
Daha sonra teklifler, tescilli Lig sıralamasında yukandan aşağıya doffu inilerek, kontenjanı

boş en üst sıradaki kupadan başlayarak Ligler Direktörlüğii tarafindan gerçek|eştirilir.

19.6. Takımlar önerilen Avnıpa Kupasına katılma kararlannı, Ligler Direktörlüğü tarafından
yollanan evraklan imzalayarak bildirirler. Düa sonra organizasyonu üstlenen uluslararası

kuruluşa gönderilmesi gereken evraklan yollayıp tiirn edimlerini yerine getirirler.

20. Lige Ahnacak Yeni Takımlar

Her sezonda BSL'ye yükselecek ve düşecek takım sayısı TBF Yönetim Kurulunun onayı ile
belirlenir ve lig statiileri ile birlikte ilan edilir.

BöLüM-v
BASKETBOLCULAR VE TAKIM KADROLARI

2l, MüsabakalaraKatılacakBasketbolcular

21.1. Müsabaka Talimatı ve Sözleşmeli Basketbolcular Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında yer

alan koşullan sağlayan basketbolcular BSL müsabakalarına katılabilirler.

21.2. U16 ve daha alt yaş kategorilerindeki basketbolcular BSL müsabaka kadrolannda Yer

a|unaz|u.

21.3. BSL,de yer alacak basketbolculann tescil, vize ve transfer işlemleri için SözleŞmeli

Basketbolcular Tescil, Lisans ve Transfer Talimah'nın ilgili hükiimleri geÇerlidir.

kulüplerin ve basketbolculann sözleşme işlemleri her yıl TBF yönetim kurulu tarafından l

Ternmuz tarihine kadar ilan edilen sözleşme ve transfer takvimine uygun olarak yapılır.

2r.4.

21.5.

1,,

22.|.

22.2.

Bsl,de yer alan takımların altyapı basketbolculan sözleşme yapmadan takrm kadrosunda

yeralabilirveoynayabilir.Butipbasketbolcularıntümsorumluluklan(ödeme,ferdikaza,
sigorta. vergi vb. ) kulübe aittir.

BSL, ye katılacak takımlann resmi müsabaka kadrosu en faz|a on iki (12) basketbolcudan

teşkiledilecekvetakımlarmüsabakalardaenazon(l0),enfazlaoniki(l2)basketbolcuile
sahada yer alabi lecektir.

Ümit, Genç veya Yıldız Takımtınndan Yetişmiş Basketbolculır

Takımlar, resmi müsabaka kadrolannda ülkemiz ümit, genç veya yıldız takımlanndan

yetişmiş en az beş (5) sözleşmeli basketbolcuya yer vermek zorundadıı, 
_r4f;i._..._

süaya l0 kişi ile çıkan takımlar resmi müsabaka kadrolannda ülke,dız iiıtüil. tiğnAyeya

yıldıztakımlanndanyetişmişenazdört(4)sözleşmelibasketbolcuyajelvçr;lekzoruiida\ır.
ı,.... l,.'ı ^ ,|-J
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22.3.

22.4.

Sahaya 9 veya daha az sayıda kişi ile çıkan takımlar, talimatlardan doğan cezai
yükümlülükleri saklı kalmak üzere; talimatlardan hakkı olan en yüksek sayıda yabancı

basketbolcuya kadrolarında yer verebilirler.

Aşağıdaki statüdeki basketbolcular takımların sahaya çıkan kadrolannda ülkemiz iimit, genç

veya yıldız takımlarından yetişmiş basketbolcu olarak sayılırlar.

(l) Kamu görevi. çalışma veya başka nedenlerle yurtdışında bulunan Türk ailelerinin

çocukları olması nedeniyle Müsabaka Talimatına göre istisna kapsamına giren

basketbolcular,

(2) Doğumdan sonra Türk vatandaşhğına geçmiş ve büyükler kategorisinde Tilık Milli
takımlarında oynayarak veya önceki sezonlarda talimatlardan kazanılmış ülkemiz ümit,

genç ve yı[dız takımlarından yetişmiş olma koşulunda istisna hakkı olan basketbolcular.

Takımlar takım kadrolarında bu statüde en fazla bir (l) basketbolcu bulundurabilirler.

Doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler kategorisinde Ttiık Milli
takımlarında oynayarak ülkemiz ümit. genç ve yıldız takımlarından yetişmiş

basketbolcu hakkını kazanan basketbolcular; milli müsabakaya katılmama nedeniyle

Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmaları halinde bu hakkı kaybederler.

(3) Doğum yoluyla K.K.T.C. vatandaşı olması nedeniyle Müsabaka Talimatına göre istisna

kapsamına giren basketbolcular. Takımlar takım kadrolarında bu statüde en fazla bir (l)
basketbolcu bulundurabilirler.

Yabancı Uyruklu Basketbolcular

Ülkemizde tescilli her hangi bir kulüpte ümit, genç veya yıldız basketbol takımında en az bir

sezon resmi müsabakalarda yer almamış veya oynamış olsa bile oynadığı dönemde

uluslararası mevzuat hükümlerine göre Türk Milti takımlaıında oynamasına izin verilmemiş

bir basketbolcu yabancı uyruklu basketbolcu olarak sayılır. Sicil Lisans Talimatının ilgili

hükümleri kapsamında istisnai koşutlardan yararlanarak ülkemizde alt yapı kategorilerinde

yer almak üzere Yönetim Kurulu kararıyla tesciline izin verilmiş, anne ve/veya babası

doğumdan Türk vatandaşı olmayan veya Türk milli takımlannda oynama hakkı

kazanamamlş yabancı uyruklu basketbolcular. ülkemiz ümit. genç ve yıldız takımdan

yetişmiş basketbolcu statüsünde sayılmazlar.

Kulüpler. Sözleşmeli Basketbolcular Tescil ve Lisans Talimatı hfüümlerine sadık kalmak

kaydıyla l Temmuz tarihine kadar TBF yönetim kurulu taralından ilan edilen Transfer

Takvimine uygun olarak yabancı uyruklu basketbolcularını değiştirebilirler. Erteleme

müsabakaları ve tarihleri dikkate alınmaz.

BSL'de yer alan takımların. aynı anda tasdik ettirilmiş olarak bulundurduklan sözleşmeli ve

lisansh yabancı uyruklu basketbolcudan, en faz|a beş (5) tanesi resmi müsabaka

kadrolarında yer alabilir.

Antrenörler, Sahaya Çıkacak Görevli, Diğer Görevli Takım Mensupları

Takımların resmi müsabakalarda sahaya çıkacak kenar yönetim kadrosu baydifiafrör:,i§i

(2)yardımcıantrenör,doktor.masördahilolmaküzeredokuz(9)kişidenfaz|aolamaz..',

23.3.

24.

24.1

_ l9 - dc .' ,.\üa./*i.,.
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24.3.

24.4.

Sahaya çıkacak dokuz (9) kişiden en az yedisinin (7) Türk vatandaşı olması zorunludur,
Sahaya çıkacak kenar yönetimi kadrosunun dokuz (9) kişiden az olması halinde en fazla bir
(l) kişi Türk vatandaşı olmayabilir. Baş antrenör veya yardımcı antrenör olmasına
bakılmaksızın sahaya antrenör kimliği ile çıkacak kişilerin en az biri Türk vatandaşı olmak
zorundadır.

Yüanda görev tanımları yapılan kişi|erin herhangi birinin veya birkaçınm bulunmaması
durumunda yerlerine başka bir görevli sahaya çıkan yönetim kadrosunda yer alarrıaz.

Sezon başında resmi kulüp doktorunu bildirmiş ve sahaya çıkış belgesi almış kulüpler,
müsabakalannda doktorun salon içinde süaya kolay ulaşılabilir bir konumda olduğunu Lig
Ternsilcisine göstermeleri halinde doklor yerine fizyoterapist ile sahaya çıkabilirler.

Doktor, fizyoterapist, masör ve kondisyoner gibi görevleri olan kişilerin bu vasıflannı
belgelerıdirmeleri ve TBF tarafindan sezon öncesi organize edilecek ilgili seminerlere
katılarak akedite olmalan zorunludur.

BSL'de görev yapacak baş antrenörler "A", yardımcı antrenörler ise en düşük "B" kategorisi
lisansa sahip olmalıdır.

Baş antrenör ve yardımcı antrenörler;

a, Basketbol müsabakalannda antrenör ve yardımcı antrenör olaıak görev yapacak kişilerin
TBF Antrenör Talimatına uygun olarak antrenör belgesine sahip ve o sezon için vizesini
yaptrmlş olmalan ve ilgili talimatlarda belirtilen şartlan yerine getirmesi zorunludur.

b. Kulüpleri ile sözleşme imzalamak ve noterden aldıkları imza sirkülerini Federasyona

teslim etmek zorundadır. Herhangi bir nedenle sözleşme yapmasında sakınca bulunan

antrenörler bu durumlarını TBF'ye yazılı olarak bildirirler. Bu kişiler hakkında nihai

karar Eğitim Kurulu tarafından verilir.

c. BSL'de görev yapacak anlrenörler için belirlenen sahaya çıkış bedelini ödediklerine dair

banka dekontunu ibraz etmekle yükiimlüdiirler.

d. 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 tatil edilir.

Müsabakalarda takım sıra bölgesinde yer alacak yukarıda tarif edilen kenaı yönetimine ait

kişilerin Ligler Direktörlüğü tarafindan onaylanmış Sahaya Çıkış Kartına sahip olmalan ve

bu kartı görünecek şekilde iizerlerinde taşımalan gerekir.

Baş antrenörlerin müsabaka esnasında sahaya çıkış kartlannı takmaları zorunlu değildir.

Baş antrenörleri ile anlaşmazlık haline düşen kulüpler, baş antrenör sözleşmelerini

feshetmedikleri takdirde yeni bir baş antrenör veya yardımcı antrenör sözleşmesi

imza|ayamaz|ar. Bu durumdaki takımlar en fazla 3 resmi müsabakada baş an olarak

sahaya çıkabilirler. 3 resmi müsabakadan sonra herhangi bir antrenörle ya çıkm as

izin verilmez. Tescil edilen Baş Antrenör sözleşmelerinde, sözleşme nrı siiresi dolmadan

l., l,
-20 -

(:
\-

§BSL Yönetim Esaslan Talimatı



@ BASKETBOL
5uPER
LıGı @

24.5.
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24.7.

24.8.

24.9.
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feshine dair karşılıklı tazminat hükümleri konulabilir. Bu durumda sözleşmenin feshi

talebine yönelik müracaatlarda sözleşme şartları da esas alınır.

Bu hüküm aşağıdaki şartlarda uygulanmaz:

a. Baş antrenörün istifa etmesi.

b. Baş antrenörün sağlık. kaza. ailevi gelişmeler gibi gerekçelerle görevini yapamayacak

durumda olması,

c. Resmi merciler tarafından başlaılan soruşturma. tahkikat. tutuklama vb. durumlann

var[ığı,

d. Başlamış veya başlayacak bir müsabakada baş antrenöriin kulübün inisiyatifi dışında

herhangi bir nedenle görevine devam edemeyecek olması veya hakemler tarafından

diskalifiye edilmiş olması.

e. Anlaşmazlık haline düşülmesine karşın kulübün antrenöre sözleşmeden doğan haklaıını

ödemeye devam etmesi,

Bu hükümlerin geçerli olması için yukanda belirtilen (d maddesi hariç) durumların

oluştuğuna dair belgeleri ile birlikle yazılı olarak Ligler Direktörlüğü'ne bilgi verilmesi ve

onay ahnması gereklidir. Acil gelişmeler halinde kulüpler Ligler Direktörlüğü'ne veya

müsabakanın Lig Temsilcisine sözlü beyanda bulunup daha sonra gerekli belgeleri teslim

edebilirler.

Sahaya çıkış kartı almaya hak kazanan kişilerin kulüpleri tarafından SGK kaydının ve

minimum şartları içeren ferdi kaza sigortalarının yaptınlması kulübün sorumluluğunda olup

zorunludur.

Her ne görevde olursa olsun bir kişi aynı ligdeki birden fazla takımda herhangi bir görev

alamaz; bir takım görevlisine aynı tigdeki başka bir takım için herhangi bir sahaya çlkış kartı

verilmez. Basketbolcularla ilgili koşullar sözleşmeti Basketbolcular Lisans Tescil ve

Transfer TaI imaunda bel irti lmişıir.

Takım temsilcileri (menajer, yönetici. baş antrenör, yardımcl antrenör, doktor, kondisyoner,

fizyoterapist, masör. malzeme sorumlusu. vb.) müsabaka salonuna girerken ve müsabaka

anında, sonrasında, basın toplantısında BSL Akreditasyon Prosedüriine göre hazırlanmış

olan akreditasyon kartını takmak zorundadır.

Taklmlar. TBF Sağlık Kurulu ile muhatap olacak doktorlannın isimlerini Ligler

Direktörlüğü,ne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Takım müsabaka kadrosunda isimi

bildirilmiş olan takım doktorlan yer alabilir.

Takımları

a. Müsabaka kadrolarında A takım yardımcı antrenörü olarak yer vermek üzere en az iki (2)

kişiyi görevlendirmek ve sözleşme imzalamak, Takım kondisyoneri olarak eıi?,Tiİ tıl
kişi ile tam zamanlı sözleşme yapmak ve TBF Eğitim Kurulu ile müçthp olhak üzere

resmi kondisyonerlerinin ismini yazılı olarak bildirmek, 'ic.
i\ '\ç 1!-!_. o.,
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b. Altyapı organizasyonlannın yönetimi için en az B kategorisi lisans sahibi bir kişiyi
altyapı sorumlusu antrenör olarak görevlendirmek ve sözleşme yapmak,

c. Altyapı organizasyonlannda Antrenör Talimatında bulunan bölgesel kriterlere göre
lisans sahibi üç (3) kişiyi antrenör ve bir (1) kişiyi de kondisyoner olarak tam zamanlı
görevlendirmek ve sözleşme yapmak,

d. Görevlendirilerı alt yapı antrenör ve kondisyonerlerinin isimlerini ve görev
tanrmlamalannı yazılı olarak bildirmek,

zorundadırlar.

24.10. Takımlar İdari yönetim şeması oluşturarak;

a. Ligler Direktörlüğü ile direk ternas kuracak bir (1) geııel menajer velveya bir (1) menajer
yardımcısı;

b. Federasyon Pazarlama Direktörlüğü ile direk temas kuracak bir (1) pazarlama işlerinden
sorumlu yönetici,

c. Federasyon Medya ve İleıişim Direktörlüğü ile direk temas kuracak bir (l) sosyal
medya/iletişim işlerinden sorumlu yönetici,

istihdam etmek ve yönetim şeması ile beraber görev tanımlannı da belirterek yazılı olarak
bildirmek zorundadır.

BöLüM-Vı
RESMi GÖREVLİLER

25,

25.1.

Resıni Görevliler

Müsabaka Hakemleri, Masa Görevlileri, Lig Ternsilcisi, Hakem Değerlendiricisi, Kulüp
Temsilcisi, Federasyon Başkanı. görevlendirilmiş bulunan TBF Kurullarının üyeleri, Ligler
Direktörlüğü Yetkilileri müsabakalann resmi görevlileridir.

Müsabakalar üç (3) hakem mekaniği ile yönetilir. Müsabakalarda görev yapacak hakernlerin

ve hakan değerlendiricilerinin tespiti, müsabakalarda görevlendirmeleri ile bu kişilerin
eğitimi Merkez Hakem Kurulu, Lig Temsilcilerin tespiti, görevlendirmeleri ve eğitimi ise

Temsilciler Kurulunun yetki ve sorumluluğundadır. Bu konularda TBF tarafindan
yayınlanmış ilgili talimatlar geçerlidir.

Her müsabaka için en az bir ( l ) TBF Temsilcisi atamasr, Temsilciler Kurulu tarafından

belirlenmiş sistem ile yapılır. Gerekli görülerı müsabakalarda birden fazla TBF Teınsilcisi
ataması yapabilir. Lig Temsilcileri organizasyonun sportif, teknik, idari, ticari, imaj ve

marka değeri konulannda oluşabilecek olumsuzluklann öncelikle düzeltilmesi, olmadığı
takdirde rapor edilmesinden sorumludurlar.

25.2.

25.3

25.4. Müsabakalarda, sayı, saat ve şut saati olmak iizere 3 Masa Görevlisi tayin edilir. Gerekli
görülmesi ha|inde sayı görevlisi yardımcısı olarak dördüncü masg-u#ÖuliS't4yini de

yapılabilir. Masa görevlilerinin atamalan MHK tarafından *af;$j l.'iİ.hÇt.rn

;,.., İ''] ," 
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Kurullan sorumluluğundadır. MHK gerekli gördüğü hallerde doğrudan masa görevlisi

ataması yapabilir.

Hakernler, müsabakaları Uluslararası Basketbol Oyun Kurallanna ve Federasyonun ilgili
talimatlanna uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.

Kulüp Temsilcisinin Giirev ve Sorumlukları

Müsabakalarda ev sahibi konumundaki kulüpler bir temsilci görevlendirmek zorundadır.

Kulüpler, Lig Temsilcisine gerekli kolaylığı, yardımı sağlamakla ve iş birliği içerisinde

çalışmakla yükümlüdiirler.

Kulüp Tonsilcisi müsabakalarda en az yiz seksen ( l 80) dakika önce salonda bulunmalı ve

kendisini müsabakanın Lig Ternsilcisine tanıtarak, ilgili Talimatlar ve Uluslararası
Basketbol O1un Kurallanna uygun ortamda oynıııımı§ı için gerekli önlemlerin alınması,
teknik teçhizatın kontrolü gibi hususlarda gereken desteği sağlamahdır. Müsabakanın

önemine bağlı olarak salonda bulunma zamanı erkene alınabilir.

Kulüp Temsilcisi kolayca ulaşılabilecek bir konumda bulunarak, müsabaka esnasında

gelişebilecek olaylara giire istenen tüm yardımlan yapmak ve Lig Tansilcisinin,
direktifl erini yerine getirmek zorundadır.

Müsabakalarda ternsilci bulundurmamak veya Lig Ternsilcisinin, salonda bulunduğu saatte

salonda bulunmamak veya görevini yerine getirmonek idari eksiklik olup, bu konudaki
zafi yetlerinden kulüp sorumludur.

Mali Konular

BAsKETBoL
suPER
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25.5.

26.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

1n

BSL'de görev yapan Lig Ternsilcisi, Hakem, Hakern Değerlendiricisi ve Masa Görevlilerinin
müsabaka tazminatlan, yol ve konaklama giderleri TBF'nin ilgili birimleri tarafından hazırlanan ve

TBF tarafindan onaylanmış bütçe dAhilinde ödenir. Müsabaka Resmi Görevlilerinin müsabaka

tazminatlan hazırlanacak bir sirkülerle tespit edilir ve görev sayılanna göre hesaplanna yatınlır.

Resmi görevlilerin konaklama ve ulaşımlan TBF'nin ilgili birimleri tarafındarı organize edilir.

BöLüM-VII
MÜSABAKA E§ASLARI

28. Müsabaka Süreleri

Müsabakalar lO'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 beş (l5) dakika aradan sonra üçüncü ve dördiincü periyotlardan oluşan ikinci devre

başlayacaktır.

29, Nizami Molı ve ReklAn Molası

29.1. Her takımın birinci dewede iki (2), İkinci devrenin son 2 dakikasında maksimum 2 mola

olmak üzere, ikinci dewede üç (3) ve her uzatma periyodunda bir (l) adet birer (l) dakikalık
nizami mola hakkı vardır.
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29.2. Te|evizyondan naklen yayınlanan müsabakalann birinci ve üçüncü periyodunda birer reklam
molası verilir. Reklam molası için, müsabakanın 5. ve 25. dakikalarından sonra müsabaka

saatinin durduğu ve topun öldüğü ilk anda müsabakanın Baş Hakemi tarafindan reklam

molası verilerek her iki takrm basketbolculan takım sıra bölgelerine davet edilir.

29.3. Reklam molasının süresi 90 saniyedir.

30. Uzatmalar

Lig, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Tiirkiye Kupası müsabakalannda beraberlik yoktur. Beraberlik

halinde, basketbol müsabakalannda Basketbol O1un Kurallanna uygun olarak beşer (5) dakikalık
uzatma devreleri kesin sonuç alınıncaya kadar uygulanır.

31. Neticeterin İlanı

Uluslararası kurallara uygun olarak sona eren müsabakalann teknik sonuçlan hakem raporlan ile
kesinlik kazanır. Karar Ligler Direktörlüğü tarafindan ilan olunur.

BöLüM-VIII
MÜSABAKALARIN ORGANİZİSYOXU

32. MüsabakalarınOynanacağıTesisler

32.1. Müsabakalann oynanacağı tesislerle ilgili her tiirlü şart ve uygulama Salon Standartlan ve

Güvenlik Talimatı'nda di.izenlenmiştir.

32.2. Lig|er Direktörlüğü ve/veya Basketbol Geliştirme ve Tesisler Direktörlüğü tarafindan uygun

görülmeyen salon yerine başka bir salon bildirimi şarttır. Bu şartı sağlayamayan kulüpler

hakkında nihai karar Ligler Direktörlüğü'niin ve Baskelbol Geliştirme ve Tesisler

Direktörlüğü'niin görüşleri ahnarak TBF Yönetim Kurulu tarafından verilir.

32.3. Sezon başında kulüplerce Basketbol Geliştirme ve Tesisler Direktörlüğü'ne onaylatılan

salonlar, herhangi bir neden ile müsabaka oynanamaz durumda ise müsabakalan ikinci salon

olarak bildirdiği salonda oynanır. Bu salonda da sorun çıkarsa, takımın müsabakalan

oynayacağı salonla ilgili karar Ligler Direktörlüğü tarafindan verilir.

32.4. Kulüplere tarafsız salonda oynııma cezı§ı verilmesi halinde, müsabakanın oynanacağı ili
ve/veya salonu Ligler Direktörluğü belirler.

33. Müsabakahr İçin Geçerli Kuraltar

Bu talimatta aksi belirtilmedikçe, müsabakalar için Uluslararası Basketbol Oyun Kurallannda yer

alan kurallar geçerlidir.

34, Anhk Tekrar İzleme Sistemi (lRS)

Anlık Tekar İzleme Sistemi Basketbol Süper Ligi'nin resmi yayıncılan tarafindan yayınlanan

müsabakalarda uygulanır.

34.1 . Tüm tekar izleıneler için prosedürler /;
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Tiim tekıaı izlemeleri, sayı görevlilerinden ve IRS monitörilnden miimkün olduğu kadar

bilgi toplamak suretiyle başhakem tarafindan yönetilecektir. Başhakem son kararı

verecektir.

Pozisyonu anlamak ve konuşmak zorunda olan hakemler ile IRS operatörü, IRS sisteminin
kurulu olduğu alanda bulunacaklardır. Başhakem, bunun dışındaki diğer kişilerin bu alanı

terk etmelerini isteyecektir.

Müsabaka sırasında hakemler tarafindan verilen karar, her zaman tekıar izleme öncesinde
gösterilecektir ve bu sadece, tekar izleme hakemlere açık ve kesin görsel kanıt sağlaması

durumunda değiştirilecektir.

Müsabaka Saati, 00:00 IRS'den aşağıdaki durumlarda yararlanmak miimktindiir:

Bir periyodun ya da ekstra periyodun sonunda müsabaka saatinde zaman kalmadığında
(00:00) şut atıldığında hakemler sadece aşağıdaki durumlan belirlemeye yetkilidir:

Müsabaka saatinde sürenin, top şut atan basketbolcunun ellerinden çıkmadan önce sona

erip ermediği.

Eğer şut zamanında atıldıysa, başanh şutun iki ya da üç sayı olup olmadığı.

Eğer şut zamanında atıldıysa, şut atan basketbolcunun saha dışı ihlali yapıp yapmadığı.

Top şut atan basketbolcunun ellerinden çıkmadan önce bir şut saati olup olmadığı.

Top şut atan basketbolcunun ellerinden çıkmadan önce geri saha sekiz saniye ihlali olup

olmadığı.

Şut atan basketbolcu dışındaki bir basketbolcuya ya da şut atan basketbolcu dışındaki bir
basketbolcu tarafından yapılan bir fauliin, kırmızı LED ışıklar yanmadan önce çalınıp
çalınmadığı. Şut atan basketbolcuya ya da şut atan basketbolcu tarafından yapılan bir
fauliin, kırmızı LED ışıklar yanmadan önce çalınıp çalınmadığı.

Hakemler IRS'yi, izleme tarafından bir teyit oluşması durumunda, müsabaka saatine süre

(ve ne kadar) eklenmesini belirlernek için kullanabilirler:

Şut atan basketbolcu saha dışı ihlali yaptığında.

Bir şut saati ihlali olduğunda.

Bir geri saha sekiz saniye ihlali olduğunda.

Kırmızı LED ışıklar (müsabaka süresinin bittiğini işaret eden) yanmadan önce bir faul

çalındığında.

Periyodun ya da ekstra periyodun sonunda müsabaka saatinde hiç zaman kalmadığında
(00:00) bir faul çalınır. Hakemler sadece şrınun için göriiüntüyü inceleyeceklerdir: Faulün,

kırmızı LED ışığın (müsabaka süresinin bittiğini işaret eden) yanmasından önce olup

olmadığı.

n (müsabaka ıli'tisioin nl
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34.1.1.

34.1.2.

34.1.3.

34.2.

34.2.1

34.2.2.

34.2.3.

34.2.4.

34.2.5.

34.2.6.

34.2.7

34.3.

34.4.

34.3.|.

34.3.2.

34.3.3.

34.3.4.

Hakemler sadece görüntünün, bir faulün kırmızı LED ışığı

işaret eden) yanmasından önce olduğunu teyit etmesi durum

ne kadar) ekleneceğini belirlemek için IRS'yi kullanabilirler.
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Herhanğ bir zamanda IRS'den aşağıdaki durumlarda yararlanmak miiıınkündiir:

Müsabaka saatinde bir hata/arıza olur ve hakem düdüğiinü çaldıktan sonra durmaz ya da

top oyundayken müsabaka saati başlamaz. Hakemler sadece şunun için görüntüyü

inceleyeceklerdir: Gerçekte ne kadar süre geçtiği ya da (eğer varsa) periyotta ne kadar süre

kaldığı.

Şut saatinde bir hata]arıza olur ve hakem düdüği.inü çald*tan sonra durmaz ya da top

oyundayken müsabaka saaıi başlamaz. Hakemler sadece şunun için görilıntüyü

inceleyeceklerdir: Gerçekte ne kadar stire geçtiği ya da (eğer varsa) şut saatinde ne kadar

süre kaldığı.

Kavgada kanşanlan belirleme. Hakemler sadece şunun için görüntüyü inceleyeceklerdir:

Kavgayla ilgili olanlan, aynı zamanda her birisi için uygun cezayı belirleme.

Atış halindeki bir basketbolcuya faul yapılır. Hakemler sadece şunun için görüntüyü

inceleyeceklerdir: Şut girişiminin iki-sayılık ya da üç-sayılık bölgeden atılıp atılmadığı.

Hakemler, şutun iki-sayıhk ya da üç-sayılık bölgeden atılıp atılmadığı konusunda

kararsızdır. Hakemler sadece şunun için görüntiiyü inceleyeceklerdir: Şutun iki-sayılık ya

da üç-sayılık bölgeden atılıp atılmadığı. İnceleme, müsabaka saati durduğunda ilk ölü top

sırasında yapılacaktır.

Hakemler, şuttan hemen önce bir şut saati ihlali olup olmadığı konusunda kararsızdır.

Hakemler sadece şunun için göriintüyü inceleyeceklerdir: Topun, san LED ışığın (24

saniye periyodunun bittiğini işaret eden) yanmasından önce elden çıkıp çıkmadığı.
İnceleme, müsabaka saati durduğunda ilk ölü top sırasında yapılacaktır.

Hakemler, şuttan hemen önce bir faul çalırup çalınmadığı konusunda kararsızdır. Hakemler

sadece şunun için görünttiyü inceleyeceklerdir: Fauliin, san LED ışığın (24 saniye

periyodunun bittiğini işaret eden) yanmasından önce çalınlp çalınmadığı.

Hakemler, şut atılmadan hemen önce topsuz alanda, topu kontrol etmeyen ta]<ıma bir faul

çalınıp çahnmadığı konusunda kararsızdır. Hakemler sadece şunun için görüntüyü

inceleyeceklerdir: Fauliin, şut atan basketbolcunun atış haline başlamasıTfgglge,tçalınıp

çalınmadığı. s' .-'.\ı
l |__ 
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34.5. Dördiirıcü ya da Ekstra Periyotlar, müsabaka saatinde 02:00 ya da daha az IRS'den
aşağıdaki durumlarda yararlanmak miimki,indür:

34.5.1. Hakemler, topun saha dışına çıkması ihlalinde son olarak kimin temas ettiği ya da aynı
anda iki basketbolcu tarafindan temas edildiği konusunda kararsızdır. Hakemler sıdece
şunun için görüntüyü inceleyeceklerdir: Topa son temas eden basketbolculu belirlerne.

34.5.2. Hakemler, sayıya giden top/müdahale ihlali olup olmadığı konusunda kararsızdır.
Hakemler sadece şunun için görüntüyü inceleyeceklerdir: İhlal olup olmadığı, her zamaıı
önceden hakemlerden birisi tarafından bir sayıya giden top ya da müdahale çalınmasından
sonra.

34.6.

34.6.1.

34.6.2.

34.6.3.

34.6.4.

34.6.5.

34.6.6.

34.6.7.

34-6.8.
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34.6.9. Hakemler, şut atılmadan hemen önce topsuz alanda, topu kontrol eden takıma bir faul

çalınıp çalınmadığı konusunda kararsızdır. Hakemler sadece şunun için göriintüyü

inceleyeceklerdir: Faulün, top, şut atan basketbolcunun elini terk etmesinden önce çalınıp
çalınmaüğı.

34.6.1O. Hakemler, serbest atışı kullanacak doğru basketbolcu konusunda kararsızdır. Hakemler

sadece şunun için görüntiiyü inceleyeceklerdir: Serbest atışı kullanacak doğru

basketbolcuyu bulma.

34.6.11. Hakemler; çahnan fauliin sportmenlik dışı faul veya diskalifiye edici faul olup olmadığı

konusunda kararsızdırlar. Hakemler girriiırıtüyü; fauliin sportmenlik dışı veya diskalifiye
edici faul kriterlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek için inceleyecekler ve karan

"indirme" veya "yiikseltme" yoluna gideceklerdir.

35. Müsabıka Kiğıdı

Müsabakalarda Ligler Direktörlüğü tarafindan hazırlanarak bastınları müsabaka k6ğıdı kullanılır.

Sezon öncesinde ihtiyaç duyulacak miktardaki müsabaka kAğıdı ev sahibi kulüplere gönderilir.

Müsabaka k6ğıdınrn müsabakalarda hazır bulundurulması ev süibi kulübiin sorumluluğundadır.

36. Görevli Masası

36.1. Görevli masasında;

a. Sayı görevlisi ve gerekli görülmesi durumunda yaıdımcı sayı görevlisi,

b. Şut saati görevlisi.

c. Süre görevlisi,

d. Hakem değerlendiricisi ve video operatörü

e. En fazla üç (3) resmi TV yayıncı kuruluş görevlisi,

f. TV canh yayını olan müsabakalarda üç (3), TV canlı yayını olmayan müsabakalarda iki
(2) TBF istatistik görevlisi

g. Ev sahibi takrm anons görevlisi,

h. Lig Temsilcisi tarafından ihtiyaç duyulması halinde bir ( l ) kulüp temsilcisi,

oturacaktır. Bu tanımların dışında kalan kişi/kişiler görevli masasında yer a|arrıazlaı.

36.2. Masa Görevlilerinin çahşacağı masa, yedek sıraları ile aynı tarafta saha yan çizgisine paralel

ve orta saha çizgisi tam ortasına gelecek şekilde yerleştirilir. Masanın her iki yanına,

değişiklik bekleyen basketbolcular için ikişer kişilik oturma küpleri yer alacaktır. Oturma

kiipleri Federasyon Pazarlama Direktörlüğü tarafından temin edilecektir.

36.3. Eğer masada yeterli yer bulunmazsa radyo yayın görevlİlerİ, TV yayın görevlİleri, anons

görevlisi ve istatistik görevlileri başka yerde görev yapabilirler,

Sağlık Personeli

Ev süibi kulüpler, salonda ilk yardım tedbiri almak, müsabaka başl

sağlık ekibi ve ambulans bulunmasını sağlamak zorundadır.

37,

3,7.1 an,ıaddo ]0 dakika önce,
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Ev sahibi kulüplerin sağlık konulannda tedbir almaması nedeniyle basketbolcular. takrm
mensuplan veya seyirciler arasında olabilecek sağhk problemlerinin adli ve mali
sorumluluğu ev sahibi kulübe aittir.

Ev sahibi takım doktoru sağlık tedbirleri ile ilgili konular hakkında misafir takım doktoruna
bilğ vermek ve Lig Temsilcisine müsabaka esnasında otuıduğu yeri göstermekle
yükümlüdür.

yer silici personel

Ev sahibi kulüp müsabakalarda en az 2 (iki) yer silici personel görevlendirecektiı.

Yer silici personelin, spor ayakkabı ve Ligler Direktörlüğü tarafindan temin edilmiş
kıyafetleri giymesinin sağlanması zorunludur.

Maskot ve G6steri Guruplan

Müsabakalarda takım maskotlan ve gösteri guruplannın salon içinde bulunmasına izin
verilir. Ancak; bunlann müsabaka oynanrrken, müsabaka sahasının dışında ve reklAm

panolannın arkasında bulunmalan, müsabaka sahasına teknik mola ve devre aralarında

girmeleri ve ölü zaman sonıında müsabaka başlamadan en ıLz on (l0) saniye önce müsabaka

sahasını terk etmeleri şarttır.

Ligin isim veya resmi sponsorlarından herhangi birinin maskotu, Ligler Direktörlüğü için
ayrılan iletişim aktiviteleri boyunca ve Federasyon Pazarlama Direktörlüğü tarafindan

belirlenecek şartlarda sahada bulunabilir.

Sadece müsabaka saatinin durduğu anlarda genel anons sistemi kullanlarak müzik yayını
yapılabilir. Ancak misafir takrm oturma sırasr n olduğu tarafa hoparlör konulması yasaktır.

Sahanın diğer %'liik bölümüne hoparlör konulabilir. Müsabakanın her anında canlı miiaik
(bando, orkestra vs.) olabilir. Ancak canlı müzik yapacak grup misafir takım oturma

sırı§rnın arkasında yer alamaz ve kesinlikle ses yfüseltici elektronik cihaz kullanamaz.

Canh mtZik icra edilirken kullanılan enstrümanlar mi,inferiden (sadece daıul, sadece

trompet vs.) ev sahibi takım lehine yapılan tezahüratlara eşlik edemez ve bu tezüiiratlan
yönlendirmek amacı ile kullanılamaz.

Bando harici miinferiden kullanılabilecek dawl, darbuka, havalı koma, düdi,ik, siren gibi

gürültü kirliliğine neden olan aletler canlı müzik kapsamında değerlendirilmez. Bu tiir
aletler salon dAhiline alınmaz ve müsabaka bolunca çalrnmasına izin verilmez.

Müsabaka Öncesi Akış ve Tanıtım Seremonisi

Müsabakalann başlama akışı, tanıtım seremonisi yapılması ev sahibi takımın

sorumluluğunda Ek-2 Liste'de belirtilen şekilde olacaktır.

Müsabakalarda aşağıda belirtilen zamanlarda BSL resmi miiziği çalınması zorunludur.

o 00:07:50 (Müsabakanın geri sayımında takım anonslarından önce) 
;..u11. 

sanivelik

versiyon .i' .|, , '\
t

00:00:30 (takımlann hakem tarafindan hava atışı için davet edil ıL",İtu atışının

@
37.2.

37.3.

38.

38.1 .

38.2.

39.

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

40.

40.1.

40.2.

a

yapılması arasındaki zaman diliminde) - 30 saniyelik versiyon ,l
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. Devre arası 00:00:30 (takımlann hakem sahaya davet edilmesiyle müsabakanın
başlaması arasındaki zaman diliminde) - 30 saniyelik versiyon

ı Müsabakanın bitiş düdüğü ile beraber - 47 saniyelik versiyon

Takmlann tanıtımı ses ve ışık gösterileri ile desteklenebilir. Işık ve ses gösterileri
müsabakanın zamanında başlamasma engel teşkil edemez. Ligin resmi ve isim sponsorlan,
sezon boyunca her takımın ev sahibi olduğu müsabakalarda her bir BSL sponsoru, bir (1)

defa ile sınırlı kalmak şartıyla, ligin tanıtımına velveya kendi reklamlanna yönelik ses ve

ışık gösterisi yapabilir.

Basketbolcular her müsabaka öncesi yapılacak tanıtım sefemonisine katılmak zorundadrr.

Tanıtım seremonisinde bir takımın bütiin basketbolculan aynı tip kıyafetle (hepsi formalı
veya hepsi eşofmanlı) yer almak zorundadırlar.

Tanrtım seremonisinde kullanılan ses, ışık, sis velveya miizik sistemleri müsabaka

oynanırken kullanılamaz.

Ligin sponsorlannın tribiinlerde, saha veya kampüs içinde olmak kaydı ile tesis dışında
yapacağı aktiviteler, süada veya tribünlerde bayraklann bulunması, maskotlannın saha

kenannda bulunması, markalamalı hava aracı bulundurması, takım iletişim aktiviteleri ile
birleşik veya bağımsız her an yapılabilecek aktivitelerdir. Lig sponsorlan yapacakları tesis

içi ve dışı aktivitelerde kendi kurumsal kimliğindeki renk ve logosunu içeren tasanmlan

kullanabilecek, bu tasanmlarda yapılmış üriin dağıtımı yapabilecektir, Kulüpler kendileri

veya sponsorlan için yapacaklan iletişim aktiviteleri ile ilgili planları müsabaka saatinden

72 saat önce Federasyon Pazarlama Direktörlüğü'ne yazılı olarak bildirip, onaynı almak

zorundadırlar.

Saha içi iletişim aktiviteleri süreleri ve organizatöre göre dağılımlan Ek-3 Liste'de belirtilen

şekilde olacaktır.

Takımlar her müsabakada, Federasyon Pazarlarna Direktörlüğü talebi üzerine, seyirci tribün

koridorlannın yoğun böliimlerinden 8'er metrekarelik 3 alanı stand kurmak iizere Lige

sponsor olmuş firmalara ücretsiz olarak ayırmak zorundadır.

ödüü Töreni

Lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupasında dereceye giren takımlara kupa velveya

şilt, basketbolculara madalya velveya şilt ödül olarak verilir.

Ligle ilgili tiim bu müsabakalarda dereceye girip ödül törenine davet edilen takımlann

aşağıdaki mensuplanna ödül verilir:

a. Sözleşmesi/Tescili bulunan tiim basketbolcular

b. Sahaya çıkış kartı olan tiim kenar yönetim

c. Kulüp Başkanı

d. Şube Sorumlusu
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41.4.

41.5.
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41.7 .

Bunun dışında her hangi bir takım mensubu veya kişi ödül törenine katıhp ödül alamaz. Her
halfüarda ödül alacak toplam kişi sayısı 30 kişiyi geçemez. Kulüpler ödül alacak kulüp
mensuplannı son müsabaka öncesi Ligler Direktörlüğü'ne bildirirler. Bu listenin dışında
kalan kişiler ödül törenine katılıp ödül alamaz. Kulüpler TBF tarafından onaylanmış listede
bulunanlardan başka kişilerin ödül törenine katılmasının sorumluluğunu üstlenirler.

Verilecek ödüller, Ligler Direktörlüğü tarafından belirleniı.

Ödül vermek üzere her lig, tumuva, müsabaka veya organizasyon sonunda Ligler
Direktörlüğü yönetiminde tören yapıhr.

Ödül töreninde TBF tarafından belirlenen format uygulanır, bu formatın dışına çıkılmaz.

Törende takımlann kıyafetlerinin dışında hiçbir reklam ve tanıtım unsuruna yer verilmez.

Salon yönetimi ve personeliyle varsa ev sahibi kulübün yetkili ve personeli Ligler
Direktörlüğü talepleri doğrultusunda törene yaıdımcı olmakla ve gerekli desteği sağlamakla
yükümlüdürler.

Salon yönetimi velveya ev süibi takım yetkilileri ödül töreni için getirilen tiim malzeme ve
ödüllerin saklanması için güvenli bölmeler hazır bulundurmak ve Ligler Direktörlüğü'niin
kullanımına sunmak zorundaürlar.

Güvenlik

Yasal düzenlemeler çerçevesinde, ev sahibi kulüpler,

a. Spor alanlannda sağlık ve güvenliğe,

b. Müsabakanın yapılacağı yerde konuk takım seyircilerine,

bağımsız bir bijliim ayırmak ve taraftarlar arasında temas olmamasını sağlamaya yönelik
olarak, TBF tarafından belirlenen önlemleri almakla yiikiimlüdiir.

Ligde takımı mücadele eden tilm kulüpler, bağlı bulunduklan iVilçelerde diizenlenen il/ilçe
spor güvenlik kurullanna kendi müsabakalan için güvenlik toplantısı yapılması ve
kendilerinin toplantılara davet edilmesi için başwruda bulunup davet edildikleri ttim
toplantılara katılmaktan sorumludurlar.

Ev sahibi kulüpler, Ligler Direktörlüğü'nce yapılan değerlendirme ve iıliıçe spor Güvenlik
kurullan ile belirlenen sayıdan az olmamak kaydı ile Özel Güvenlik kuwetini salonda
bulundurmak ve Resmi Güvenlik makamlanna müsabaka ile ilgili bilgi vererek, misafir
takım kafilesinin ve müsabaka ile ilgili resmi görevlilerin emniyetini sağlamakla
yüktlırnlüdür. 

,tı--T-*.._
Müsabakalann başIamasından doksan (90) dakika önce Lig Tonsilcisini7ğo13lggifdİ'1,
Liğer Direktörlüğü görevlileri, saha ernniyet amiri, müsabakada ver uİutl"'İffii' ır"n İ, i..,. l.i , 

I

4l .8.

41.9. Bu maddenin uygulanmasına yardımcı olmayan, aykın dawanışlarda bulunan ve TBF
formatını bozacak davranışlar ve eylemlerde bulunanlar hakkında ve ödül törenine
Federasyon Yetkilileri tarafından davet edilip de kahlmayan takımlann kulübü ve sorumlu
şube yöneticileri hakkında disiplin kurallan uygulanır.

42.
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yetkilileri, salon amiri ve diğer gerekli yetkililerin katılımıyla bir güvenlik toplantısı
düzenlenir. Bu toplantıda müsabakanın güvenlik ve huzur içerisinde geçmesi, adil mücadele
koşullannın sağlanması için önlemler belirlenir ve koordinasyon yapılır. Bu toplantıya ev
sahibi takım yetkilisinin katılması zorunludur. Top|antıyı geciktiren ev sahibi kulüp
hakknda disiplin işlemi uygulanır. Misafir takım yetkilisi bulunmadığı takdirde de güvenlik
toplantlsı yapılabilir. Bu durumda misafir takım o toplantıda alınmış kararları itirazsız olarak
kabul etmiş sayılır.

İhtiyaç duyulması durumunda Ligler Direktörlüğü müsabakadan birkaç giin önce aynı
kişilerin kaülımı ile güvenlik toplantısı dtizenleyebilir.

Yeterli güvenlik önlemi alamayan veya güvenlik güçlerinin aktif çahşması için yardımcı
olmayan kulüpler güvenlik zafiyeti nedeniyle çıkacak olaylardan sorumludur.

Güvenliği üst düzeyde tesis edebilmek amacıyla müsabakalarda salonlann seyirci
böliimlerinin dışında kalan bölümlerinde tüm takım mensuplan düil olmak iizere (menajer,

yönetici, antrenör, yardımcı antrenör, doktor, kondisyoner, fizyoterapist, masör, malzerne
sorumlusu, salon görevlileri vb.) görev alacak kişiler Ligler DirektOrlüğü'nün hazırlıayacağı
akreditasyon kartını göriiniir şekilde boynuna takmak zorundadır. Akreditasyonun esasları,
takımların başıurusunda yer alan listeden akreditasyon alacak kişiler ve sayıları ile diğer
akreditasyon unsurlan Ligler Direktörlüğü tarafindan belirlenecektir.

Takımlardan herhangi birisi sahaya sosyal bir mesaj içeren döviz, pankart vb. bir görsel|e

çıkmak, yas için siyah bant takmak veya saygı duruşunda bulunmak istediği takdirde bunun
için; acil durumlar dışında müsabakanın başlamasından en geç 48 saat öncesine kadar,

Ligler DirektOrltlğü'nden yazıl,ı izin almak zorundadır.

Taşınacak metinli velveya resimli bir görsel izni için, metin dAhil ti,im görselin ömeği
elektronik ortamda hazırlanıp Federasyon Pazar|ama Direktörlüğü'ne yollanmak zorundadır.
Bu tarz görsel ve mesajlann içeriğinde kesinlikle ticari bir reklam bulunamaz, ticari olsun
olmasın herhangi bir kuruluşun tanıtımı yer alamaz.

Saygı duruşu müsabakanın başlangıç hava atışından hemen önce, anonsu müteakip

başhakemin düdüğüyle başlar, başhakemin düdüğüyle sona erer. Takım beşleri kendi ceza
sahalannda sraya geçip yer alırken, diğer takım mensuplan yedek sırası önünde, TBF
görevlileri görev yerlerinde saygı duruşunda bulunurlar.

Sosyal kuruluşlar, BSL müsabakalannda takımlara sosyal içerikli mesaj vermek için bir
görsel taşıtmayı önerebilirler. Bu durumda görsel için yukandaki maddeler doğrultusunda
izin almak zorundadrrlar. Federasyon Pazaılama Direktörlüğü uygun bulup izin verdiği
mesaj görsellerini laşıması için Lig takımlanna teklifte bulunur. Kabul eden takımlara,
talepte bulunan sosyal amaçlı görseller yaptırılıp yollanır. Tiim masrafları kuruluş
üstlenirken organizasyonu Federasyon Pazarlama Direktörlüğü yapar.

l
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43.1.

oturma Düzeni

Tribünlerdeki merdivenlerin hçsinin veya bir kısmının boş kalmadığı, seyirci alındığı
durumlarda müsabakanın oynatılmasına./devam ettirilmesine Ligler Direktörlüğü velveya
Lig Temsilcisi karar verecektir. Müsabakanın yukanda açıklanmış olan nedenler ile
duraksaması veya güvenlik nedenleri ile oynanamaması ev sahibi kulübü sorumlu kılar.

Müsabakalarda, Ligler Direktörlüğü'nün veya misafir takımın müsabakadan 36 saat

öncesine kadar yapacağı bildirim halinde misafir seyirci için %l5 oranında, Ligler
Direktörlüğü'nün belirleyeceği bölümden yer aynlmalıdır. Bu bölümün belirlemesi
yapıhrken o kulübün bağlı bulunduğu bölgedeki il/ilçe spor güvenlik kurulu kararlanyla
güvenlik kriterleri de göz önünde tutulacaktır.

Misafir takımın talepte bulunmadığı ancak Ligler Direktörlüğü'nün misafir takım seyircisine

bilet satışını ev süibi kulüpten istediği durumda, belirtilen oranlar düşürülebilir.

Misafir takım seyircisi tribününden, toplam tribün kapasitesinin %10'u kadar bilet satışı

yapılacak, buna ek olarak %5 oranında Ligler DirektOrlüğü'nün tespit edeceği şekilde
tampon tribün bırakılacaktır. Tampon tribün müsabakanın atmosferi ve salonun koşullanna

göre büyütiilebilecektir. Ligler Direktörlüğü salonlann koşulları gereği bu oranları

düşiirebilir. Misafir takım için tahsis edilen yerlere ilişkin bilet satışları her iki takımın

mutabık kalacağı bir yöntemle veya müsabaka günü açılacak ayrı bir gişeden yapılır.

Misafir takım seyircisi uygulamalannda bu talimat çerçevesinde yasal diizenlemeler ve

kulüpler arası protokoller de dikkate alınacaktır.

Ev sahibi takımlar, talep durumunda, misafir takım seyircisi için ayıracağı toplam tribün
kapasitesinin %l0'u haricinde kalacak şekilde en fazla 50 koltuğu geçmeyecek adette birinci
kategori bedelsiz bileti misafir takımlann kadro dışındaki basketbolculan, sahaya çıkmayan
kulüp ve takım yetkilileri ve basketbolcu yakınları için ayırmak, bu koltukların biletlerini
misafir takıma müsabaka öncesinde teslim eımek zorundadırlar. TBF güvenlik açısından
gerek duyulduğunda bu koltuklann hangi bölümden sağlanacağını resen belirleyebilir.

Takımın yedek sırasına çıkmayan ev sahibi veya misafir takım yöneticileri, basketbolculan
vb. mensupları, akreditasyon kartlan olsa dahi saha kenannda durama./oturamaz. Bu tip
mensuplann uygun tribünde oturmalan ev sahibi kulüpçe sağlanmalıdır.

kulüpler Ligde mücadele eden takımlannın oynadığı salonda engelliler için durumlanna
uygun yerler tahsis edeceklerdir.

kulüpler ev sahibi olarak oynadıklan salonlarda Federasyonun belirlediği esaslar ve
standartlara göre yeterli kapasitede ayn bir vlp tribünü oluşturmak ve bu tribünden her
müsabaka ilgili makamlar ve TBF için, Ligler Direktörtüğü tarafindan bildirilecek sayıda ve
yerden VIP koltuğu sağlamak zorundadırlar. ."*1:--:'...,/],\
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44.

44.1

44.3.

Müsıbakı Topu

BSL müsabakalannd4 Ligler Direktörlüğü tarafindan alınacak karar doğrultusunda tespit

edilecek marka top(lar) kullarıılacaktır. Seçilecek top(lar)'un Uluslararası Basketbol

Federasyonu "FIBA" tarafından onaylı olması gereklidir.

Ligler Direktörlüğü tarafindan ahnan karann TBF Yönetim Kurulu tarafindan onaylanması

halinde BSL'de yer alan tüm takımlar müsabakalarda tespit edilmiş aynı marka toplan

kullanacaktır.

Ev sahibi takım misafir takıma müsabakadan bir önceki gün ve müsabaka günü yapılacak

antrenmanlara minimum 12 adet, müsabaka öncesi ve devre arasında kullanılmak iizere 6 -

12 adet tespit edilmiş marka top temin etmek zorundadır.

Genel Anons Sistemi

Her kulüp müsabakalarda anons hizmeti verecek bir kişiyi görevlendirecektir. Bu kişiler

sezon öncesinde ve gerekmesi halinde çeşitli dönemlerde Ligler Direktörlüğü tarafından

açılacak eğitim programlanna katılmak zorundadır. Genel anons sisterni görevli personeli,

Ligler Direktörlüğü'ni,in görevlendirmiş olduğu pazarlama ve iletişim aktivitelerini yürüten

Lig Teınsilcileri ve diğer yetkililer ile uyumlu çalışmalıdırlar.

Genel anons sistemi seyircileri coşturmak veya tezüiiratlanru yönlendirmek amacıyla ve

sadece ev sahibi takrma ait bilgileri anons etmek için kullanılamaz.

Genel anons sistemi, ligin resmi ve isim sponsorlarının iletişim aktiviteleri için müsabakayı

aksatmayacak şekilde kullanılabilir.

Genel

Ligler Direktorlüğü ve Federasyon Pazarlama Direktörlüğü ligin tanrtımı ve geliştirilmesı

amacıyla her tiirlü çalışmayl yapmaya yetkilidir: Bu kapsamda kulüpler, isim ve logolannln

TBF larafından kullanılmasını peşinen kabul ederler. kulüpler, bu çahşmalann sonuçlanna

göre Federasyon Pazarlama Direktörlüğü tarafından tasarlanacak logo, afiş, arka plan, salon

içi ve dışı tanıtım flamalan ile bu konudaki ti,ım materyali hazırlamayı tarif edildiği şekilde

kullanmayı ve Ligin geliştirilmesi konusunda Ligler Direktörlüğü ve Federasyon Pazarlama

Direktörlüğü ile koordineli çalışmayı taahhüt eder. Ayrıca kulüpler, Lig için alınacak

sponsorlara kendi mecralannda sponsorluk anlaşmasına uygun şekilde yer açmakla

yükümlüdürler.

TBF, BSL'de yer alan tiim basketbolculann ve antrenörlerin BSL ile ilgili müsabaka, basın

toplantısı, etkinlik, medya giinü vb. tiım video, görsel, isim vb. materyallerini ve haklannı

kullanabilir, TBF, bu materyalleri ve hakları televizyon, radyo, gazete ve billboard gibi tüm

medya ve iletişim kanallannda kullanabilir ve ilgili mecralarda basketbcffiiların .ve

antrenörlerin görsellerine, isimlerine yer verebilir. / 
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TBF talep etmesi halinde, BSL' de yer alan basketbolcu ve antrenörleri sezon öncesi, içinde
veya sonrasında, uygunluklan da göz önünde bulundurularak ve rızalan alınarak ligin
tanıtımı için reklam çekimlerine çağınp, içerik iiretebilir. Kulüpler geçerli bir sebebi

olmayan basketbolcuyu göndermek zorundadır.

BSL sponsorlan, BSL'de yer alan tüm basketbolcu ve antrenörlerden minimum 3 farklı
takımdan olmak şartı ile basketbolcu velveya antıenörü ürün etkinliklerinde, lisanslı
ürünlerinde, sosyal medya kampanyalannda, reklamlannda ve lige ait tüm iletişim
kampanyalannda kullanabilirler.

Her kulüp sezon başlangıcında diizenlenecek olan "Takım Medya Günü" ne tam kadro

basketbolcu ve teknik ekiplerinin 1 (bir) gün boyunca katılımını sağlamakla yükümlüdür.

Takım Medya Günü programları 15 gün öncesinden kulüplere bildirilecektir ve karşılıklı
aksine karar verilmediği sürece kulübiin müsabakalannı oynadığı salonda

gerçekleştirilecektir. "Takım Medya Günü" nde sezon boyunca BSL'nin iletişim
mecralannda kullanacağı içerikler için iletişim materyali ve görsel malzemelerin (fotoğaf,

video, röportaj, forma/top imza vb.) çalışmalan yapılacaktır. Takım Medya Gününiiııı 3 saati

Federasyon Pazarlama Direktörlüğü ile Medya ve İletişim Direktörlüğü tarafindan davet

edilecek medya mensuplan ile yapılacak röportaj ve görüşmeleri kapsayacaktır. Takım
Medya Giiniinden soma takrma diüil basketbolculann fotoğaf çekimi ve Federasyon

P azaı|una Direktörlügü'ne gönderimi kulübiln kendi sorumluluğundadır.

Kulüpler, Lig sponsor logolarını kullanırken Federasyon Pazarlama Direktörlüğü ıarafından
belirtilen sıraya ve düzene göre kullanacak olmakla birlikte, sponsorluk listesindeki
güncellemeler Federasyon Pazarlama Direktörlüğü tarafindan kulüplere bildirilecektir.

BSL isim sponsoru, BSL'de yer alan ti,im takımlardan birer basketbolcu kullanarak reklam

çekimi yapma hakkına sahiptir.

Kulüp Internet Sıyfası ve Sosyal Medya Mecraları

Ligde yer alan her takımın sürekli olarak takım bilgileriyle giincellenen bir web sitesi ve bir
sosyal medya sayfası bulunmasl zorunluluğu vardır. Bu internet ortamlarında takımla ilgili
bilgiler, müsabaka sonuçlan, müsabaka analizleri, teknik analizler, müsabaka programları,
bilet satışı ile ilgili bilgiler, videolar ile ilgiyi arttıracak her tiirlü bilgi yer almalıdır. İhtiyaç
olması haline kulüpler Federasyon Medya ve iletişim Direktorlüğü'nden bu konularda
yönlendirme desteği alabileceklerdir.

Her takım her haftaki lig müsabakası öncesinde ve sonrasında, müsabaka ile ilgili genel
bilgilerin, önemli olaylaıın, antrenör ve/veya basketbolcuların görüşlerinin yer aldığı iki adet
basın bültenini, kapsamlı olarak hazırladığı ve güncel tuttuğu bir iletişim listesine
göndermek zorundadır. Aynca bu basın bültenlerini haber haline getirerek kendi web
sitesine veya sosyal medya sitesine koymalıdır. Müsabaka sonrası haber ve müsabaka
istatistikleri on iki (12) saat içerisinde sitelere asılmalıdır.

planında haftalık ve sezonluk aktiviteler olarak iki ayn böltim
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bülterıler, ilanlar, intemet faaliyetleri, imza günleri, özel ziyaretler, malzerne üretimi ve

dağıtımı ile diğer hel ttirlü tanıtlm faaliyetlerine yer verilecektir. Kulüpler, ihtiyaç duymalan

halinde bu plan taslağını Federasyon Pazarlama Direktörlüğü ile Medya ve İletişim

Direktörlüğü'nden temin edebilirler, hazırlık aşamasında Federasyon Pazarlama

Direktörlüğü ile Medya ve İletişim Direktörlüğü'niın danışmanlığlna başlurabilirler.

Takımlar, basketbolcu ve antrenörler Federasyon Medya ve İletişim Direktörlüğü tarafından

belirlenen içerikleri önerilen sıklıkıa kendi intemet mecraları (web sitesi, sosyal medya

hesapları) iizerinden yaynlayarak, BSL markasının büyütülmesine destek vermekle

yükümlüdür.

Kulüpler, Federasyon Pazarlama Diİektörlüğü ile Medya ve iletişim Direktorlüğü ile birlikte

belirlenecek olan en az 2 basketbolcusunu, BSL marka elçisi olarak konumlandırmakla

yüktimlüdiiır. Bu basketbolcular BSL'nin ve Türk Basketbolunun ömek gösterilen

temsilcileri olarak, BSL ile işbirliği içerisinde, BSL markasının tanıtım faaliyetlerine destek

vermekle (Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, TV/Basılı yayın röportaj, Sosyal Medya

paylaşımlan, Etkinlik katıhmı vb.) sorumlu olup, kendi kişisel markalannrn geliştirilmesi

konusunda da BSL ve/veya BSL'nin iş ortaklanndan destek alabilecektir.

Müsabaka Tanıtım Broşürii

Ev sahibi kulüpler her müsabaka öncesi medya mensupları ve ilgili kişilere dağıtılmak

üzere, kendi ve misafir takrmla ilgili istatistiksel bilgileri, sakathklar, antrenör görüşleri,

Ligin genel durumu ile takım kadrolan ve resmi görevlileri tanıtan Ligler Direklörlüğü

tarafindan hazırlanan ve intemet sitesinde yayınlanan formatta "Müsabaka Tanıtım Broşi,irü"

hazırlayacaklardır.

Lig ile ilgili genel bilgiler her hafta Ligler Direktörlüğü tarafından kulüplere sağlanacakır.

Müsabaka Tanıtım Broşiiründe Lig Logosu ve Federasyon Pazar|aırıa Direktörlüğü

tarafindan belirtiten sıra ve diizende Lig Sponsorlan yer alacaktır.

Tesis İçi ve Dışı Dekorasyon

Salonların iç kısmmda tavandan sarkar ve kamera açısına döniik şekilde Türk Bayrağı,

Federasyon Bayrağı, Lig isim sponsorunun logosunu içeren Bayrağı, Sponsor Logolu Lig
Balrağı ve iizerinde isim sponsorlu Lig Logosunun ve Lige katılan tüm kulüplerin logolan

bulunan bayraklar yer almak zorundadır. Bunlann şekli ve boyutlan Federasyon Pazarlama

Direktörlüğü tarafindan kulüplere bildirilecektir.

Tiim bayrak ve flamalar kendi sınıflan içinde aynı boyutta olacakhr.

Sezon bolunca düzenlenen özel etkinlik dönemlerinde (Türkiye Kupası, Yıldızlar Geçidi

(All-Star) vb.) salonların iç ve dış iletişim alanlarında, bu etkinlik ve pğelerin duyurusunu

destekleyecek görsellerin yerleştirilmesi/asılması konusunda Kulüplerin desteği zorunludur.

Etkinlik ve proje özelindeki basılı ve dijital materyaller Federasyon Pazarlama Direklörlüğü

tarafindan kulüplere gönderilecek ve 48 saat içerisinde uygulamaya alınacaktır.' . .. ,

48.

48.1 .

48.2.

48.3.

49.

49.1.

49.2.

49.3.

|.ı.'
ii.;
\o.

İı.l-;\
--T-
ı
t

BSL Yönetim Esaslan Talimatı -35_
H##y-i;y

6]1aasx*eraoı-
!ş!./ ı_iei

(
\



@»
BASKETBOL
süPER
LıGa @ rünrive

BAsK€T8oL
FEOERASYOİ{U

50

50.1 .

50.2.

50.3.

ıstatistik Hizmetleri

Tüm lig müsabakalann istatistiklerinin tufulması, tasnifi veya yayınlanması Ligler
Direktörlüğü yetkisinde olup Ligler Direktörlüğü bu işi, mali karşılıkla veya karşılıksız
olarak, uygun gördüğü 3. şahıslarla birlikte yapabilir veya doğrudan 3. şüıslaıa yaptırabilir.

Televizyon naklen yayrnlanna istatistik desteği Ligler Direktörlüğü tarafından verilecektir.

Ev sahibi kulüp canlı istatistik yayını sağlanması adına her tiirlü desteği sağlayacak, bu

hizmetin eksiksiz yapılabilmesi için tüm önleınleri alacak ve TBF istatistik ekibine elinden

gelen yardımı yapacaktır. Canlı yayının aksaması veya yapılamaması durumundan ev sahibi

takım sorumludur. İstatistik ekibi Ligler Direktöflüğü tarafından belirlenen standart

kryafetlerle görev yapacaktır.

Müsabaka Video ve Fotoğraf Kayıtları

Her kulüp ev süibi olduğu müsabakalann video ve aşağıda yer alan sayı ve özelliklerde

fotoğaf kaydını Federasyon Medya ve İletişim Direktorlüğü'niin belirleyeceği FTP adresine

yükleınek zorundadır.

a. BSL'de oynanan her müsabaka için en az 30, en çok 40 adet fotoğaf gerekmektedir.

b, Gönderilen fotoğıaflann 0/o60'ı kazarıarı ekipten, 7o40'ı diğer takımdan olmalıdır. Bu
fotoğaflann iki takrmdan 4 adedi süaya ısınmak için çıkan basketbolculan konu

almalıdır, Müsabaka sonunda takımlann en skorer basketbolculanna ait en az 2'şer adet

fotoğraf da yüklenmelidir.

c Müsabaka sırasında fotoğraflann çoğunluğu bireysel basketbolculann yakın çekimleri
oluşturmalıdır. Fotoğraflar, hareket anında, basketbolcunun elinde top varken ve mutlaka

yiizü gözükür şekilde kompozite edilmelidir.

d Fotoğrafın bolutu; uzun kenar minimum 3000 piksel şeklinde olmalıdır. Formatı JPG ve

gönderilen fotoğraflar da yatay şekilde çekilmelidir,

e. Isınma fotoğraflannın mutlaka hava atışı yapılmadan önce gönderilmesi gerekmektedir.

ilk periyot sona ermeden 10 adet, devamında ise devre arası ve müsabaka sonu olacak

şekilde 30-40 adet fotoğraf gerekmektedir.

t', Müsabaka esnasında; protokol, hakem ve koç fotoğafi çekilmesi gerekmektedir.

g, Boş salon ve boş zemin görüntüleri kesinlikle görsellerde yer almamalıdır. Fotoğraflann

odağı daha çok müsabakaların içerisini kapsamalıdır.

li, Sezon başında basketbolculann yer aldığı 12 kişilik takım kadrosu ve buna ek olarak

takım görevlilerinin de dahil olduğu 12 kişilik ekip kadrosu fotoğrafları çekilmelidir.
Sezon içerisinde de meydana gelen basketbolcu değişikliklerine istinaden aynı

fotoğrafl ann tekarlanması gerekmektedir.

i Aksiyon fotograflannda basketbolculann tam gövdesini göstermelidir. Basketbolculann

yiizleri belirgin ve ellerindeki topun da tamamının gözükmesi gerel<meÇrtrİf,İÜ*p!"\i

sırasındaki fotoğraflann çoğunluğu bireysel basketbolculann yakın çeki'mJeri olmalıdrr, i,,..
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52.

52.|.

5l .2. AYrıca kulüpler müsabakanın DVD'sinin bir kopyasını misafir takım temsilcisine müsabaka
bitiminden en geç kırk beş dakika sonra teslim edecektir. Görüntiileri müsabaka bitiminden
sonra teslim edilmesi ve 6 saat içinde Federasyon Medya ve İletişim Direktörlüğü tarafından
verilmiş FTP adresine yükleınesi ev sahibi kulübün sorumluluğundadır.

51 .3. Federasyon Medya ve İletişim DirektOrlüğü bu kayıtlann içerisinden seçeceği fotoğrafları ve
videolan, kulüp logosu ile referans göstermek kaydı ile iletişim mecralannda
kullanabilecektir.

Müsabaka öncesinde canlı yayın esnasında öncelikle ev sahibi t"ı.r. t$İuırttJnJ.tıİre
basketbolcusu; sonrasında misafir takım baş antrenörü ve baskğbolcus, yalşş;t .ırşu
röportaj vereceklerdir 'ıi. " -,'İ \.i. . .
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Foto Muhıbiri ve TV Personeli

Foto muhabirleri süada Ligler Direktörlüğü tarafindan hazırlanmış özel görevli önlükleri ile
görev yapacaktır. Basın Park Alanı olarak, görevli basın mensuplan için genel paık
alanından ayn bir ücretsiz park yeri rezerve edilmesi gerekmektedir. Basın mensuplannın bu
alanı rahat bir şekilde kullanımı için özel geçiş kartı gibi tedbirler ev sahibi kulüp tarafından
alınacaktır.

TV ve radyo canlı yayın teknik ekibi ve kameramanlar (yorumcu ve spikerlerin dışında)
Ligler Direktörlüğü tarafından hazırlanarak kendilerine ulaştınlacak olan siyah fon renginde
olacak ve üzerinde büyük harflerle'TV' veya'RADYO' yazacak yelekleri giyerek ve Ligler
Direktörlüğü tarafından sağlanacak akreditasyon kartlannı takarak görev yapmak
zorundadırlar.

Basın Toplantıları ve Röportajlar

Her müsabakadan en geç on beş (l5) dakika sonra "Basın Toplantısı" yapılacaktır.
Aşağıdaki hiiki,imler resmi lig takviminde yer alan Türkiye kupası, cumhurbaşkanlığı
kupası, yıldızlar Geçidi (All-star) müsabakaları için de geçerli olup bu müsabakalarda
kulüplere ait vecibeler Federasyon pazar|ama Direktörlüğü ile Medya ve İletişim
Direktörlüğü taralindan yerine getirilir.

Basın top|antılanna müsabakayı oynayan her iki kulüp takımının baş antrenörleri ve takım
kaptanları veya müsabakada oyn.ımış en fazla siirel alan 5 basketbolcudan birer
basketbolcuları katılacaklardır. Her iki takımın mensupları, basın toplantısına beraber
katılmak istemiyors4 önce mağlup takım baş antrenörü soma galip takım baş antrenörü
basın toplantısı yapacaktır. Basın toplantısına katılacak mağlup takım antrenör ve
basketbolculan müsabaka bitiminden en geç on beş (15) dakika; Galip takım antrenör ve
basketbolculan müsabaka bitiminden en geç (25) dakika içerisinde basın toplantısına
katılmak zorundadır.

Müsabakalann öncesinde, devıe arasında ve sonrasında her iki takım baş antrenörlerinin ve
yayıncı kuruluşun belirleyeceği takım basketbolculannın - yayıncı tarafından istenmesi
halinde- yayıncı kuruluşa canlı yayın esnasında saha içinde makul bir süre uzunluğunda
röportaj vermeleri zorunludur. 
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müsabaka sonrası basın toplantılannda üriin
Federasyon Pazarlama Direktörlüğü kulüplere

53.5. Ilk devre bitiminde soyuılma odasına gitmeden hemen önce galip takım baş antrenörü ve
basketbolcusu (beraberlik durumunda misafir takrm baş antrenörü ve basketbolcusu), ikinci
devre başlamadan bir dakika önce de mağlup takım baş antrenörü ve basketbolcusu
(beraberlik durumunda ev sahibi takım baş antrenörü ve basketbolcusu) yayıncı kuruluşa
röportaj vereceklerdir

53.6. Müsabaka sonu canlı yayın esnasında soyunma odasına gitmeden hemen önce galip takım
baş antrenörü ve basketbolcusu sonrasında mağlup takım baş antrenörü ve basketbolcusu
yayıncı kuruluşa röportaj vereceklerdir.

53.7. Basın toplantılan ve yayıncı kuruluşlar ile röportaj esnasında konuşmacıların arkasında arka
plan panosu yer alacaktır. Bu pano ekteki ömeğe uygun olarak mekAnın fiziki özelliğine
göre, ayakta konumunda 2.00 m x 1.50 m, ofurma konumunda ise 1,00 m x 1.5O m
boyutlanndan küçük olmayacak şekilde, Ligler Direktörlüğü'nün belirteceği özelliklerde
üretilmelidir. TBF logolan, Lig logosu velveya Lig partner/sponsor logosu toplam reklam
alanının en az %o5O'sini kaplayacak şekilde (Bkz. EK - 4 Çizim 3) pano iizerine
yerleştirilecektir. Panolar TV çekim kadrajında hem lig hem de kulüp sponsorlan görülecek

şekilde üretilecektir. Bu ve benzeri panolann iiretimleri kulüplere aittir.

53.8. BSL tarafindan diizenleneıı,/yiirütülen proje ve etkinliklere (Türkiye Kupası, Yıldızlar Geçidi
(All-Star), Kurumsal Sosyal Sorumluluk vb.) yönelik olarak düzenlenen basın toplantılan ve
röportajlar4 etkinlik içeriğinin gerektirdiği çerçevede BSL tarafindan belirlenen kulüplerden
basketbolcu ve antrenörlerin katılımı zorunludur.

53.9. BSL sponsorlan müsabaka
yerleştirebilir. Büsi geçen

iletecektir.

55.2

öncesi ve
tlrilnleri

53.10. Yaylncı müsabaka öncesinde takımlann salona geliş ve girişlerini çekerek yayıniayabilir.
YaYıncı müsabaka öncesinde baş antrenörlerin soyunma odası müsabaka konuşmalanndan
üç dakika görüntü alabilir ve müsabaka öncesinde yayınlayabilir.

54. Lig Logosunun BasrIı Evraklarda Kullanını

KulüPler BSL faaliyetlerinde kullanacağı ytızlşma k6ğıdı, zar| müsabaka posteri, program, bilet ve
benzeri tüm basılı evraklarda belirtilen ölçülerde Lig logosu ve sponsorlannın logolannın yer
almasını sağlayacaktır.

BöLÜM-xI
TV VE RADYO CANLI YAYINLARI VE MÜSABAKADAN CÖRÜNTÜ ALINMASI

55. Genel

55.1. TBF Ana Stattisüne göre Federasyon faaliyetleri kapsamında basketbol müsabakalannın
televizyon, radyo veya intemet aracıhğı ile yayınlanmasına; söz konusu yayınların
diizenlenmesine ve programlanmasına miinhasıran TBF yönetim kurulu yetli}idir- .

Buna göre TBF, Ligin ve Ttlıkiye Kupası ile Cumhurbaşkanlıgı rupİİanrun,. Vı
Geçidinin (All-Star) ve diğer Federasyon faaliyetlerinin resmi yayın hakj'arı{ıİ.'faküif
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en uygun koşullarla satışını yapar. İlgi|i yayın gelirleri, mevzuat ve Lig Kurulunda alınan
görüşler çerçevesinde kriterler oluşturarak Lige takımı katılan kulüplere dağıtılır.

Karma Alan (Mixed Zone)

Karma Alan, her salon için soyunma odalan çıkışı ile takım otobüsleri arasında belirlenecek
bir alan olup, bu alanda yazılı basın, radyo ve TV muhabirleri müsabakadan sonra

basketbolcularla röportaj yapabilir. Bu alan Ligin resmi yaylncısının ve onun dışında kalan

medya organlannın görüntülü veya göriintüsiiz röportaj yapabilme, böylece Ligimizi daha

geniş kitlelere duüurma imkinı yaratması açısından önemlidir. Takrm mensuplan tesislerden

çıkış yapana kadar izleyecekleri yolun etrafi bariyer sistemi ile çevrilmeli, röportaj yapmak

isteyen tüm medya mensuplannın basketbolcu ve leknik kadro çıkış yolunu engellemeden

kendileriyle rahatça röportaj yapabilmeleri sağlanmahdır. Bu alaııa sadece soyunma

odalarından değil aynı zamanda basın bölümü ve medya çalışma odasından da kolay erişim

olmalıdır. Bu alan en az l0 medya üyesi (kameraman ve teknisyenler dihil) alabilecek
kapasitede, aynı zamanda halka açık bölgeden yahtılmış olmahdır. Karma alan panosu EK-4

çizim 3'deki standartlara uygun olmalı ve kulüp tarafindan üretilmelidir.

Ligin Yayın İlkeleri

Ligin resmi bir yayıncısı dışında, müsabakalardarı TV canh yayını yapılsın veya yapılmasın,

müsabakalı ve kişileri görüntülemek üzere süa içine, tribiinlere, giriş için akreditasyon
gereken bölgelerden (soyunma odaları, koridorları, resmi yayıncı röportaj alanı vb.) hiç
birine resmi yayınclya ait olanlar ve resmi yayıncının izin verdikleri dışındaki TV
kameralan ile video çekimi yapan fotoğraf makinelerinin, telefonlann alınması ve herhangi

bir cihazla görüntii kaydedilmesi/yayınlanması yasaktır.

Eğer kamera veya herhangi bir görüntü kayıt cihazı ile müsabakaya gelen medya mensubu

bulunuyorsa, bu kameralann kesinlikle içeriye alınmaması, müsabaka sahası dışında
güvenlikli bir bölümde müsabaka sonrası yapılacak olan basın toplantısına kadar saklanması
gerekmektedir.

Basın toplantısına tüm kameralar girebilir ve çekim yapabilir. Ancak giriş ve çıkış yaparken

çekimin yasak olduğu yukanda belirtilen alanlardan geçilirken çekim yapılması kesinlikle
yasaktır.

Resmi yayıncıya ait olanlann dışındaki kameralar karma alanda da çekim yapabilir.

Resmi yayıncı dışındaki yayıncı kuruluşlar, müsabaka sonrası basın toplantısı ve ev sahibi
takım ile yayıncı kuruluş tarafindan birlikte belirlenen karma alan bölgesinde röportaj
yapabileceklerdir.

Kameralann güvenlikli bir yerde emanete alınarak müsabaka sonrası basın toplantısına
kadar müsabaka sahasına alınmamalan ev sahibi takım sorumluluğundadır.

TBF'ye ait kameralar her tiirlü akti,iel çekimi yapabilir . ı"'''
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Canlı Yayın Teknik İlkeleri

Canlı yayın yapan kuruluş, basketbola ve yayınını yaptığı basketbol ligine ilginin artması
amacıyla layıkıyla canlı yayn gerçekleştirmek için her tiirlü hazırlığı yapmak

durumundadır.

Kamera sayısı

Resmi yayıncr kuruluş tarafından canlı yayınlanan tiim Normal Sezon müsabakalannda en

az 5 adet, Play-Offve final müsabakalan için en az 8 adet kamera kullanılacaktır.

Kamera pozisyonlan

Sabit kameralar seyircilerin toplu olarak bulunduğu bölümleri çekebilecek şekilde tribün ve
pota altlannd4 akttiel kameralar hakem masasının iki yanında jimmy jib kameralar ise pota

arkalannda olacak şekilde konumlandınlmalıdır. Protokol böliimlerine hiçbir şekilde kamera

konulmayacaktır.

Jimmy jib müsabakay etkilemeyecek şekilde çekim yapmalıdır.

sunucular

Görevli masasında en fazla 3 kişi olacak şekilde yer alabilirler. Sunucular müsabakaya,

basketbola ve Liglere ilgiyi arttıracak şekilde müsabakay anlatmah, sunucu ekibinde uzman
görüşlere de yer verecek nitelikte en az bir yorumcu bulunmalıdır. Sunucular gerekli görülen

hallerde görevli masası dışında yer alabilirler.

Tekrarlar ve ağır çekim

Canlı yayınlanan müsabakalarda salon içindeki ekanlarda pozisyon tekrarlannın ve ağrr

çekim görüntülerinin gösterilmesi yasaktır.

Görüntiilerin salona yansıtılması

Görüntiilerin salonda bulunan ekrana yansıtıla bilinmesi için gerekli olan kablolann yayıncı
kuruluşun kolaylıkla erişebileceği bir noktaya çekilmesi gerekmektedir.

Yayınlanmayacak görtlntüler

TBF ile sözleşme imzalamış veya TBF'den izin almış herhangi bir yayıncı, canlı yayın
süresince meydana gelen şiddet içerikli ve genel ülaka aykırı görüntüler ile genel itibarıyla
selrcileri rüatsız edebilecek hiçbir görüntü veya ses kaydını yayına veremez.

Müsabaka DVD'si

Müsabaka sonrası yayıncı kuruluş tüm müsabaka görüntiisünü içeren yüksek kalitede 2 adet

müsabaka DVD'sini ev sahibi takım yetkilisine vermek zorundadır, Canlı yayın olmayan
müsabakalaıda ev süibi takım tiim müsabaka görüntiisünü içeren yüksek kalitede müsabaka
DVD'sini müsabakadan sonra en geç 45 dakika içerisinde misafir takım yetkilisine vermek
zorundadır,

57.
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57.10.

57.9. TV Grafik

Yayıncı kuruluş yayın sözleşmesinde beli(ildiği şekilde canlı yayın grafiklerini yayınlarda
kullanmak için gerekli yazılrm, teknoloji ve personeli sağlamak ve çalıştırmak
durumundadır.

Televizyon yayınlannın daha kaliteli olması ve daha çok izleyici tarafindan beğenilerek
izlenmesi adına, her geçen giln geliştirilen televizyon yayın grafiklerine veri sağlayabilmek
amacıyla, skor gösterge panosu, açık veri tabanı ile çalışan bir yazıhma entegre olup, bunun
için gereken ara yüz, donanım ve yazılıma sahip olacaktır. Her ev sahibi kulüp bu unsurları
yayıncı kuruluşa sağlayacak, skor gösterge panosu taıafinda gereken teknik desteği

verecektir. Bu teknik desteğin verilmemesi durumunda o sahadan naklen yayın
yaptınlmayacaktır.

BoLUM-xII

REKLAM HAKLARI VE KULLANIM STANDARTLARI

Genel

TBF, Liğer Direktörlüğü, Federasyon Pazarlama Direktörlüğü Ligin ve katılan kulüplerin
mali yönden güçlenmesi açısından her türlü çalışmayı yapmakla yükümlüdiiırler.

Bu yükiiırnlülükle Federasyon Pazarlama Direktörlüğü, Ligi ilgilendiraı pazulama
faaliyetleri için danışmanhk alabilir, yerli-yabancı firmalarla anlaşmalara girebilir. Bu
durumda, talimatta kulüplere verilen haklar dışındaki pozisyon ve mekanlarda Federasyon
Pazarlama Direktörlüğü'niin merkezi bir çalışma ile Lige ve Kulüplere maddi/ayni yarar

sağladığı partner, sponsor, tedarikçi ve lisans almaya hak kazanmış firmaların
logolannı/reklamlannı kullanma hakkı münhasıran Federasyon Pazarlama Direktörlüğü'ne
aittir.

BSL'de yer alacak kulüpler, TBF kararlarına, bu talimatta belirtilen reklamlarla ilgili
kurallara ve bu talimat doğrultusunda çizimlerle hazırlanmış kullanım standartlanna

kesinlikle riayet etmek zorundadır. BSL'yi oluşturan tiim unsurlar, Lig faaliyetlerini uyumlu
bir ortamda siirdürmek ve kamuoüıında standart fikir oluşumunu sağlamakla yükümlüdürler.
Ligi oluşturan kulüpler değer artışının yaratılması, sponsor ve reklam verenlere sağlıklı bir
platform sağlanabilmesi ve medya değerinin artması için talimatta yer alan tiim kurallara
istisnasız uymak zorundadırlar.

BSL kullanım alanlan i|e ilgili olarak, ilğli maddelerde yer alan kullanım alanlannda ve bu

talimat ile kullanım haklan kulüplere verilmemiş diğer tüm alanlardaki reklam, Lig logosu
velveya Lig partner/sponsor logosu veya reklam bulundurma hakkı TBF'ye aittir.

Her bir sezonun başlamasından 60 gün sonra, kullanım haklan kulübe verilmiş reklam

alanlanna kulüp reklam bulamamış ise söz konusu reklam alanlan da ilgili sezon için
Federasyon Pazarlama Direktörlüğü tarafından kullanılır hale gelir.

Talimatta tanımlananlar dışında kalan mevcut ve yeni teknolojilerle icat $iilebilecek tıİtı
mecralanrı/alanlann kul|aıum haklan TBF'ye ait olacakıır. TBF bir üst maddede büsi geçen
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haklarda sezon öncesinde veya sezon süresince gerekli güncelleıne ve düzenleıneleri yapma

hakkına süiptir.

Bu talimatta bahsi geçerı ve TBF tarafından kulüpler adına yapılan lig pazarlama faaliyetleri

sonucunda elde edilen gelirler TBF ve kulüpler arasında mutabık kalınacak esaslar

çerçevesinde dağıtılır.

Takımların müsabakalannı oynadığı salonların ana kamera açısrndan bakıldığında, her türlü

reklamdan temizlenmiş olması zorunludur.

Lig sponsorlan sponsorluk iletişim aktiviteleri dAhilinde takımlann soyrırrma odalanna

Federasyon Pazatlarna Direktörlüğü yetkilileri eşliğinde gezi düzenleyip, basketbolcularla

fotoğraf çekimi hakkına sahiptir. Bu aktiviteler müsabakadan 2 saat önce organize edilecek

olup kulüplere en az 48 saat öncesinde bilgi verilecektir,

Lig sponsorlan, BSL'de bulunan takımlann antrenmanlanna, kulüplere önceden bildirmek
kaydı ile sponsorluk ve iletişim aktiviteleri kapsamında ziyarette bulunabilirler.

Teknik Teçhizat ve Müsabıka Sahasr Reklamları

Çarpma Levhası, Çember ve Taşıyıcı Aksam

a. Pota imalatçısının markası veya logosu kapatılmalıdır. Pota imalat standartlarına göre

taşıyıcı aksam üzerinde doğabilecek reklam alanlannda Lig logosu ve/veya Lig
partner/sponsor logosu veya reklam yer alacaktır.

b. Pota altı ön ve yan yüzlerinde yer alan çarpma minderleri iizerinde aşağıdaki çizimlerde
(Bkz, EK - 4 Çizim 4-5) belirtildiği şekilde Lig logosu velveya Lig partner/sponsor

logosu veya reklam yer alacaktır.

c. Federasyon Pazarlama Direktörlüğü tarafindan, potanın arkasındaki desteğin üzerine
(Bkz. EK - 4 Çizim 5) görüldüğü gibi mekaniVelektronik reklam panolan

takılabilecektir. Bu alanda Lig logosu ve/veya Lig partner/sponsor logosu veya reklam

yer alacaktır. Bu alanda birden fazla lig sponsoru logosu velveya reklamı yer alabilir

d. Federasyon Pazarlama Direktörlüğü'nün yeni/ek sponsorlar veya partnerler bulması
halinde, e, şıkkında belirtilen mevcut materyaller yerine bu alanda yeni düzenlemelere
gidilebilir.

e, TBF tarafından aksi belirtilmedikçe çarpma levhasınrn müsabaka süası yönünden

bakldığında sol alt köşesinde Lig (40 cm x l l cm) logosu sağ alt köşesinde ise Lig
veya lig sponsonı logosu, çemberin bağlantı birlümiintin üstünde ve çarpma levhası ön
yüzüni,in üst böliimü ile tepe kameranın çekim açısına bakan kenarında
"www.bs1.org.tr" yazısı veya lig sponsoru reklamı yer alacaktır. (Bkz. EK 4 Çizim - 2)

Skor Gösterge Panosu (score-board)

Skor gösterge panosunun kenarlannda (Bkz. EK - 4 Çizim - 6) skor göstergesinin

fonksiyonuna engel olmamak ve görüşü kısıtlamamak şartı ile Lig logosg.ııciıeş*lig
partner/sponsor logosu veya reklam yer alacaktır Dijital skor gösterge paliosu jÜmbafron}

küp vb. dijital ekan olan salon|arda kulüpler BSL sponsorlann,n. ,por,l", Üşlnu. ."ron
l,_, ",{
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bolunca bir (l) müsabaka ile sınırlı olmak şartıyla en fazla kırk beş (45) saniye olacak

şekilde reklamlarını oynatmakla yükümlüdürler. BSL sponsorlan, ilgili reklamı müsabaka

başlamadan 5 dakika önce, devre arasında veya sponsor etkinlikleri için ayrılan zaman

dilimi içerisinde sezon boyunca her ev sahibi takım başına bir defaya mahsus olmak iizere
oynatabilirler. İlgili reklam, Federasyon Pazar|ama Direktörlüğü tarafindan onaylanarak

kulüplere 48 saat önce bildirilecektir.

Şut Saati Gösterge Panoları

Şut Saati Gösterge Panosu alt ve/veya üst kenannda (Bkz. EK - 4 Çizim - 7) , salonun dört

tarafından da görülecek şekilde, Şut Saati göstergesinin görünürlüğünü kısıtlamamak şartı
ile Lig logosu velveya Lig partner/sponsor logosu veya reklam yer alacaktır.

Orta Saha ve Serbesı Aıış Bölgesi

Orta saha dairesi ve serbest alış bölgesi (faul atış yanm çemberi ve bunun faul atış

çizgisine göre simetrik iz düşümü) içine iki serbest atlş bölgesinde aynı olmak ve ana

televizyon kamerasına döniik olmak koşullarıyla kulüp-takım sponsoru reklamı, orta süa
dairesinde ise müsabaka sahası çizgilerinin açık bırakrlması koşuluyla kulübiirı/takımın
logosu veya kulüp takım sponsoru reklamı bulunmalıdır. fta saha dairesi kesinlikle boş
kalmayacak, reklam olmaması durumunda kulüp/takım logosu yer alacaktır. Takım
sponsoru reklamı yer almayan salonlarda orta süada yer alan kulüp logolan, kulüp
tiizüğiinde belirtilen isim ve bilgileri içermelidir. Orta saha dairesine kulüp logosu

koyrnakta problem yaşayan kulüpler, Ligler Direktörlüğü'ne yapmış olduklan başvuru

kabul edilmesi halinde basketbol takımı logosu yaratabileceklerdir. Basketbol takımı
logosu, Ligler Direktörlüğü'nün onayına sunulduktan sonra kullanılabilir. Uygulama
yapılacak kulüp veya takım logosunun ebadı orta yuvarlak çizgilerini çapı beş (5) metre

içinde kalacak şekilde kısmi olarak aşabilir. Uluslararası basketbol o1,un kurallarında
beliıtilen orta yuvarlak ve serbest atış çizgilerinin belirgin şekilde gösterilmesi zorunludur.
(EK-4 Çizim - 8)

Müsabaka süası

TV kameralannın çekim yöniinden bakıldığında okunabilecek şekilde müsabaka sahasının
içinde orta çizginin sağ ve sol tarafinda (2 numarah alan), çizimde gösterilen metrajlara
uymak kaydı ile Ligin adı veya logosu yer alacaktır. 2 numaıalı alanın dışında kalan 3, 5,

6,7,8,9, 10, ll, 12 numaralı alanlarda lig sponsorlan logolan veya reklamları yer
alacaktır. 12 numaralı alanda tobleron şeklinde reklam panosu kullanılacaktır. Takımlara
ait sponsor logolan veya reklamları l ve 4 numaralı alanlar olan orta saha dairesi ve
serbest atış bölgesi içinde yer alacaktır. Müsabaka sahası zemininde l ve 4 numaralı
alanlar dışında hiçbir takım sponsoru logosu veya reklamı yer almayacaktır. Ligin adı veya
logosunun çizimde gösterildiği gibi orta çizgiye göre simetriğinde ise (3 numaralı alan) Lig
partner/sponsor logosu veya reklamı yer alacaktır. (Bkz. EK - 4 Çizim - 8)

reklamı yer alacaktır. (Bkz. EK - 4 Çizim - 8)

59.5-2. Dip çizgileri çevreleyen iki (2) metre genişliğindeki ilave alan içinde (6, 7._yedİÜİ2hak
alanlar) çizimde gösterildiği gibi Lig logosu ve/veya Lig partner/sponsJ, logor, ,eya".,
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panolarının görünürlüğünü engelIeyecek şekilde

59.5.3.

59.5.4.

59.5.5.

59.5.6.

59.5.,7

59.6

60.

60.1 .

TV kameralannın çekim yöniinden bakıldığında okunabilecek şekilde üç sayı yarım
dairesinin içinde (5 numaralı alan) çizimde gösterildiği gibi Lig logosu velveya Lig
partner/sponsor logosu veya reklamı yer alacakür. (Bkz. EK - 4 Çizim - 8)

Ligin sponsor firma adı altında oynanması halinde; Ligin isim ve/veya logosu için aynlan
yerlerde Federasyon Pazarlama Direktörlüğü tarafından belirlenecek sponsor logosu
ve/veya ismi kullanılacaktır.

Salon veya şehir isimleri kamera açısının karşısında bulunan hakem masası önünde yer

alan müsabaka sahası kenar çizgilerini çeweleyen iki (2) metrelik ilave alan içinde ve saha

çizgilerinin en az 30 cm. uzağına yazılmalıdır.

Zemin iizerinde yer alan reklam yerleri için floor graphics (yer sticker'ı) malzemeleri cilalı
parke yiizeye mukavim kolay yapışabilir UL (Underwriter Laboratories Inç. ) onaylı veya
Dünya bültenleri olan baskı malzemeleri iizerine yüksek rezilasyonlu ekosolvent baskı
yapılarak yine Dünya bültenleri olan Avrupa ve Amerika menşeli yüksek kaliteli kaplama
i.irünleri kullanılmak zorundadır.

Müsabaka sahasını çeweleyen çizgilerin dış kenanndan başlayan biilge, müsabaka sahası

zeminine zıt bir renk ile (tercihen mavi) boyanmahdır. Kısıtlamah alan ve eğer boyanması

söz konusu ise orta dairenin içi de aynı renk olmalıdır. «Bkz. EK - 4 Çizim - 8)

Buna karşılık Euroleague müsabakalanrun oynanacağı salonlarda müsabaka sahası

zeminindeki kısıtlamalı alanlann boyalı olması zorunluluğu yoktur.

Reklam için aynlan alanlarda hangi logonun veya reklamın kullanılacağı boyut ve yerleşim
planı ile birlikte Federasyon Pazarlama Direktörlüğü tarafından kulüplere bildirilir.

Elektronik Reklam panoları

kulüplerin, müsabakalarını oynadıklan salonlarda, müsabaka sahası sınır çizgileri dışında,
kamera çekim açısının kaışısına gelecek şekilde (Bkz. EK 4 Çizim - 8), çizğlere iki (2)
metre mesafede parke zemin üzerinde elektronik reklam panoları (LED) bulundurmaları
zorunludur. Elekıronik reklam panolannın kenarları, basketbolcuların zarar görmemesi
amacı ile darbe etkisini azaltıcı madde ile destektenmelidir ve olası çarpmalara karşı önlem
alınması gerekmektedir. Bu bölgede başka herhangi bir reklam uygulamasına müsaade
edilmeyecektir. Bütün elektronik reklam panolannın aynı anda tek bir marka reklamını
göstermesi gerekmektedir. Maskot, fotoğrafçı, dans ve gösteri ekipleri veya herhangi bir

Bütiin elektronik reklam panolan 96 cm yüksekliğinde olmalıdır. Elektronik reklam
panolan saha kenannd4 ana kamera açısının tam karşısında, yedek basketbolcu oturma
koltuklan ve hakem masası önlerinde ve yaıı çizgi ile dip çizgilerinin birleştiği noktalardan
pota altlanna kadaı olan krsımlarda, konumlandınlacaiıır. Elektronik reklam panolannın
yerleşimi şu şekilde olacakıır: 
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Yan çizgi boyunca: EK - 4 Çizim - 8 yerleşiminde 26 metre (6 veya 7 metre yedek

basketbolcu otuıma koltuklan öniinde, 12 veya 14 metre hakem masası önünde)

uzunluğunda elektronik reklam panosu kullanılacaktır.

Her bir dip çizgi boyunca 6 metre uzunluğunda elektronik reklam panosu kullanılacaktır

Hakem masası önündeki ile her bir tarafindaki LED arasındaki boşluk en fazla 3 metre

olabilir.

ı yan ve dip çizgilerdeki elektronik panolar bulunduklan alanlarda, Ek - 4 Çizim - 8'da

basketbolcu geçişleri için bırakılacak 2 boşluk hariç aralannda boşluk bırakılmayacak

şekilde yerleştirilecektir.

60.2. Elektronik reklam panolan reklam süreleri kulüp ve TBF arasında BSL isim sponsonınun

300 saniyelik süresi dışanda bırakılacak şekilde %50 oranında paylaşılacaktır. Elektronik
reklam panoları, mülkiyeti TBF'ye ait olacak şekilde, TBF tarafindan sağlanarak kulüplerin

kullanımına sunulabilir. Elektronik reklam panolannrn bakım, depolama ve işletme

yükiimlüliikleri kulüplere aittir. Kulüpler, ev sahibi olduğu müsabakalarda elektronik reklam

panolannın çahştrnlmasına ve reklam listelerinin oynatrlmasına ilişkin personel

bulundurmak zorundadır. Oynatma listeleri Federasyon Pazarlama Direktörlüğü tarafindan

hazırlanacak olup kulüpler bu oynatma listelerine uygun bir şekilde reklamları oynatmakla

yüktimlüdürler. Kulüplerin değişen, giincellenen veya yeni eklenen reklamlan, Federasyon

Pazarlama Direktörlüğü tarafindan istenen formatta müsabakadan en az 48 saat önce

Federasyon Pazarlama Direktörlüğü ile paylaşılmalıür. Elektronik reklam panolarının

bakım, depolama ve işletme yilkilmlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirmek kulüplerin

sorumluluğundadır

60.3. Her bir kulüp, Ligin en büyük destekçisi olan Lig isim sponsorunun reklamının
yayınlanabilmesi amacıyla elektronik reklam panolannda 300 saniye reklam yeri

sağlayacaktır. Bu stire çıkanldıktan sonra kalan sürenin kulüp ve TBF arasındaki paylaşımı,

taraflann haklan her bir çeyreğe eşit olarak dağıtılacak şekilde, aşağıda belirtilmiştir.

60.3.1. Toplam reklam süresi ligin isim sponsorrınun 300 saniyelik siiresi çıkarıldıktan sonra

aşağıdaki oranlarda paylaşılacaktır:

Kulüp : % 50

TBF : o/o 50

60.3.2. Elektronik reklam panolannın teknik standartlan aşağıdaki gibi olup, kulüpler bu
standartları sağlamakla yükiimlüdi,ir:

ı PH6 lndoor Led Panel

o Parlaklık minimum 1500 CD/m' olmahdır.

. Piksel aralığı 6 mm olmahdır.

ı Piksel dizini 1RGB olmalıdır.

o Piksel Yoğunluğu 27777 dots/m' olmalıdır
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. Temel renkler; Kırmızı, Yeşil ve Mavi olmahdır.

. 1 Led kabin ebadı 960mmX960mm olmalıdır.

ı Led kabin çöziinürlüğü 160dotX160dot

ı kullanılan bilgisayar sistemi; windows xp, Led screen control software, media player
Led Scan olmalıdır.

o Modu, 1/8 scan olmahdır.

. Yenileme frakansı, >1500tlz

ı Gri seviyesi/renk, 4096 gri seviye/687 milyar renk olmalıdır.

. Animasyon formatı .AVI (Yayınlanacak animasyon boyutu 3 MB'den küçük)

ı Statik göri,intii formatı .JPEG

o Animasyon uzunluğu l0 saniye

60.3.3. Bütün elektronik reklam panolannda aynı anda tek bir marka reklamı gösterilmesi
gerekmektedir. Kulüpler bir müsabakada maksimum l5 farklı reklam gösterilebilirler.

6l. Gdrevli Masası, Yedek Basketbolcu Oturma Koltukları ve Basketbolcu değiştirme
Küpleri

61.1. Görevli masasında kullanılan bilgisayarlann üzerinde Lig logosu ve/veya Lig
partner/sponsor logosu veya reklam yer alacaklır.

61.2. Yedek basketbolculann oturma koltuklannın arkalannda ve ayakları çevresinde Lig logosu
ve/veya Lig partner/sponsor logosu veya reklam yer alacaktır.

61.3. Misafir takım Yedek basketbolculannın oturma koltuklan arkasında yer alan şeffaf plastik
korumanln iizerinde, arkada oturan seyircilerin görüntüsünü engellemeyecek şekilde, Lig
logosu velveya Lig partner/sponsor logosu veya reklam yer alacaktır.

61.4. salon yerleşim planı ve diZeni göz önünde bulundurularak her iki takım yedek
basketbolculannın oturma koltuk|an dip çizgi kenarında, seyirciler tarafindan velveya
kamera aÇıslndan görülebilecek şekilde Federasyon Pazarlama Direktörlüğü tarafından
gönderilecek olan iÇecek soğutuculan bulunacaktır. Bu soğutuculann iizerinde Lig logosu
velveya Lig partner/sponsor logosu veya reklam yer alacaktır.

61.5. Basketbolcu değiştirme küplerinin dört yan yiizeyinde ve iizerinde Lig logosu ve/veya Lig
partner/sponsor logosu veya reklamı yer alacaktır. Her iki takım için ikişer (2) adet küpkılıflan kulüPler tarafından kullanılmak iizere Federasyon pazarlama Direktörlüğü
tarafindan kulüplere gönderilecektir. (EK-4 Çizim - 9)

6l .6

61.7.

Federasyon pazarlama Direktörlüğü tarafından kulüplere gönderilecek olan topu oyuna
sokma sırası göstergesi etrafında (Bkz. EK - 4 Çizim - 10) Lig logosu velveya Lig
Partner/sponsor logosu veya reklam yer alacaktır. -r,---:, j:".- 

_

Bu alanlarda hangi logonun veya reklamm kullanılacağı boyut ve v.ı"şın ıırı, ır" r;r'iu)
Federasyon Pazarlama Direktörlüğü tarafindan kuluplere bildirilir. 'rj 
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FormaIar (Bkz. EK - 4 Çizim l1-1

Formalar kolsuz, atlet biçiminde
yanm kolIu ve kol kısmı vücuda

2) ,,,_ ı,
veya uzunluğu maksimum dinek tlze#Ce.tleol, ş"Ülaİ,
yapışan formatta renk ve desenleri'nt+ın nl5-]U;O 
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65.2.

65.2.1.

6]1easxtraoı-\(Ey LıGı

62. Hakem Kryafetleri

62.1 . BSL'de görev yapacak Hakemler ve Masa Görevlileri MHK tarafindan belirlenecek
kıyafetleri giyeceklerdir.

62.2. Hakem ve Masa Görevlileri kıyafetlerinin ön ve arka yüzlerinde BSL ve lig sponsoru
logolan yer alacaktır. Hakem ve görevli kryafetlerinderı en az biri Ligler Direktörlüğü
kurumsal kimlik standartlan ve renklerine uygun şekilde tasarlanacaktır.

62.3. Hakem, mıısa ve istatistik görevlilerinin kıyafetlerinde reklam yer alabilir. Reklamlann
kullanımına ait esaslar Federasyon Pazarlama Direktörlüğü tarafindan belirlenir.

63. Basın Görevlileri Kıyafetleri

BSL'de görev yapacak foto muhabirleri, TV ve radyo canlı yayrn teknik ekibi ve kameramanların
kullanacağı yeleklerin üzerinde Lig logosu velveya Lig partner/spon§or logosu veya reklam yer
aIacaktır.

64. Teknik ve İdıri Kadro Kryafetleri

Antrenör ve yardımcılannın sahaya tek tip takım elbise ve kravat ile çıkmalan esastır. Ancak tek tip
olmak kaydıyla (kot kumaşından olmayan) pantolon ve gömlekle çıkabilirler. Yönetici dahil yedek

sırasında oturan tiim teknik ve idari kadro bir ömek giyinmek zorundadır.

Masör, kondisyoner ve malzeme sorumlusu bir ömek olmak kaydıyla kulüp logosunu taşıyan
eşofrnan / T-Shirt (şort/bermuda olmamak kaydıyla) giyebilir.

65. BasketbolcuKıyafetleri

65.1. Genel

65.1,1. Bir takımın sahaya çıkan bütiin basketbolculannın forma, şort, eşofman ve ıstnna tişörtleri
bir ömek olmalıdır. Herhangi bir basketbolcu takım arkadaşlannın giydiğinden farklı bir
detay (renk, desen, reklam, üreticinin markası vb.) taşıyan bir malzemeyle sahada yer
alamaz.

65.1.2. BSL'nin YaPılacak sPonsorluk anlaşmasında sponsor firma adı altında veya sponsor logosu
ile oYnanması mecburiyeti halinde Lige katılan tüm kulüpler kıyafetlerinde o sponsorun
logosunu (EK- 4) kısmında belirtildiği biçimde taşımak zorundadır.

65,1.3. Basketbolculann çenelerini ve dişlerini korumak amaçlı kullandıkları dişlikleri ve
forma/Şo(lannın dıŞında kalan göriinen yerlerine yapıştırılan sağlık amaçlı bantIar ten
renginde, saydam, forma ana renginde, siyah ya da beyaz olmalıdır. sağlık amaçlı olarak
bilekler, kol, dirsek ve bacaklarda kullanılacak olan kompresyon malzeme veya çoraplan
da forma ana renginde, siyah ya dabeyaz olmalıdır.

65.1.4. Hiçbir basketbolcu giyiminde göriintüyü bozacak şekilde, forma ölçüsünü bedenine
uydurmak için olsa bile hiçbir materyal asamaz, dikeme z veya yapşlrramaz.

BSL Yönetim Esaslan Talimatı
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izleyenlerin müsabakayı takip etmesini güçleştirmeyen özelliklerde olmalıdır, Takımlar,
formanın ana bir rengi olması şartıyla desenli formalan tercih edebilir. Ancak bu durumda
numaraların gayet rahat okunabilecek şekilde düz bir zeminin iizerine kontrast renkte
basılması gerekir.

Takımlar uluslararası basketbol oyun kurallannda öngörülen 0 veya O0 veya l ile 99
arasındaki numaralan kullanacaktır. Aynı takımda yer alan basketbolculardan bir veya bir
kaçı aynı numaralı formayı giyemezler. Sezon içerisinde basketbolcular forma
numaralarını değişliremezler.

Takımlann formalannda yer alan numaralar, ligin kurumsal kimliğini yansıtacak şekilde
tek tip olacaktır. Numaraların renkleri kulüp kurumsal kimliğinde olacaktır.(EK- 4 Çizim
l1-|2 \

Tüm Kulüplerin, tescilli renklerini içeren açık renk ve kolu renkler olmak iizere birbiriyle
farklı en az iki renk forma bulundurmalan gerekmektedir. Sezon öncesinde talep etmeleri
halinde Kulüpler, iki farklı renk içeren forma çalışmasırun yanı sra müsabakalarda
oluşabilecek bir rastlantıyı ön]emek ve/veya özel giinlerde giymek üzere üçüncü renkte bir
forma bulundurmalanna izin verilebilir.

Kulüp, hangi formanın ana forma hangisinin yedek forma hangisinin 3.cü forma olduğunu
Liglsr Direktörtüğü'ne yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Aıa ve yedek formalar aynr renkte ve aynı rengin farklı tonlannda olamaz. Kulübün
tescilli renklerinden üretilebilecek açık renk ve koyu renkleri içerecek formalar haricindeki
3.formanın rengi kulüp renklerinden farklı olabilir.

kulüpler, formalarının, şortlannın, ısınma tişörtlerinin, eşofmanlarının birer ömeğini
reklamlan uygulanmış şekilde l5 Eylül tarihine kadar Ligler Direktörtüğü'ne göndermekle
yükümlüdürler. Formaların tasanmının ve ömek çalışmalannın dijital olarak Ligler
Direktörlüğü'ne gönderilmesi kabul edilmeyecektiı.

Formalann birebir asıl ömeklerinin yukanda belirtilen tarihe kadar onaylatılmak iizere
Ligler Direktörltlğü'ne ulaştırılması zaruridir. Ligler Direktörlüğü tarafindan üretimine izin
verilmeyen velveya iiretilmesi için yazıh onay alınmayan formalann müsabakalarda
kullanılmasına izin verilmez.

Müsabakalarda hangi takımın hangi forma ile yer alacağına Liglğr Direktörlüğü karar verir.
ııgiüi karar Normal sezon müsabakalarında müsabakadan en geç 72 saat önce; play-off
müsabakalann da ise en geç 24 saat önce ilgili kulüplere ve MHk Başkanlığına elektronik
posta ile tebliğ edilir. Tiim takımlar müsabakalarda hem açık hem de koyu renk formalannı
yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

Formanın ön yüzündeki detaylar aşağıdaki şartlara uymalıdır:

a. imalatçı firmanın logosu formanın ön yiizünde sağ göğüste yer alabiI!ııffidik-kaplağığı
alan l2 cm2'yi aşmamalıdır.

65.2.2.

65.2.3

65.2.4.

65.2.5.

65.2.6.

tl
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b. Basketbolcunun numarasr ön yiizde iyi göriinen bir yerde bu|unmalı, num.ıranın
yüksekliği en az l0 cm olmalıdır. Formanın ön yiiziindeki diğer isim, işareı ve

reklamlar numaraya 5 cm'den yakın olamaz.

c. Kulübiin ismi, logosu ya da sembolü formanın ön yüzünde yer alacaktır. Ancak;

. kulüp ismi, göğüs reklamının mutlaka i.izerinde yer almahdır,

. Harflerin yüksekliği 8 cm'yi aşmamalı, kulübiin ismi iki satır ise harf yüksekliği 6

cm olmalıdır.

d. Formada kulübi,in ismi değil, logo ya da semboliiniin bulunması durumunda, söz
konusu amblem yine reklam alanınrn iizerinde yer almak kaydıyla, imalatçı firma
logosu iizerinde sağ göğüste yer almak kaydıyla, 30 cm2'den küçük ve 50 cm2'den

büyiiü< olamaz Formanın ön yüzünde yalnızca bir markanın reklamına izin verilir ve bu

reklam ilgili sezon bolunca değiştirilemez. Reklamın genişliği 40 cm'yi, söz konusu

reklamda kullanılan harflerin ytiksekliği 8 cm'yi aşamaz. Reklamın iki satır olması

durumunda harflerin yiiksekliği maksimum 6 cm olacaktır.

e. Lig logosu formalann ön yüziinde sol omuz yönünde çizimlerde belirtildiği şekilde yer

alacaktır. Lig için bir sponsor bulunması halinde bu böliim kompozit logo (sponsorlu

Lig logosu) için kullanılacaktır. Bir önceki sezonu şampiyon olarak tamamlayan takım
bir sonraki sezonda altın renginde lig logo çıkartması taşırken, diğer takımlar giimüş

renginde lig logosu çıkartması taşıyacaklardır. Bu logo Pazarlaırıa Direktörlüğü
tarafından kulüplere bildirilecektir.

65.2.7. Formann arka yiizündeki detaylar aşağıdaki şartlara uymalıdır;

a. sırt numarası en az 20 cm yi,ikseklikte oIacak ve formanın arka yüzeyini ortalayacak

şekilde yer alacaktır, Numaıa her halükarda formalar şort içerisine sokulduğunda
okunacak şekilde yerleştirilmek zorundadır. Formanın arka yüzündeki diğer isim.
işaret ve reklamlar numaraya 5 cm'den yakın olamaz.

b. sırt numarasının üst kısmında 6-8 cm yüksekliğindeki harflerle basketbolcunun adı
veya soyadı büyük harflerle yazılacaktır. Formaların arkasında yer alacak basketbolcu
ismi bölümünde, basketbolcunun adının veya soyadının yazılması hususu
basketbolcunun tercihine göre belirlenebilecektir.

c. kulüpler, Ligler Direktörlüğü'niin onayını almak şartı ile diledikleri takdirde.
formalannın ön Yüzüne aldıkları reklamın dışında, formanın sırt tarafına basketbolcu
adlsoyadının altına ve numaranln üstüne ikinci bir reklam alabileceklerdir. Bu
durumda basketbolcu ad./soyadı, reklam ve srrt numarası birbirlerinden ayrı ve uzaktan
kolayca algılanabilecek şekilde tasarlanmalı ve yerleştirilmelidir, Reklamın yüksekliği
8 cm'den daha fazla, genişliği 40 cm'den daha fazla olmamalıdır.

d Formanın sırt numarasırun altında TBF'nin onayını almak şartı ile diledikleri takdirde.
formalannın ön yiizi,ine ve arka yiizüniin numara üstüne aldıkları ,.ı,ı*61,İüİ;-:'
formanın bel tarafına ve numıuantn altına üçiincü bir reklam alatiıçceklerdir. Bu
durumda formanın aıka y.izündeki diğer isim, işaret ve ,.ı,ı".ı". tı.tüıariaffi;; t'
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65.2.8.

65.3.

65.3.1.

65.3.2.

65.3.3.

65.3.4.

65.3.5.

65.4.

65.5.

65.5.1 .

uzaktan kolayca algılanabilecek şekilde tasarlanmalı ve yerleştirilmelidir. Reklamın
yüksekliği 8 cm'den daha fazla, genişliği 40 cm'den daha fazla olmamalıdır.

e. Lig logosu arka yüzünde en üstte ve ortada çizimlerde belirtildiği şekilde yer alacaktır.
Ligler Direktörlüğü, Ligin ve katılan kulüplerin mali yönden güçlenmesi açısından
sponsor anlaşmalan yapması halinde formanın arkasında sponsor logosu yer alabilir.
Sponsor için kullanılmaması halinde bu alanda BSL logosu yer alacaktır ve
kullanılacak logo Ligler Direktörlüğü tarafindan kulüplere bildirilecektir.

f. Basketbolculaı, görülmeyecek şekilde takım formalannrn altına ince bir iç tişört
giyebilirler.

c. Forma sırtında basketbolcunun sadece adı velveya soyadı yazılacaktır. Bunun
haricinde kullanılmak istenen isim ya da farkh ibareler Ligler Direktörlüğü'nün iznine
tabidir.

Yanm kollu forma üretimi yapacak takımlann formalannda sol ve sağ kol iizeri omuz
hizasında reklam yer alabilir. Reklamın genişliği 12 cm'yi yüksekliği 6 cm'yi geçemez.

Her iki kola da aynı reklam uygulanmalıdır. Kollara fark_lı reklam uygulanamaz.

Şortlar (Bkz. EK - 4 Çizim - 13)

Şortlann görüniimü EK - 4 Çizim - l3 de belirtildiği şekilde olacalıır:

Şortun sağ paçasında imalatçı firmarun logosu, 12 cm2'yi aşmayacak şekilde yer alabilir.

Şortun sol paçasında Lig logosu olacaktır. Lig logosunun kullanımı Lige sponsor
bulunması halinde Ligler Direktörlüğü tarafından değiştirilebilir. Kullanılacak logo Ligler
Direktörlüğü tarafından kulüplere bildirilecektir.

Kulüpler şortun sağ paçası dış kenanna reklam alabilirler. Bu reklamın büyüklüğü
herhangi bir boyutu l0 cm'yi (yfüseklik, genişlik ve çap) ve kapladığı alan 80 cm2.yi
aşmayacak şekilde olacaktır.

Şor1 paçasınrn iç tarafına ve şortun arkasına kesinlikle reklam alınamaz.

Basketbolculann şortun altrna giyecekleri taytlarının, şortun aynı renginde veya siyah
renkte (tek renk ve desensiz) olması gerekmektedir.

Çoraplar

çoraplar en çok diz altına kadar yfüsek|ikte ve tiim takım bir ömek olmak üzere sadece
beYaz Ya da formanın renklerinden birisi olabilir. Üzerinde işaret olarak sadece marka, kulüp
logosu velveya en fazla üç ince çizgi bulunabilir. Çorapta başka bir lige ait logo ve herhangi
bir reklam yer alamaz. yalnızca imalatçı firmanın logosu, 12 cm,'yi aşmayacak şekilde yer
alabilir.

Eşofmanlar (Bkz. EK - 4 Çizim - l4)

Takrm logo veya sembolleri eşofmanlann ön yiiziinde olacaktır. Boyutlan,_vfyİrü"4 Ek(
Çizim - 14'de belirtilmiştir. Takımlar dilerse arka yiizde de aynı işaretlerdyer verebirİr. . .,

l,
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65.5.2. Eşofmanlann sol ve sağ kol iizeri omuz hizasında reklam yer alabilir. Reklamın genişliği
12 cm'yi yüksekliği 6 cm'yi geçemez, Her iki kola da aynı reklam uygulanmalıdır. Kollara
farklı reklam uygulanamaz.

65.5.3. Eşofmanlann arkasında reklam yer alabilir. Reklamın genişliği 40 cm'yi, söz konusu
reklamda kullanılan harflerin yilksekliği 8 cm'yi aşamaz. Reklamın iki satır olması
durumunda harflerin yüksekliği maksimum 6 cm olacaktır.

65.5.4. Eşofmanlarda imalatçı firmanın logosu, sağ göğüste 12 crn2'yi aşmayacak şekilde yer

alabilir.

65.5.5. Lig logosu eşoftnanlann ön yi,iziinde sol omuz yöniinde çizimlerde belirtildigi şekilde yer

alacaktır. Lig için bir sponsor bulunması halinde bu bölilm kompozit logo (sponsorlu Lig
logosu) için kullanılacaktır. Bu logo Ligler Direktörlüğü tarafindan kulüplere
bildirilecektir.

65.6.

65.6.1

65.6.2

65.6.3.

65.6.4,

Isınma tişöderi (Bkz. EK - 4 Çizim - |5)

Basketbolcular müsabaka öncesi formalannın üstiine ısınma tişörtleri giyebilirler. Ancak
bu tişörtler tiim basketbolcularda tip, renk, imalatçı ve reklamlan bakımından tamamıyla
aynı olmalıdır.

Isınma tişörtlerinin her iki tarafına da reklam yer alabilir. Reklamın genişliği 40 cm'yi, söz
konusu reklamda kullanrlan harflerin yüksekliği 8 cm'yi aşamaz. Reklamın iki satır olması
durumunda harflerin yüksekliği maksimum 6 cm olacaktır.

Isınma tişörtlerinin sol ve sağ kol üzeri omuz hizasında reklam yer alabilir. Reklamın
genişliği 12 cm'yi yüksekliği 6 cm'yi geçemez. Her iki koIa da aynı reklam
uygulanmalıdır. Kollara farklı reklam uygulanamaz. (Bkz. EK - 4 Çizirn - l5)

Takımlann isim, logo veya sembolleri tişörtlerinin ön ytizünde sağ göğüste olacaktır.
Takımlar dilerse arka yüzde de aynı işaretlere yer verebilir.

Isınma tişörtlerinin sol göğüs hizasında Lig logosu yer alacaktır. Lig logosunun kullanımı
Lige sponsor bulunması halinde Ligler Direktörlüğü tarafından değiştirilebilir ve
kullanılacak logo Ligler Direktörlüğü tarafından kulüplere bildirilecektir.

Isınma tişörtlerinde imalatçı firmanın logosu, l2 cm2'yi aşmayacak şekilde sağ göğüste yer
alabilir.

Baskelbolculann bu talimatlara aykın olarak başka aksesuar kullanması yasaktır.

Basketbolcular saç bandı, bileklik, dizlik vb. aksesuarlannda herhangi bir reklam
taşlyamazlar. Bu tiir malzemelerin üzerinde iiretici firmanın logosu bulunamaz, Ancak bu
ti,ir malzemelerin üretici firmasının lige de sponsor olduğu durumlarda logolu ürün
kullanı[abilir.

Yer Silici ve Teknik Personet Kıyafetleri

65.6.5.

65.7,

65.8.

66

Yer silici ve teknik personelin, spor ayakkabı ve TBF veya lig sponsoru tarafındgıri#;'a'Ln\
kıYafetleri giYmesinin sağlanması zorunludur. Bu kıyafetlerin iizerinde ı-ıg ı9llu 
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partner/sponsor logosu veya reklamı yer alabilecektir. Yer silici personelin kıyafetlerinde ve

kullandıklan paspaslarda, lig logosu velveya lig partner/sponsor logosu veya reklamı yer alacaktır.

67. Su Mataraları/Pet Şişe Kılıflan

TBF tarafından gönderilmesi durumunda, müsabaka esnasrnda, su mataralannırı/pet şişe kılıflarının
takımlarca kullanılması zorunludur. Bu su mataralannın/pet şişe kıhflannın i.izerinde Lig logosu

velveya Lig partner/sponsor logosu veya reklam yer alabilecektir.

68. TarıftarMateryalleri

Ligler Direktorlüğü tarafından yaplınlacak ve kulüplere dağıtılacak olan şişme taraftar çubukları,
hediyeler, pankart vb. ürünlerin ev sahibi kulüp tarafından seyircisine dağıtılması ve kullanılması

sağlanacaktır, Bu ürünlerin üerinde Lig logosu velveya Lig partner/sponsor logosu veya reklamı

yer alabilecektir. Dağıtılacak ürünlerin Ligler Direktörlüğü'nden onayının ahnması zorunludur.

69. Pıspıs

TBF tarafından gönderilmesi halinde, orta saha hizasında hakem masası öniinde basketbolculann

müsabakaya girerken ayaklannı silmeleri için paspaslar kullanılacaktır. Bu paspaslann üzerinde Lig
logosu velveya Lig partner/sponsor logosu veya reklamı yer alabilecellir.

70. Reklam Yasağ ve Sponsorluk Kısıtlaması

70.1. Ligin sponsor firma adı altında oynanmasl için TBF tarafindan anlaşma sağlanmış ve bu

anlaşmanın TBF Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olması halinde Ligde yer alan

kulüplerin bu firmanın sektörel rakibi olan firmalarla herhangi bir sponsorluk anlaşmasına
girmesi TBF Yönetim Kurulu iznine tabidir.

70.2. Ligin mevcut ve polansiyel sponsor kategori listesi TBF tarafından yayınlanır. Kulüpler, ilan
edilen kategorilerde faaliyet gösteren firmalar ile sponsorluk anlaşması yapamazlar.

70.3. Kulüpler yapacaklan veya imza altına aldıklan sponsorluk / partnerlik / tedarik ve lisans
anlaşmalannın bitiş tarihini, şartlannı, bedelini, var ise münhasırlık maddesini. var ise barter
usulü alınan mal/hizmet içeriğini. anJaşma kapsamında verilecek olan ücretsiz bilet
adetlerini, ivedilikle Ligler DirektOrlüğü'ne bildirmek zorundadırlar. Kulüp sponsorlan,
mevcut ve potansiyel Lig sponsorlanna tanıırmış olan münhasırhk haklanna uygun hareket
etmek zorundadırlar. Kulüpler, ligi destekleyen firmalann haklarının korunabilmesi
amacıYla, TBF tarafından bloke edilmiş sponsor / partner / tedarikçi ve lisansiye firmalann
kategorilerinde faaliyet göstereıı firmalarla sponsorluk / partnerlik / tedarik ve lisans
anlaŞmalan yapamaz, promosyon kurgulayamaz, bloke kategorilerde faaliyet gösteren diğer
firma|ann reklamlannı gösteremezler. Bloke edilmiş kategorilerde faaIiyet gösteren
müesseselere ait olan kulüpler, ait olduklan müessesenin biinyesinde bulunan l marka veya
müessesenin ismi veya müessesenin bağlı bulunduğu kuruluşun ismi kullanılacak şekilde
isim sponsorluğu anlaşmalan yapabilirler.

70.4. Takımlar müsabaka kıyafetleri de dahil hiçbir şekilde alko
markalannı reklam olarak alamaz ve taşıyamazlaı. Reklam
Komitesinin ve diğer ilgili kurumlann kuralları geçerlidir.

llü içki markalarını, sigara ve ilaç
yasağında Uluslar4rcJı'Üİfiiliy(
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sorumluluklar

BSL bünyesinde yer alan yöneticiler, görevliler, teknik personel ve basketbolcular, BSL ile
ilgili yayınlanmış bütün talimat, yönetmelik, sirkiiler ve teamülleri bilmekle yükümlüdürler.

Kulüplerin bünyesindeki yabancı uyruklu basketbolcu veya antrenörlerin Türkçe

bilmerneleri mazeret olarak gösterilemez.

Ku[üp mensuplan toplıım öniinde gelişen ve sonuçlan kamuoluna yansıyan tüm olaylarda

ömek teşkil edecek davranış içinde olmak, resmi görevliler ile saygı ve centilmenlik esaslan

dahilinde ilişkide bulunmak zorundadır.

Bütiin kulüpler, yönetici, teknik personel, basketbolcular ve taraftarlannın kurallara aykın

davranışlanndan sorumlu olup bu konudaki aksine davranışlardan ötiirü verilecek ceza ve

yaptınmlan yerine getirmeyi kabul eder.

BSL'nin ilgili birimleri ve kulüpler, organizasyonla ilgili talimatlarla belirlenmiş

sorumluluklannı aksaksız olarak yerine getirmek zorundadırlar.

Cezaya Yetkili Kurumlar

BSL müsabakalannda, talimatlara aykın harekette bulunan kulüp, basketbolcu, yönetici ve

antrenörleıe Disiplin Talimatı hiikümleri uygulanır.

Bu talimatla belirlenmiş kurallann yerine getirilmemesi veya eksik uygulanması Lig
Ternsilcisi raporları ile tespit edilerek Ternsilciler Kuruluna bildirilir. TBF'nin ilgili
birimleri gerekli görmesi halinde müsabakanın resmi görevlilerinden ek rapor isteyebilir.

Temsilciler Kurulu tarafindan incelenen raporlar idari konularda zafiyet ve/veya disiplin

ihlali şüphesi içeriyorsa Hukuk Müşavirliğine iletilir.

Kurallar Gereği Kendiliğinden Uygulanan Cezılar

Resmi bir müsabaka esnasında müsabakadan çıkarılan (diskalifiye edilen) basketbolcu ile

saha dışı edilen antrenör, antrenör yardımcısı ve yönetici hakemin bu kararından sonra salon

dAhilinde sahayı görmeyen bir bölgeye gitmek veya hakemin tercihine bağlı olarak salon

dışına çıkmak zorundadır. Aynca bu kişiler soyunma odasında (basketbolcular diskalifiye

edildikleri müsabaka bitiş düdüğüne kadar so),unma odasında kalabilirler) ve diğer sportif

alanlarda bulunamazlar; basın toplantısı, röportaj vb. gibi etkinliklere katılamazlar. Bu

kuralların müsabaka esnasındaki ihlali durumunda hakem müsabakayı durdurarak gerekli

uyanyı yapar. Buna rağmen ilgili kişi veya kişilerin karara uymamakta ısrar etmeleri halinde

müsabaka, başhakem tarafindan tatil edilir. Bu durumda nihai karar TBF Yönetim Kurulu

tarafından verilir.

Disiplin Kurulu tarafindan ceza verilmiş kişiler, cezalı bulunduklan siire içerisinde

takımlann yer aldığı resmi müsabakalarda; 
., 

_a:,

a. Protokol tribiirıü de dihil olmak iizere basketbol kariyerlerinden vFya kulüp içtnğe\
statülerinden kazanılmış serbest giriş hakkı, davetiye veya akeditıisyoir Yğücretsiz vei

72.

72.|.

,72.2.

73.

73.|.

73.2.

lı
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özel giriş hakkı verilmiş (basın tribiinleri de dAhil) özel yerlerden müsabakayı

izleyeınezleı .

b. Kulüp içindeki görevleri nedeniyle kendilerine tanınmış bulunan haklar çerçevesinde,
salonlarda basketbolcu ve yetkili takım mensuplannın girebileceği so},ı,ınma odalanna

ve koridorlanna giriş ve özel giriş kapılannı kullanma gibi özel haklardaıı

yararlanamazlar.

c. Federasyon tarafından dtizenlenen, basın toplantlan da dahil olmak üzere, her tiirlü
toplantı, açık oturum veya panellere katılamazlaı.

73.3. Herhangi bir sebeple müsabakadan men ya da hak mahrumiyeti cezası almış yönetim veya

teknik ve idari profesyonel kadro ile basketbolcuların cezalı olduklan müsabakalarda takım

sıralannm ve müsabaka sahasını çevreleyen çizgilerin beş (5) metre yakınında bulunmasına

izin verilmez.

73.4.

Takım sıra bölgesi Uluslararası Basketbol Oyun Kurallannda tarif edilmiş alan o|up cezah

takım mensuplan bu tarifte yer alan sınır çizgilerinden itibaren her yönde beş metrelik

mesafe içerisinde bulunamazlaı. Beş metrelik mesafe müsabakanın resmi görevlilerinin

tahminleri doğrultusunda ve fiziki şartlara göre belirlenir ve ihlal halinde cezalı kişi uyanlır.

Eylemde ısrar edilmesi halinde velveya eylemin tekran halinde ikinci bir ikaza gerek

olmadan durum ilgili mercilere rapor edilir.

TBF Disiplin kurulunca kulüplere verilen seyircisiz oynııma cezı§ının infazı, ceza bulunan

müsabakalarda aşağıda listelenen kişilerin dışında seyirci alınmaması suretiyle
gerçekleştirilir:

o Ev sahibi ve misafir kulüp yönetim kurulu üyeleri ile başkanlan,

ı Müsabakada yer alan takımların yöneticileri, antrenörleri, kadroya girememiş
basketbolculan ve teknik çalışanları,

ı TBF Başkanı, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğer kurullannın üyeleri ile Ligler
Direktörlüğü personeli,

o Müsabakanın oynandığı ilin Valisi, Gençlik ve Spor Hizmetleri il Müdiirü, Şube
Müdürleri ve Devlet Prolokoliinde yer alan kişiler,

o TBF yönetim kurulu kararıyla seyircisiz müsabakalan izleme izni verilmiş diğer grup
ve kişiler.

İstenmeyen Eylemler74.

74.1.

@

spor salonlanna seyirci alınmasından başlayıp seyircilerin tahliye edilmesine kadar geçen
sürede seyirciler tarafından topluluk halinde belirli bir kişiyi veya grubu hedef veya muhatap
alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kişiler taıafından aşağılayıcı, tahrik veya
taciz edici nitelikte söz ve dawanışlarda bulunulması, aynı şekilde siyasi, ırkçı, etnik veya
bölgesel ayrımcıhk içeren ya da herhangi bir takımın mensuplarınr veya seyircilerini suç
failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek pankart asılmas ı veya söl4{triiaryş}arda
bulunulması, sahaya meşale vb. yanıcı, patlayıcı, parlatıcı, yaralayıcı yu 4l'hutür olmasa b}k

,' s

4

*!-./

>/

BSL Yönetim Esasları Talimatı

\

ffişg6sxeraoı-\Gy LiGi

-54- \r
]ı'(



@ rünrive
BAsKET8oL
FED€RAsYoılu

herhangi bir şekilde müsabaka bütiınlüğiinü olumsuz etkileyebilecek yabancı madde atılması

yasaktır. Bu eylemlerin birlikte veya ayn ayn müsabakanın sıhhatini etkilonesi ya da

müsabakanın olağan seyrinde siirmesi imkinını ortadan kaldırması halinde, müsabakanın ilk
durduğu zamanda anons yapılacaktır.

Siyasi, ırkçı, etnik veya bölgesel aynmcılık içeren ya da herhangi bir takımın mensuplannı

veya sefrcilerini suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde gerçekleşmesi

halinde müsabaka durdurularak anons yapılacaktır.

Başhakemin kanaati veya tespitine göre sahada bulunduklan süre içerisinde;

a. Yukarıda yer alan istenmeyen eylemlerin gerçekleşmesi halinde (l) numarah anons

yaptlnhr.

b. Yapılan ilk anonstan sonra eylemlerin içerik ve/veya çeşidine bakılmaksızın ikinci kez

oluşması halinde (2) numaralı anons yaptınlır.

c. ilk iki anons sonrasında benzer veya farklı bir şekilde eylemlerin devam etmesi halinde

(3) numaralı anons yaptırılır.

d. Yapılan üç uyan anonsuna rağmen eylemlerin sona erdirilememesi veya

engellenememesi halinde başhakemler müsabakayı durdurarak (4) numaralı anonsu

yaptıracaklar ve so}.rınma odasına gidecektir. Bu durumda olayı çıkaran seyirciler veya
gerekli görülmesi halinde salonun tamamında ya da diğer kısımlannda bulunan

seyirciler salondan çıkanlacaktır.

e. Başhakemler, seyircilerin tamamen salondan çıkartrlması yerine kısmen çıkartılarak
müsabakaya devam edilmesine y.ııar görmediği ve seyircilerin tamamen çıkartılması
gerektiğine kanaat getirirler veya seyirci kısmen çıkartılmasına rağmen yasaklı eylemler
devam ederse, seyircilerin tamamen çıkartılmasına da karar verebilir. Olaylara sebep
olan seyircilerin boşaltılması gerçekleştiğinde müsabaka kaldığı yerden başlayacaktıı.

ıstenmeyen eylemlerin bireysel olarak yapılması halinde, eylemi gerçekleştirilen kişi veya
kişiler hakem velveya Lig Temsilcisinin talimatıyla derhal salondan çıkanlacaktır.

Anons yapılması karannı müsabakanın başhakemi verir ve takip eder. kulüpler anons
metinlerini bulundurmak ve başhakemin talimatlan doğrultusunda gereken uygulamaları
yapmak zorundadır.

Müsabakanın başhakemi, anons yapılmasına gerek olmaksızın doğrudan; müsabaka
öncesinde, arasında veya esnasında salonda bulunan kişilerin veya sahada yer alan
basketbolculann sağlığını veya can güvenliğini tehdit edebilecek bir olay meydana gelmesi
durumunda seyircilerin krsmen veya tamamen salondan çıkanlmasına y6da müsabakanın
tatil edilmesine karar verebilir.

Lig Temsilcisi, anons yapılıp yapılmadığına bakmaksızın, spor alanlarında veya çevresinde
taraftarlann topluluk halinde yaptıklan istenmeyen eylemlerini raporunda tespit eder.

74.8. Tribünlerin tamamen boşaltılması durumunda protokol bölümünde Federasyon Yetkilil
Basın Görevlileri dışında, her takımın sezon öncesinde Federasv orü güıderilen .v

74.2.

,74.3.

74.4.

74.5.

74.6.

74.7.
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,74.9.

74.10.

75.

75.1.

75.2.

,75.2.1.

75.2.2.

75.2.3.

maksimum 25 kişi ile sınırlı olan listelerinde isimleri ve görevleri belirtilen yöneticileri ve

gerekli salon görevlileri kalabilir. Bu listenin sezon öncesi bildirilmemesi durumunda o

takım yöneticileri salonu terk etmek zorundadrlar. Sezon içinde yönetici listesinde

değişiklik olması durumunda değişiklikler Federasyona resmi yazı ile bildirilecektir.

Müsabaka öncesi ve sırasında havah korna, daıul, zuma ve düdük benzeri araçların

kullanılmasına izin verilmeyecektir. Salonda bu tilr gürültü çıkaran araçların bulunduğunun

görülmesi halinde derhal salon dışına çıkanlır. Davulun, bando ile beraber kullanılacak
olması ve yetkililerin davulun bandonun bir parçası olduğuna ikna olması durumunda ise,

daııılun salona alınmasına izin verilebilir.

Salonlarda seyircinin teşvik edilmesi amacıyla bando ve müzik gruplarının miizik
yapmasına izin verilebilir. Bu tür müzik gruplannın, misafir takımın yedek sırası arkasına

oturmalanna kesinlikle izin verilmeyecek olup ev süibi yedek sırası arkası, pota arkası ya

da konuk takm yedek slri§ının karşı tribtiniinde yer alabileceklerdir. Ses sisteminden topun

o1unda olduğu süre boyunca kesinlikle miizik yayını yapılmayacaklardır. Aksi durumlarda

Lig Temsilcisi, ihlali raporunda tespit edeceği gibi grubun enstrümanlanyla birIikte salon

dışına çıkanlmalannı ilgili takım yöneticilerinden ve güvenlik sorumlulanndan isteyebilir.

İdari Konularda Zafiyet ve Disiplin Cezaları

İdari hususlar ile ilgili uygulamalar için Disiplin Talimatı geçerlidir.

Aşağıda yer alan organizasyon eksiklikleri, idari konulardaki zafıyet, saha ve sefrci
olaylanndan kulüpler sorumludur.

Yazılı, görsel ya da sosyal medya yolu ile Türkiye Basketbol Federasyonuna, Basketbol
Süper Ligi'ni oluşturan kulüplere, hakemlere ve komiserlere, TBF ve kulüp yöneticilerine.
kulüp antrerıör ve basketbolcularına yönelik gerçeklerle örtiişmeyen haksız, mesnetsiz,
küçük düşürücü ve alaycı ifadelerle eleştiride bulunulması,

yazılı, görsel ya da sosyal medya yolu ile Basketbolun imajını zedeleyici beyanatlarda
bulunulması,

yazıh, görsel ya da sosyal medya yolu ile Ligin sponsoru(lan) ve yayıncı kuruluşu(ları) ile
ilgili gerçeklerle örtüşmeyen haksız, mesnetsiz, küçük düşürücü ve alaycı ifadelerle
eleştiride bulunulması,

kulüplerden istenilen belge, yazı ve dokümanlann verilen son tarihe kadar ulaştınlmaması,
basın toplantılarının gerektiği gibi organize edilmemesi, toplantı organizasyonunda veya
basına sağlanan hizmetlerde aksakhğa sebep olunması, müsabaka videolannın belirtilen
süre içinde Ligler Direktörlüğü'ni,in beIirlediği intemet ortamına yüklenmemesi,

Sahaya yabancı madde atılması,

Herhangi bir dış etmen nedeniyle hakemin müsabakayı durdurmaya mecbur.katınEsi,

Genel teamül ve ahlaka aykın tezahürat ve fiili davranışlarda bulüıulması ,e/v"r)\
hakemin uyan anonsuna rağmen devam ettirilmesi, ;, . -- .'. ,

75.2-4

75.2.5.

75.2.6.

75.2.7.
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75.2.8. Atılan maddenin basketbolcu, kulüp görevli ve teınsilcileri velveya resmi görevlileri
yaralaması,

75.2.9. Taraflann tesise zarar vermeleri,

76. Uluslararasr Oyun Kurallarına Aykrrılık Hallerinde İtirazlar

Basketbol oyun kurallannın uygulanmasına veya müsabakanın sonucuna yönelik teknik
konulaıdaki itirazlar Müsabaka Talimatı ve Uluslararası Basketbol O1un Kurallannda belirtildiği

şekilde yapıhr. İtirazın işleme alınabilmesi için yatınlması gereken itiraz depozitosu 2.500 TL. dir,
Bu bedel yatınlmadan yapılan veya usuliince yapılmamış itirazlar incelemeye alınmaz.

BöLüM-xIv
EV SAHİBİ KULÜBÜN SORUMLULUKLARI

77. Güvenlik

Ev sahibi kulüpler, TBF Talimatlan, ilgili yasalar ve ilgili kurullann müsabaka güvenliğiyle ilgili
hüküm ve kararlarını yerine getirmekten ve müsabaka güvenliğini sağlamaktan birinci derecede
yükümlüdürler. Bunun için müsabaka salonunu, güvanlik görevlileri ve seyirci pozisyonlannı.
sportif alanlar vb. tüm ilgili unsurlan, yüri,irtiikteki mevzuat, güvenlik birimleri ve Federasyonun
direktifleri doğrultusunda gerektiği şekilde diizenlemek zorundadır.

7a. SaIonIır

78.1 . Ev sahibi kulüpler, sezon boıunca müsabakalannı oynamak iizere bildirdikleri salonda Ligin
oYnanmasıYla ilgili ttlm müsabaka ve ilğli antrenmanlarda basketbolcu, seyirci ve basın
giriŞleri ile mekanik, elektrik ve elektronik aksam, aydınlatma, seyir ve spor alanlannın
kalitesi, tüm tribiin ve oturma alanlan, akreditasyon kontrolleri, seyirci servis üniteleri, bu
ve diğer TBF Talimatlan hükümleri vb. konularla alakalı olarak her birimden tam
sorumludurlar. Bu sebeple takımları Ligde mücadele eden kulüpler sezon öncesinde
müsabakalannı oYnaYacakları salon yönetimleriyle TBF talimatlarında yer alan koşullan
yerine getirecek şekilde anlaşma sağlamak ve uygulama yapmak zorundadırlar. ilgili
kulüPler salonla ilgili hata ve eksiklerin giderilmesi konusunda Ligler Direktörltığü,ne karşı
sorumIudurlar.

78,2, KulüPler misafir takım seyircileri için, misafir takım tribününe mahsus ve güvenli şekildeerişilebilecek en az bir adeı yiyeceviçecek satışl yapan btıfe ile kadın u. 
".k"kıe. 

için en az
2 adet WC sağlamak, sezon öncesi hazır hale getirmek zorundadırlar.

78,3, Yasalar gereği uyuşturucu veya uyancl maddeler ile alkollü içeceklerin ve a}Tıca her türlü
Yantcı veYa ParlaYcı maddenin salona sokulması ve satılması yasaktır. Ev sahibi kulüp bu
kuralın yerine getirilmesi için önlemlerin alınması hususundan sorumludur.

78,4, Ev sahibi takım, misafir takım soyunma odasında, antrenrnan ve müsabakal arda kuIlanılmak
üzere her bir antrenman ve müsabaka için en az 24'er büyük (1,5 litre), l2'şer k 50

78.5

Iitre) pet şişe su bulundurmak zorundadır

soyunma odalannın temizliği, hijyenik şartlara sahip olması ve ihtiyaç duyuJçak tffiıi2l
sarf malzemesi bulundurulması ev sahibi kulübün sorumlulugundadır. '-''-' 
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78.6.

78.7.

Hakemlere tahsis edilen odalarda rahat koltuklar, kapalı şişe su, meşrubat ve mel,ve gibi
atıştırmahk, yeterli sayıda havlu, sabun, şampuan, buzdolabı bulundurulmalıdır.

Ev sahibi takım doping kontrol odasında rahat koltuklar, okuyacak malzemeler ve içinde
Sağhk Kurulu tarafindan belirtilmiş teneke veya kapalı şişe içecekleri olan bir buzdolabı
bulundurulmasından sorumIudur.

Ev sahibi takım basın tribiinü için ayn güvenlik önlemleri almakla yükümlüdür

BSL müsabakalannrn oynanacağı salonlarda misafir soyunma odasına yakın misafir takım
antrenörlerinin kullanımı için ayrı l (bir) oda daha tahsis edilmesi gerekmektedir.

Her salonda üç (3) kişiden oluşacak istatistik ekibinin cihazlanyla birlikte rahatça görev

yapabileceği, masa görevlilerine yakın ve müsabakanın izlenmesine engel teşkil etmeyecek

görüntü alanına sahip yerde üç (3) kişilik bir çalışma masası olacaktrr. Bu mahalde bir adet

çalışır durumda dizüstii bilgisayar, bir adet 30 sayfa/dk. hızında lazer yazıcı, kablolu ADSL
intemet bağlantısı, elekırik bağlantısl mevcut olmahdır.

BSL müsabakalannın oynanacağı tüm salonlann hakem soyuııma odalarında müsabaka

sonrası hakem değerlendirmelerinin yapılması ve tespit edilen anlann yeniden izlenmesi
amacıyla kullanılmak iizere büyük ekran televizyon bulunacaktır.

Antrenman sıatleri

müsabakasından en az bir hafta önce Federasyona bildirmek zorundadır. R6tip sçyiıci bilet
fiyatı o müsabakadaki aynı konumdaki ev sahibi seyirci bitet fiyaıı'llr jdyı! 

o_Imak
l' -

78.8.

78.9.

79

78.10.

78.1 l .

80.4.

80.5

Ev süibi kulüpler misafir takımlar için, Normal Sezon veya Play-Off müsabakasından bir gün önce

müsabakanın oynanacağı saatte en az 90 dakika, müsabaka günü ise 10:00 - 13:00 saatleri araslnda

en az 60 dakika olmak üzere müsabakanın oynanacağı salonda iki sefer antrenman yapma imkanı

sağlamak zorundadır. Antrenmanlar için gereken salon kira ücreti ev sahibi kulüplerce karşılanır.

80. Müsabaka Bileti

80.1. Normal Sezon ve Play-Offlarda davetiyeler hariç ücretsiz bilet uygulaması yasaktır.

Davetiyeler seyirci kapasitesinin %ol 0'unu geçemez.

Ev sahibi kulüpler, misafir takımın veya Ligler Direktörlüğü'niin talebi halinde, bu talimatın
Tribün ve Oturma Düzeni maddesine uygun şekilde Ligler DirektOrlüğü'nce belirlenen
miktarda bileti ücreti karşılığı misafir takım seyircilerine satmakla yfüiimlüdürler.

Bireysel olarak gelecek misafir takım seyircileri için belirlenen miktar bilet salonun dış
bölümiinde ve ayn bir gişe açılarak satılmak zorundadır.

Misafir takımın yazılı olarak talep ettiği sayıda biletin satılmaması durumunda, talep ettiği
biletlerden satılrnayanlannın bedelini misafir takım ev sahibi takıma ödemek zorundadır.

Misafir takım yöneticileri için VIP tribiiınünde bir adet yer l. sırada olmak koşuluyla en az

on (10) kişilik yer aynlacaktır. Bu yerlerin, misafir takımın oynanacak müsabaka için bu
kontenjandan daha az yer talep etmesi durumu hariç, herhangi bir şekilde satışa çıkması
yasaktır.

80.2.

80.3.

80.6. Her kulüp sezonda oynayacağı müsabakalar için belirlediği bilet fiyatlarıru sezönun İlk.

-58-
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zorundadır. Tüm sezon bolıınca uygulayacağı en yüksek bilet fiyatı en düşük bilet fiyatının
maksimum dört katl olabilir. Play-Off bilet fiyatlan ev sahibi kulübün sezon boyunca

uygulanan en yüksek bilet fiyatının %o 50'si oranında artınlabilir.

Kulüpler VIP tribünlerinde. Devlet ve GH ve Spor İl Müdiırlüğü Protokolü. TBF Yöneıim.
Denetim, Disiplin, Eğitim, Hukuk, Merkez Hakem ve Sağlık Kurulu üyeleri, BSL Danışma
Kurulu üyeleri, Ligler Direktörlüğü ternsilcisi için, en geç müsabaka gtinü saat l0:00'a
kadar Ligler Direktörlüğü tarafından bildirilecek sayıda yer rezervı§yonu yapmak ve bilet
teınin etmek zorundadır.

Ev sahibi kulüp, lig sponsorlan velveya yayıncı kuruluşu tarafından Ligler Direktörlüğü
vasıtasıyla davetiye talep edilmesi durumunda, sponsor başına, kulübiln ev sahibi bulunduğu

her müsabaka için en az beş (5) adedi VIP, kalanı en iyi kategori olmak tizere toplam en az

on beş (l5) davetiyeyi tahsis etmek ve müsabakadan en az bir gün önce Ligleı
Direktörlüğü'ne ulaştırmak zorundadır.

Ev sahibi kulüpler bastıracakları müsabaka biletlerinin ön yiizü iizerinde takım logolarına ve

BSL logosuna yer vermekle yükilmlüdü. Talep edildiği takdirde ömek bilet formatı Ligler
Direktörlüğü tarafindan paylaşılır.

Müsabaka Görevlileriyle İtişki

Ev sahibi kulüpler müsabakada görevi olan, Lig Ternsilcisi, Hakern Değerlendiricisi ve

Hakemlerin ulaşım, konaklama ve diğer ihtiyaçlannı karşılamakla ytikümlü değildirler. Bu
nedenle ev sahibi veya misafir kulüp yöneticileri ya da temsilen üçüncü kişiler görevlilerle
herhangi bir nedenle ternasa geçanezler.

Kulüpler ev sahibi olduklan müsabakalarda görev yapacak masa görevlileri atanması için
Merkez Hakem Kurulu veya yetki verilmesi halinde İl Hakem Kurullan ile koordineli

çalışacaklar ve olası değişikliklerden ilgili kişi/kurumlara bilgi vererek herhangi bir aksaklığa
sebep olmayacaklardır.

Tesisin Müsabakalar İçin Dekorasyonu
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80.7.

80.8.

80.9.

81.

81.1 .

81.2.

ıa2

Ev sahibi kulüPler müsabakaların oynanacağı tesisleri bu talimatta yer alan şartlaı dAhilinde ve
Ligler DirektörIüğü'nün onaylnı alarak dekore etmekle yiiktimlüdür. TBF, BSL kurumsal kimliğini
uygulamak amacı ile tesisleri dekore edebilir.

83. Sahaya Yabancı Madde Atılmasına Karşı Alınacak Önlemler

83.1. Ev sahibi, müsabakalarda sahaya yabancı madde atılmasından tam sorumlu olduğundan her
tiirlü önlerni almahdır. Müsabakalarda sahaya yabancı madde atılmasını engellemek için
eksik her tiirlü önlemi aldırmak Lig Ternsilcisinin yetkisindedir.

83,2, KulüPler, Resmi Emniyet ve TBF görevlilerinin koordinasyonuyla kapılardaki üst
aıamalarının en üst düzeyde titizlikle gerçekleşmesini sağlamalıdırlar. S atılabilecek
hiçbir cisim, ilgili yasalarda belirtildiği şekilde salon içerisine alı ıdı r lçln
kapıda numaralı emanet sisteminin yanı sıra bozuk paralar için aşağıdaki maddede belirlilen

/ ! - iıbüfe kuponlan veya bağış kumbaralan kullanılmalıdr.
ll
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Kulüpler salonlannda faaliyet gösteren büfelerin bozuk para ile çalışmasını engellemek
gerektiğinde yeni işleyişler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak zorundadırlaı.

Kulüpler büfelerde, süaya atıldığında yaralanmaya veya müsabakanın durmasına yol
açabilecek hiçbir maddenin satılmamasını, içeceklerin sert kutu veya şişelerde değil plastik
veya karton kaplarda ve kesinlikle ağzı açık olarak satılmasını sağlamalıdır. Bu konudaki
tiirn sorumluluk ev sahibi kulübe ait olup, salon kendisine aitse büfe işletmeleriyle olan
sözleşmelerine, salonu başka bir kuruluştan kiralama durumunda ise kiralama yaptığı

kurumla olan anlaşmasına bunu sağlamaya yönelik maddeleri koydurmak zorundadır.

BöLüM-xV
DOPİNG İıB vıÜcloBın

84. Genel

BSL üyeleri, çalışanlan, resmi görevlileri, kulüp yöneticileri, antrenörler, basketbolcular ve

bünyesinde yer alan tüm kişiler doping ile mücadele konusunda ortak davranış içerisinde olmak
yükümlülüğiindedirler.

85. Dopingte Mücadele

85.1. BSL'de yer alan her basketbolcu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (lOC) tarafından
belirlenen doping içeren maddeleri ve WADA (Diinya Doping ile Mücadele Ajansı)
tarafindan belirlenen dopingle mücadele kurallannı ve cezalannı bilmek ve tamamen uü.rnak

zorundadır.

85.2. Federasyon onayı ile Dopingle Mücadele Kurulu veya diğer yetkili kurumlar sezon içinde
veya dışında doping kontrolü yapabilirler. Doping kontrolü FIBA ve WADA'nın
Uluslararası Mevzuatına uygun diizenlenmiş ulusal kurallara bağlı olarak yiirüüilecektir.

85.3. Tüm doping kontrolleri için gerekli her tiirlü gider Ligler Direktörlüğü tarafından karşılanır.

85.4. Basketbolculardan ilgili talimatta yer aldığı şekilde numune alınır.

85.5. Numune verecek basketbolcular, müsabaka bitiminden sonra, kendi so}unma odası dahil
hiÇbir alana uğramadan direkt olarak doping kontrol odasına gitmelidir. Aksi durumlarda
Dopingle Mücadele Talimatı çerçevesinde işlem yapılır.

BöLüM-xVII
SON HÜKÜMLER

86. Tılimatta Yer Almıyan Hususlır

Bu Talimatta Yer almayan hususlar hakkında mevcut Yönetmelik ve Uluslararası kurallara göre
TBF Yönetim Kurulu tarafından karar alınır.

E7. YürürlüktenKaldırna

09 Ağustos 2017 tarihinde Spor Genel Müdiirlüğiinlın intemet sitesinde yayıgüaıııır* yüıürlüğe
ğren 2017 - 2018 sezonu için geçerli BSL Yönetim Esaslan Talimatı yiiriirlükten ı.aıanıfnışİi\
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E8. Yürürlük

Bu talimat, Spor Genel Müdürlüğilnün intemet sitesinde yayımı tarihinde yüriirlüğe girer.

89. Yürütme

Bu talimat hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yürütiir.

BöLüM-xuII
EKLER

EK- 1 Basketbol Süper Ligl (BSL),

Türkiye Kupası (TK)

Cumhurbaşkanlığı Kupası Stattileri

EK - 2 Müsabaka Öncesi Akış, Tanıtım Seremonisi

EK - 3 Saha İçi İletişim Aktiviteleri ve Organizatöre Göre Dağılım

EK - 4 Çizim ve Grafikler
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EK- 1

Bısketbol Süper Ligi (BSL) Stıtiisü

Normal sezon müsabakaları

a. Normal Sezon müsabakalan, on altı (16) takım arasında, her takımın biri kendi sahasında

diğeri rakip takımın sahasında olmak üzere deplasmanlı, iki deweli ve lig usulü oynanır.

b. Bu müsabakalar sonrası yapılan puan sıralamasına göre;

Birinciderı sekizinciye (1.-8.) kadar, ilk sekiz (8) sırayı alan takımlar "PLAY-OFF"
müsabakalannı oynamaya hak kazanıı|ar.

Dokuzuncu (9.), onuncu (l0.), on birinci (l1.) , on ikinci (12.) , on üçüncü ( 13.) ve on dördüncü

(14.) sırayı alan takımlar sezonu tamamlamış olurlar.

Basketbol Süper Ligi'nde on beşinci ( l5.) ve on altıncı (16.) olarak son iki sırayı alan takımlar

gelecek sezonda Türkiye Basketbol Liginde yer alırlar.

Play-Off müsabakaları

"PLAY-OFF'un tüm turlannda takımlann ligde oynamış olduklan müsabaka sonuçlan ne

olursa olsun müsabakalar 0-0 başlar.

a. Play-Off Çeyrek Final Müsabakalan

Normal Sezonu ilk 8 sırada bitiren takımlar;

Birinci (l.) ile sekizinci (8.) (Turun galibi "A" olarak isimlendirilir.)

İkinci (2.) ile yedinci (7.) (Turun galibi "B" olarak isimlendirilir.)

Üçüncü (3.) ile altıncı, (6.) (Turun galibi "C" olarak isimlendirilir.)

Dördiincü (4.) ile beşinci (5.) (Turun galibi "D" olarak isimlendirilir.)

şeklinde eşleşirler.

Çeyrek Final müsabakalan kazanılmış iki (2) müsabaka iizerinden oynanır ve bu turda ilk
müsabaka, Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında ikinci müsabaka rakip
sahada" üçüncü müsabakanın gerekmesi halinde Normal sezonu üst sırada bitiren takımın
sahasında olmak üere sıra ile oynanır.

b. Play-Off Yan Final Müsabakalan

Çelrek Final müsabakalan sonucunda tur atlayan A - D ve B - C takımlan arasında
oynanır. Turu geçen iki takım finalde eşleşirler.

yan Final müsabakalan kazanılmış üç (3) müsabaka üzerinden oynanır ve bu turda ilk iki
müsabaka, Normal sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında üçiincü müsabaka ve
gerekirse dördüncü müsabaka rakip süada, beşinci müsabakanın gerekmşi/ffilinde...
Normal Sezonu üst sürada bitiren takımın sahasında olmak iizere sıra iı. Jynugri.- 
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Play-Off Final Müsabakalan

Final müsabakalan kazanılmış dört (4) müsabaka iizerinden oynanır. İlk iki müsabaka,

Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında, üçüncü ve dördiincü müsabakalar rakip

sahada, gerekmesi halinde beşinci müsabaka Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın

sahasında, altıncı müsabaka rakip sahada ve yedinci müsabaka Normal Sezonu üst sırada

bitiren takımın süasında olmak üzere srra ile oynanrr.

Final müsabakalan sonunda rakibi karşısında dördiincü galibiyetini alan takım Basketbol

Süper Ligi Şampiyonu olur.

c.

BSL Yönetim Esasları Talimatı -64-
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Türkiye Kupası (TK) Statüsü

Tiirkiye Kupası müsabakaları, ligin ilk devresinin tamamlanması neticesinde ilk sekiz (8) sırayı alan

takımlann katılımıyla oynanır. Ligin ilk devresinin tamamlanması neticesinde iki ya da daha fazla

takım aynı puana sahipse bu takımlar arasındaki srralamanın belirlenmesi için genel averaj kriteri

uygulanacaktır.

Türkiye Kupasının oynanacağı tarih şehir velveya şehirler TBF Yönetim Kurulu karan ile belirlenir.

sekizli Final Müsıbıkalın

a. Çeyrek Final Müsabakalan

Çelrek Final müsabakalan ligin ilk devresinin tamamlanması neticesinde ilk sekiz (8)

sırayı alan toplam sekiz takım arasında tek müsabaka üzerinden eleme usulü oynanır.

Ligin ilk devresini ilk 8 sırada bitiren takrmlar;

Birinci (1.) ile sekizinci (8.)

İkinci (2.) ile yedinci (7.)

Üçilıcü (3.) ile altıncı, (6,)

Dördtincü (4.) ile beşinci (5.)

şeklinde eşleşirler.

Sekizli Finalin ilk günü l- 8 ve 4-5 eşleşmeleri, ikinci gilııü 2-'7 ve 3,6 eşleşmeleri (-)

oynanlr.

ı-) Li8ler Direktörlüğü gerekli gördüğü hallerde İlk ve ikinci giin eşleşmelerinde gün

değişikliği yapabilir. Gün içerisinde oynanacak müsabakalarda yayıncı kuruluş talebi

göz önünde bulundurularak müsabakalarda sıra değişikliği yapılabilir.

b. Yan Final Müsabakalan

Yan Final müsabakalan Sekizli Finalin 3. günü birinci turu geçen dört (4) takım arasında

eleme usulü oynanır.

Yarı Final Müsabakaları, Çeyrek Final Müsabakalarında ilk gün [(1-8) ve (4-5)] oynayan

takımlar birbirleriyle, ikinci g.un t(2-7) ve (3-6)] oynayan takımlar birbirleriyle eşleşirler.

c. Final Müsabakası

Yan Final müsabakalan sonunda tur atlayan iki takım Sekizli Finalin 4. gününde final
müsabakası yapmaya hak kazanır. Yan Final Müsabakalan sonunda ilk finalist olan takım
Final Müsabakasında A Tak-ım olarak yer alacaktır. Final müsabakasını kazanan takım
Erkekler Türkiye Kupası Şampiyonu olur.
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Cumhurbaşkanlığı Kupası Statüsü

Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakası, Basketbol Süper Liginde, Play-Off Şampiyonu olan
takım ile Türkiye Kupasını kazanan takım arasında tek müsabaka üzerinden oynanır.

Ancak;

a. Play-Off Şampiyonu ve Türkiye Kupası Birincisi takımın aynı olması durumunda,

Cumhurbaşkanlığı Kupası için Play-Off Şampiyonu ile Play-Off Finalisti karşılaşırlar.

b. Play Off Şampiyonu veya Türkiye Kupası Birincisi olan takımın müteakip sezonda lige
katılmaması halinde Play-Off Finalisti Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında oynamaya

hak kazanır.

c. Play-Off Finalisti olan takımın Cumhurbaşkanlığı Kupası oynama hakkı elde etmesi halinde

bu takımın da müteakip sezonda lige katılmaması durumunda Türkiye Kupası finalisti
Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında oynamaya hak kazanır.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın müsabaka tarihi ve oynanacağı şehir TBF Yönetim Kurulu kararı

ile belirlenir.
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l
l. Llg logosu

a. Kulüp logogu / sembolü
En az 30 tm'
En İazla 5U am<

3. imalatg firma logosu
En fazIa 12 cm?

4. sporcu numarasl
Yükgekliği en az l0 cm

s. Reklam alanl
Tek 5atr: Yüksekliğien fa2la 8.m

Geni5liği€n fazla 40 cm

Çift satlr: Yüksekliğa en fazla 6 cm [hef bir satür)
Genirlağien fazla 40 cm

l. Llg logogu

e. 5porEu ismi
Yüksekıağien az 6 -8 cm

3. Reklam alanl
YüksPkliğaen faz|a 8 cm
Genişliği en fdzla 40 cm

4. sporcu numarasl
Yüksekliğien az z0 cm

5. Reklam alanl
Yüksekliği en fazla 8 cm
Gena5liğa en fazla 40 rm

Scm I

scm I

scm [ "-
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1. Lig logosu

u. xulüp logosu / s8mbolü
En a2 30 cm?
En fazld 50 cm?

3. lmalatçl fiİma logosu
En fazld 12 cm'

4. sporcu numarasl
Yüksekliğien az 10.m

5. Reklam alanl
Tek satr: Yüksekliği en fazla 8 cm

Genişliği en fazla 40 cm

Çift sğtlr: Yüksekliğien fazla 6 cm (her bir satr)
Genişliği en fazla 40 Em

5. Reklam elanl
Tek satlr: Yükgekliğjen faıla 6 cm

6eniş|iğien fazla 12 cm

ı. Llg logosu

2. sporcu ismi
Yükgekliğienaz6-8cm

3. Reklam alanl
Yükseklİğaen fezla 8 Cm
6eni5liğien fazla 40 cm

4. sporcu numarasl
Yüksekliğien az z0 Em

s. Rek|am alanı
Yüksekliği en fdzla 8 crn
Genişliğien fazla 40 cm

6. Reldam alanl
Teksatır: Yğksekliğien fazlğ 6 cm

Genişliğien fazla la cm

ı. Reklam alant
Yükseklik 9enişlik, çap 10 cm
AlanI en fazla 80 cm.

2. İmalatçı f irma logosu
En la2la 1l am.

3. Lİ9 logosu
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44 l. Lig logosu

z, Kulüp logosu / sembolü
En az ]0rml
En fazla 50 tm.

3. imalat9f |.ma logosu
En fazld ]e cfi]'

4. Reklamalanl
TEksatl.: Yükgekhği en fa2l. 5.m

Gen sl ğien fazla r2.m
5. Reklam alanl

T€k satlr: Y!k5ekllğlen fa2la 8 cm
6enrşl ğien fazlğ 40 Cm

Çift §aİr: Yt]kgEkliği en fazla 5 cm (her bir 5aİa
Genirliğien fazlğ 40 Cm
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3

6
ı. Llg logosu
?, Kulüp logosu / sembolü

En az 30 rm'
En fazla 50 cm'

3. imalatç| f lrma logosu
En fazla 12 cme

4. sporru ismi
5. Reklam alanl

Tek satlr| Yüksekliği en fazla 6 cm
Geni5liği en fazla 12 cm

6. Reklam alanı
Tek sat|r| Yüksekliği en fazla 8 Em

Geni5liği en fazla 40 cm

Çiftsatlr: Yüksek|iğien fazla 6 cm (her birsatlr)
Geni5liği en fazla 40 cm

7. Reklam aıanl
Tek satln Yüksekliği en fazla 8 cm

Genişliği en fazla 40 cm

Çiftsatlr: Yüksekliği en fazla 5 cm (her birsatlr)
6eni5liği en fazla 40 cm
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