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BiRiıüci BöLü

Gonol Hükümlor

l. Amaç

Bu Yönerge, spor ahlaklna, disiplinine sahip sağl*lı nesillerin y€ şmesine yardlmcl olmak ve basketbol lÇaaliyeüerinde disİpllni sağlamak lçin

Uluslararasl e§aslara ve teamüllere uygun olarak disiplin suçu oluşturan fiiller ile bu fillere verilec€k cezalara ilişkin usul Ve esaslarl düzenlemiştir.

2. Kapsam

Bu Yönerge, Basketbol Federaslpou'nun faaliy€tleri kapsammda yer alan Milli Taklm kamplafl, hazlrllk ve resmi maçları, Basketbol süper Ligi (sBL)
Kadlnlar süper Ligl, Kadmlar w Er*€kler 1. ve 2. Ligi, Erkekler 3. ugi, Ünilig, Bölgesel Lig Faaliyeüeri, Federas}on Yurtİçi organ|zasyon
Faaliyetlerine katllan kuruluşlar, sporcular, hakem|er, antreniifler, yönetlc|ler ve basketbolda göreüi diğef kişileri kap§ar.

Tescil v€ kay a.l TBF taraflndan )iapdm§ sporcu, anı,€fİiı hakern ve diğe, TBF görevlileri, TBF faaliyeterİ dlş|nda, TBF taraflndan görevlendirilmek

suretiyle kahldlklafl bask€bol fualiyeferi slrasnda Disİplln Yönerge§i'ne aykn davran§ ve fillerinden ötiirü işbu Disiplin Yönerge§i çerçevesirıde
cazalandlrlllrlar.

3. Dayanak

BU Yönefge, Tü.kiye Basketbol F€d€rasrcnu Ana statiisü'ne dayanllarak hazrlanm|ştlr.

4. Tanlmlar

Bu Yönerged€ 99çen;

\,nel Müdürlük : spor Genel Müdüdüğü'nü,

Genel Müdür ; spor Genel Müdürü'nü,

F€defas)/on : Bağlmsz Tü*aye Basketbol Fede€süonu'nu,

Ana statiı : Tüıkb/e Basketbol Federasyuu Ana statİisü'nü,

F|BA ; Uluslararas| Basketbol F8derasyonu'nu

sözleşmela Ligl€r : Fed6rasyon taraflndan belirlenen Yönerge ve stiatiiye uygun olarak düzenlengn w sporcularn müsabakalara
kat abilmek içln kulüpleri il€ sözlgşme yaprnak zorunda olduğu Eıkekler (Basketbol süper ve Birinci Lİg) Ve

Kadlnlar (BaskgtDol süper ve Birlfrci Ug) kategorilerinde söueşmeli spo.crılarm yef aldlğl ugleri,

Dlğ€r Liglor : F€derasrcn taraflndan bellrlenen talimat ve stiatfiy€ uygun olarak Erkgkler w Kadlnlar kategoril8rinde

düzenlenen ve ağlrl|kl| olarak sör€çmesiz Türk vatandaşl sporculann ysf a|dğl Basketbol 2. Ve Bölg€6e|
liglerinl,

Tü*iye Baskebol süper Ligi : Lig Kurulu tarafından hazlr|anmlş Yönergeler dahlllnde organize edil€n ligleri,

Kadlnlar 1. Ligi : F€d€rasyon taraflndan belirlenen Yöneıge ve statiiye uygun olarak düzenlenen Kadnlar kategodlerlndeld

Basketbol 1. Ligini,

E.keklgr2. Ligi : Fedgraq/on tarafndan belirlenen Yönerge rre stiatiiye uygun olarak dizenlenen E*ekler kategorilerlndeki

Baskebol 2. Ligini,

İr6lnlar2. Ligi : Fedaraslon tarafından belidenen YöneEe ve statüye uygun olarak diizen|gnen Kadlnlar kat9goril6rind6ki
Basketbol 2. Ligini,

E*€kler 3.Ligi :Federasyon Eraflrıdan belirlenen Yön8fge v6 statüye uygun o|arak düzenlgn€n Erk€klsr katggorilgrind8ki
Baskeıbol 3. Ligini,

Bölge§€l Lig : F€d€rasyon taraflndan bgli]ienen Yöngrgs w staliıye uygun olarak dİiz8nlengn Bölge§€l Ligini,

Ünilig ; Federas}on tiaraf|ndan bollrlan€n Yönorge ve stattiye u!€un olarak düzenlenen Universitelerarasl E*ekler ve
Kadnlar kategoıil€rindeki Ligini,

Lig : Taim laglgrin ortak tanlmınl,

Kuruluş/Kulüp : Genel Müdürlük veya Türkl/e Basketbol Fed€rasyonu taraflndan t€scil edilmİş spor kulübünü,

sporcu8asketbolcu : Kuruluşlada ts§cilli oıarak baskeüol oynayan kişiyi,

R6mi Tğnsilci : Baskgbol F€derasyonu taraf|rıdan (İir€vlendirilen kişil€ri,

Kulüpleri temsil eden veya kulüpler tarafından belirlenmiş kişileri,

Liglerde yer alan kulüplerden biri ile sözleşme yaparak, sözleşmeden doğan vergi
profesyonel sporcuyu,

Yaş kategorilerini,

Kulüp Görevli ve Temsilcileri

Sözleşmeli Sporcu

Kategoriler

Federasyon İç Organizasyon

ytiıküm lülükl grinl yerine getirep
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Faaliyetleri : Türkiye Bask€bol Federasyonu taraflndan düzenlenen

. Basketbol 1. ve 2. Ligle.i ile Bölgesel Lig faaliyetleri d§lnda kalan tüm kalegorilerdeki Tü*iye Şampiyonalan ile

bu şampiyonalann eleme ve yarl fnal gruplarln|,

REsmi Müsabaka : Federasyon faalay€i€rinden Lig Müsabakalan, Tü*iye Kupasl, cumhurbaşkanllğl Kupasl, All star
organizasyonunu içeren ve TBF tiaraflndan düzBnlenen müsabakalan,

özel Müsabaka : R€smi müsabakalar dlşlnda kalan Kulüpler taraflndan TBF'ye başvurularak organize edilen ve hakem atamalarl
TBF hraflrıdan yap an müsabakalarl

ifade eder.

5. Dlglplln Hukuku llkeıori

Basketbol Federasyonu'nun Yönetm€|iği, Yön€rg€leri ve Kararlan; kulüpler, oyuncular, seyircilgf Ve r€smi temsilcj|er, kulüp görev|i ve temsilcileri idn
bağlayrcdlr.

Bu kuru|uş Ve klşller Bask€tbol Federas}onu'nun Disiplin Hukuku'na tabidir|ef.

6. Davranış Kaidelerl

Kulüpler, oyuncular, re§mi temsilciler ve kulüp görevli ve temsilcileri sadakat, bütünlük ve spor zihniyeti çerçevesi ve kurallanna uygun davranmakla
yükümlüdüİler.

7. sorumluluk

vlüplef, kendil€rinin, oyuncularınln, r€smi tBmsilcilerİn, kulüp görevll w temsilcilerinin. taraftarlannln ve kulübün temsilclsi olarak maçla herhangi bir

fonksiyon üstengn kışilelin soıımluluğunu üstgnirler. organlzas}onu gerç€kl€ştjr€n kulüp, maç iincesinde, slras|nda ve sonraslnda saha alanl

içerislnd€ki dİEen Ve emniyenon sorumludur. Vuku bulabll€c€k h9r türlü vakalarln mesuliyetini taşlr ve böylece kendisino disiplin tedbirlgi

uygulanabilir ve aynca wril€balgcek direktifleri yerine ggtiım€ys m€cbur k lnabİli..

lKiıüci BöLüı,

Dlaıplln Kurulu

8. Di3iplin Kurulu'nun Kuruluşu

8.1. Basketbol Disiplin Kurulu, Bağmsz Baskeüol Federasyonu olağan Genel Kurulu hraflndan TBF Ana statüsü uyannca seçilen 5 asil ve 3

yedek ü}€den oluşur.

8.2. Kurulun süresi dört yddr. Eski ü}relerin yeniden Eeçilm6i mümkündür.

8.3. Disiplin Kurulu asil üyel€rinden üçünün, yedek iiyeledn asg ikisinin Hukuk Fakültesi mezunu olmasl zorunludur.

8.4. Basketbol Disiplin Kurulu ilk toplantlslrıda bir başkan wkili w bir raporldr seçer.

8.5. Kurulda, vefat, istilÇa ve başka ned€nle sksilme olmasl halinde, boşalan göreve atama karar|rrdaki slra takip edilerek yedek üye davet edilir.

9. Di3iplin Kurulu'nun Gör9ü.İi

Basketbol Dislplin Kurulu, kapsaml alanlna gir€n basketbo| faaliyetlerinde meydana gelen disiplin olaylarlnl inc€lsmsk v9 gefekli hallerde olaylaE
'en olan kişi vg kuruluşlan Yönorge ç€rçavEirıde cezalandlımakla gtireüidlr.

Bask€tbol Disipıİn Kurulu görevlerirıde w v€rdiklai kararlarda bağlmszdr.

l0. Dlslplln Kurulunun Toplaır0 ve ÇalşmaYönt9mi

10.1. Basketbol Disiplin Kurulu, gündemdgki konulan görüşüp karara bağlamak aizer€ hafrann bglarli günlofinde ve gsrgktiğinde Başkanln daveti i|e

toplanlr.

,|0.2. Toplant, €n az 3 üyenin kafulmas| ile yapllr. Kararlar, toplantlda hazlr bulunanlann salt çoğunluğu ale verilir.

Kararlarda eşitik olmasl halinde başkan|n oyu iki oy saylllr w bu durumda başkan çekimsef oy kullanamaz.

10.3. Allnan kararlar karar defrering işl€nir. ıGrarlarln uygulamaya sokulmasl, taklbi ve a§lv işleri lçjn Disiplin KurulU bünyesinde görev yapacak bir

kadro oluşfurulur.

Arallksz üç toplant|ya mazeretsiz katllmayan üye istifa etniş saylllr. Uyeler istifa etnedikçe veya çekilmiş sayllmadüça görevlerinden

allnamaz Ve yerlğine yenisi 9ör9vl6ndaril€nez.

Asll üygl€rin ölüm veya istifası hallnde kalan süreyi tiamamlamak üzefg boşalan üyeliğe smsl ge|en yedek üye, başkan taraflndan çağrllarak
kurul tamamlanır.

10,4. Ka,arla., Başkanln muayyen bir husustaki yazlll teklifine ka§lllk, diğer üyelerin yazllI muvafakaüeri almmak suretiyle de verilebilir.

10.5. Disiplin Kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Federasyondan izin al ınmak suretiyle

1

ljt

,ı
ı:!yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuru|uş, sporcu, hakem,

yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin teşkil eden
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bu fiillere Ver|lec€k cezalara ilişkin hususlar ytinetim kurulunca glkar|lacak talimat il€ düzenlenlr. Disiplin Kurulu; Yönetim Kurulu v€/ve}ra ilgili

birimler taraftndan kendiEin€ llgtil€n h€r tiırlü disiplin konulaılnl gergkll bllgl ve belgelerl toplamak sureti ile en klsa süEde sonuçlandlnr.

üçü cü BöLü

ceıalaa

Bırlncl ı(ı3m

c€zaların Tarlfl

l l. cezalar

Bu Yönergeye çİire bglir|enen disiplin suçlanna aşağda belirtilerı cezalar u]/gulanır. U}€ulanacak pala c€zırlafl her y Federasyon Yönetim
kurulu'nca arttlr abilir,

11.,l. lhta, cazasl

Disiplin suçu işlgmiş kişinın ve/veya kuruluşun dlkkaünin çekilmesidir.

11.2. M0sabakadan Men cezasl

Kuruluşun, Antrerıairiin \reya spo.dJnun müsabakalaB kat maktan ırlen edilmesidar.

,l 1.3. Hak Mahrum|yeli cezasl

Kişinan hef türlü basketbol müsabakasında; yönetldllk, hakemlik, temslldllk, gtiremdllk veya saha koml§€.llğl gibi görevlni yapmaslndan rre kulüp

\/Jnsubu olarak Federasyonla vertoya müEabaka baznda vb. r€smi ilişkid€ bulunmaslndan m€n €dilmosk i..

11.4. Madafl Başka salonda oynaünak cezasl

seyirci|ertn hİum va da\rran§lanndan doğan saha olayan \re tecavüz|er nedeniyle (veya geneı gürrenliğin zorunlu kddül hallerde) spor kulüplgrinin,
kendi salonlannda vgya müsabakalannl oyııamak üzefe blldlrdlklerl salonlardan başka salonlarda karş aşmalarlnln oyıratllmasdlr.

lşbu ceza, trrkll şehir takmlya oyrıanacak ilk müsabakadan itibar€n ü4Eulanr.

11.5. Macan seyİdsiz oyııatnak c€zas|

sgyircil€rin futum ve davranlşlanndan d@n saha olaran v€ tocaviizlgı n€dgnay|e (w}€ g€nel güv€nliğin zo.unlu k dğ| hall€rde) 6por kulüplerinin,

kendi salonlannda veya başka salonlarda maçlannln seyİ*iz oynatlmasdlr,

sayiı§isiz oyııama cezası alan kulüder takip eden ev sahlbl olarak oynayacağl müsabakann yanlsra, ceza ald|ğl müsabakadaki rakip takmla k€ndi
sahasmda oynayacağl ilk müsabakada ylne soyirdsiz oyııa}€caKr. Bu c€za bkip ed€n s€zondan sonra ortadan kalkar.

s€yircjsiz oymma c€zasl alan kulüplerin müsabakalarınl Lig Yönğgderinde belidenen kİşiler izleyebilirler.

,! 1.6, Para cezasl

Basketbol süpef, 1. ıre 2. Ligleri, TB3L, Ünlllg lle Bölg€s€l ugde yar alan kişi ve kuruluşlar ile ilgili ola.ak disiplan suçu oll§furan frlll€rden dolayl
belirl€nmiş futann gelir olarak Baskeboı Federasyonu hg€abma öderım6idir.

Kulüpler, sporculanna, yöneticile.ine ya da görevlilerine uygulanan para cezastndan müte§elsilen sorumludur. Failin, kulüple ilişkisinin sona ermesi,
'ibün müteselsil sorumluluğunu ortadan kaldıİmaz. Basketbol Federasyonu; para cezasl futarlnl, kulüplerin Basketbol Federasyonu nezdindeki
alacaklanndan önceden herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmakslzln mahsup etne yetkisine sahiptir.

,l1.7. Hükmgn Mağlubiy9t cezasl

Bir taklmln, Müsabaka Yğnergelerinde belirtİlon şartara aykln daYanmasl nedenlyle oyııadlğ| maçm sonucunun 20 - 0 mağlup olarak te§cil
edilmesidir. Müsabaka lig usulü oynanl},or ise hükmen mağ|up ilan €dilgn taklma §flr puan veılllr. Eleme ı§ulü oynanan müsabaka|arda lse hükmen
mağ|up takm o turdan elenmlş olarak add€dillr.

Hükmen mağlubb/et cezasl Federaşon Yönetim Kurulu'nca verilir.

,l1.8. Puan lndiımg c€zasl

Bir taklmln, her müsabaka sonuqJna gtire v€filen puan mlktanndan dlslplln sl4unu oluşturan fiil kadar puanln düşürülmesidir,

Puan düşürme cezası Federasyon Yönetim Kurulu'nca verilir.

11.9. Küme Düşürme Cezası

Bir takımın, yer aldığı kümeden bir alt kümeye düşürulmesidir.

Küme düşürme cezası, Federasyon Yönetim Kurulu'nca verilir

1 1 .10. Ligden lhraç Cezası

Kuruluşun, Basketbol faaliyetlerinin dışında bırakılmasıdır.

Liglerden ihraç cezası, Federasyon Yönetim Kurulu'nca verilir. b
,/;
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cozayt Azaltan w Çoğaltan sebepler

12. Teşebbüs

Fiilln teş€bbüs derecesinde kaldlğl halleıde tayin olunan csza yar§lna kadar indi.ilebilir.

l3. Tah.ik

Fiilin tiahrik sonuoJ işlendiği anlaşlldlğl halleldo tayin olunan c,ezalal 2J3 oranlna kadar indidlebilir. Tahrik sonucu işlerren flll€re aİt sürekl| hak

mahrumiy€ti cezalafl 3 ylla çevİilebilir.

'4. 
Takdlİl indldm 3gb€pleİi

Basketbol Disiplin Kurulu t]arafndan, tahrik sgbebiylg yap an azalfnadan ayn olarak, kuruluş il€ kişi l€hindal€yhin€, c.gzayl azdll€c5ft Ya da

aıltlracak takdiri sebepler kabul edllirse, c€za 2,3 oranlna kadar indirilebilir. Takdiİi indidm yada arttlrm n€d€nleri kara.da gösterilir.

15. Teko.İür

c€zasna ait infazn tamamlandğl faal sezon içinde aynl ttir sı4un tekrarlanmas| halande vsril€n c€za bir misli kadar arltlrllabilir.

lşbu Yönerggnin 28. ve 29. maddglerinde yazlll sudara vedlen cezalar ale ihtar v€ t€k müsabakadan men cezasl tekerrüre esas olmaz. Ancak bU

suç|arln tekran halirıde ve 18. maddede yaz l suçlarla bidİkte işlendlğl hallerde, t€kerür hükümleri q/gulanlr.

16. c.ıada içılma

.1 Ayıılzamanda işlenen ve biıden çok cszay gereKİren filler, ayrl ayrı c€zalandrdD hükme bağlanlr.

16.2 Bununla birlikte, fillelin bir büıiinlük az gtne§i halinde en ağ|r c€zay g€f€ktiren ihlal için örıgöriilen cezaya hükmedillr ve öngörülen ceza
yansna kadar artr ablllr.

DÖRDÜ CÜ BÖLÜİl

Dbiplin suçu olu?turrn Fllllgr

Birinci KJm
Federasyon Yo Kulüp|ar! Karfl hbnen suçlar

t7. KaaıBız Fılllo,

F€dgrasyon'a karşl yapmakla yükümlü olduğu lşleml kastblz yerine getirmeyen veya yanl§ yerine gglirerılgr, F€derasyonun yetkili kurullarl

taraf|ndan sorulan konulara, açlklamalara kaslbız olarak süresİnde cevap vermey€n vgya gksak veya yanllş ogvap verenler ile yğine getirdlkleıi

giireüerinden dolayl miistehzi lreya nazlk olma}ran şekilde hareket edenler, lhı,ar Cezası v€/veya 1oo.ooGTl'sna kadar para cezasl ile

cezalarıdrlllr. T9küür ha|İrıde ışlenen suç, kaslbz fil kapsamlndan gkar w [radd€ 16, 17 w 18 kapsamlnda değeılendirilir.

18. spoİtmgnliğe Aykln Ha'3l(ot

onur klncl ve spor ahlakna \re spoarnenllğe aykln hargk€te bulunan veya Basketbol sporunun yayllmaslna, olumlu şekild€ ilgi giirmg§ini,

gelişmeslni önlayici şekilde kamuoyu önürıde Fedgrasyona, mğlsuplanna, müsabaka hakemle.i Ve diğer görevlileri hakklnda ya da baskgtbola ç€lriti
konumlaıda hiznet wrmlş kişilgfg karş| eleştia slnldarlnl aşan, taraftar ya da camiayl tahrik 6dici aşağ ay!d, küçük dÇüriicü demeç veren vdwt6

. lenlerde bulunan kaşilero, bu konuda ayrl csza hükmü bulurmadlğı takdide aşlenen s[4un ağ|rl|ğlna (İire lhtar veya on bğş günd€n blr y a kadar
irsabakalardan men veya o kadar sür€ ile hak mahnmiyeti ceuas| lle birllkte 1oo.ooGTl'slna k8dar para c€zasl wrilir. olaym h€r lek€rrtıründs

ceza ikly6 katlanr. Ayrrca kulüp tomsllcisisfatlnl taşfken \re bu sfatlan lle bağlantlll olarak işbu madd€d€ yazlll eylemleri ifa eden kişil€rin/kurullann

temsil gttiklgri kulüplere de, beş (5) puana kadar puan silme cezasl ıĞ 100.00GTUslna kadar para cazasl vefilir.

l0. Yöneryolo]a Ayi$n Haraket

'9.1. 
Basketbol Federasyonu'nun Yön€rgEl€rine kasten aykfl harokottg bulunan klşllere bu konuda ayrl ceza hükmü hJ|unmadül takdirdg işlgngn

sugJn ağrlğlna gairs lhtar lreya onbeç gürıden bir yda kadar müsabakalardan mgn vgya o kadar sürg ıl9 hak mahrumiy€ti c€zası vo 100.00G
Tl'sna kadar para cezasl verilır. Ayı,rca kuliip bmsilcisi sfatlnl taşlrteo ve bu sfatarl ile bağlarİ l olarak işbu maddede yazılı eylemleri ifa

eden kişilerln/kurullaan t€msil €ttikle.i kulüplefe de, beş (5) puana kadar puan silme cazas| w 100.0oGTl'slm kadaı para c€zas| wrilir.

Yönergelerde yaz|h ofurma dğzeni ve bilet u}€ulamaslna aykr| harekeı €dllm€§i hallnde, meydana gd€n zarann öd€nm€si d§nda llgili kulüp

100.000-TL sna kadal qara c€u'slyla crzalandnlr.

olayln her tekerrürilnde ceza aki}r€ katanlr.

19.2. Kulüplerin sporculan ile aralarlnda sözleşmeli Sporcular Lisans, Tescil Ve T.ansfer Yönergesi'nin 5,2 maddesinde belirtilen Federaşyon
taraflndan hazırlanan matbu sözleşme dlşlnda özel mahiyette 2.sözleşme düzenlemeleri halinde, spo.cu ve ilgili kulüpler ayı ayn'200.000
TL'ye kadar para cezasl ile birlikte sporcular ayrlca 5 (beş)maça kadar müsabakalardan men cezasly|a cezalandlnllr. ': ]l] ']
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20. Hakaret

Federasyonun çallşma yöntern ve esaslanna veya mensubuna ve spoİculara huzurunda veya glyabnda, yazlll, sdzlü, fiilen veya yayln yolu il8

hakaret eden kimse, işıenen suçun ağlr|lğlna gor9

lhtiar vera onbeş günden bir ylla kadar mf§abakalardan men ve}€ o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezasl ve 100.0o0-Tl'§ma kadar para cezas| ile

cezalandlrlllr.

21. Müessir Fiil

F€derasyon'un bir mensubuna Vo diğ€r tiim ilgililü€ görevlerini yaparkgn v€ya yaptlklan görevden dolay cismen eza verecek mü€ssir fiil işlendiği

takdirde olaya sebebiyet verenler hakklnda üç aydan iki y a kadar müsabakala.dan men veya aynl süre ile hak mahrumiyeü cezasl Ve 100.000-

Tl'stna kadar para cezasl verilir. Müessir fiil a|e tecavüz birden fazla kişi taraflndan birlikte işlenaısg her birine veril€cek ceza bir misli arttlr lr.

22. same LEang Kullanlml

Kullanmaya hakkl olmadğl lisansl ku|lanarak müsabakalara katllan veya katllmay temin edenlere altl aydan üç y|la kadar müsabakalardan men

v€ya o kadar süre İle hak mahrumiyeti cezasl ve 100,000-TL'slna kadar para cezasl Verilir.

23. 9ahteclllk Y9 Fgdgrasltonu Kandlrmak

23.1. Lisans veya herhangİ blr belg€ iizgrinde d€ğişiklik veya sahtecilik yapan veya gerçek olmayan ewak düzenleyen ve bunlafl bllerek kullanan

veya kullandlranıar hakknda bir ylldan üç ylla kadar müsabakalardan m€n wya o kadaf süre ile hak mahrumiyeti cazasl ve 100.000-Tl'slna
kadar para cozasl verilir.

-" 2. olay|n tekrarl halinde sürekli hak mah.umiygti cszası vefilir. Ayrlca bu davran§ içerisinde bulunanlar için cumhuriyBt savclllğİna suç

\-, duyurusundabulunulur.

23.3. Kuruluşun sahtecilik ve kandlrma suçlanna katllmas| halind€, olayln durumuna göre ligden İhraç edilme ve 100.000-Tl'sma kadaı para c€zasl
VeriIir.

2/ı. ceza sürerlnl Boldgmgmek

Müsabakadan men c€zasma rağmen oynayan, beklemesi ger€k€n cozall süreyi doldurmadan veya idari tedbirin tebliğine rağmen bu tedbir

kaldlr madan müsabakalara katllanlar ilg buna sabep olanlar, hak mahrumiyeti cezasl bulunduğu halde vsya idaıi t€dbir ile müsabakaya kat|lmaktan

veya yönebnektgn men edllmiş olmasna rağmen müsabakaya kat anlar veya yöngticilik yapanlar hakklnda üç aydan iki yda kadar müsabakalardan
mEn vgya hak mahrumiygti cezas| ile 100.000-TL'slna kadar para cEasl vgrilir.

25. Digiplin Nurulu xararlannln Yarine GetlrilmemeJ

Disipl|n Kurulu karadarnl her ne sebeple olursa olsun ygİing ggtirmeyenler bu fil nedenly'e Disiplin Kurulu'na sevk ediler€k cezalan bir misli ile

arttlrlllr. Bu konuda vefilen Disiplin Kurulu kararmln da yBrine getirilmerne§i halinde ilgilİlefin lİsanslan vdveya kulüplerln katllm belge|eri asklya
allnarak müsabakalara kat malarl önlenir. AyIlca beş (5) puana kadar puan silme cezasl ve/vgya ligd€n ahraç cezasl uygulanabilir.

lkinci Kıslm

Temsll Gö]"vl reyd illlll ırüsabakalaia lbi[ suçlar

26. izimiz Dş Görev

- '*iye Basketbol Fedğasyonu'ndan izin almakszın yabancl bir memlekeıin milli veya temsili takmlnda görev kabul edsn veya müsabakaya katllan

\iier bi. aydan alt aya kadar sür€li hak mahrumiyEli c€zasl i|e cezalarıdırlllrlar.

27. Temslllv9 llli ıUlüsabakaya Katllmamak

27.t. Tebligata rağmen maz€r€tsiz olarak t€msili vB milli mibabakalara vo}ra bunlara ait hazlrllk çal§malarlna kalllmayan veya geç kat an rreya

çallşma ve müsabaka yerinİ terk eden veya geçeBiz bir mazeret öne süren veya kamp sürecinde kamp program ve kurallarlna Uymayan
sporcular bir aydan bir ylla kadar müsabakalardan m€n c€zasl ilg c€zalarıdlrlllr. Aynca olayn iç€dğine göre ilgili kişilere alt aya kadar hak
mahrumiy€ti ve 1 00.000-TL'slna kada. para cezasl \rerilebi|ir.

27.2. sakatl|k veya diğgr sağllk sorunlarl n€denar€ temsili ve milli müsabakalara Veya bunlaıa ait hazrllk çal§rnalarl için mazeret beyan edgn
sporcu, Federasyon tarafndan belİrlenecek bir sağlık kuruluşundan rapor gelirmek zorundadlr. F€derasyon taraftndan belirlenenlerden başka
kuruluşlardan aİnacak raporlar mazeret için geçerlİ sayllmaz.

Üçüncğ Klslm

organiza3yon, ldaıi Konular, saha v€ sgyrci olaylarl

28. organlzasyon vo idarl Konular

28.1. organizasyonu gerçekleştiren kulüplef, maç önc6inde, slrasmda ıre sonraslnda saha alanl ve saha dşl düzenden sorumludur. Aynı zamanda
oyuncular, kulüp temsilci|eri, t]arafrarlar, resrni temsilcilgr ve diğer tiim maçla i|gili kişilerin sorumluluğunu taşlrlar.

28.2. Kuruluşlarln bu sorumluluklan kapsamlnda: 
: J

28.2.'l. Rakip takmln antrenman taleplednln müsabakann oynanacağl, salon ve saatte karşllanmamasl lle müsabb{alada göreüi hakem,
federasyontemsilcileıi,baslnm€nsuplanveseyidleriçingerekliteknikveamaclnau}rgunşartlannyerinegetirilmeıiiesi;-,.'i,.,
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llk ihlal için |HTAR cezasl,

lkinci ihlal için s.ooGTL'sna kadar para cezasl,

Uçüncü ihlal için 10.0o0-Tl'slna kadar para cezasl Ve^,eya bir maç başka sa|onda maçn oynanmasl cezasl,

Dördüncü ihlal için 30.00o-Tl'slna kadar parıı cezas| v€y'veya maç|ann süresiz başka salonda oynanmasl c€z!|sl,

Müsabakalann Uluslafarasl own Kurallannda belirtjlen şartarda oynanmasl ve lamamlanmasl için ihtiyaç duyulan gerekli teknik teçhizatn
sağlanmamasl veya bu t€çhizatn fonksiyonlannl yerine gelirmemesi nedeniye maçln kesintiye uğramasl,

ilk ihlal İçin |HTAR cezasl,

lkinci ihlal için s.ooGTl'sna kadar para c€zasl,

Uçüncü lhlal lçİn 10.000-TL'slna kadar para c€zasl dv€ya bir maç başka salonda maçn oynanması c€zasl,

Dördüncü ihlal için 30,000-TL'slna kadar para cezasl vdveya maçlann süresiz başka salonda oynanmasl c€za§|,

Teknlk teçhizatln bozulmas| n€deniy|e müsabakanın yarda kalmas|, üçüncü ihlal hala olarak degeflendirllh.

Müsabakalardan önce, müsabaka oynanlrken Veya m(babakadan sonra, söz konusu müsabakadaki Kulüp görgüileri ve temsilcileri
dlşlnda kalan kişilerin oyun sahaslna veya saha çizgiledndeo sonra (TBF taranndan kabul edilen ofurma alan| ve tıibünlBf istisna futulmak

üz€r€) beş metrglik m€safe iıe slndanmış alana girmesi,

llk ihlal idn 10.00G,TL's|na kadar paftı c€zlıs|,

lkinci ih|al için 20.000-Tl'sna kadar Fıara c€zasl ve/v€ya üç maça kadar madan seyircisiz oynatna c€zİlsl,

Üçündi ihlal için 4o.ooo-TL'sna kadar para c€zas| v€/Vgya süresiz madarl seyircisiz oynatna c€zasl ve,!€ya beş(s) puam kadar puan

silmg c€zasl verilir,

Kulüpledn, yer aldlklafl ligler€ ait Yönelim Esaslafl Yörı€rgelsİi'ndg bslirlilen ve^reya Türldye Baskebol F€dgrasylnu tarafndan bildiril€n

tesls dekorasyonu w rd(lamlarln u}€ulamalan için belidenmiş standartlara riayet efnemesi halinde;

llk ihlalhalinde IHTAR cezasl,

lkind ihla| halinde s.ooGTusna kadar para cezasl,

Üçüncü ihlal haıinde 1o.ooo.Tl'slna kadar para c€zasl,

Döıdüncü ihlal halind€ ilgili kulübin ligde ygr alma hakklnln TBF Ythetim Kurulu'nda görüşülm€si ve,leya b€ş(5) puana kadar puan silme
cezasl verllir.

Takmlann sahaya 10 kişiden az sporqJyla çlkmasl

En az 1.000 en fazla 5.000-TL para cezas|,

sporculann seremoni esnaslnda bir öm€k klyafet giynemgsi

En az 1.000 en fazla 10.0ü},TL para cezasl,

sporculann brma alt|na dlşlndan (İirül€cgk şgkild€ tişört giym€sa (doktor raporu ibrazl harlç)

En az 1 .000 en trzla 5.00o-TL para c€zas|,

Antrenör Ve yardımc annm sahaya uygun kryabte gkmamas|

En az 1.000 en hra 1o.ooGTL para c€zasl,

salonda davul, borazan glblgüıültii kiıllliğİne neden olan enstfiiman|arln çallnmas|

En az 2.000 en fazla 10.000-TL para cezasl,

Genel anons sistem| kullanllarak maç oynanlrken müzik veya diğer se§li v9 gürültü çlkaran yayln yapllmasl

En az 2,000 ğ hda 10.00G,TL para cezas|,

Gene| anons sist€minan vg^leya skoıbordun sgylrdl€rl k§klrfiıak veya yönlendirmek için kullanllmasl

En az 2.000 €n fazla 30.000-TL para c€zasl,

Küftiiü tezahüratlar ile kişilik haklarlna, ail€ü veya maneü d€gedere yönel|k hakaret, sövme ve aşağılayrcl slogan ve dawanlşlann y€f
aldığı sporun ruhuna, ilke ve kurallarına uymayan kötü tezahürat yapıldığında,

En az 2.000 enfazla 30.000-TL para cezası,

Kulüplerden istenilen belge, yazı ve dokümanların, verilen son tarihe kadar ulaştırılmaması

En az 2.000 en fazla 10.000-TL para cezası,

Basın toplantılarının gerektiği gibi organize edilmemesi, toplantı organizasyonunda veya basına
o]unması

aa

28.2.2,

28.2.3

28.2.4.

28.2.5.

28,2.6.

28.2.7.

v

28.2,8.

28.2,9.

28.2.10,

28.2.11.

28.2.12.

28.2.13.

28,2.14,

.t

+'
,i

ığa sebep
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En az 2.oo0 en fazla 10.000-TL para cezas|,

28.2.15. salonlarlnda sigara içildiği \€ya genel olarak temizliğin sağlanmadlğl t€spit edilen ev sahibi ku|üpler hakklnda,

Önce lhtar, sonra en az 2.oo0 en €.zla 1 0.000-TL para cezası,

28.2.16. Özellik|e tuvaleter, doping ve ilk yardm odalan ile yiyecek saİlan bölümlerde belli temizlik ve hijyğı standarüarnln yerin€ getirilm€sini

sağlayamayan kulüplef hakklnda,

Önce lhtar, sonra en az 2.0oo en fazla 1 0.0o0-TL para cezası

verilir.

29. sahaya Yabanq l{adde Aıllmagl

29.1 organizasyonu gerçekleşliren kulüp, müsabakayl lzlemek (zere gel€n seyirciler il€ kendislni destekleyen tarafrarlannln maç öncesirıde,
slraslnda ve sonraslnda saha alanlv6 saha d§l davran§lanndan sorumludur.

Misafir takm o|arak adlandlrllan rakip takmm seyirci ve tarafrarlarlnln sebep olduğu olay'ann sorumluluğu ise kendi kulübüne aittir.

29.2. Kuruluşlann bu sorumluluklafl kapsamlnda;

29.2,r. Aynl müsabaka e€as allnarak, sahaya yıaband madde atllmasl halİnde;

llk ihlal halinde |HTAR vq/a s.ooGTl'sma kadaı para cozası,

lklnci lhlal halinde ,l0.000-Tl'slna kadar para cezasl v€/veya ikl maça kadar seyircjsiz oyııatllma ya da iki maça kadar müsabakalann
başka salonda oynattlmasl cezast,

sonraka her tekrannda 30.00GTL'sma kadar para c€zasl v6,!€ya dört maça kadar seyircisİz oynatdma vdveya dört maça kadar

müsabakalarn başka salonda oyİıallmasl c€zasl Ve/vgya b€ş(5) puana kadar puan silme cezasl,

29.2.2. Aynl müsabaka esas allnarak atl|an madde nedenlyle oyunun duımasl;

lık ihlal halirde 7.500-Tl'slna kadar para c€zasl,

lkinci ihlal halindg 15.00GTL'sna kadar para cezasl ve^reya lklmaça kadar s9yircisiz oynatdma ya da iki maça kadar müsabakalarln
başka salonda oFatllmasl cezasl,

Uçüncü ihlal halinde 30.0oG,TL'slm kadar para cezasl ve/veya beş maça kadar Eayircjsiz oynahlma ya da beş maça kadar müsabakalann
başka Ealonda oynatllmas| cezasl vdveya beş(s) puana kadar puan sllme c€zasl

29.2.3, cienel teamül ve ahlaka aykln t%hürat ve fiili davran§larda bulunmak ve/veya hakemin uyan anonsuna rağmen devam etlirmek;

Aynl müsabaka esas allnaıak; llk lhlal halinde |HTAR veya 7.soGTl'sna kadar para cezasl,

lkinci ihlal halinde 10.000-Tl'sına kadar para cezasl ve/veya lkl maça kadar seyircisiz oynatllma ya da lki maça kadar müsabakalarln
başka salonda oynatllmasl cezasl,

sonraki tekrarlarnda 30.00GTL'sna kadar para cezas| velveya beş maça kadar seyirdsiz oynatllma ta da b€ş maça kadar müsabakalarln
başka salorıda oyııatllmasl c€zasl ve,lgya beş(s) puana kadar puan silme cezasl

- - 2.4. At|lan maddenin sporcu, kulüp göreüisi ve temsllcllerl vdveya re§ml görevllleİl ya.alamasl;

v 
lk ihlal halinde 1s.ooGTl'slna kadar para c€zas| w,!6ya iki maça kadar s€İrcisiz oyrıatdma ya da iki maça kadar müsabakalann başka
salonda oyııafu lmasl cazasl,

lkinci ihlalinde 25,00GTL'slna kadar para cezasl vefueya dört maça kadar seyİrcisİz oynatllma ya da dört maça kadar müsabakalann
başka salo.ıda oynatllmasl cezasl, ve/veya beş(s) puana kadar puan silme cezasl

Üçüncü lhlal halindg 1oo.ooGTl'slm kadar para v€/veya madarın sür€siz olarak seyircisaz oynat|lma ya da madarn sü.esız olarak başka
salonda oynat masl cezasl, ve,leya b€ş(5) puana kada. puan silme cezasl

29-2.5. Yay'/l.cl kuruluşlar, yayn göIBüil€ri, sporısoılar v€ Bask€tbol F€derasrcnu'nun faaliygtleri kapsamlnda yer alan diğer iıgililer hakknda
ahlaka aykln tezahürat yapmak, panka.t agnak, fiili davran§larda bulunmak v€/veya hakemlarin uyan anonsuna rağmen devam etti.mek;

Aynl müsabaka e§as alınarak;

llk lhlal halind€ IHTAR vEya s.ooGTl'§na kadar para c€zasl,

lkirrci ve devam eden İhlallerde 2s.oooTl'slna kadar para ceu sl,

29.2.6. BU maddede yaz l hususlar dşlnda Yöneİndiklers ayİln hareket €derek 6ahaya, seyircilere, sporQlara vey8 idar€cilere karşl heİtiirlü
aşln taşklnlü, küfiir ve fiili müdahale edllm€sl dveya bu tlp davranlş halinin farldl müsabakalarda dahi olsa ihtiyat halin€ gglm€si
durumunda sorumlu olan kulüp, slrf bu n€dgnlg boş maça kadar seyircisiz oynama ve,leya başka sa|onda oynama cezasl ve/veya
100.000-Tl'slna kada, para cezasl ve/veya on(10) puana kadar puan silme c€zasl al€ ceza landrlllr.

|., //
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30. Tesise Zarar Vermek

Taraftarlarlnln teslse zarar vermelgri halinde ilgilİ kulüplere, kabul edilebillr beIge ile tevsik edilecek zarann tazmini yanlnda 50.000-TL'sna kadar
para cezasl veriliİ.

31. Hlı€ll v9 Danlşlkll BalkĞtbol Yanşmasl

Hil€ıi ve danşlkll basketbol yaİ§masl yapan, yaptlran kişilere ve aracllarlna en az bir yl| müsabakadan men cezasl veya o kadar süre ile hak
mah.umiyeti cezasl ve/veya 100.000-Tl'slna kadar para cezas| ve.ilir. Ayrrca işbu suç lle yada suçu işleyenlerle ilaşkili kuruluşla.a ,t00.000-TL'slna

kadar para c€zasl Ve/Veya on (10) puana kadar puan silmg c€zaal dveya Baskgtbol F€derasyonu'nc€ küme düşürme cazasl vgrilir.

32. Doplng

32.1. Federasyon tarafndan F|BA uygulamalan çefçswsinde düzenlenen Doping Mevzuat|nda yazlll şgkil Ve şartlara aykln dawamnla.a doping
mevajatlnda yazlll müeyyİlelere gör€ müsabakalardan m8n veya hak mahrumiyeti cezası ile 100.qx!Tl'slna kadar para cezasl verllir.

32.2. söz konusu suçun tekran halİnde ömür boyu hak mahrumlyeti yada aynl süre lle müsabakalardan men cezasl ile 1so.ooGTL'slna kadar para

cezasl wrilir.

Dördüncü kısım

Görev Suçları

33. Sair Hallerde Menfaat

Bir Baske,lbol müsabakaslnln netic€sinden faydalanmasl mümkün olan kuruluş ve kişilerdgn maddi m€nfaat teminı suretiyle yar§anlar, bu suretle
,lşanlara maddi menfaat adayanlar veya temin veya lta edenleİ€, yasal düzenl9m€l6r çerPve§inde verilec€k yargl kararlan dlşlnda altl aydan iki

]fla kadar müsabakadan men veya o kadar süre al9 hak mahrumiyeti cazasl ve loo.ooGTL'sma kadar para cezasl verilir.

34. İlüsabakaya ı(d|lmamak

34.1. Kuruluşun geçerli mazereti olmadan müsabakay? yada kupa - madalya s€remonisin9 kat mamasl halind9 on (,l0) puana kadar puan silme
cezasl wy'V€ya küme düşürm€ c€zasl ile ayrlca bu eyemlere kaşlllk 100.000-Tl'slna kadar para cezasl \reriliı.

34.2. Kuruluşun veya diğer kuruluşun oyuncusunun menfaat temini veya sair sur€üerlg müsabakalara katdmasına engel olan ile müsabaka
hazrllğlna ve müsabakaya katllmayanlar üç aydan bir y a kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumi}reti cazasl ve
100.000-Tl'slna kadar para ceza$ i|e cezalandlrlllr.

34.3. Müsabaka slfaslnda taklmlnl müsabakadan çeken antrenö. ve yöneticiler 100.000 TL'ye kadar para cezasl ve 6 aya kadar süreli hak
mahrumiyeti cezaslyla cezalandlnllr.

35. Göırv suçu

Federas}on yada kulüplerd€ yürütülen hgrtıangi bir giirgvin ifaslnda maç önc€6i v€ya maç sonrası, spor Miyg w disiplinlne wya Ytiüıergelefe veya
yazll t€bligata aykln hareket edenler üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar sğre ile hak mahrumiy8li c€zasl w 20.0o0-Tu§na
kadar para c€zasl ile c€zalandır|lr.

Beşinca ıt.m
ırü3abaka Esna3ında işlonen suçlar

v Kaba, İlfuteıEl ve Küçük Dürürücü Haıgİgtlor

Baskebol müsabakaslndan öncg, müsabaka slraslnda vs müsabakadan sonra gtiIBüi hakeml€re vey? o t€şkllat mensuphrlna veya sporqjlara,
kuruıuş yönetc|le.ine, seyircilerg kaba, a|aycı w küik düşünıdi söz sarf €den veya bu gibi har€keüerde bulunanlara ihtar wya alt aya kadar
müsabakalardan men veya o kadar sürg hak mahrumiyeli c€zasl vs^leya 50.00GTL'slna kad8r para cazasl lle cezalandlnldar.

37. aı€s§lr Flll

37.,l. Müsabakadan önce, sonra ve müsabaka slrasnda dİğer bİr sporcuya, Federasrcn görevlilerine, resmi temsilcilere, kulüp görevli ve
temsilcile.ine, tarafrarlara müessirfiİlde bulunanlaıa üç aydan iki ylla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumİyeli cezasl
ve 100.0o0-TL's|na kadar para cezaslverilir.

37.2. Yukarıda anılan müessir fiilin hakem|ere kaçı işlenmesi halinde bu cezalar iki katı oranında arttırılır

38. Hüküm!ülük

KaçakEllk veya y(iz kzarlrcl suçlar v€ya genel ahlak aleyhind9 işl€İı6n sudardan mahkum olanlarla genel olarak hapls veya kasftlz suçlar dlşlnda
bir ylldan fara hapis cezasl il€ hükümlü olanlar, sürekli hak mahrumiyeti cezasl ile cezalandlnllrlar.

._/ırl.
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BEşiılci BöLüı,
yöntem Hükümlerl

Blrlncl Klrlm

adar| T€dblrlo.

39. idari Tedblrıeı

39.1. ldari tedbir, kişi yada kuruluş hakklnda henüz kesin bir ceza hükmü bulunmadğl durumlarda, nihai karar verilene kadar, davranlş yada olayln
nltgliği dikkate ahnarak, kuruluşu rssmi basketbol müsabakalarlrıda seyircislz oynat nak, kuruluşun sahaslnl kapaİnak, kişiye hak mahrumiyeti

cezasl v€rmek veya kişiyi he, ttiflü müsabakalardan ve müsabaka|an yönetnekten yasaklamakt|r.

39.2. Resmi bir müsabaka esnaslnda İıakem tarafrıdan owrıdan çlkarllan sporculaı il8, anbenör Ve/veya y€dok slraslnda bulunan dlğer sporcu ve
giirevlilere çallnan teknik faull€r sebebiylB veya doğrudan ihraç edilen anfenörleİ bir sonraki müsabakaya katllamaz.

39.3. Tedbidn devaml lçin aynca karar w.ilebilir.

,o. idarl Tgdbir Yetklleri

Bu Yönerge hükümlerl lle ilgill olarak;

a) Basketbol Disip|in Kurulu, giir€ü8rin€ giren konularda, soruşfurma sonuna kadar har zaman kuruluş v€ kişilef hakkmda,

b) Yönetim Kurulu, Federas}ona bağll tüm kuruluşlar ve kişiler hakk|nda, idari tedbir koyınaya ygtkilidir.

idarl Todbl.|n Başlamast

ldari Tedbir;

a) Bu yönerg€d€ yazd| disiplin sugJnu oluşfuran liili nedeniyle hakem t]araf|ndan mii§abakadan çlkar|lan baskelbolcu lçin müsabakadan

ç|kanld€landan,

b) olayn önemin€ göre yetkili kurullarca soruşfurma evıakmln tamamlanmasl slraslnda ve olayl takiben karar allnmasl anlnda yürürlüğe

girer.

Basketbol Disiplin Kurulu, görevlerine giren konulardaki soruşfurmanln sonuna kadar, idari ıedblrin kapsamlnl yeniden belirleyeöllir veya idaıi tedbiri

kaldlrabılir.

,a2, adarl T9dblıin Tebliği

Tebliğİ gerekerı idan tedbirlgf yddrlm t€lgraf veya faks ile ilgililefe Federas}onca tebliğ ediliı.

lkinci İ(3lm

soruştuıma

/ı3. soruştuımanln Açılmasl

,$.1. Disiplin suo.1 t€§kll ed€n fiil w eylemlgr F€deras}on Yönetim Kurulu yada yetkllendlreceğl kişiler taraflndan belİrlenir ve Dlsıplin Kurulu'na sevk
€dllir.

2. Dlslplin Kurulu'na sevk yazllarında olaym özeti, tiarlhl, müsabakann çaşidi, c€zalandrllmasl istenilen kişi Ve kuruluşlarln lslml€ri b€|irtllir.

,|4. soruştuıma

sevk yazslna bağl| soruşturma evraknln oisıplin Kurulu'na vedlmesl üzedne soruşturma başlar. Kurul, önce idari tedbir ve savunma konulann|
inceler, sonra soruşfurmasl baş|atllan İşl€mleri takip edef ve ekslk kalan nokta|afl tamamlar. Kurul, kuruluş veya kişlleıle llglli olan hakern ve
gözlemci raporla]lna dayanarak veya kendislne FederaslDn taraflndan sunulan v9 k€ndisinc€ ön€mli bulduğu dokümanlara dayanarak kararlnl verir.

4r. savunma

45.1, Kurul, aleyhlne disiplln soruştu.mas| aç an kuruluş wya kişilerd€n hakqn ve gözlgmci rapoİlarmln Disiplin Kurulu'na sevkirtren itibaren 24
saat açinde yazllı olarak sawnma ist€r. savunma ist€k yaAsl €kirıde, dosyadaki tüm gvEklar bulunur. savunma istek yazllan kovuşturmanm
ve ilgıli kişi|er hakklndaki siiz ve isnatar|n nitdİği itiban/e, Kulüpler taraflndan Fede6syona bildirilen özgl fal€ \€ya özel €l€ktronik posta

adre6lef ine 9önd6rillr.

,ı5.2. Kurul, gerek görü6e sözü sawnmanln da allnmas| için bir üyesini göreüendirebilir.

/ı5.3. Kuruluşlar, Başkanl veya Başkanm gtifsvlend|receğl kuruluş yetkllllerl taraflndan savunulur.

45.4. Basketbol Disiplın Kurulu'nun görwlgrine giren işlgrde sawnma isGmi ylldlrlm telgraf veya faks ils yaplllr.

Telgrafln Veya faksln kişiye v€ya kuruluş başkanlğlna ulaştğl tarih tebliğ tarihi saylllr ve takip €den 24 saat içinde savunma vermeyen kişi
veya kuruluş savunmaslndan vazgeçmiş sayllt..

45.5. Ceza karşılığı olan fiili nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarılan basketbolcular ile yarım kalan maçlarda
tebligat yapılmaksızın olay tarihinden itibaren 24 saal içinde savunma vermedikleri takdirde, savunmadan sayılır

\
'-" ;rr*
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/ı6. Karar

Disiplin Kurulu, soruşturma ve anc€lgİıaden edineceği kanaatB göf€ takdir eder€k kararlnl Vgrir. Karann tebliği ylldlrlm telgraf l/eya faks ile yaplll[.

Disiplin Kurulu'nca verilen kararlara karşı sGM Tahkim Kurulu'na, Tahkim Yöngt neliği'ne uygun şekilde itirazda bulunulabili.. Yapllan itiİaz nihai
hüküm allnlncaya kadar infaz durdurmaz,

Üçüncü Kl3ım

soruştuımanln v! Gozanln Düşınesi

47. soruşturma zamanaşlml

lhtar cezaslnl gerektlren hallerde üç ay|n, müsabakadan men ile süreli ve süresiz hak mahrumiyeti cezalarlnl gerektiren fiill€rd€ bir yllln g€çmesi ile
soruşturma ortadan kalkar. Gen€l zamanaşlml süresi bir ylldr. soruşturma zaman aşmmln başlanglcl olay günüdür.

ıı8. cgza zamanaşıml

48.1. lhtar c€zasl alt ay, müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyetl cezalan bir y İçinde infaz edilernezse, ortadan kalkar.

B.2. c@akarcdarnda zamanaşlml, kararm k€sinl€çtiği vgya c€za infaznln hertıangi bir surete durduğu günden işl€rneye başlar.

lstisna: 27.madde kapsamndaki suçlaİda zamanaşml dört (4) ylldlr.

ıı9. soruşturma w ceza zamanarmlnln ıGsllme3l

Disiplin Kurulu'nun soruşfurma ilo ilgili işl€mlB,i, c€za karafl verilm6i, soruşfurma zamanaşml ve karann infazlna dair h€r işlem coza zamanaşlmlnl
ser. zamanaşıml kesilme gününden itibaren yeniden işlğneye başlar. Ancak k€silme s€bepleri, zamanaşıml süresini,45. ve ıı6. maddelerde ayrl

vfl belirtilen sürelerin bir mislinin katllmasl ile olacak süreden fara ızatiamaz. soruşturma zamanaşmt veya cazı zamanaşml doğrudan u}€ulanlr.

[İirdüncü Kl3lm

Tgbllgat v9 infaz

50. T€bllgat

Basketbol Dİsiplan Kurulu'nca v€rilgn kararlarm hüküm flkrasl, ilgili kişa ve kuruluşlara ylldlrm telgraf V€}€ faks ile tebliğ edilir. savunma istek }€z arl
kişilerin bağll olduklarl kuruluşlara madde 45.1 çerçeve§inde giinderilir. Kişilerin bağll bulunduğu kuruluşlara gönderilen tebligaüa. k|şiye yapllm§
saylllr. Ggrgkçeli kararlar faks ile \reya iadeli taahhütü olarak ayrıca gönderillr. Bağll olduklafl kulüple ilişkisini ke69n kişil€fin, tebligab esas adres
yada faks numarasl blrakmamalan hallnde, her tiirlü tebligat, savunma |stemlveya karann TBF intemet sayhslna asllmasl teöligat y9rine g€ç8r.

5l. İııf8

Bask€tbol Disiplin Kurulu'nca veİilen karariarln hüküm flkrasl, ilgilİ kişi ve kuruluşlar açlslndan bağlayrcdlr. Pa'a cezalalnln, kararln ıebliğinden
itibargn 30 gün içe.isinde Türkiye Basketbol Foderasyonu'na irat kaydediımek üzere yatlrllmasl zorunlıJdur. Aksi tiakdirde ilgili kuruluş veya kişi
Disiplin Kurulu'na s€vt €di|er6k c€za bir misli aıtın|lr. Disiplin Kurulu'nun bu karannln da yerine getirilmeme6i halinde, llgllllerin lİsanslan asklya
allnarak müsabaka}a iştirakleıi önlenİı nihayetinde kulübe ihraç cezas| v€ri|€bilir.

R€smi veya özgl müsabakalarda alnan caza|ar, cezallnln, suçu işlediği kategofideki resmi müsabakalan sayllarak men suretiy'e infaz edilir. Disiplin
Kurulu kararlanna itiraz, c€zanın lnfaanl durdurmaz. Ancak, ilgililğ itiraz merciinden icra v€ irıfazm durdurulmaslnl hlep edBbilir.

a) lstisna (1) : 8askeıbol süper, 't. ve 2. Ligl€rindg yer alan spoİcular yönünd€n Lig ale Türkiye Kupasl müsabakalaıl |nbz h$ablnda aynl

\/ kategori saylllr.

lstisna (2) : Eğer c€zallnln yaşl itibariy'e blrden fazla kategoride oynamaya hakkl va6a w ceza aldlğl tarihtgn önc€ diğer kategorİde de
ismi 8yrıl sezon içind€ ,€6mi müsabaka cefue|lnde y€r almlş ise cezall olduğu süre içerisando bu kategoride oyrıanan maçlar da, cezall maç
saylsndan düşülür.

lsüsna (3) : Özel mii§abakalarda aİnan bi(1) maçl|k c€za, ceza allnan müsabakadan önce organizs €dilmiş Ve takip eden özel ürıaç
m€vcuı ise, bu c€za söz konusu iizel maçla i.tazedilil.

b) Basketbol yanşrna melGimi en erten 1 Eylül'd€ başlaylp, €n geç 30 Haziran'da sona €ren dönemdir.

c) Baskgtbol yarışma m€lEiminde üamamlanmayan resmi yanşma ad€di lle mğl cezaslnln irıfazl, sonrakİ yar§ma mevsimine intikal edğ ve
m€rrsimin ilk re§mi yanşmaslndan başlanarak arahksE uygulanlr.

Hak mahrumiyeti cezaslnln inhz, c€zal|nln görev yaptlğl ku|übün }iada llgill kuruluşun içindg bulunulan sezon sonunda yapacağl yada
görev alacağ| son müsabaka tarihinde ke§ilir. Bakiys süre, ceza allnan kategorinin takip eden sezondakl ilk resmi müsabakasl tarihinden
ilibar€n ygnaden işlemeye başlar. söz konırsu kategorldeki son müsabaka taıihlnde sürenin h€§abl yeniden k6ilir.

Doping ile ilgili suçlarda verilen süreli cezalar, kesintisiz uygulanır

d) ll Ceza Kurulları tarafından verilen disiplin cezalan bu Yönerge kapsamına giren tüm müsabakalar için geçerlidir.

e) İki basketbol yarışma mevsimi arasında cezalı sporcu özel müsabakalarda oynayabilir.

0 Tek müsabakadan men cezasının uygulanmasından önce sporcu özel müsabakada oynayabilir r

ç.

il.
YlK 12.07 2016Disiplin Yönergesi - 13 -

}

.iJ



oaa

sK oLDE YoNu

g) Genel Müdürlük koordine w denetimande organize edilen ilk ve orta öğrenim kurumlarl arasl müsabakalar ile Tüfkiye Unive.site sporlar|
Federasyonu taratndan organize edilen yükseköğrenim kurumlar| arasl müsabakalardaki davran§lanndan ötairü sporcu ve antrcnörlerin
aldlklafl resmi mii§abakalardan mon c€zasl. c€zallnln suçu işlediğikurum müsabakalannda infaz edilir.

Bu kurumlar arasl müsabakalarda c€zalı duruma düş€n sporcu v9 antenörlgr:

(1) Verilen ceza süreli men cezasl ise aynl süre içinde,

(2) Müsabakadan men cezasl ise müsabaka saylslnln karşlllğl gelen süre kada.,

Federasyon veya ll F8aliyetl€rine katılamazlar.

Federasyon ve ll Faaliyete.i slrasnda allnan cezalar, aynl faaliyeter kapsamlnda çekilir.

B.şlnci ı(3m

Tahldm kurulu ılozdlndo itlraz

52. Tahkim Kurulu'na Başwru

Disiplin Kurulu Karadarlna kaİşl TBF Ana statüsü çefçovgsinde, 2a.01 .m12 brihli w 28187 saylll Resrni c,azete'd€ yaylmlamn spor Gen€l
Müdüdüğü Tahkam Kurulu Yönetmeliğiggf€ğince, Tahkim Kurulu nszdinde gefekçele.iyle biıliKe yazlll itirazda bulunulabilir.

ALTlı{cl BÖLÜ

Ç9şitli Hüİümleİ

Disiplin Yönergesinin Bütünıüğü

Diğer Yönerg€l6ı€, bu Yöngrg€deki görev ve yet(ileri klsdayan, tedbİr|eri ve cezalan elkileyen hükümler konulamaz. Bu giba hü*iiımler gaçarli olmaz.

5/ı. Dlğgr Hall9r

Disiplin Yönergesi'nce d(2enlenmeyen fİllerln işlenmesl hallndo klyasen flle en yakln dislplln suçu esas allnarak ceza takdirolunur.

55. Farkh Hüküm Halando utoulama

Flilin işlBndiği zamanln Yönefg6i ile sonradan yaymlanan Yönergelerln hükümleri biöirinden fa*h ise, kuruluş v9 kişinin l€hing olan hüküm
utgulanlr.

56, uüsabakadan ilan cera3lnln ı4lgulanma3l

Müsabakadan m€n c€zasl üç€ aynlır;

a) T€k müsabakadan men,

b) süre|İ müsabakadan men,

c) Temslll, Milli Ve Uluslararasl mğsabakalardan men,

a. Tok İ{fuabakadan en c€za!ı;

Kuruluşlann, Ant€nörlsıin w sporcularln bir resmi müsabakadan men edilmeleridir.

. mi müsabakalaıdan, own disiplini veya cezai nitelikteki fiil nedeniy'e, oyundan ç(arllan spo.Eu, o müsabakay takip eden ilk resmi müsabakaya
Hl"r"r.
b. süıgll ırüsabakadan ıı9n ceza3.;

Kuruluşlarln, Antrenör|erin ve sporculann ylİml günden az w üç ylldan çok olmamak üzefe müsabakadan men €dilmel€r|dir.

Regni MüEabaka Adedi ilg Men cezasl; 5 (bgş)ay ve daha az süreli müsabakalardan m€n c€zalarlnln, resıni müsabaka ad€di ile ifade €dilmosind€n
ibarettir.

15 güne kadar (1-14| müsabakadan men yerine (Bir)

21 güne kadar (1,20) müsabakadan men yerine (İki)

28 güne kadar (1-27l müsabakadan men yerine (Üç)

35 güne kadar (1-34) müsabakadan men yerine (Dört)

46 güne kadar (1-45) müsabakadan men yerine (Beş)

61 güne kadar (1-60)müsabakadan men yerine (Altı)

76 güne kadar (1-75')müsabakadan men yerine (Yedl)

91 güne kadar (1-90) müsabakadan men yerine (Sekiz)

106 güne kadar (1-105) müsabakadan men yerine (Dokuz)

121 güne kadar (1-120) müsabakadan men yerine (On)

,
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,l36 güne kadar (1-135) müsabakadan men }rerine (onbİr)

151 güne kadar (1-150) müsabakadan men yerine (onlkl)

resmi müsabakadan men cezasl verıli|.

c. Tem3ili, llllve ulırslararall Müsabakadan Mon;

Ternsili, Milli v€ Uluslararasl müsabakadan ç|kar ma hallnd€, uluslararas| kuruluşun kondi kurallafl uyguıanlr. Ayrrca ger€k görülürEe Basketbol
Federas}onu çlkaıma nedeni olan suçün mahiyetns göre evıakl D|slp|ln Kurulu'na s6vk edebilir.

57. Hak ııahrumltDti c.zaalnın Çeşlıl.ri

Hak mahrumlyeti cezasl lkl türliilür;

a) süre|i hak mahrumiyeti; onbeş giinden az, beş ylldan fara olamaz.

b) sürekli hak mahrumiy€t; kişilerin, Bakanl|k, Gena| Müdüdük, F€dgraston vs spo, T€şkllah Faallyetğinden sürekli olarak gkanlmasdlr.

58. cera sür"leılne Aıt E3a3lar

süreli müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyoti ceal8n, gün, ay v9 yll hesabl ils ut€ulanlr. Bir 9ün 24 saat, blr ay 30 gündür. Yll resmi t]aküme
göre hesap edllk.

YEDiııci BöLü

son Hüldmleı

\_,. Yü.ürlükten Kaldlıma

25.08.2014 tarihinde spor Genel Müdür,|i{ünün lntemot sltesirıda yaylmlan8rak yürürlüğ9 giren Dislplln Yönergesl yürüriükten kaldrllm§tlr.

60. Yüriıİ|ük

Bu yönergenin 19.2 maddesi 0,1.07.2017 tafihinde, diğer maddelen spor G€nel Müdürlüğünün lntemet slteslnde yaylmıandlğl tarihte yüriılüğe giref.

6l. Yü]ütTe

Bu yöneıge hükümlerlnl Türldye Basketbol F€d€fas}onu Başkanl yüriİtiır.

!.

Disiplin Yönergesi -15-

\

YlK:12.07.2016


