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BöLüM - I

LiGLERİN TANIMI, KURULLAR vE YöNETiM
l. Liglerin Tanını

Sözleşmeli Basketbol Ligleri;

a. Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL),

b. Türkiye Basketbol Birinci Ligi (TBL),

c. Ttirkiye Kadınlar Basketbol Birinci Ligi (TKBL),

olarak kulüplerin büyükler kategorisindeki takımlanndan oluşan ve liglerde yer alan takım
temsilcilerinin görüşleri alınaıak Tiirkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafindan

hazırlanan talimat hi.ikümlerine göre diizenlenen ve Ligler Direktörlüğü tarafindan
yönetilen bir organizası ondur.

2. Lig Kurulu

2.1. Lig Kurulu, liglerin organize edilmesi ve ytirütülmesiyle ilgili her türlü konuda görüş ve

önerilerin görüşülerek TBF Yönetim Kuruluna sunulmak iizere tavsiye niteliğinde kararlann

alındığ kuruldur.

2.2, Lig Kurulu aşağıdaki şekilde oluşur:

ı TBF Başkanı 1 kişi

ı TBF Yönetim Kuru|u Üyeleri 4 kişi

o TBF Genel Sekreteri l kİşİ

. TBF Genel Koordinatörü l kişi

o TBF Genel Sekıeter Yardımcısı 1 kişi

o Ligde yer alan takrmlann en üst diizey temsilcisi l'er kişi

ı Ligler Direktörü l kiŞi

. ilgiıi Lig Koordinarörü 1 kişi

Aynca,T.}}F.niııilgilibirimtemsilcilerivedavetlileri,DisiplinKuruluveMerkezHakem
Kurulıınutemsilenbirerkişi,LigPazarlamaveİletişimortağıLigKurulutoplantılanna
katılabilirler. Ancak bu üyelerin kararlarda oy kullanma hakkı yoktur,

2.3.LigKurulununBaşkarııTBFBaşkanı,onunyokluğundaliglerdensorumluTBFAsbaşkanı
yuauoig".TBFAsbaşkanlanndanbiridir.TBFAsbaşkanlannınyokluğundabaşkanhğı'
önceden belirlenmiş bir lt]l_ yönetim ru.ı, tıy.ri. Genel Sekrerer;rr6t-h.
Koordinaıörü. veya Ligler Direktörü yapar, Lig Kurulu sezon boyunca,yir,a5i.,!J) k,z \
toplanrr. Gerekli olması halinde Ligler Direktörü, Lig Kurulunu olağarıu:lü loplun"u .. i
çağırabilir. Toplantılaıa vekaleten katılım yapılamaz, ,ı,, , -,

, .,.l'
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TBF Asbaşkanı, TBF Genel Koordinatörü, Genel Sekreter ve Ligler Direktöri,ınün gerekli
görmesi halinde ilgili TBF Yönetim Kurulu üyelerini ve/veya Ligler DirektörlüğVTBF
uzman personelini toplantılara çağırabilir.

Lig Kurulu gerekli gördüğü hallerde çeşitli konularla ilgili olarak alt kurullar oluşturabilir,
bu kurullann oluşumu için seçim yapabilir.

Lig Tanıtım ve Pazarlama Kurulu (LTP)

Takımların sezon başında 'I'l}F'l.'e bildirdikleri birer adet Takım Pazarlama ve İletişim
Sorumlusu ile 'I'BF Genel Sekreteri, TBF Genel Koordinatörü, T'tsF Ligler Direktörü, I-BF
Pazaılama Direktörü, TBF Nledla ıe lleıişinı Direkıörii ve onun tarafından belirlenecek
pazarlama, tanıtım ve i|etişim konulannda uzman kişiler ile Ligpazar|ama ve İletişim ortağı
temsilcilerinden oluşur.

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

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

d. Lig ve müsabakalarla ilgili tanıtım ve iletişim faaliyetleri,

e. Lig ve müsabakalarda yer alan mecralaıla ilgili reklam satış yapılanması, faaliyelleri ve

standartlan,

f.Bilet satış yapılanması, faaliyetleri ve standartlan,

g. Lig ve müsabakalarla ilgili kurumsal kimlik ve grafik çahşmaları ve standartlan,

h. Lig bağlamında takım kurumsal kimliği ile iiriin satışı,

i. Lig ve takımlann imajını yfüseltmek amaçlı konular,

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

TBF Ligler Direktörlüğü ve Ligler Direktörü

TBF Yönetim Kurulu tarafından ve Lig Danışma Kurulundan a|ınan tavsiyelerle belirlenmiş
genel prensipler doğrultusunda, Liglerin organizasyonu, denetimi, dokiimantasyonu,
yazışmalan ve arşiv faaliyetleri TBF Yönetim Kurulu tarafından atanan Ligler Direktörü
tarafindan yiirütülür.

Ligler Direktörü, görevi kapsamındaki işleri siirdürülebilmesi için gerekli ofisi ve kadrolu
oluşturur. Bu kadro Ligler Direktörlüğü olarak adlandlnlır. Ligler Direktörlüğü kadro
kuruluş şeması ve görev çizelgeleri ile personel harcamaları Li
hazırlanır ve TBF Yönetim Kurulunun onaynı müteakip yüri,irlüğe

gler dan

@

l !-.^,
sorfçii!fişunda .i

eri aşğıiJaRi ğlidir
il!

3.2.

3.3.

4

4.1.

4.2

4.3. Liglere ait üm faaliyetler, Ligler Direkıörüniin yetki ve

Koordinatörü tarafından yürütülür. Lig Koordinatöriinün görevl

a. Genel talimat ve statülere göre Ligin yönetimi için her türlü icraatı yapmak,

lgili Lig

İ
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b. Lig Programını hazırlamak ve itgili kıırullannın görüştıne sunmak. Sonrasında TBF
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış proglama göre Lig faaliyetlerini di,izenlemek ve
y-tlütmek,

c. Lig faaliyetlerine ilişkin tiim yazışmalan yapmak, sonuçları takip etmek,
dokiimantasyon ve arşiv çalışmalannı yapmak,

d. Talimatlar kapsamrnda gereken denetimlerde bulunmak, uygulamalan takip etmek,

e. Ligde Yer alacak basketbolcu, antrenör ve diğer görevlilere ait her tiirlü kayıt, tescil ve
transfer işlemlerinin geçerli talimat hfüi,imlerine uygun şekilde takibini yapmak,

f. Lig ile ilgili raporlan diizenlemek ve Ligin gelişimine yönelik projeleri hazırlayıp ilgili
kurullann görüştine sunmak,

g. Diğer talimatlarda belirtilen görevleri yerine getirmek.

5. TBF Pazarlamı Direktörii

5.1. Kadınlar Basketbol Süper Ligine ait pazarlanıa konulanndaki tiim faaliyetler, i I}l

Pazulaırıa Direktörti'niin yetki ve sorumluluğunda TBlj Pazaılama Direktörlüğü tarafindan
yürütilliiı.

5.2. 'I-BF Pazarlama Direktörü'nii.ıı KBSL ile ilgili göıevleri aşağıdaki gibidir:

a. Talimatlar kapsamında pazarlama konulannda gereken denetimlerde bulunmak,
uygulamalan takip etmek, sponsor anlaşmalannı uygulamaya sokmak ve hakları
korumak,

b. Lig ve müsabakalarla ilgili tanıtım faaliyetlerini yürütmek,

c. Lig ve müsabakalarda yer alan mecralarla ilgili reklam satış yapılanması, faaliyeıleri ve
standartlaıını sağlamak,

d. Bilet satış yapılanması, faaliyetleri ve standartlan,

e. Lig ve müsabakalarla ilgili kurumsal kimlik ve grafik çalışmaları ve standartlan,

f. l-igler bağlamında takım kurumsal kimliği ile üriln satlşı,

g. Takımlann imajını yiikseltmek amaçlı konular,

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

6. TBF Medl,a ve Iletişim Direktörlüğü

Liglere aiı medl,a. iletişim ve benzeri faalil,etler. Medla ıc İIeıişinı DirekıiirIti6.1

\ urutul ur fr ti tarallndan

6.2 TBF Medya ı,e İletişim Direkıörü'nün Ligler ile ilgili görevleri aşağıdaki/$bidir:- l
a. Basın. Sosl,al Medya faaliyetlerini ve Liglerin tanıtın,ıına .tı,ıelil tiıaİiüt'tİ,İug:ltİ
b. Talimatlar kapsamında medl,a ve iletişim konularında gereken deneııYle'nİC'6ülııİİgkİ'

uygulamalan takip elmek. :Ç;|aı"
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c. Ligler r.,e müsabakalarla ilgili medya ı,e iletişim fbalil,eıleri },üı,üIınek.

d. Ligler r,e takımların gerek ulusal. gerekse yerel medya l'aalil,etleı,iırin sta ı-ıtiarı lırıı,ı ı

korumak.

e. Lig takımlarının medya sorumluları ile bir aral,a gelip iletişinı pIanııııır <rluşt ıırrılıııası na

desıek olmak.

1-. Lig takımlarının bulunduğu illerde yerel medla ile ilişkileri giiçlı-ııd iı,nıek re l-ıaskeıl-ıol

içerikli haberlerin daha fazla üretiImesi konusunda 1,önlendirici olnıak.

g. Yeni medyada kullanılan görsel içerikli çalışmaların standanlartnı oluşturnrak rc
korumak.

h. Yay,ıncı kuruluş varsa. bu kuruluşla gerek iletişim gerekse de iş üreıim laaliletlcri
konusunda iş birIiğini sağlamak.

i. KBSL Cumhurbaşkanlığı, All-Star. Türkil,e Kupası: TBl- ı,e'fKBl- Federaslon Kupası

organizasl onlannda basın mensuplarının akreditas1,on taleplerini },ürtitnıek.

j. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi iletişim kanallarında kullanılıı-ıak üzcre

fotograf ı,e göriintü sağlanması konusunda l.iglerde ı,er alan kultipler ile iş birliği

},ürütmek.

Mıli konulır

Lig Kurulu ve Lig Tanıtım ve Pazarlama Kurulu üyelerinin çalışmalan için kendilerine bir

ödeme yapllmaz. Bu üyelerin toplantıya katıhmlan ile ilgili masraflar mensubu bulunduklan

kurum/}ulüp tarafi ndan karşılanır.

Ligler Direktörü, Lig Koordinatörü, Ligler Direktörlüğti elemanlannın ofis masrafları,

toplaııtı giderleri ile Lige ait tiim harcamalar l'Bi: yönetim kurulu tarafından onaylanmış

bütçe döhilinde yapılır.

BöLüM-II
LİGLERE KATILIM ŞARTLARI

Liglere Kıtılım Şırtlan

Başıuru

Bir önceki sezon bu talimata uygun şekilde TBF Yönetim Kıırulu taıafırıdarı tescil edilen

Lig sıralamasına göre Liglere katılma hakkı bulunan takıınlar katılım başvurusu yapabilir.

8.1.2 Takrmlan Lig faaliyetlerinde yer alacak faal demeklerin (kulüplerin) S r Genel

Müdiirlüğtince tescil edilmiş olmalan veya TBF Şirketleşme Talimatındaki ları

@

7

7.1

7.2.

8.

8.1 .

8.1 .l.

8.1.3.

8.1 .4.

bir şirket olmaları zonıııludur. 
t'', , . , ,

kulüpler, Ligler Direktörlüğü tarafından tespit ve ilan edilen tarihe kadat o.sezon Liglere

katılacaklarını beyan ve taahhüt edip, kulüplere bildirilen diğer şartlart,yerine geıirmek

zorundadlrlar.

Kulüpler,LiginyönetimiveidariyapısıiçinLiglerDirektörlüğütarafindanhazlrlanmış
fo.mia., doldurmak ve belirtilen tarihlerde Ligler Direktörlüğü ofisine ulaştırmak

ü*İ
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zorundadır. kulüplerle iletişim için bu formda yer alan ve kulüpler tarafından beyan edilen
iletişim kanallan kullanılacağndan her kulüp aktif olarak kullandığı elektronik posta
adreslerini beyan etmekle ytiktlmlüdilr.

Takrmlar, her sezon için, müsabakalarını oynamak istedikleri, salon standartlan ve
Güvenlik Talimatındaki kriterlere haiz, birisi esas, birisi de herhangi bir mücbir sebepte
kullanılmak iizere yedek, toplam iki salonu Ligler Direktörlüğü'ne bildirmek
zorundadırlar.

Takım ve Kulüp Yapılan

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

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

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

İsim sponsoru, kulüp velveya takım isminin içine d6hil edilerek bunu değiştirecek şekilde
yapılan sponsorluk anlaşmasından kaynaklanan sponsorluktur. Kulüp bir takımına veya
tiim 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 sponsorlan 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, ayru ligde mücadele eden bir başka

kulüpte hiçbir görev alamaz,

Lige katılan takımlann adres ve iletişim bilgileri aynı olamaz.

Bu Ligde oynamaya hak kazanan kulüplerin erkek takımları ilgili talimatlar uy{ınnca

"takım ismi" kullanabilirler. Tak-ımlann isimleri aynı veya benzer olamaz. Bu konudaki

karar TBF Yönetim Kurulıınca verilir ve gerekirse kulüplerden takım isimlerinde

değişiklik yapmalan istenir.

Kulüpler, yetkili kurumlara onaylatılan logolannı ve kurumsal kimliklerini sezon başında
'J-B|'1e göndermek zorundadırlar. Yetkili kurumlardan onaylatılmayan logolar I lii
yayınlannda ve organizasyonlannda kullanılmaz.

8.2.6. l-iglerde yer alan kulüpler, bulundukları illerde yap ılan Ul8, U16 ve lerinin
keıL-ı,ı]dadıi.",

müsabakalara katılmayan veya katılıp da tamaml amayan kultlp|eıin lİglerdeki d
ih
*,*.

Bu

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.5.

tamamında, müsabakalara katılmak ve bu ligleri tamaml

Gençler Ligine katılan kulüpler illerindeki U l8 l'aalivetleriıie

hakkında son kaıar TBF Yönetim Kurulu tarafindan verilir.

,\4iliı9ış saJ

o, 
o _,!,İ
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8.2.7.

8.2.8.

Birleşen veya isim değiştiren kulüplerin tiirn kategorilerde müsabakalara hangi ilden
katılacaklan, 'fBF Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. İki farklı ilden kulübün birleşmesi
veya bir kulübiin isim değiştirmesi halinde yeni oluşumun oynıımayı talep ettiği ilde söz
konusu ligde iki veya daha fazla takım yer alıyorsa talep kabut edilmez.

Sezon sonunda küme düşen bir kulübiin müteakip sezonda bir üst ligden başka bir kulüple
birleşerek veya üst ligde yer alan takımın ismini değiştirerek üst ligde tekrar yer almasına
izin veilmez.

9. Lige Ahnacak Yeni Talumlar

IIer sezonda üst kalegori},e 1,ükselecek reva alt kategorire diişecek takınr saiısı l'B]] Yiincliın
Kuru]unun ona1,,ı ile belirlenerek ilan edilir.

10. Kıtılrndın Vazgeçilmesi veya Kattlım Hakkının İptıli

l0.1. Ligde yer alan kulüpler herharıgi bir nedenden öti,irü müsabakalara katılmayacaklannı kura

çekimi öncesi bildirirlerse, bu kulüplerin durumu l'I]I; Yönetim Kurulu tarafından göriişüliır
ve takımın hangi ligde yer alacağı hakkında karar verilir.

l0.2, Herhangi bir nedenle Ligde yer alacak takrmlaın sayısında bir azalma olması durumunda;

a. KBSL'ye katılmak iizere, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin (TKBL) son sezon

KBSL'ye çıkamayan en üst sıradaki takımı,

b. TBL'ye katılmak iizere, Tiirkiye Basketbol İkinci Ligi'nin (TB2L) son sezon TBL'ye

çıkamayan en üst sıradaki takımı,

c. TKBL'ye katılmak iizere, KBBL'nin son sezon TKBL'ye çıkamayan en üst sıradaki

takımı davet edilir.

l0.3. Birden fazla takrmın eksilmesi veya davet edilen takımın katılmayı kabul etmemesi

durumunda, herhangi bir sıralamaya bağlı kalmaksızın üst ligde yer almak arzusunda olan

takımlar arasında,

a. Kulübiin mali, idari yapısı ve sportif faaliyetleri,

b. Müsabakalan oynayacağı salonlann standardı,

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

olmaması, şehrin ulaşım ve konaklama imk6n]arı,

gibi kriterler esas alınarak takım seçimi TBF yönetim ktrrulu tarafından yapllır.

Kulüp yönetim kıırulunda ve/veya yöneticileri araslnda son üç sezon itibarıyla bir sezonda

sahaya çıkmayarak almış olduğu iki htikmen mağlubiyet sonucu ligden ihraç edilmiş veya

plerulig tamamlanmadan ligden çekilmiş kulüplerde yöneticilik yapmış olanlar varsa

başı,ııru veya davet usulü ile oluşan liglere alınmaz. Geçerli mazereti bul yöıfeti cl
t

ilgil

l0.4. Her

ilerin durumlan aynca değerlendirilir.

erçek ldurumda takımlann Lig'e katılımı TBF Yönetim Kurulu kaıarıyla g eşiı

l0.5. Lig 'de yer alma hakkı olan veya katılmak iizere miiracaat eden bir kulüp, İ{lirl
"*i..r;ah

ve

maliyiüiımlüliikleriniyerinegetirmediğivetalimatlardabelirtilen
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kulüplerin takımlan, f BF Yönetim Kurulu karanyla Lig faaliyetlerine

@
takdirde_ bu

a|ınmaz|ar.

l0.6.

l0.7.

l0.8.

Lige katılacaklannı beyan ederek kura çekiminde yer alan kulüpler, daha sonra resmi Lig
müsabakalanna başlamadıklan takdirde, tiim sözleşmeli basketbolculan, sözleşme siiresine
bakılmaksızın ve kulüp iznine gerek olmaksızrn geçici transfer dönemi sonuna kadar başka
bir kulüPle sözleŞme imzalayabilirler. Herhaııgi bir nedenle basketbolcularının oynamaktan
imtina etmeleri sonucu miisabakalara katılamayan kulüpler bu madde kapsamrnda
değerlendirilmezler. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde nihai karar TBF yönetim
kurulu tarafından verilir.

TKBL'de 1'er alan kulüpler lige katılacaklarını bevan e,deı,ck kura çekiınine ddhiI olduktan
sonra lige katılmal'acaklarını bel'an ederlerse. 1erlerine takınr aIınıl-ı alı ı,ınıar aciıiına I Bl-
yönetim kurulu karar verir. TBF yönetim kurulu taratlndaı,ı takıııı alııınıasıı,ıa kaı-ıı
yerilmesi halinde eksik bulunan takım sal.ısı kadar kBsL'de ı,er alan kulüpleıin gclişiııı
takımları kalılım için davet edilir. Lige alınacak gelişinı ıakınıınııı bclirlennıcsinde stın

1aPılan kadınlar Ul8 Türkil'e Şampi1,onası derece sıra|anıası esas alıııır. []u sıralıı-ııara ü_ı(iı,e

takım belirlenememesi halinde tı'l8 kategorisinde sırasır]a fiiı.kire Şınıpironısı \ıTı
finallerine. eleme gruplarına veıa İ[ Birinc iIiklerine kııııImış ıakıınların soıı tt-scil ediIcıı
KBSL sıralamasında ligi üstıe biıiren takımın gelişinı takıını lige daııı ediIir.

Lige katılacağını beyan edip daha sonradan vazgeçen kulüplerin ödemiş olduğu bedeller
iade edilmez.

Sezon

sezon, Ligi oluşturan trkımlann yapmış otduklan itk resmi müsabakanın oynandığı tarih ile

son resmi müsabakanın oynandığı tarih arasında geçen siiredir. Lig Sezonu, Normal Sezon

ve Play-Off veya Final Grubu böliimlerinden oluşur.

Normal sezon, Lig sezonunun başlanglcından play_off veya Eleme Gurubu öncesi

l0.9. Lig devam ederken Ligden çekilen veya iki defa sahaya çıkmayaıak hiikmen yenik sayılan

ve bu nedenle ligden ihraç edilen kulüpler bir sonraki sezon kendi illerinin en alt liginde yer

alabilirler.

l().l(). Sahal,a çıkmanıa vel,a lige katılmama neden]eri TBF tarallııdan haklı g(iıtilıııclcıı kulijl'ıIcı':

tı müsabaka]arla ilgili masraflar ı,e organizas1,ona ı erırriş oldukları zaraı,lar dikkate ılınaı'ık
Disiplin Kurulu taratjııdan belirlenen cezal,ı ödemek zortıırdadır.

BöLüM-III

TAKVİMVEPROGRAM

ll.
l1.1,

|1.2.

oynanan son müsabakanın bitimine kadar geçen sezondur.

1 1.3. Eleme Grubu, Normal Sezonun bitiminden Final Grubu /Play

l 1.4

müsabakanın bitimine kadar geçen sezonduı, i' , _. , ,,

Play-Offffinal Grubu, Normal Sezon \ eva ];ldıre (jrııt,,ı, 
\bİüminden

eşleşmelerine göre son resmi müsabakanın bitimine kadar oynarıan s'dabndtır,

{:
-off öncesi o Son

sonra takım

_13-
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12.1.

Kura Çekimi ve Program

Kura çekimi Lig Kurulu önerisi doğrultusunda TBF Yönetim Kurulu tarafindan tespit
edilecek tarihte, kulüp temsilcilerinin huzurunda, Ligler Direktörlüğii taıafindan hazırlanan
fikstiiıe göre yapılır. I(ura çekiminde pıensip olarak her kulüp bir temsilci bulundurmak
zorundadır. kura çekiminde temsilcisi bulunmayan kulüplerin kura çekimiyle ilgiii itiraz ve
önerileri dikkate alınmaz.

12.2. Kıra Çekim tarihinden sonra 15 gtin içerisinde her kulüp o sezon için ev sahibi olarak
oynamak istediği gtin ve saati bildirir. Eğer bildirim yapılmazsa Ligler Direktörlüğü
tarafindaı giln ve saat tespit edilir.

13. Lig Takvimi

Lig Takvimi; Normal Sezon müsabakalannın oynanacağı haftalan, Play-Off başlangıç gününü
içeren programdır. Kura çekiminden önce hangi haftanın hangi tarihlerde oynanacağı belirlenir.

Tiirkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Yıldızlar Geçidi (All-Star) müsabaka tarihleri KBSL
Lig Takviminde, Federasyon Kupası müsabaka tarihleri TBL ve TKBL Lig Takviminde yer alır.

Takvimde Normal Sezon müsabakalannın oynanacağı kesin giin ve saat yer almaz. Müsabakalar
prensİp olarak Cuma, Cumartesİ, Pazar ve Pazartesi giinleri oynanır. Lig Takviminde Çarşamba
olarak belirtilen müsabaka|ar Salı, Çarşamba ya da Perşembe giinleri oynanır.

Genel programa temel teşkil eden takvim, kura çekimi sırasında kulüplere dağıtılır.

14. Genel Program

l4.1. Genel program (fikstür), hazırlanan takvim ve kura çekimi sonrası kulüplerin ev sahibi
müsabakalannı oynamak istedikleri gün, saat ve salonu bildirmeleriyle Lig başlamadan en
geç 30 gün önce duüurulur. Genel programda Normal Sezon haftalan itibanyla oynanacak
müsabakalann gün, saat ve salonlan yer alır.

l4.2. Ligler için, programlarda belirtilen Hafta, ya A tipi gün dilimi olan Cuma Cumartesi.
Pazar, Pazartesi gi.inleri ya da B tipi giln dilimi olan Salı, Çarşamba veya Perşembe
giinleridir. B tipi dilime denk gelen müsabakalar öncelikle çarşamba günleri oynahlır. Aynı
tarih ve hafta tipi içerisinde ve l5.]. maddesinde yer alan sebeplerle yapılan değişiklikler
erteleme hükmiinde değildir.

l4.3. Tilrkiye Kupası, KBSL'de ligin ilk devresinin tamamlanması neticesinde ilk sekiz (8) sırayı
alan takımlann katılımıyla oynanır. Ligin ilk devresinin tamamlanması neticesinde iki ya da

daha fazla takım aynr puana sahipse bu takımlaı arasındaki sıralamanın belirlenmesi için
genel averaj kriteri uygulanacaktır. Program ligin ilk devresinin tamamlanması ile birlikte

tdvimde

rünxiye
BAsKET8oı.
F€D€RA5Yoı{U

aç ı k lanır.

ilan edilir.

a. KBSL takımlan arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihi
Saati, oynanacağı şehir ve salonu müsabaka taı,i]ıindcn iiııce duıurul " ş{İ",}l'ı

b. Federasyon Kupası TBL'de ve TKBL'de yer alan takımlann tii{Ünün katılımıyla
oynanır ve progrıımı Genel Program ile birlikte ilan edilir.

Sözlesmeli Lisler Yönetim F.saslan Talimatı - 14 -
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l4.4. Genel ve detaylı programlaıla duyrırulan müsabakalann her haliikarda makul ve marka
saatler çerçevesinde oynatılması ilkesiyle hareket edilir. Tiim liglerde saat 12:00' den önce

2l:00'den sonra müsabaka başlamaz. Genel ve detaylı program yapılırken, diğer kural ve
faktörler de göz öniine alınarak bu maddeye uygun saatler belirlenir.

15. Detaylı Program

Genel programda yer alan müsabaka bilgilerinde yapılacak değişik|ikleri ve ek bilgileri duüurmak

iizere ilan edilen programdır.

l5.1. Normal Sezon Miisabakalan Detaylı Program Esaslan

15.1.1 TV'den Canlı Yayınlanacak Müsabakalar:

TV'de yapılacak carıh miisabaka yayınlanna daha faz|a seyirci çekebilmek için gün ve

saatleri standartlaştırarak marka yayın saatleri oluşturmak büyfü önem arz etmekledir.

TV'den canh yayıru yapılacak müsabakalann giinleri ve saatleri Ligler Direktörlüğü

tarafindan belirlenip kulüplere bildirilir.

Yayıncı kuruluş, olağarıüstü koşullarda altematif yayın saatleri bildirmek durumundadır.

l5.1.2 TV Yayru Olmayan Müsabakalar:

Normal Sezon müsabakalannın giin ve saatleri, takvim sonrası genel program oluşturmak

için belirlenen süre zarfında kulüpler tarafından yapılan bildirime göre belirlenir ve

yukandaki esaslar dışındaki bir sebeple değişmez. Play-Off müsabaka gün ve saatleri de bu

talimatlardaki esaslaı çerçevesinde belirlenir.

Bir kulüp Ligde mücadele eden takrmının ev sahibi olarak oynadığı Normal sezon

müsabakalannrn genel giin, saat ve salonunda, bir sezon içerisinde Normal Sezon birinci

devre son müsabakanın oynanacağı haftanln son iş gtinü olmak izere en faz|a bir kez

olmak iizere değişiklik yapabilir. Bunun dlşında yapllacak değişiklikler Ligler

Direktörlüğü'niın onayına bağlıdır.

Ligler Direktörlüğü yılbaşına rastlayan haftanın miisabakalarının ve diğer müsabakaların

sonuçlannı etkileme ihtimali ortaya çıkan haftalardaki müsabakalann genel programda yer

alangiiırıvesaatlerindeaynıhaftatipiesasalınmakkaydlyladeğişiklikyapabilir.

15. l .3 1-I]I. tarafından beliılenerek, durumlan onaylanan kulüpler Avrupa Kupalannda yer

alabilirler. FIBA tarafından tanlİımayan uluslararası oıganizasyonlara 
-l 

l:}l,,ı,ıiiı izni ve

bilgisi dışında katılan kulüpler TBF yönetim kurulu karanyla lig faaliyetlerine alrnmazlar,

l5.1 .4 Genel progıam veya detaylı programı belli olan Arırııpa kupası müsabakalanna göre

diizenlemek gerektiğinde öncelikle madde 1 5.].,Jcki esaslar uygularur_ Takffin{vrupa
kupası müsabakalan hkımlara eşit dinlenme giınü verilmesini imkarl3ız hılİfrİsa o'Sİezon

duyurulan ilkeler, yayın programı, makul ve .u,ku ,uu,ı., iıe 
$ıgeş, 

ıiıicbir sebŞler

çerçevesinde detaylı program yapılır t, : 
" 
' 

, -

15.1.5 Madde l5.].,de belirtilen sebeplerle müsabaka giin ve saatinin ileğiŞmesi gerekiyorsa

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

müsabakanrnsaative/veyagiiırıüdeğiştirilir.Aynıhaftatipiiçerisindeevsahibitakrmln

@
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tercih ettiği salonda oynatrnak olanağı bulunmuyorsa bu takdirde aynı il sınırlaıı dahilinde
olmak ŞartıYla salon değişiktiğine gidilerek aynı hafta içerisinde erteleme yapılmadan yeni
müsabaka giin ve saati tespit edilir. Eğer aynı il sınırlan ve aynl hafta tipi içerisinde
müsabakanın oynatılabileceği bir salon ve makul bir giirı/saat bulunamıyorsa o takdirde
müsabaka genel progıamda duyurulduğu giinde başka bir ilde oynanır.

l5.1.6 Liglerin son haftasında sıralaması kesinleşmeyen ve sıralama iddiası devam eden
takımlann müsabakalan aynı giln ve saatte oynanır.

l5.2 KBSL Play-Off Müsabakalannrn detaylı Programı Belirleme Esasları

play-off miisabakalannın detaylı programı her tur öncesi yapılr. play-off detaylı programı
belirlenirken;

a. iık turd4 bir sonraki turda eşleşecek takımlann ilk müsabakalartnn aynı gün
oyn:ınması,

b. Her takımın tur içi oynayacağı müsabakalann başlama saatleri arasında en az 44 saai
bulunması,

c. Tur içinde ev sahipliği değiştiğinde ve iki tur arasmda, her takım için başlama saatleri
arasında en az 60 saat bulunması,

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

e. Salonlardaki mücbir sebepler,

f. Eğer Ligde yer alan takımlar katıhyorsa Avrupa Kupası müsabakalan,

dikkate alınır.

KBSL final turunda mücadele eden takımlann ikisi de aynı ilin takımlan ise, ayrı salonlarda ev
sahipliği yapıyor olsalar dahi, serideki ilk ve gerekirse üçilncü ev sahipliği değişiminde 60 saat,

diğer tüm müsabakalar arasında ev sahipliği değişip değişmediğine bakılmaksızın 44 saat ara

bırakılması yeterlidir.

16. Müsabakılınn Ertelenmesi ve Yerinin Değiştirilmesi

16.1 Müsabakaların ilan ve tebliğ olunan giin ve saatlerde belirtilen salonlarda başlaması şarttır.
Bir müsabaka ancak zorunlu nedenlerle başka bir güne bırakılabilir yahut yeri

değiştirilebilir.

16.2 Müsabakaların, genel programın ilk dulurulduğu tarihten sonra yukandaki tanım

çerçevesinde, herhangi bir zamand4 herhangi bir sebeple başka bir zamana alınması

erteleme olarak değerlendirilir. Genel programda yer alan müsabaka giin, saa! ve salonlan

sadece aşağıdaki durumlarda değiştirilir: 
/|

16.2.1 Avrupa Kupası müsabakalan: Avrupa Kupası müsabakalanndd _<aqg$9le ede§
takımlann, Avnıpa Kupası müsabakalan ile Lig müsabakalan aradındd,. eı1.3a 38 y4
olmasına dikkat edilir. Ligde iki takımın da bu kuıala ,y-u$nö Avrge;..Kdç,;Şİ

müsabakalan oynaması durumunda nihai karan Ligler Direktörlüğü verir.

Sözleşmeli Ligter Yönetim Esasları Talimatı - 16 -
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l6.2.3

|6.2.4

|6.2.5
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Müsabaka|ann televizyondan canlı yayınlarıması: Seyircilerin haberdar olduğu standart
marka saatleri oluşturma uygulaması çerçevesinde, Avrupa kupalan müsabaka gün ve saat
kurallannı ihlal etmeyecek şekilde, yayıncı kuruluşun önerileri de dikkate alınarak canlı
yayınlanacak müsabakalann genel programda yer alan giin ve saatleri değiştirilebilir.

Müsabakalann oynanacağı salonun resrni makamlarca başka bir organizasyona zorunlu
tahsisi, müsabakanın oynıınmı§ını engelleyecek genel tamiral, afet gibi sebeplerden dolayı
salonun uygun olmaması gibi meydana gelen bir mücbir sebep durumunda müsabakalann
genel programdaki giin ve saati değiştirilebilir.

Milli takımlara antrenör velveya basketbolcu veren takrmlar müsabakalarının ertelenmesi
Ligler Direktörltlğünden talep edilebilir.

Aynca aşağıda belirtilen öngörülemeyen sebeplerle müsabakalar ertelenir:

a. Engelleyici hava koşulları,

b. Doğal afetler, savaş koşullan, yetkili makamlarca bildirilen terör veya afet tehdidi,

c. Öngörülemeyen ulusal takım müsabaka progrıımı,

d. Öngörülemeyen ve önceden bilinmeyip Lig müsabakasını etkileyecek Avrupa Kupası
müsabakaları ,

Tiirkiye Kupası müsabakalanrun, her ne sebeple olursa olsun ve her ne zaman yapıhrsa
yapılsın ilk duüurulan tarihten başka bir tarihe alınması da erteleme kapsammda
değerlendirilir.

Cumhurbaşkanlığ1 Kupası tarih değişikliği de erteleme kapsamında değerlendirilir.

Ligler Direktörlüğü, belirlediği zorunlu hallerde ve fevkalade durumlaıda her türlü
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 d6hil olmak üzere müsabaka sırasında ise hakeme aittir.

Takımların anlaşmalan ile müsabaka ertelenmez ve müsabaka yeri değiştirilemez

Ertelenmiş ve Tekar Edilecek Müsabakaların Oynanması

Ertelenen ve tamamnın veya bir kısmının tekar edilmesine karar ahnan müsabakalaı Lig
Takvimi uygun olduğu takdirde erteleme veya tekrarlama srrasrna göre en kısa sürede

programa alırur ve oynarır.

@

Müsabaka taraflardan birinin kastı olmaksızın çıkan zorunlu nedenlor-ylİİtİndçntesildiği
takdirde iki saat beklenir. İki saat zarfnda devamı sağlanamayaf .püsabaka, ilgilİ'JBF
birimi tarafindan tayin edilecek giinde kaldığı yerden ve sayı -ceİveliııde yazıh 'pynı

baskeıbolcu ve hakemlerle tamamlanır. Aynı hakemle tamamlalianadığı takdirde. karar

Merkez Hakem Kuruluna aittir. Bu müsabakalann tamamlanmasında 
. 
a}nı seionda

oynaınmasl şartı aranmaz.

|6.4

16.5

l6.6

16.6. l

l6.6.2

Sözleşmeli Ligler Yönetim Esaslan Talimatı - 17 -
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Resmi Görevliler

Müsabaka Hakernleri, Masa Görevlileri, Lig Temsilcisi, Hakem Dcğctiendiı,icisi. Kulüp

Temsilcisi, 'I'BF Başkanı, görevlendirilmiş bulunan TBF Kurullannın üyeleri, Ligler

Direktörlüğü Yetkilileri müsabakalann Resmi Görevlileridir.

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

ve hakem değer|endiric isinin tespiti, müsabakalarda görevlendirmeleri ile bu kişilerin

eğitimi Merkez Hakem Kurulu, TBF Temsilcilerin tespiti, görevlendirmeleri ve eğitimi ise
'femsilciler Kuruluııun yetki ve sorumluluğundadır. Bu konularda TBF tarafından

yayınlanmış ilgili talimatlar geçerlidh.

Her müsabaka için en az bir (l) Lig Temsilcisi ataması, I cnısilcilcr Kıırııltı tarafindan

belirlenmiş sistem ile yapılır Gerekli görülen müsabakalarda birden fazla Lig Temsilcisi

ataması yapılabilir. TBF Temsilcileri organizasyonun sportif, teknik, idari, ticari, imaj ve

marka değeri konulannda oluşabilecek olumsuzluklann öncelikle düzeltilmesi, olmadığı

takdirde rapor edilmesinden sorumludurlar.

Müsabakalarda, sayı, saİıt ve şut saati olmak üzere 3 Masa Görevlisi tayin edilir. Gerekli

görülmesi halinde sayı görevlisi yardımcısı olarak dördtincü Masa Görevlisi tayini de

yapılabilir. Masa Görevlilerinin atamalan MHk tarafindan verilen yetki ile il Hakem

kurulları sorumluluğundadır. MHk gerekli gördüğü hallerde doğrudan masa görevlisi

ataması yapabilir.

Hakemler, müsabakalan uluslararası Basketbol oyun kurallan,na ve 1Bl ,nilı ilgili

talimatlanna uygun olarak yönetmekle yiikiimlüdür.

Kutüp Temsilcisinin Görev ve Sorumlulukları

Müsabakalarda ev sahibi konumundaki kulüpler bir temsilci görevlendirmek zorundadlr.

KulüPler- t-ig l'emsilcisine gerekli kolar lığı, 1aı,dınıı sığlanııikla r c i: l,ıirliği içe rısiıı,,lc

çalışmakla 1,ükümlüdürler.

Kulüp Temsilcisi müsabakalardan eı az:,i7, sckseıı ( ]8()) dakikı önce salonda bulunmalı ve

kendisini Lig Temsilcisine tanıtalak, nıüsabakan;ıl ilgili talimatlar ve Ulus,!9caraşr_oıun

Kurallan,na uygun ortamda oynııİımasl için gerekli önlem|erin alınması. /knik 
- teçtıi*tln

kontrolü gibi hususlarda gereken desteği sağlamalıdır. Müsabakanın ofi.u,ç.,uaa, "tİ.\
Ligler Direktörlüğü'nün talimatıyla salonda bulunm a zaman:. erkene alındğl,ir,.,' ;,, . 

_. '..

Kulüp Temsilcisi kolayca ulaşılabilecek bir konumda bulunarak, .urubuku 
".n*,ndl|

gelişebilecek olaylara göre istenen tifun yardımlan yapmak ve Lig Temsilcisinin

direktiflerini yerine getirmek zorundadır. Kulüp Temsilcisi, müsabaka oynanııken Lig

@
|1. Müsıbakanın Hakem Tarıfından Tatili

Müsabakarıın hakem tarafindan tatili halinde, Basketbol Müsabaka r c I)ısil,ıliıı Talİmatı hÜiimlerİ
uygulanır.

nöı,üıu-vı
RESMİ GÖREVLİLER

18.

l8.1.

18-2

l8.3.

l8.4.

l8.5.

l9.

l9.1.

19.2.

l9.3.

§iizlccrneli I ioler vönetim Fcaqlan Talimatı _lR-



Temsilcisi'nin görebileceği ve uygun gördüğü yerde
basketbolcu sırasında oturmayacaktır.

@,{Y?§.şjBIE
bulunacak ve kesinlikle yedek

l9,4, l-ig müsabakalannda temsilci bulundurmamak, Lig Temsilcisinin salonda bulunduğu saatte
salonda bulunmamak veya görevini yerine getirmemek idari eksiklik olup, bu konudaki
zafi yetlerinden kulüp sorumludur.

20. Mali Konular

Ligde görev yapan Lig Temsilcisi, Hakem, Hakem l)eğerlcndiı.icisi ve Masa Görev]ilerinin
müsabaka lazminatları, yol ve konaklama giderleri I.Bl..-nin ilgili l-ıiriınleri tarafindan hazırlanan veTBF tarafından onaYlanmış bütçe dıihilinde ödenir. Müsabaka resmi görevlilerinin müsabaka
tazminatlan hazırlanacak bir sirkülerle tespit edilir ve görev sayılarına göre hesaplarına yatınlır.
Resmi görevlilerin konaklama ve ulaşımlan TBF'nin ilgili birinılcıi tarafından organize edilir.

BÖLüM - VII

MÜSABAKA ESASLARI
2l, Müsıbaka Süreteri

Müsabakalar lo'ar dakikalık dört periyot olarak oynanacak, birinci ile ikinci ve üçi,incü ile
dördiincü PeriYot|ar arasında iki (2) dakika ara verilecektir. Birinci devre ikinci periyodun sonunda
bitecek, on beŞ (l5) dakika aradan sorıra üçiincü ve dördiincü periyotlardan oluşan ikinci devre
başlayacaktır.

22. Nizami Mola ve Rekl§m Molası

22,1. Her takımın birinci del'ıede iki (2), ikinci dewenin son iki (2) dakikasında maksimum iki (2)
mola olmak iizere ikinci devrede üç (3) ve her uzatma periyodunda bir (l) adet birer (l)
dakikaIık nizami mola hakkı vardır.

22.2. YaYıncı kuruluŞ tarafindan talep edilmesi durumunda, televizyondan naklen yayınlanan
müsabakalann birinci ve üçiincü periyodunda birer reklam molası verilir. Reklam molası
için, müsabakanın 5. ve 25. dakikalannd.uı sonıa mii_sal.ııkıı saatinin durduğu ve topun
öldüğü ilk anda müsabaka gözlemcisi veya başhakemi tarafından reklam molası verilerek
her iki takım basketbolculan takım sıra bölgelerine davet edilir.

22.3.

22.4.

Reklam molasının siiresi 90 saniyedir.

Reklam molasının kullanılıp kullanılmayacağı konusunda, i ,ig Temsilcisi yayıncı kuruluş
yetkilisinden bilgi ahr; Başhakem müsabaka öncesi reklam molası olacağını takımlara
bildirir.

uzatmalar23

Lig ve Kupa müsabakalannda beraberlik yoktur. Beraberlik halinğ bask}tbol müsibakalannda
Basketbol O),ıın Kurallan'na uygun olarak beşer (5) dakikalık u;ajnİa deweleri İ}.in ,onrç
alınıncaya kadar uygulanır. \.,. l-. t ' l

.\'" r_ .',ı

a\:' " ,. |: ı\-:<F,iJ-
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24. Neticelerin İIanı

Uluslararası kurallara uygun olarak sona eren müsabakaların teknik sonuçları hakem raporları ile
kesinlik kazanır. Karar Ligler Direkıörlüğü taratlndan iIan tılrınur.

BÖLüM-VIil

MÜSABAKALARIN ORGANiZİSYOXU

25. MüsabakalannOynanacağTesisler

25.1. Müsabakalann oynanacağı tesislerle ilgili her ti.irlü şart ve uygulama Salon Standartlan ve

Güvenlik Talimatı'nda diDenlenmiştir.

25.2. Lig|er Direktörlüğü velveya Basketbol Geliştirme ve Tesisler Direktörlüğü tarafından uygun

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

hakkında nihai karar Ligler Direktörlügü'niin ve Basketbol Geliştirme ve Tesisler

Direktörlüğü'niiın görüşleri alınarak TBF Yönetim Kurulu tarafindan verilir.

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

salonlar, herharıgi bir neden ile müsabaka oynanamaz durumda ise müsabakaları ikinci salon

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

oynayacağı salonla ilgili karar Ligler Direktörlüğü tarafından verilir.

25.4. Kulüplere ıarafsız salonda oynama cezı§l verilmesi halinde, müsabakanın oynanacağı ili
velveya salonu Ligler Direktörlüğü belirler.

26. Müsabıkatar İçin Geçerli Kurallar

Bu talimatta aksi belirtilmedikçe, müsabakalar için Uluslararası Basketbol O1un Kurallan'nda yer

alan kurallar geçerlidir.

21. Anlık Tekrar İzlene Sistemi (IRS)

Anlık -fekrar 
İzleme Sisteıni canlı ı ar ınlanan nıüsabakalarda başl,ıakcın 1ıı,ııflırtlırıı ıııtisal-,ıı].ı ilı'ı,.c:i

ıapılaır 1al,ın slaııdanları r,e altl,apı incelen,ıesi nelicesinde .\ıılık ]ckraı' ilİ.l'l}c \isıcl]]lıliü]

ul gulanabileceğine kaııaal getirilmesine isıinaden nıüsabaka başlaııiı.lın iincc kııiiii,ı ıcııısil,,ileıiı,ı,,

hilgi ı trilerek ur su lınahilceekıir,

27.1 . Tiim tekıar izlemeler için prosedürler:

27.1.1. Tiım tekıar izlemeleri, sayı görevlilerinden ve IRS monitöriinden mümktin olduğu kadar

bilgi toplamak suıetiyle başhakem tarafından yönetİlecektir. Başhakem son kararı

verecektir.

27 .1.2. pozisyonu anlamak ve konuşmak zorunda olan hakemler ile IRs operatörü, IRs sisteminin

kurulu olduğu alanda bulunacaklardır. Başhakem, bunun dışındaki diğeyt§iEriaQu alanı

ı

\4üsabaka sırasında hakemler tarafindan verilen karar, her zaman tekrar iderne öncesipde

gösterilecektir ve bu sadece, tekıar izleme hakemlere açık ve kesiıx},tr#. İu.t sağlanlası

durumunda değiştiritecektir. \,,',",,.\at ' 
'

\4üsabaka Saati, 00:00 IRS'den aşağıdaki durumlarda yararlanmak miirrft'{iıdfıp,

27.1.3.

2,7.2.

sözlesmeli Lieler yönetim Esaslan Talimatı -20 -
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27.2.3.

27.2.4.

27.2.5.

27.2.6.

27.2.7.

27.2.1 . Bir periyodun ya da ekstra periyodun sonunda ıı-ıüsabakı saatinde zaman kalmadığında
(00:00) şut atıldığında hakemler sadece aşağıdaki durumlan belirlemeye yetkilidir:

Müsabaka saatinde siirenin, top şut atan hasketbolcııntılı ellerinden çıkmadan önce sona
erip ermediği.

Eğer şut zamanında atıldıys4 başanlı şutun iki ya da üç sayı olup olmadığı.

Eğer şut zamanrnda atıldıys4 şut atan baskeıbolcuırun saha dışı ihlali yapıp yapmadığı.

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

Top şut atan basketbtılcunun ellerinden çıkmadan önce geri saha sekiz saniye ihlali olup
olmadığı.

Şut atan basketbolcu dışındaki bir baskeıbolcui,a ya da şut atan lıaskctl-ıolctı dışındaki bir
baskeıbolcu tarafından yapılan bir fauliin, kırmızı LED ışık_lar yanmadan önce çalınıp
çalınmadığı. Şut atan basketbolcul,a ya da şut atan baskctbtılcıı tarafından yapılan bir
fauliin, kırmızı LED ışıklar yanmadan önce çalınıp çalınmadığı.

27.2.2.

27.3. Hakemler IRS'yi, izleme tarafından bir teyit oluşması durumund4 ıııüsal-ıakı saatine siire (ve

ne kadar) eklenmesini belirlemek için kullanabilirler:

27.3.1. Şut atan basketbolçu saha dışı ih|ali yaptığında.

27.3.2. Bir şut saati ihlali olduğunda.

27.3.3. Bir geri saha sekiz saniye ihlali olduğunda.

27.3.4, Kırmızı LED ışıklar (müsabaka siiresinin bittiğini işaret eden) yanmadan önce bir faul

çalındığında.

27.4. Periyodun ya da ekstra periyodun sonunda ı-ııüsııhiıka saatinde hiç zaman kalmadığında
(00:00) bir faul çaIınır. Hakemler §adece şunun için görüntüyü inceleyeceklerdir: Fauliin,
kırmızı LED ışığın (müsabaka siiresinin bittiğini işaret eden) yanmasından önce olup
olmadığı.

Hakemler sadece göriinti,lniin, bir fauliin krrmızı LED ışığın (müsabaka siiııesinin bittiğini
işaret eden) yanmasından önce olduğunu teyit etmesi durumunda ıııtisal-ıı],ı saatine siire (ve

ne kadar) ekleneceğini beIirlemek için IRS'yi kullanabilirler,

27,5. Dördtincü ya da Ekstra Periyotlar, nıtisabaka saatinde 02:00 ya da daha az IRS'den aşağıdaki
durumlarda yararlanmak miimkündtiı:

27,5.1. Hakemler, topun saha dışına çıkması ihlalinde son olarak kimin temas ettiği aa_da aynı
anda iki baskeıbcılcu tarafindan temas edildiği konusunda kararsızdır. laletnler stBçce

şunun için göriinti.lyü inceleyeceklerdir: Topa son temas eden \r.^;ıh,,,cıİ. tı UJllrleme. 
- 
\

27.5.2. Hakemler, sayıya giden top/müdahale ihlali olup olmadığı konusuntla İ--.rra1, ]
Hakemler sadece şunun için görilntüyü inceleyeceklerdir: İhlal olup olmadİğı..her zamat
önceden hakemlerden birisi tarafindan bir sayıya giden top yu du .tlduhul" *"Jİ**rrda
solua. '.;

27 .6. Herhangi bir zamanda IRS'den aşağıdaki durumlarda yararlanmak miimkündür:
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N{üsabaka saatinde bir hatalarıza olur ve hakem düdüğiinü çaldıktan sonra durmaz ya da

top oyundayken müsabaka saati başlamaz. Hakemler sadece şunun için görüntüyü

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

kalüğı.

Şut saatinde bir hatalarıza olur ve hakem düdüği.lnü çaldıktan sonra durmaz ya da top

oyundayken ıniisabaka saati başlamaz. Hakemler sadece şunun için görüntüyü
inceleyeceklerdir: Gerçekte ne kadar siire geçtiği ya da (eğer varsa) şut saatinde ne kadar
siire kaldığı.

Kavgada kanşanlan belirleme. Hakemler sadece şunun için görilntüyü inceleyeceklerdir:
Kavgayla ilgili olanlan, aynı zamanda her birisi için uygrın cezayl belirleme.

Atış halindeki bir basketbolcula faul yapılır. Hakemler sadece şunun için göri,intüyü

inceleyeceklerdir: Şut girişiminin iki-sayılık ya da üç-sayıl* bölgeden atıhp atı|madığı.

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

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

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

sırasında yapılacaktır.

Hakemler, şutlan hemen önce bir şut saati ihlali olup olmadığı konusunda kararsızdır.
Hakemler sadece şunun için göriintiiyü inceleyeceklerdir: Topun, san LED ışığın (24

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

Hakemler, şuttan hemen önce bir faul çalınıp çalınmadığı konusunda karaısızdır. Hakemler
sadece şunun için göriintüyü inceleyeceklerdir: Fauliin, san LED ışığın (24 saniye

periyodunun bittiğini işaret eden) yanmasından önce çalınıp çalınmadığı.

Hakemler, şut atılmadan hemen önce topsuz alanda, topu kontrol etmeyen takıma bir faul

çalınıp çahnmadığı konusunda kararsızdır. Hakemler sadece şunun için görüntüyü

inceleyeceklerdir: Fauliin, şut atan baskethiılcuı,ıı.ıı,ı atış haline başlamasından önce çalınıp
çalınmadığı.

Hakemler, şut atılmadan hemen önce topsuz alanda, topu kontrol eden takıma bir faul

çahnıp çalınmadığı konusunda kararsızdır. Hakemler sadece şunun için görtintüyü

inceleyeceklerdİr; Faulün, top, şut atan baskelbolcrııııın elini terk etmesinden önce çalınıp
çalınmadığı.

27.6.10. Hakemler, serbest atışı kullanacak doğru baskeıbolcu konusunda kar9ıışxdu-.$akemler
sadece şunun için görtintüyü inceleyeceklerdir: Serbest auş.f ''':kÜllanacak doğru

baskeıbolcul u bulma. -,:.- . :.ı i
27.6.1l. llalremler: çaIınan Iaulün sptııımenlik dışı laul ıeriı Ji.kııliıjrç ctjıci ıhııl ııllılı ,ı|i1l,iİl,--,

konusunda kararsızdır. Hakeııler görüntü) ü: fau|üıı spt,ırlıı-ıeırlik dışı r er a .ijskaljtl: ılildjıi' ,:,

faul kriıerlerini karşılal,ıp karşılamadığını tespit etnrek için iııcelel eceklı.,ı, tçrlırıırı
"azaltma" \,e!,a "artırma" yoluna gideceklerdir.

@
27.6.1.

27.6.2.

27.6.3.

27.6.4.

27.6.5.

27.6.6.

27.6.7.

27.6.8.

27.6.9.
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28. Müsabaka Kiğıdı

Müsabakalarda Ligler DirektOrlüğü tarafından hazırlanarak bastınlan müsabaka k6ğıdı kullanılır.
Sezon öncesinde ihtiyaç duyulacak miktardaki müsabaka k6ğıdı ev sahibi kulüplere gönderilir.
Müsabaka k6ğıdının müsabakalaıda hazır bulundurulması ev sahibi kulübün sorumluluğundaür.

29. Görevli Masası

29.1. Lı,g N4üsabakalarında Görevli masasında;

a. Sayı görevlisi, gerekli görülmesi durumunda yardımcı sayı görevlisi,

b. Şul saatİ görevlisi.

c. Siire görevlisi,

d. Varsa Hakeıı Değerlendiricisi ı e ı idecı tıpe,ratörü^

e. TV canlı 1al'ın tı|an müsabakalarda en fazla üç (3) TV resmi yayıncı kııruluş görevtisi,

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

c. Ev süibi takım anons görevlisi,

h. Lig Temsilcisi tarafından ihtiyaç duyulması ha|inde bir kulüp temsilcisi,

oturaca]<tır. Bu tanımlann dışında kalan kişi/kişiler görevli masasında yer alarnazlar.

29.2. Masa Görevlilerinin ça|ışacağı masa, yedek sıraları ile aynı tarafta saha yan çizgisine paralel

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

değişiklik bekleyen basketbolcular için ikişer kişilik oturma küpleri yer alacaktır. Oturma
küpleri Pazarlama Direktörlüğü tarafi ndan temin edilecektir.

29.3. Eğer masada yeterli yer bulunmazsa radyo yayın görevlileri, TV yayın görevlileri, anons

görevlisi ve istatistik görevlileri başka yerde görev yapabilirler.

30. Sığlık Personeli

30.1. Ev sahibi kulüpler, salonda ilk yardım tedbiri almak, müsabaka başlamadan 30 dakika önce

sağlık ekibi ve ambulans bulunmasıru sağlamak zorundadrr.

30.2. Ev sahibi kulüplerin sağlık konularında tedbir almaması nedeniyle basketbolcular, takım

mensuplan veya seyirciler arasında olabilecek sağlık problemlerinin ]ıııkuki ve mali
sorumluluğu ev sahibi kulübe aittir. 

_ ,(.i .:.' "..

30.3. I]v sahibi takım doktoru veva doktorun 1okluluntla kujii}-ı ıcnııi]eisi ,ııglıI İİd_bııleri ,ıİ!
ilgiIi konular hakkında nıisalir ıakııı doltorunı rcrı kulill ı(,j,]1.il(iiıüe l.ılıi ı.nİı.k,. tj:}
Teınsilcisine müsabaka esııasında oıurduğu 1cri giisıeınıeklc 1tiltiıııltidiiı,. j
Yer Silici Personel 

", 
""

Ev sahibi kulüp müsabakalarda en az2 (iki) yer silici personel görevlendirecektir.

Yer silici personelin, spor ayakkabı ve Ligler Direktörlüğü taıafindan temin edilmiş

kıyafetleri giymesinin sağlanması zorunludur.

3r.

31.1.

31.2.
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Maskot ve Gösteri Guruplan

Müsabakalarda takım maskotları ve gösteri grrruplannın salon içinde bulunmasına izin
verilir. Ancak; bunlann müsabaka oynanırken, müsabaka sahasınm dışında ve rekldm
panolarının arkasrnda bulunmalan, müsabaka sahasına teknik mola ve devre aralannda
girmeleri ve ölü zaman sonunda müsabaka başlamadan en az on (lo) saniye önce müsabaka
sahasını terk etmeleri şarttır.

Ligin isim veya resmi sponsorlanndan herhangi birinin maskotu, Ligleı Direktörlüğü için
aYnlan iletişim aktiviteleri boyunca ve Pazarlama Direktörlüğü taıafindan belirlenecek
şartlarda sahada bulunabilir.

sadece müsabaka saatinin durduğu anlaıda genel anons sistemi kullanılarak müzik yayını
YaPılabilir. Ancak misafir takrm oturma sırasının olduğu taıafa hoparlör konulması yasaktır.
Süanın diğer %'lilk böliimilne hoparlör konulabilir. Müsabakanın her anında canlı miizik
(bando, orkestra vs.) olabilir. Aıcak canlı müzik yapacak grup misafir takım oturma
sri§ının arkasında yer alarnaz ve kesinlikle ses yiikseltici elektronik cihaz kullanamaz.
canh miDik icra edilirken kullanılan enstriimanlar miinferiden (sadece davul, sadece
trompet vs.) ev sahibi takım lehine yapılan tezahilratlara eşlik edemez ve bu tezahiirat|arı
yönlendirmek amacı ile kullanılamaz.

Baııdo harici miinferiden kullanıtabilecek davul, daıbuka, hava|ı koma, düdfü, siren gibi
giırültü kirliliğine neden olan aletler cantı müzik kapsamında değerlendirilmez. Bu ttir
aletler salon dAhiline alınmaz ve müsabaka boyunca çalrnmasına izin verilmez.

Müsabaka Öncesi Alrrş ve Tanrtım Seremonisi

Müsabakalann başlama akışı, tanrtım seremonisi yapılması ev sahibi takımın
sorumluluğunda aşağıdaki şekilde olacaktır.

Zamıı Seyir

- 45 dakika Ana müsabaka saatinin ve müsabakanın başlangıcına kadaı olan geri
sayımın başlatılması

- 40 dakika Takım iletişim aktivitelerinin başlangıcı

- 37 dakika İletişim aktivitelerinin başlarnası

- 30 dakika Takımlann ısınma için sahaya çıkmaları

- 7 dakika Hakemler ve Lig Temsilcisinin tanıtılması

- 6 dakika Misafir takımın tanıtılması ,r'i'-'-'|,' '.
, .: j9

- 5 dakika Ev sahibi takrmın tanıtılması ' ',.. ').'l
- 3 dakika Son ısınma böIilmü için takımlann ısınmalan {, t

- 1,3O dakika Sahanın boşattılması ve ilk beşlerin tanıtılması 'İ
_ l dakika İlk beşlerin sahaya davet edilmesi

- 0:30 dakika İlk beşlerin hava atışı için orta sahaya yerleşmeleri

33.

JJ.l.
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- 0:00 dakika Hava atışı ile müsabakanın başlaması

33.2. Takımlann tarutımı ses ve ışık gösterileri ile desteklenebilir. Işık ve ses gösterileri
müsabakann zamanında başiamasına engel teşkil edemez. Ligin resmi ve isim sponsorlan,
sezon boYunca her takrmın ev sahibi olduğu müsabakalarda her bir lig sponsoru, bir (1) defa
ile sınırlı kalmak şartıyl4 ligin tanıtımına velveya kendi reklam_lanna yönelik ses ve ışık
gösterisi yapabilir.

33.3. Basketbolcular her müsabaka öncesi yapılacak tanıtım seremonisine katılmak zorundadır.
Tanrtım seremonisinde bir takımın bütiin basketbolculan aynt tip kıyafetle (hepsi formalı
veya hepsi eşofmanh) yer almak zorundadırlar.

33.4. Taıııtım seremonisinde kullanıları ses, ışık, sis velveya miizik sistemleri müsabaka
oynanırken kullanrlamaz.

33.5. Ligin sponsorlarurın tribiinlerde, saha veya kampüs içinde olmak kaydı ile tesis dışında
yapacağı aktiviteler, sahada veya tribiinlerde bayraklann bulunması, maskotlannın saha
kenannda bulunması, markalamalı hava aracı bulundurması, takım iletişim aktiviteleri ile
birleşik veya bağımsız her an yapılabilecek aktivitelerdir. l-iı_ı slıt,ııısoı,Iırı ral-ııeııkliırı ıesis
iÇi re dıŞı aktivitelerde kendi kurumsal kimIiğindcki reıık rc logt,ısrıı,ırı içercıı 1ısarıııılırı
kullanabilecek. bu tasarımlarda 1,apılmış ürün da!ıııını 1,apahilecektiı. Kulüpler kendileri
veya sponsorlan için yapacaklan iletişim aktiviteteri ile ilgili planlan müsabaka saatinden
72 saat önce Pazaı|ama Direktörlüğü'ne yazılı olarak bildirip, onaynı almak zorundadırlar.

33.6. Ligin tanıtımı ve iletişiminin güçlendirilmesi için ev sahibi takım|ar belli zaman dilimteri
ayırmak zorundadrr. Ligler Direktörlüğü bu zaman dilimlerinin takımlann gelirlerini
engellemeyecek şekilde kullanılmasına dikkat edecektir.

33.7. Her durumda Lig sponsorlannın tribiinlerde yapacağı aktiviteler, süada velveya tribünlerde
bayraklannın bulunması, maskotlannın saha kenarında bulunmasr, takım aktivitelerinden
bağımsız olarak her an yapılabilecek aktivitelerdir. Bunun için genel bir bilgilendirme
yapılmamışsa her müsabakadan en geç 24 saat öncesinde kulüplere bilgi verilecektir.

33.8. N4üsabaka başladıktan sonra ıı,ıüsai1 zamanlartla gcrçckJeşlirilccck ıkıir ite]criıı
organilalörlere göre dağılınıı şö1 le olacaktır:

Ara Seyir

Birinci çeyrek arası Takım iletişim aktiviteleri

-l5 dk devre arası Lig İletişim aktivitesi başlangıcı

-l2 dk dewe arası Takım iletişim akitivitesi başlangıcı

- 7 dk dewe arası Takımlann sahaya çıkışı ve ısııuna

- l dk dewe arası ilk beşlerin süaya davet edilmesi ..-"-"'\'' .'ı
- 0:30 dk deıre arası

- 0:00 dk dewe arası

İkinci çelrek arası

Ilk beşlerin sahaya yerleşmeleri

İkinci deı,renin başlaması

Taklm iletişim aktiviteleri

{
{q!ı

?ı'ii'

-./._- 'uı'- !ıJ
)|
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Takımlar her müsabakada, Pazarlama Direktörlüğü talebi iizerine, seyirci tribün

koridorlannrn yoğun kiliiıınlerinden 8'er metrekarelik 3 alanı stant kurmak iizere Lige
sponsor olmuş firmalara ücretsiz cılarak ayırmak zorundadır.

Ödül Töreni

Lig ve Kupa müsabakalan sonunda dereceye giren takımlara kupa velveya şilt,
basketbolculara madalya ve/veya şilt ödül olarak verilir.

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

aşağıdaki mensuplanna ödül verilir:

a. Sözleşmesi/Tescili bulunantiim basketbolcular

b. Sahaya çıkış kartı olan tiim kenar yönetim

c. Kulüp Başkanı

d. Şube Sorumlusu

Bunun dışında her hangi bir takım mensubu veya kişi ödül törenine katılıp ödül alamaz. Her

haliikarda 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 belirlenir.

Ödül vermek üzere her lig, tumuva, müsabaka veya organizasyon sonunda Ligler

Direktörlüğü yönetiminde tören yapılır.

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

Törende takrmlann kıyafetlerinin dışında hiçbir reklam ve tanrtım unsuruna yer verilmez.

Salon yönetimi ve personeliyle varsa ev sahibi kulübiin yetkili ve personeli Ligler

Direktörlüğü'niln talepleri doğrultusunda törene yardımcı olmakla ve gerekli desteği

sağlamakla yiikiimlüdiirler.

Salon yönetimi velveya ev sahibi takım yetkilileri ödül töreni için getirilen tiim malzeme ve

ödüllerin saklaııması için güvenli bölmeleri hazır bulundurmak ve Ligler Direktörlüğü'nün

kullarıımma sunmak zorundadırlar.

Bu maddenin uygulanmasına yardımcı olmayan, aykın davranışlarda bulunan ve TBF
formatını bozacak davranrşlar ve eylemlerde bulunanlar hakirnda ve ödül törenine Il]I:

Yetkilileri tarafından davet edilip de katılmayan takımlann kulübü ve sorumlu şube

yöneticileri hakkında ayn ayn disiplin kurallan uygulanır.

Güvenlik

Yasal diizenlemeler çerçevesinde, ev süibi kulüpler,

a. Spor alanlannda sağlık ve güvenliğe,

b. Müsabakanın yapılacağı yerde konuk takım seyircilerine,

@
33.9.

34.

34.1.

34.2.

34.5.

34.6.

34.7.

34.8.

34.9.

35.

35.1.

.*J-r,.1

\.o
\.ı(
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bağımsız bir bölüm ayırmak ve taıaftarlar arasında temas olmamasını sağlamaya yönelik
olarak, TBF tarafindan belirlenen önlemleri almakla yiikümlüdür.

Ligde takımı mücadele eden tiim kulüpler, bağlı bulunduklan illilçelerde diizenlenen İllilçe
Spor Güvenlik Kurullanna kendi müsabakaları için güvenlik toplantısı yapılması ve
kendilerinin toplantılara davet edilmesi için başıııruda bulunup davet edildikleri ttlm
toplarıtılara katılmaktan sorumludurlar.

Ev sahibi kulüpler, Ligler Direktörlüğü'nce yapılan değerlendirme ve İl/iüçe Spor Güvenlik
Kurullan ile belirlenen saydan az olmamak kaydı ile Özel Güvenlik kuvvetini salonda
bulundurmak ve Resmi Güvenlik makamlanna müsabaka ile ilgili bilgi vererek, misafir
takım kafilesinin ve müsabaka ile ilgili resmi görevlilerin emniyetini sağlamakla
yükiimlüdiir.

Müsabakalarırun başlamasından doksan (90) dakika önce Lig Temsilcisinin başkanlığında
TBF görevlileri, saha emniyet amiri, müsabakada yer alacak takımlann 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. Toplantıyı geciktiren ev sahibi kulüp hakkında disiplin
işlemi uygulanrr. Misafir takım yetkilisi bulunmadığı takdirde de güvenlik toplantlsı
yapılabilir. Bu durumda misafır takım o toplantıda alınmış kararları itirazsız olarak kabul

etmiş sayı[ır.

İhtiyaç dululması durumunda Ligler Direktclrlüğü müsabakadan birkaç gün önce aynt

kişilerin katılımı ile güvenlik toplantısl düenleyebilir.

Yeterli güvenlik önlemi alamayan veya güvenlik güçlerinin aktif çahşması için yardımcı

olmayan kulüpler güvenlik zafiyeti nedeniyle çıkacak olaylardan sorumludur,

Güvenliği üst dtizeyde tesis edebilmek amacıyla müsabakalarda salonların seyirci
böliimlerinin dışında kalan böli.iırnlerinde tiim takım mensuplan dahil olmak iizere (menajer.

yönetici, antrenör, yardımcı antrenör, doktor, kondisyoner, fizyoterapist, masör, malzeme

sorumlusu, salon görevlileri vb.) görev alacak kişiler Ligler Direktörlüğü'ni,iı hazırlayacağı
akeditasyon kaltını görilntlı şekilde boynuna takmak zorundadır. Akreditasyonun esaslan.

takımlann başııırusunda yer alan listeden akreditasyon alacak kişiler ve sayılan ile diğer

akıeditasyon unsurlan Ligler DirektOrlüğü tarafından belirlenecektir.

Takımlardan herhangi birisi süaya sosyal bir mesaj içeren döviz, pankart vb. bir görselle

çıkmak, yas için siyah bant takmak veya say$ duruşunda bulunmak istediği takdirde bunun

için Ligler Direktörlüğü'nden izin almak zorundadır. İzinler, acil durumlar dışında

müsabakanrn başlamasından en geç 48 saat öncesine kadar yazıyla alınmalıdır.

@

Taşınacak metinli ve/veya resimli bir görsel izni için, metin düahil tüm ğörselin ömeği

elektronik oıtamda hazırlanıp Pazarlama Direktörlüğü'ne yollanmak 76rundadır. Bu iarz
görsel ve mesajların içeriğinde kesinlikle ticari bir reklam bulunam azİticari olsun o]masıd

herhangi bir kuruluşun tanltımı yer a]amaz. \

35.8
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Saygı duruşu müsabakanın başlangıç hava atışından hemen önce, anonsu müteakip Baş
Hakemin düdüğüyle başlar, Baş Hakemin düdüğüyle sona erer. Takm beşleri kendi serbest
atış çizgisi iizerinde sıraya geçip yer alırken, diğer takrm mensuplan yedek sırası önünde,
TBF görevlileri görev yerlerinde saygı duruşunda bulunurlar.

Sosyal kuruluşlar, müsabakalarda takımlara sosyal içerikli mesaj vermek için bir görsel
taşıtmayı önerebilirler. Bu durumda görsel için yukandaki maddeler doğrultusunda izin
almak zorundadırlar. Pazarlama Direktörlüğü uygun bulup izin verdiği mesaj görsellerini
taşıması için Lig takımlanna teklifte bulunur. Kabul eden takımlar4 talepte bulunan sosyal
amaçlı görseller yaptınlıp yollanır. Tüm masraflan kuruluş üstlenirken organizasyonu
P azarlama Direkıörl üğü yapar.

BöLüM -Ix

SAĞLANMASI GEREKEN ŞARTLAR
oturma Düzeni

Tribiinlerdeki merdivenlerin hepsinin veya bir krsmrnrn boş kalmadığı, seyirci alındığı
durumlarda müsabakanın oynatılmasına,/devam ettirilmesine Ligler Direktörlüğü velveya
Lig Temsilcisi karar verecektir. Müsabakanın üukarıda açıklanmış olan nedenler ile
duraksaması veya güvenlik nedenleri ile oynanamaması ev süibi kulübü sorumlu kılar.

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

öncesine kadar yapacağı bildirim halinde misafir seyirci için %15 oranında, Ligler
Direktörlüğü'niin belirleyeceği böliimden yer aynlmalıdır. Bu bölümün belirlemesi
yapılırken o kulübiin bağlı bulunduğu bölgedeki İllİlçe Spor Güvenlik Kurulu kararlanyla
güvenlik kriterleri de göz öntinde tutulacaktır.

Misafir takımın talepte bulunmadığı ancak Ligler Direktörlüğü'nün misafir takım seyircisine
bilet satışını ev sahibi kulüpten istediği durumda, belirtilen oranlar düşürülebilir.

Misafir takım seyircisi tribiiniinden, toplam tribiin kapasitesinin %o10'u kadar bilet satışı
yapılacak, buna ek olarak o/o5 oranrnda Ligler Direktörlüğü'ni,ın tespit edeceği şekilde
tampon tribiin bırakılacaktır. Tampon tribtin müsabakanın atmosferi ve salonun koşullanna
göre büyütiilebilecektir. Ligler Direktörlüğü salonlann koşullan gereği bu oranlan

düşiirebilir. Misafir takım için tahsis edilen yerlere ilişkin bilet safişları her iki takımın
mutabık kalacağı bir yöntemle veya müsabaka günü açılacak ayn bir gişeden yapılır.

Misafir takım seyircisi uygulamalannda bu talimat çerçevesinde yasal diizenlemeler ve

kulüpler arası protokoller de dikkate alınacaktır.

Ev sahibi takımlar, talep durumund4 ırıisaljr takıırı sr-\ iı(isı ıçii] a} ]fıe ıü..ı I lLıl,ı|.tııı li il,ıitIı

kapasııesinin o o l0'u haricinde kalacak şekil,jc cıı ıuzla ]ıı koltuğu geçmeyecar5dİtte Eİfitı1
kaıegorı hedelsiz bileli misafir takımlann kadro dışındaki basketbolculan.,tahaya çıkmayan,ı
kulüp ve takım yetkilileri ve basketbolcu yakınlan için ayırmak, bu kot'J*,laıuı,biletlerini , .

misafir takıma müsabaka öncesinde teslim etmek zorundadırlar. TBF g,tiıenlik açlş]r.ıdan 
,j

gerek dululduğunda bu koltuklann hangi böliimden sağlanacağını resen be}illtşbiliİ . l _.1j.i' -" . ..-'a-

36.

36.1.

36.2.

36.3.

36.4

36.5.

36.6.
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36.7. Takımın yedek sırasma çıkmayan ev sahibi veya misafir takım yöneticileri, basketbolculan

vb. mensuplan, akeditasyon kartlan olsa dahi saha kenarında duramaz/oturamaz. Bu tip
mensuplann uygun tribünde oturmalan ev süibi kulüpçe sağlanmalıdır.

36.8. Kulüpler Ligde mücadele eden takrmlarının oynadığı salonda engelliler için durumlarına

uygun yerler tahsis edeceklerdir.

36.9. Kulüpler ev sahibi olarak oynadıklan salonlarda l []l''ııin belirledigi esaslaı ve standartlara

göre yeterli kapasitede ayrı biı VIP tribiinü oluşturmak ve bu tribiinden her müsabaka ilgili
makamlar ve TBF için, Ligler Direktörlüğü tarafindan bildirilecek sayda ve yerden VIP
koltuğu sağlamak zorundadrlar.

37.

37 .|.

Müsıbaka Topu

Lig müsabakalarınd4 Ligler Direktörlüğü tarafından alınacak karar doğrultusunda tespit

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

Federasyonu "FIBA" tarafından onaylı olması gereklidir.

Ligler Direktörlüğü tarafından alınan karann TBF Yönetim Kurulu tarafindan onaylanması

halinde Liglerde yer alan tiim takımlar müsabakalarda tespit edilmiş aynı marka toplan

kullanacaktır.

Ev sahibi takrm misafir takıma müsabakadarı bir önceki giin ve müsabaka gtinü yapılacak

arıtrenmanlara minimum on iki (12) adet, müsabaka öncesi ve devre aıasında kullanılmak
iızere 6 -l2 adet tespit edilmiş marka top temin etmek zorundadlr.

Genel Anons Sistemi

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

sezon öncesinde ve gerekmesi halinde çeşitli dönemlerde Ligler Direktörlüğü tarafından

açılacak eğitim programlarına katılmak zorundadır. Genel anons sistemi görevli personeli,

Ligler Direktörlüğü'niin görevlendirmiş olduğu pazaıIama ve iletişim aktivitelerini yürüten

TBF Temsilcileri ve diğer yetkililer ile uyumlu çalışmalıdırlar.

Genel anons sistemi seyircileri coşturmak veya tezahiiratlannı yönlendirmek amacıyla ve

sadece ev sahibi takıma ait bilgileri anons etmek için kullanılamaz.

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

aksatmayacak şekilde kullanılabilir.

BöLtiM-x

TANITIM VE MEDYA

37.3.

38.

38.1.

38.2.

3 8.3

39.

39.1

Genel ]' , u'",,
Ligler Direktörlüğü ve Pazarlama Direklörlüğü ligin tanıtımı ve geliştirilmd'i amacıyla Hbr 

:\

tiirlü çalışmayı yapmaya yetkilidir. Bu kapsamda kulüpler. isim ve {oğÜİr,h,i rSP ]

tarafından kullanılmasrnı peşinen kabul ederler. Kulüpler, bu çalışmalarınisonuçIanna göre

Pazaılama Direktörlüğü tarafindan tasarlanacak logo, afiş, arka plan. salon içi ve dışı tanıtım

flamalan ile bu konudaki tiim materyali hazırlamayı tarif edildiği şekilde kullanmayı ve

Ligin geliştirilmesi konusunda Ligler Direktorltığü ve Pazarlama Direktörlüğü ile koordineli

sözlesmeli Lisler yönetim Esaslan Talimatı -29 -
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çahşmayı taahhüt eder. Ayrıca Kulüpler, Lig için alınacak sponsorlara kendi mecralarında
sponsorluk an|aşmasrna uygun şekilde yer açmakla ytikiimlüdi,irler.

39.2. TBF; I-igler'de yer alan tiim basketbolculann ve antrenörlerin ilgili müsabakalarda, basın
toplantısı, etkinlik, medya günü, vb. tilm video, görsel, isim vb. materyallerini ve haklarını
kullanabilir. TBF, bu materyalleri ve haklan televizyon, radyo, gazete ve billboard gibi ti,im

medya ve iletişim kanallarında kullanabilir ve ilgili mecralarda basketbolculann ve
antrenörlerin görsellerine, isimlerine yer verebilir. TBF, talep etmesi halinde i_irjeı,'ılı yer
alan basketbolculan ve antrenörleri sezon öncesi, içinde veya sonrasında, uygunlukları da
göz öniinde bulundurularak ve rızalan alınarak ligin tanıtımı için reklam çekimlerine
Çağınp, içerik iiretebilir. Kulüpler geçerli bir sebebi olmayan basketbolculu göndermek
zorundadır.

@

39.3.

39.4.

39.5.

39.6.

l.ig sponsorlan, Ligler'de yer alan tüm basketbolcu ve antrenörlerden minimum üç (3) farklı
takımdan olmak şartı ile basketbolcu velveya aııtrenörü ilriın etkinliklerinde, lisanslı
i,iriinlerinde, sosyal medya kampanyalarında" reklamlannda ve liglere ait ti,im iletişim
kampanyalannda kullanabilirler.

Her kulüp sezon başlangıcında diizenlenecek olan "Takım Medya Giinü" ne tam kadro
basketbolcu ve teknik ekiplerinin l (bir) giın boyunca katılımını sağlamakla yiikiimlüdür.
Takım Medya Giinü programlan l5 gtin öncesinden kulüplere bi|dirilecektir ve karşılıkJı
aksine karar verilmediği silıece kulübün müsabakalannı oynadığı salonda
gerçekleştirilecektir. "Takrm Medya Gi,inü" nde sezon bolunca ı -iglcrııı iletişim
mecralannda kullanacağı içerikler için iletişim materyali ve görsel malzemelerin (fotoğraf,
video, röportaj, forma./top imza vb) çalışmalan yapılacaktır, Takım Medya Giinünün 3 saati
pazarlama Direkı(ir|üğü ile \lcdl a ve iletişim Direktorlüğü tarafindan davet edilecek medya
mensuplan ile yapılacak röportaj ve görüşmeleri kapsayacaktır. Takım Medya Gününden
sonıa taklma dihil basketbolculann fotoğraf çekimi ve pazarlama Direktörlüğü'ne
gönderimi kulübiln kendi sorumluluğundadır,

Kulüpler, Lig sponsor logolarını kullarurken Pazar|ama Direktörlüğü tarafindan belirtilen
sıraYa ve diizene göre kullanacak olmakla birlikte, sponsorluk listesindeki güncellemeler
Pazarlama Direktörlüğü tarafindan kulüplere bildirilecektir.

Lig isim sponsoıu, l-ig'de yer alan tüm takmlardan birer basketbolcu kullanarak reklam
çekimi yapma hakkına sahiptir

Kulüp Internet Sayfası ve Sosyal Medya Mecraları

l-iglerdc yer alan her takımın si.irekli olaıak takım bilgileriyle güncellenen bir web sitesi ve
bir sosYal medya sayfası bulunması zorunluluğu vardır. Bu internet ortamlarında takımla
ilgili bilgiler, müsabaka sonuçlan, müsabaka analizleri, teknik analizler, müsabaka
programlan, bilet satışı ile ilgili bilgiler, videolar ile ilgiyi arttıracak ı,.. gı*n İıD ıer.
almalıdır. İhtiyaç olması halinde Kulüpler \1edl,a ve iletişim Direkttirıüğünd/n.bu+oı]uıaÜ{\
yönlendirme desteği alabileceklerdir. ,' . -,..::İ

Her takım her haftaki lig müsabakası öncesinde ve sonrasında, müsabaka ile ilgili genel.,
bilgilerin, önemli olaylann, antrenör velveya basketbolculann görüşlerinin yer aldığı iki adet "

40.2
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40.3.

basın bültenini, kapsamlı olarak hazırladığı ve günce| 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
istatistiklerini on iki ( l2) saat içerisinde web sitelerine asılmalıdır.

Her kulüp lig başlamadan önce sezonluk bir iletişim planı yapacak ve bunu Pazarlama
Direktijrlüğü ile Nled,ı a ve iletişim Direkıörlüğü'ne ibraz edecektir. iletişim planında
haftalık ve sezonluk aktiviteler olarak iki ayn böli,im kullanılacaktır. Bu planda bültenler,
ilanlaı, intemet faaliyetleri, imza gi,inleri, özel ziyareller, malzeme iiretimi ve dağıtımı ile
diğer her tiırlü tanıtım faaliyetlerine yer verilecektir. kulüpler, ihtiyaç duymaları halinde bu
plan taslağını Pazarlama Direktajrlüğü i|e \{edr a ve itetişim Direktörlüğünden temin
edebilirler, hazırhk aşamasında Pazarlama I )irckta'r]tiğii ilc \1etlıı ve İletişim
Direktörlüğü'niin daruşmaıılığına başııırabilirler.

Takımlar, basketbolcu ve antrenörler N,tedl,a ve İletişim Direktorlüğü tarafından belirlenen
içerikleri önerilen sıklıkta kendi internet mecralan (web sitesi, sosyal medya hesaplan)
iizerinden yaynlayarak, l-ig markasının büyi,itülmesine destek vermek|e yükilmlüdiir.

Kulüpler, Pazar|ama t)irektörlüğü ile Nledra ve iletişim Direktörlüğü ile birlikte
belirlenecek olan en az 2 basketbolcusunu, l-igde marka elçisi olarak konumlandırmakla

Yiikiimlüdiiı. Bu basketbolcular Ligin ve Tiirk Basketbolunun örnek gösterilen temsilciteri
olarak, Lig ile işbirliği içerisinde Lig markasının tantım faaliyetlerine destek vermekle
(Kururnsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, TV/Basılı yayın röportaj, Sosyal Medya
paylaşunları, Etkinlik katılımı vb.) sorumlu olup, kendi kişisel markalarının geliştirilmesi
konusunda da Lig^den r e r eı,a iş ortaklanndan destek alabilecektir.

Müsabaka Tanrtım Broşürü

Ev süibi kulüpler her müsabaka öncesi medya mensuplan ve ilgili kişilere dağıtılmak
iizere, kendi ve misafir takımla ilgili istatistiksel bilgileri, sakatlıklar. antrenör görüşleri.
ligin genel durumu ile 1akım kadrolan ve resmi görevlileri tanıtan ] iglcı. Direktörlüğü
tarafından hazırlanan ve intemet sitesinde yayınlanan formatta Müsabaka Tanıtım Broşürü
hazırlayacaklardır.

40.4.

41.2- Lig ile ilgili genel bilgiler her hafta Ligler Direktörlüğü tarafından kulüplere sağlanacaktır.

41.3. Müsabaka Tanıtım Broşiininde Lig Logosu ve Pazarlama Direktörlüğü tarafından belirtilen
sıra ve dtizende Lig Sponsorlan yer alacaktır.

42. Tesis İçi ve Dışı Dekorasyon

42.1. Salonlann iç kısmında tavandan sarkar ve kamera açısına dönfü şekilde Tiirk Bayrağı, l lJ|,
Bayrağı, Lig isim sponsorunrın logosunu içeren Bayrağı, Sponsor Logolu Llg,Bayrağı ve
iizerinde isim sPonsorlu Lig Logosunun ve Lige kaııIan tüm kulüplerin/$g-oları bulunan
bayraklar yer almak zorundadır. Bun|ann şekli ve bolutlan ıazaııaına::Pır6ttıiüg\
tarafindan kulüplere bildirilecektir. i

42.2.Tinnbayrakveflamalarkendisınıflaniçindeaynıboyuttaolacaktır.

4l.

4l.|.
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Sezon boüırnca diizenlenen özel etkinlik dönemlerinde (('rııı-ıhurbaşkaı-ılı !ı Kıılıası. Tİ.irkiYe

Kupası,\.ıldızlarGeçidi(All-star).FederaslonKupasıvb)salonlanniçvedışiletişim
alanlannda bu etkinlik ve projelerin duyurusunu destekleyecek görsellerin

yerleştirilmesi/asılması konusunda Kulüplerin desteği zorunluduı, Etkinlik ve proje

özelindeki basılı ve düital materyaller pazarlama Direktörlüğiı tarafından kulüplere

gönderilecek ve 48 saat içerisinde uygulamaya alınacaktır,

ıstatistik Hizmetleri

Tiım Lig Miısabakalannrn istatistiklerinin tutrılmasr, tasnifi veya yayınlanması Ligler

Direktörlüğüyetkisindeolup,LiglerDirektörlüğübuişi,malikarşıl*laveyakarşılıksız
olarak, uygun gördüğü üçiincü şahıslarla birlikte yapabilir veya doğudan üçilncü (3,)

şaluslara yaptırabilir.

Televizyon naklen yaynlanna istatistik desteği Ligler Direktorlüğü tarafından verilecektir.

Ev sahibi kulüp canh istatistik yayıru sağlanması adlna her tiirlü desteği sağlayacak, bu

hizTıetin eksiksiz yapllabilmesi için tıııın önlemleri alacak ve TBF istatistik ekibine elinden

gelen yardımı yapacaktır. Canlı yayırun aksam$ı veya yapılamaması durumundan ev sahibi

iakım sorumıudur. istatistik ekibi Ligler Direktörlüğti tarafindan belirlenen standart

kıyafetlerle görev yapacaktır.

Müsıbıka Video ve Fotoğraf Kayıtlın

Her kulüp ev sahibi olduğu miisabakaların video ve fotoğaf kaydıru \ 1ı,d1 lı ve iletişim

Direktörlüğü'niin belirleyeceği FTP adresine yi,iklemek zorundadrr,

a. Liglerde o},nanan her müsabaka için en az l5. cıl çok 3() adcı Iiıııığral geı,ckıııcklc,]ir,

b. Gönderilen liıoğrat'ların o,060'ı kaZanan 1akııııı,lın. o,,-l(ı^ü (li!.l,tıkıııı.lııı,'lıııılı,-lır. l]tı

tbloğralların iki ıakımdan 4'er adedi sahal,a ısınmık içiıl çıkın [ıııl,ct[,",]e iılaıı [ı,ııtı

almalıdır. Nlüsabaka sonunda takınıların en sk,.ırcr biısketl",ıılcı,ıliırıı,ıı ııiü cıı ı, J'şer ı,ieı

ti]toğraf da 1,üklennıelidir.

c. \,1üsabaka sırasında tbtoğrafların çoğunluğu lıaskcthıılcu]ırın l-ıirelscl 1aklıı cckiın]eıi

oluşıurmalıdır. Fotoğrat,lar. müsabaka sırasındı. baskelbo lcııı-ıiııı eiiı1.1c t,.ılı ı aı,l,.eı,ı l e

mutlaka },üzü gözüken şekilde kompozite edilnıclidir,

d. Foıoğralln bovutu: tızun kenarı nriniınum 300() piksel oIacık şckildc i'lııra]ıtlıl. loı'i'ılııl

JPG olmalı. al,rıca gönderilen lbıoğraf)ar da 1,aıa1 şekilde çckilnr!,lidiı,

c. Isıııma lbtoğraİlarınün mutlaka hava alışi 1apıIınadan ijııcc i:iindcı,ilnıesi gcrckn]ckıed ir,

Ilk peri1.ot sona ernıeden l0 adeı_ devamında i\c dL-\ Ic arısı r ı: ı'l'lii,.ılılıkı ı.'ııtı l'liııık

şekilde l5 - 30 adet fbtoğraf gerekmektedir.

l. \lüsabaka esnasında: prtıtokol_ hakenı r,e klıç Itlıl,gral'ı çckilıııçti gcre[,ııı.\ı.,tliı 
,..1,.. .

g. Bıış salon r e hoş zemin görüntüleri kesinlikle ıiiısellı;ı,Jc ,,-ı .ılıııiıııı.,}rfiır. l ,''. j'';lİt' İŞ,

odağı daha çok müsabakaların içerisini kapsamalıdır. { _, İ,l1,- ,. ']

;,i

h. Sezon başında basketbolcuların 1-,er aldığı l2 kişilik takııı kadrtıstı ıt [ıuıra ek tılaı'ık

takım göreı,lilerinin de ddhil olduğu 12 kişilik ekip kadı,tıstı 1iılt'ığı'ıı l)ırı çcLilnıelııliı.

Sözteşmeli Ligler Yönetim Esaslan Talimatı , 32 -
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Sezon içerisinde basketbolcu değişiklikleri
tekrarlanması gerekmekıedir.

AksiYon fotoğraflarında basketbolcuarın tam göı,desi göstı.,ı,ilnıelidiı,. l}askcı |,ıo|culırın
yüzleri beIirgin olmalı ve ellerindeki topun da ıanamının gözükıııesi gereknrekletlir.
Müsabaka sırasındaki fotoğraflann çoğunluğu baskeıholcuların birerseJ ),akın çekinıleri
olmalıdır.

AYnca kulüpler müsabakanrn DVD'sinin bir kopyasını misafir takrm temsilcisine müsabaka
bitiminden en geç kırkbeş dakika sonra teslim edecektir. Göriintüleri müsabaka bitiminden
sonra teslim edilmesi ve altı (6) saat içinde \[edıa ve İ|etişim Direktörlüğü tarafından
verilmiş FTP adresine yüklenmesi ev sahibi kulübiin sorumluluğundadır.

\Jedla ve iletişim Direktorlüğü bu kayıtlann içerisinden seçeceği fotoğrafları ve videolan,
kulüp logosu ile referans göstermek kaydı ile iletişim mecralannda kullanabilecektir.

Foto Muhabiri ve TV Personeli

Foto müabirleri sahada l-igler Direktörlüğü tarafından hazırlanmış özel görevli yelekleri ile
görev yapacaktır. Basın Park Alanr olarak, görevli basın mensuplan için genel park
alanrndan ayrı bir ücretsiz park yeri rezerve edilmesi gerekmektedir. Basın mensuplannın bu
alanı rahat bir şekilde kullanımı için özel geçiş kaıı gibi tedbirler ev sahibi kulüp tarafından
alınacaktır.

Tv ve radyo canlı yayın teknik ekibi ve kameramanlar (yorumcu ve spikerlerin dışında)
Ligler Direktörlüğü tarafindan hazırlanarak kendilerine ulaştınlacak olan ve üzerinde büyük
harflerle 'TV' veya 'RADYO' yazacak yelekleri giyerek ve Ligler Direktörlüğü taıafından
sağlanacak akeditasyon kartlannı takaıak görev yapmak zorundadırlar.

Basın Toplantısı ve Röportajlar

Her müsabakadan en geç on beş (l5) dakika sonra "Basın Toplantısı" yapılacaktır.
Aşağıdaki hiiktimler resmi Lig Takviminde yer alan Türkiye kupası, cumhurbaşkanlığı
kupası, yıldızlar Geçidi (All-star) müsabakalan için de geçerli olup bu müsabakalarda
kulüplere ait vecibeler pazarlama t)irektörltiğti ile \lcdriı ve İletişim Direktörlüğü
tarafından yerine getirilir.

Basın toplantılarına müsabakayı oynayan her iki kulüp takımının baş antrenörleri ve takım
kaptanlan veya müsabakada oynamış en faz|a si,ireyi alan 5 basketbolcudan birer
basketbolculan katılacaklardır. Her iki takımın mensuplan, basın toplantısına beraber
katılmak istemiyorsa, önce mağlup takım baş antrenörü sonra galip takım baş antrenörü
basın toplantısı yapacakür. Basın toplantısına katılacak mağlup takım ütleqor ve
basketbolculan müsabaka bitiminden en geç on beş (l5) dakikaı Galip takım İııtrenb}. re
basketbolculan müsabaka bitiminden en geç yirmi beş (25) daliiia. :içer.isinde baiın
toplantısına katılmak zorundadır. ! ,, '. , :

46.3. Müsabakalann öncesinde, dewe aıasında ve sonrasında her iki takım taş antrenörlerinin ve
YaYıncı kuruluŞun belirleyeceği takım basketbolculanrun - yayıncı tarafindan istenmesi
halinde - YaYıncı kuruluŞa canlı yayın esnasında saha içinde makul bir süre uzunluğunda
röportaj vermeleri zorunludur.

@
oln,ıası halinde a\ nt fi)toğı,allaıın

44.2.

44,3.

45.

45.|.

45.2.

46.

46,|.

46.2.
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46.4. Müsabaka öncesinde canlı yayln esnrısında öncelikle ev sahibi takım baş antrenörü ve
basketbolcusu; sonrasında misafir takım baş antrenörü ve basketbolcusu yayıncı kuruluşa
röportaj vereceklerdir.

46.5. İlk devre bitiminde soyunma odasına gitmeden hemen önce galip takım baş antrenörü ve
basketbolcusu (beraberlik durumunda misafir takım baş antrenörü ve basketbolcusu), ikinci
dewe başlamadan bir dakika önce de mağlup takım baş antrenörü ve basketbolcusu
(beraberlik durumunda ev sahibi takım baş antrenörü ve basketbolcusu) yayıncı kuruluşa
röportaj vereceklerdir.

46.6. Müsabaka sonu canlı yayın esnasında so},unma odasına gitmeden hemen önce galip takım
baş antrenörü ve basketbolcusu sonrasında mağlup takım baş antrenörü ve basketbolcusu
yayıncı kuruluşa röportaj vereceklerdir.

46.7. Basın toplantılan ve yayıncı kuruluşlaı ile röportaj esnasrnda konuşmacıların arkasında arka
plan panosu yer alacaktır. Bu paııo ekteki ömeğe uygun olarak mekanın fiziki özelliğine
göre, ayakta konumunda 2.00 m x 1.50 m, oturma konumunda ise 1.00 m x 1.50 m

bolııtlanndan küçiik olmayacak şekilde, Ligler Direktörlüğü'ntin belirteceği özelliklerde
iiretilmelidir. TBF logolan, Lig logosu ve/veya Lig paıtner/sponsor logosu toplam reklam

alanının en az %SO'sini kaplayacak şekilde (Bkz. EK - l Çizim _iı-][-ı) pano ilzerine
yerleştirilecektir. Panolar TV çekim kadrajında hem lig hem de kulüp sponsorlan görülecek

şekilde üretilecektir. Bu ve benzeri panoların üetimleri kulüplere aittir.

46.8. KBSL tarafından diizenleneıı,/yürütiilen proje ve etkinliklere (Türkiye Kupası, \'ılıiızlır
Geçidi lAll-Star), Kurumsal Sosyal Sorumluluk vb.) yönelik olarak düzenlenen basın
toplantılan ve röportajlara, etkintik içeriğinin gerektirdiği çerçevede KBSL tarafından
belirlenen kulüplerden basketbolcu ve antrenörlerin katılımı zorunludur.

46.9. Lig sponsorlan müsabaka öncesi ve müsabaka sonrası basın toplantılarında ürün
yerleştirebilir. Bahsi geçen üriinleri Pazarlama Direktörlüğü kulüplere iletecektir.

46.10. KBSI_'de rar,ıırcı ıırüsabaka öncesinde takıııriaıııı sairıııiı t:ı.]i, ı c riıisicı.iıı; t-ckcı.ck

1al ınIai'abilir. \'arıncl. ınÜsabaka önccsinde baş allırenıiı,leıiı1 5()\[lll1ll.İ ,ıı,,jası llıtisıl,ılıkiı
koııı-ışıııalarıırdaı'ı üç dakika görüntü alabiIir re ıır|isai-ııkı (iııcesiııtie ı iıı ın].ı],iliı,.

47. Lig Logosunun Basılr Evrak|arda Kullanımı

Kulüpler Lig faaliyetlerinde kullanacağı y.ızışma k6ğıdı, zarf, müsabakanın posteri, program, bilet
ve benzeri tiim basılı evraklarda belirtilen ölçülerde Lig logosu ve sponsorlannın logolarının yer
almasını sağlayacaktır.

BÖLÜM-xI

TV VE RADYO CANLI YAYINLARI VE MÜSABAKADAN GÖRÜNTÜ AIJ(MASI ,l.

48. Genel | .' 
" 

r;,, r...' Üu\i,, ,. 
../. _:; _ 

İi
48.1. TBF Ana Statiisü'ne göre TBF faaliyetleri kapsamrnda basketbol müsaba(alaünın

televizyon, radyo veya intemet aracılığı ile yayınlanmasına; söz konusu yayınlann ı
diizenlenmesine ve programlanmasına miinhasıran Tt]l; yönetim kurulu yetkilidir.



48.2.

48.3.

48.4.
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Buna göre TBF, Liglerin ve Tiirkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ile Federasyon
Kupası, Yıldızlar Geçidinin (All-Star) ve diğer f I]F faaliyetlerinin resmi yayın haklannın,
teklif edilen en uygun koşullarla satışını yapar. ilgili yayın gelirleri, mevzuat ve Lig
kurulunda alınan gönişler çerçevesinde kıiterler oluşturaıak Lige takımı katılan kulüplere
dağıtılır.

TBF tarafından imzllanınlş bir sözleşme ile belirlenen resmi bir yayıncrsı bulunmayan
liglerde müsabakalann yayın hakkı TBF've aittir. Kulüp \ ı\ 1ııliılı,]üiık isıc.iigi her müsabaka
için Tiirkiye Basketbol Federasyonundan izin almak zorundadır.

Karma Alan (Mixed Zone)

Karma Aları, her salon için soyunma odalan çıkışı ile takım otobüsleri arasında belirlenecek
bir alan olup, bu alanda yazılı basın, radyo ve Tv müabirleri müsabakadan sorrra
basketbolcularla röportaj yapabilir. Bu alan Ligin resmi yayrnclsırun ve onun dışında kalan
medya organlannn görüntülü veya göri,intüsüz röportaj yapabilme, böylece Ligimizi daha
geniŞ kitlelere duYurma imkanı yaıatması açısından önemlidir. Takım mensuplan tesislerden
çıkış yapana kadar izleyecekleri yolun etrafi bariyer sistemi ile çewilmeli, röportaj yapmak
isteyen tiım medya mensuplannın basketbolcu ve teknik kadro çıkış yolunu engellemeden
kendileriyle rüatça röportaj yapabilmeleri sağlanmalıdır. Bu alana sadece solunma
odalanndan değil aynı zamarıda basın böliimü ve medya çalışma odasından da kolay erişim
olmalıdır. Bu alan en az 10 medya üyesi (kameraman ve teknisyenler dahil) alabilecek
kapasitede, aynı zamanda halka açık bölgeden yalıtılmış olmalıdır.

Liglerin Yayın İkeleri

Ligin resmi bir yayıncısı olduğu takdirde, müsabakalardan Tv canlı yayını yapılsın veya
yapılmasın, müsabakayı ve kişileri göriintülemek iizere saha içine, tribünlere, giriş için
akreditasyon gereken bölgelerden (solunma odalan, koridorları, resmi yayıncı röportaj alanı
vb.) hiç birine resmi yayıncıya ait olanlar ve resmi yayıncııun izin verdikleri dışındaki Tv
kameraian ı,ela video çekimi yapan fotograf makinelerinin alınması ve herhangi bir cihazla
göriintü kaydedilmesi/yayınlanması yasaktır.

Eğer kamera veya herhangi bir göriintü kayt cihazı ile müsabakaya gelen medya mensubu
bulunuyorsa, bu kameraların kesinlikle içeriye alınmaması, müsabaka alanı dışında
güvenlikli bir bölümde müsabaka sonrası yapılacak olan basın toplantısına kadar saklanması
gerekmektedir.

49.

49.1.

49.2

49-3.

49.4

49.5

49.6.

Basın toplarıtısına tiim kameralar girebilir ve çekim yapabilir, Ancak giriş ve çıkış yaparken
çekimin yasak olduğu Jukanda belirtilen alanlardan geçilirken çekim yapılması kesinlikle
yasaktır.

Resmi yayıncıya ait olanlann dışındaki kameralar karma alanda da ç.kj. ),46i6itj;: 
-

Resmi yayıncı dışındaki yayıncı kuruluşlar, müsabaka sonrası basın topılntı"i * 9, *t ıh
takım ile yayıncı kuruluş tarafından birlikıe belirlenen karma alan bölgesinde röporıaji
yapabilecekjerdir.

kameralann güvenlikli bir yerde emanete alınarak müsabaka sonft§ı basın toplantısına
kadar müsabaka alanrna alınmamalan ev süibi takım sorumluluğundadır.
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Off ve Final Grubu Müsabakalan için en az 8 adet kamera kullanılacaktır. Resmi yayıncı

olmayan lig4iglerde ise Normal Sezon ve Play-Off müsabakalannda en az dört (4) adet,

TBF'ye ait kameralar her tiirlü aktüel çekimi yapabilir.

Bu maddedeki yasaklara ululmasını sağlamak kulüplerin sorumluluğundadır.

Canlr Yayn Teknik İlkeleri

Ligin yayıncısının olması durumunda;

Canlı yayın yapan kuruluş, basketbola ve yayınııır yaptığı basketbol ligine ilginin artması

amacıyla layıkıyla canlı yayın gerçekleştirmek için her türlü hazırlığı yapmak

durumundadır.

Kameıa sayısı

Resmi yayıncının olduğu liglerde Normal Sezon müsabakalannda en az beş (5) adet, Play-

TBF ile sözleşme imzalamış veya TBF'den izin almış herhangi bir yayıncı, canlı yayın
siiresince meydana gelen şiddet içerikli ve genel ülaka aykrn görüntüler ile genel itibarıyla
seyircileri rahatsız edebilecek hiçbir göriintü \!.\i] \c5 kar,,Iıni yayına veremez.

50.1 .

50.2

50.4.

50.5.

50.6

50.7.

final müsabakaları için en az altı (6) adet kamera kullanılacaktır.

50.3. Kamerapozisyonlan

Sabit kameralar seyircilerin toplu olarak bulunduğu böliimleri çekebilecek şekilde tribün ve

pota altlannd4 akttiel kameralar hakem masasının iki yanında jimmy jib kameralar ise pota

arkalannda olacak şekilde konumlandınlmalıdır. Protokol bölümlerine hiçbir şekilde kamera

konulmayacaktır

Jimmy jib müsabakayı etkilemeyecek şekilde çekim yapmalıdır.

Kulüplerin kendi olanaklarıyla yayın yaptığı durumlarda teknik detayları Ligler
Direktörlüğü ile paylaşacaklardır. Yayın hakkında nihai karar Ligler Direktcırlüğü taraflndan

verilecektir.

sunucular

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

basketbola ve liglere ilgiyi arttıracak şekilde müsabakayı anlatmalı, sunucu ekibinde uzman
görüşlere de yer verecek nitelikte en az bir yorumcu bulunmalıdır. Sunuculaı gerekli görülen

hallerde görevli masası dışında yer alabilirler.

Tekarlar ve ağır çekim

Göriintiilerin salona yansıtılması

Canlı yayınlarıan müsabakalarda salon içindeki ekanlarda pozisyon tekrarlarının ve ağır

çekim göriintiilerinin gösterilmesi yasaktır.

Görüntiilerin salonda bulunan ekrana yansıtılabilinmesi için gerekli olan kablol45ııaaymcı. 
_

kuruluşun kolaylıkla erişebileceği bir noktaya çekilmesi gerekmektedir. /')' 
\

\

§azlacrncli I irıleı Y^nptim F§ccl^fi T^limefl

49.7.

49.8.

50.

-7A-
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50.8.

50.9.

Müsabakanın DVD'si

Müsabaka sonr:§ı yayıncı kuruluş tiim müsabakanın göriintüsiınü içeren yüksek kalitede 2

adet müsabaka DVD'sini ev süibi takım yetkilisine vermek zorundadır. Canlı yayın
olmayan müsabakalarda ev sahibi takım; tiim müsabakanın görtintiısünü içeren yüksek
kalitede müsabaka DvD'sini, müsabakadan sonra en geç 45 dakika içerisinde misafir takım
yeıkilisine vermek zorundadır.

TV Grafik

yayıncı kuruluş yayın sözleşmesinde belirtildiği şekilde canlı yayın grafıkterini yayınlarda
kullanmak için gerekli yazılım, teknoloji ve personeli sağlamak ve çalıştırmak
dıırumundadır.

50.10. Televizyon yayınlannın daha kaliteli olması ve daha çok izleyici tarafından beğenilerek
izlenmesi adına, her geçen gün geliştirilen televizyon yayın grafiklerine veri sağlayabilmek
amacıyl4 skor gösterge panosu, açık veri tabanı ile çalışan bir yazılıma entegre olup, bunun
içİn gereken arayiiz, donarıım ve yazılıma sahip olacaktır. Her ev sahibi kulüp bu unsurları
yayıncı kuruluşa sağlayacak, skor gösterge panosu tarafında gereken teknik desteği
verecektir. Bu teknik desteğin verilmemesi durumunda o sahadan naklen yayın
yaptınlmayacakhr.

51. Ligin Resmi Yayıncısı BuIunmadığındı Yayın İkeleri

Canlı Yayın

51.1. Resmi yayıncı bulunmadığı durumlarda bir kuruluş herhangi bir müsabakanın canlı yayrnını
gerçekleştirmek iizere -['BF Ligler Direkıilrlüğil'ne başvurur. Ligler Direktörlügü canlı
yayına engel bir durum olmadığı ve yayıncının genel yayın ilkelerine uyacağına dair şartlar
sağlandığında izin verir. Bu amaçla yayıncı kuruluştan bilgi, belge, taahhüt vb. istenebilir.

51.2. Bu durumlarda mali konular ve diğer koşullar I_igleı l)iıei.ıtiıli]ğii ile yayıncı kuruluş
arasındaki görüşmelerle anlaşmaya bağlanır.

51.3. Ligleı Dilektörlüğü, canlı yayın gerçekleştirecek kuruluşla anlaşıp bildirdiği yayın şartlannı
eı sahibi kulüp re müsabaka görevlilerine iletir ve bu şartlann yerine gelmesini gözetir.

51.4. Canlı yayın yapan kuruluşlar 1ukanda belirtilen canlı yayın teknik ilkelerine uymak
zorundadırlar.

51.5. TV canlı yayını yaparı kuruluşlar kapsamlı ve anlaşılır şekilde bilgi veren bir TV grafik

51.6.

sistemini kullanmak zorundadırlar.

Sosyal medya iizerinden intemet yayını yapmak isteyen kulüpler Ligler ğektörlüğiinden
izin almak ve üııkanda belirtilen canlı yayın teknik ilkelerine uyma|Z-orundadİİlar.

TBF tarafından izin verilmeyen kuruluşlar canlı yayın gerçekleştifmez. . ;

lı,
Canlı yayının olmadığı müsabakalarda haber amaçlı olarak tiiııl kurqhı}lar ses vğ görüntü

kaydı yapabilirler. \ r"
'.r: ,,;

5|.7 .

5l .8.
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51.9. TBFTV.ORG, TBF tarafından web canlı yayın hakkı başka bir kuruluşa verilmeyen
müsabakalardan canlı web yayını yapmaya, bunun için çekim yapma veya yapılan çekimden
sinyal alma ve dilediği web sitesinden yayın yapma hakkına sahiptir.

BöLüM-XII

REKLAM HAKLARJ VE KULLANIM STANDARTLARI
(,

52.|

Genel

TBF, Ligler Direktörlüğü, Pazaı|ama Direktörlüğü Ligin ve katılan kulüplerin mali yönden

güçlenmesi açısından her ti,irlü çalışmayı yapmakla nikiimlüdürler.

Bu yfüiimlüliikle Pazarlama Direktörlüğü Ligi ilgilendiren pazar|arrıa faaliyetleri için
danışmanlık alabilir, yerli-yabancı firmalarla anlaşmalara girebilir. Bu durumda, talimatta

kulüplere verilen haklar dışındaki pozisyon ve mekanlarda Pazarlama Direktörlüğü'nün
merkezi bir çalışma ile Lige ve Kulüplere maddi/ayni yarar sağladığı partner, sponsor.

tedarikçi ve lisans almaya hak kazanmış firmaların logolarını/reklamlarını kullanma hakkı
miinhasıran Pazarlama Direktörlüğü'ne aittir.

Liglerde yer alacak kulüpler, TBF kararlanna, bu talimatta belirtilen reklamlarla ilgili
kurallara ve bu talimat doğrultusunda çizimlerle hazırlanmış kullanım standartlanna

kesinlikle riayet etmek zorundadır. Ligleri oluşturan tüm unsurlar, Lig faaliyetlerini uyumlu

bir ortamda siirdiirmek ve kamuoyunda standart fikir oluşumunu sağlamakla yükümlüdürler.

Ligi oluştuıarü kulüpler değer aıtışının yaratılması, sponsor ve reklam verenlere sağlıklı bir
platform sağlanabilmesi ve medya değerinin artması için talimatta yer alan tiim kurallara

i stisnasız uymak zorundadırlar.

l-ig kullanım alanlan ile ilgili olarak, ilgili maddelerde yer alan kullanım alanlarında ve bu

talimat ile kullanım haklan kulüplere verilmemiş diğer tiim alarılardaki reklam, Lig logosu

velveya Lig partner/sponsor logosu veya reklam bulundurma hakkı TBF'ye aittir.

Her bir sezonun başlamasındarı 60 giin sonı4 kullanım haklan kulübe verilmiş reklam

alanlanna kulüp reklam bulamamış ise söz konusu reklam alanları da ilgili sezon için
P azarlarrıa Direktörlüğü tarafindan kullanılır hale gelir.

Talimatta tanımlananlar dışında kalan mevcut ve yeni teknolojilerle icat edilebilecek tüm

mecralanrı/alanlann kullanım haklan TBF'ye ait olacaktır. TBF bir üst maddede büsi geçen

haklarda sezon öncesinde veya sezon süresince gerekli giincelleme ve diizenlemeleri yapma

hakkına sahiptir.

Bu talimatta bahsi geçen ve TBF tarafindan kulüpler adına yapılan lig pazarlama faaliyetleri

sonucunda elde edilen gelirler TBF ve kulüpler arasında mutabık kalınacak esaslar

çerçevesinde dağıtılır.

52.2.

52.3.

52.4.

52.5.

52.6.

52.7.

52.8. Takımların müsabakalarını oynadığı salonların ana kamera açısındgn bakıldığın türlü

reklamdan temizlenmiş olması zorunludur

ja\,h",
\

f *Jşl
52.9. Lig sponsorlan, sponsorluk iletişim aktiviteleri dahilinde takımlann soyuııma ödalarına

Pazar|arna Direktörlüğü yetkilileri eşliğinde gezi diizenleyip, basketbolcularla fotoğraf

§Azlactpli T i-lcı V^--ria Fc.cl._ T.li*.t, ,ıe
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Çekimi hakkına sahiptir. Bu aktiviteler müsabakadan 2 saat önce organize edilecek olup
kulüplere en az 48 saat öncesinde bilgi verilecektir.

52.10. Lig sponsorlan, Ligde bulunarı takımlann antrenmanlann4 kulüplere önceden bildirmek
kaydı ile sponsorluk ve iletişim aktiviteleri kapsamrnda ziyarefie bulunabilirler.

53. Teknik Teçhizat ve Müsabaka Sahası Rek|amlarr

53.1. Çaçma Levhası, Çember ve Taşıyıcı Aksam

a. Pota imalatçısının markası veya logosu kapatılmalıdır. Pota imalat standartlarına göre
taşıyıcı aksam üzerinde doğabilecek reklam alanlannda Lig logosu velveya Lig
partner/sponsor logosu veya reklam yer alacakıır.

b. Pota altı ön ve yan yiizlerinde yer alan çarpma minderleri iizerinde aşağıdaki çizimlerde
(Bkz. Çizin,4 l Çiz;ırn - 5) belirtildiği şekilde Lig logosu velveya Lig partner/sponsor
logosu veya reklam yer alacaktır.

c. Pazu|ama Direktörlüğü taıafından, potanın arkasındaki desteğin iizerine aşağıdaki

çizimde (Bkz, Çizim - 5) görüldüğü gibi mekanik/elektronik reklam panoları
takılabilecektir. Bu alanda Lig logosu ve/veya Lig partner/sponsor logosu veya reklam
yer alacaktır.

d. Pazarlama Direktörlüğü'ntin yeni/ek sponsorlar veya partnerler bulması halinde, Madde
52 ve Çizim - 8.b'de belirtilen mevcut materyaller yerine bu alanda yeni diizenlemelere
gidilebilir.

e. TBF tarafından aksi belirtilmedikçe çarpma levhasının müsabaka süası yöniinden
bakıldığında sol alt köşesinde Lig r cr a lig :1-ıi.1,1111111 (40 cm x 11 cm) logosu sağ alt
köşesinde ise T[}l] logosu, çemberin bağlantı böliimiinün üstilnde ve çarpma levhası ön
yilzüniln üst böliimü ile tepe kameranın çekim açısına bakan kenarında
"www.tbf.org.tr" yazısı veya lig sponsoru reklamı yer alacaktır. (Bkz.Çizim - l )

53.2. Skor Gösterge Panosu (Score-board)

Skor Gösterge Panosu'nun kenarlannda (Bkz. Çizim - 6) skor göstergesinin fonksiyonuna
engel olmamak ve görüşü kısıtlamamak şartı ile Lig logosu velveya Lig partner/sponsor

logosu veya reklam yer alacaktır. Dijital skor gösterge panosu jumbatron, küp vb. dijital
ekran olan saloniarda kulüpler Lig sponsorlannln, sponsor başına, sezon boyunca bir (l)
müsabaka ile sınırlı olmak şartıyla en fazla krrk beş (45) saniye olacak şekilde reklamlannı
oynatmakla yfüiimlüdürler. Lig sponsorlan, ilgili reklamı müsabaka başlamadarı 5 dakika
önce, devre arasında veya sponsor etkinlikleri için aynlan zaman dilimi içerisinde sezon
boyunca her ev sahibi takım başına bir defaya müsus olmak üzere oynatabilirler. İlgili
reklam, Pazarlama Direktörlüğii tarafindan onaylanarak kulüplere j&-s44t. Once

bildirilecektir. ni"- ^ '..
53.3. ŞutSaatiGöstergePanolan İ'.''.,,,,,,, \

Şut Saati Gösterge Panosu alt velveya üst kenannda (Bkz. Çizim 7) , sıİtorıun dö,ıt tİğaf,ndan

da görülecek şekilde, şut saati göstergesinin görtinilrlüğiinü kısıtlamamİk şartı ile Lig loggju
velveya Lig partner/sponsor logosu veya reklam yer alacıkllr.

Sözleşmeli Ligler Yönetim Esaslan Talimatı -39-
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53-4. Ofta Saha ve Serbest Atış Bölgesi

Orta saha dairesi ve serbest attş bölgesi (faul atış yanm çemberi ve bunun faul atış çizgisine
göre simetrik iz düşilmü) içine iki serbest atış bölgesinde aü.nı olmak ve ana televizyon
kamerasına dönük olmak koşullanyla kulüp-takım sponsoru reklamı, orta saha dairesinde ise
müsabaka sahası çizgilerinin açık bırakılması koşuluyla kulübiin_takımın logosu i e rı ktılıip
takım sPonsoru reklamı bulunmalıdır. Orta sahı dairesi kcsiıı]ikle [ıtıs kı]n,ıar acıık. ı,cklııııı
olnraması durunıunda kulüp,'takım logosu 1er ılacaktır. Jııkıııı slıtııı.t,ı,rt Itııtısrt teıı
reklaıııı r'er alnıal'an saloırlarda orta sahada rcı alan kulüp logolan, kulüp tiizüğünde
belirtilen isim ve bilgileri içermelidir. Orta saha dairesine kulüp logosu koymakta problem

YaŞalan kulüpler, Ligler Direktörlüğü'ne yapmış olduklan başvuru kabul edilmesi halinde
basketbol takımı logosu yaıatabileceklerdir. Basketbol takımı logosu, Ligler
Direktörlüğü'niln onayma sunulduktan sonra kullanılabilir. Uygulama yapılacak kulüp veya
takım logosunun ebadı orta yuvarlak çizgilerini çapı beş (5) metre içinde kalacak şekilde
krsmi olarak aşabilir. Uluslararasi Basketbol Oyun Kurallarinda belirtilen orta yuvarlak ve
serbest atış çizgilerinin belirgin şekilde gösterilmesi zorunludur. ı ('izinı - lJ.ı )

53.5. Müsabaka Sahası

53.5.1. TV kameralannın çekim yöniinden bakıldığında okunabilecek şekilde müsabaka sahasının
iÇinde orta çizginin sağ ve sol tarafinda (2 numaralı alan), çizimde gösterilen metrajlara
uYmak kaydı ile Ligin adı veya logosu yer alacaktır. 2 numaralı alanın dışında kalan 3, 5, 6,
7,8,9, l0 numaralı alanlarda lig sponsorları logolaıı veya reklamlan yer ılııciıktıı,.
Takımlara ait sponsor logolan veya reklamlan i r c 4 ı,ırıııııı,ııi, .ıi.ı,.lııı ,.|.,,ı |)iiiı |iılıiı liiıi!e ,i
r e serbest atış bölgesi içinde yer alacaktır. Müsabaka süası zemininde l ı c 4 numaralı
alanlar dışında hiçbir takrm 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 alacakııı. (Bkz. Çizim - 8.a)

53.5.2. Dip çizgileri çevreleyen iki (2) metre genişliğindeki ilave alan içinde çizimde gösterildiği
gibi (Bkz. Çizim 8.a, No 6, 7, 8) Lig logosu ve/veya Lig partner/sponsor logosu veya
reklam yer alacakıı r.

53.5.3.TV kameralannın çekim yöniinden bakıldığında okunabilecek şekilde üç sayı yanm
dairesinin içinde çizimde gösterildiği gibi (Bkz. Çizim - 8.a, No 5) Lig logosu velveya Lig
partner/sponsor logosu veya reklam yer a|acaktır.

53.5.4 Ligin sponsor firma adı altında oynarımzısı halinde; Ligin isim velveya logosu için aynlan
yerlerde (396 cm x 120 cm) Pazarlama Direktörlüğü tarafindan belirlenecek sponsor logosu
velveya ismi kullanılacaktır.

53.5.5. Salon, kulüp, şehir, kuruluş vb. isimler müsabaka süası kenar çizgilerini çevreleyen iki (2)

metrelik ilave alan içinde ve saha çizgilerinin en az 30 cm. uzağına yazılma|ıd*, .,**..^-.

53.5.6.Zemin üzerinde yer alan reklam yerleri için floor gıaphics (yer sticker'ı}İnalzemeleri cilİ!
parke yiizeye mukavim kolay yapışabilir UL (Underwriter Laboratori{İ J4ç )-gnaylı veya
Diinya bültenleri olan baskı malzemeleri iizerine yfüsek rezilasyonlü-.ekosotçnt, baskıy

@
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yapılaıak yine Diinya bültenleri olan Avrupa ve Amerika menşeli yfüsek kaliteli kaplamaiiriinleri kullanılmak zorundadır.

53,5,7, Müsabaka sahasını çevreleyen çizgilerin dış kenanndan başlayan bölge, müsabaka sahasızeminine zıt bir renk ile (tercihen mavi) boyanmalıdır. krsıt,amalı alan ve eğer boyarımasısöz konusu ise orta dairenin içi de aynı renk olmalıdır. (Bkz.Çizim 8.c)
53'6' Reklam iÇin aYrılan alanlaıda hangi logonun veya reklamın kullanılacağı |ı()\ tıı \ ( r cı|csiıııpIanı ile birlikıe Pazaılama Direktörlüğü tarafınjan kulüplere lııltliı.i]iı .

54.

54.1.

Elektronik Reklam PanoIarr

Her bir dip çizgi
kullanrlacaktır.

kulüplerin, müsabakalarını oynadıklan salonJaıda, müsabaka sahası sınır çizgileri dışında,kamera çekim açısının karşrsına gelecek şekilde (Bkz. Çizim 8.b), çizgi|ereiki (2) metremesafede paıke zemin tizerinde elektronik reklam panolan (LED) bulundurmaları önerilir.Ancak kulüb.in talebi iizerine ve kulübtin müsabakalannı oynadığı salonun fizikselözelliklerinin Çizim 8.b'da 
. 

gösterilen yerleşime uygun olmadığına Ligler Direktörlüğütarafından da kanaat getirilir ise, elektronik reklam panoıan Çizim 8.c'de gösterildiği şekildeyerleştirilebilir, Elektronik reklam panolannrn keıwlan, basketbolcuların zarar görmemesiamacl ile darbe etkisini azaltıcı madde ile desteklenmelidir ve olası çarpmalara karşı önlemalınması gerekmektedir, Bu b<ilgede başka herhangi bir reklam uygulamasına müsaadeedilmeyecektir. Bütün elektronik reklam p-oıu.rn,i aynı anda tek bir marka reklamnıgöstermesi gerekmektedir. Maskot, foıoğrafçı, dans ve gösteri ekipleri veya herhangi birunsur elektronik reklam panolaının gOrilnilrlügiinti engelleyecek şekildekonumlandınlmamalıdır.

Bütiin elektronik reklam panolan 75 cm ila 96 cm yüksekliğinde olmalıdır. Elektronikreklam panolan saha kenannd4 ana kamera uç,.,n,n ,- karşısında, yedek basketbolcuoturma koltukları ve hakem 
-masası 

önlerinde ve yan çizgi ile dip çizgilerinin birleştiğinoktalardan pota altlanna kadar olan kısımlarda, kon,r-ü-dr.,ıu.aktır. Elektronik reklampanolannın yerleşimi şu şekilde olacaktır;

ı Yan Çizgi bolunca: Çizirn 8.c yerleşiminde 26 metre (6 veya 7 metre yedek basketbolcu
oturma koltukian öniinde, 12 veya 14 metre hakem masası önünde) uzunluğunda, Çizim8.b yerleşiminde 30 metre uzunluğunda elektronik reklam panosu kuIlanılacaktır.

boyunca 6 metre uzunluğunda elektronik reklam panosu

54.2.

ı Hakem masasr öniindeki ile her bir tarafındaki LED arasındaki boşluk en fazla 3 metreolabilir.

. Yan ve dip çizgilerdeki elektronik panolar bulunduklan alanlarda. - 'Çizir;8..e 
dabasketbolcu geçişleri için bırakılacak 2 boşluk hariç- aralarında uoş(üı< t,."ı.,il;".];".ü

Elektronik reklam panolan reklam süreleri kulüp ve TBF arasında Lig isim sponsorunun ı50saniyelik si,iresi dışanda bırakılacak şekilde %50 oranında paylaşılacaktır. Elektronikrek,am panolaı, mülkiyeti TBF'ye ait olacak şekilde, TBF taraf'ından sağlanarak kulüplerin

-4l -
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54.3.

54.4.

54.5

l,

i
. Animasyon formatı .AVI (Yayınlanacak animasyon bolutu 3 MB'den küçiik)

. statik göriıntü formatı .JPEG

Animasyon uzunluğu l0 saniye

Sözleşmeli Ligler Yönetim Esaslan Talimatı -42-

kullanımına sunulabilir. Elektronik reklam panolannrn bakım, depolama ve işletme
yükiimlüliikleri kulüplere aittir. Kulüpler, ev sahibi olduğu müsabakalaıda elektronik reklam
panolanrun çalıştınlmasına ve reklam listelerinin oynatılmasına ilişkin personel

bulundurmak zorundadır. Oynatma listeleri Pazarlama Direktörlüğü tarafindan hazırlanacak
olup kulüpler bu oynatrna listelerine uygun bir şekilde reklamları oynatmakla
yiiıkiimlüdi.irler. Kulüplerin değişen, gtincellenen veya yeni eklenen reklamlan, Pazarlarna

DirektörlüElil taıafından istenen formatta müsabakadan en az 48 saat önce Pazaılama
Direktörlüğü ile paylaşılmalıdır. Elektronik reklam panolannın bakım, depolama ve işletme
yükilmlüliiklerini doğru bir şekilde yerine getirmek kulüplerin sorumluluğundadır.

Her bir kulüp, Ligin en büyiik destekçisi olan Lig isim sponsorunun reklamının
yayınlanabilmesi amacıyla elektronik reklam panolannda l50 saniye reklam yeri

sağlayacaktır. Bu siire çıkanldıktan sonra kaları sürenin kulüp ve TBF arasındaki paylaşımı,

taraflann haklan her bir çetT eğe eşil olarak dağıtılacak şekilde, aşağıda belirtilmiştir.

Toplam reklam süresi ligin isim sponsorunun 150 saniyelik süresi çıkanldıktan sonra

aşağıdaki oranlarda paylaşılacakıır:

Kulüp : % 50

TBF:%50
Elektronik reklam panolannm teknik standartlan aşağıdaki gibi olup, kulüpler bu

standartlan sağlamakla yfüiimlüdiir:

ı PH6 lndoor Led Panel

o Parlaklık minimum l500 CD/m' olmalıdır.

. Piksel aralığı 6 mm olmalıdır.

. Piksel dinni IRGB olmahdır.

ı Piksel Yoğln|uğu 2777 7 dots/m' olmalıdır.

o Temel renkler; Kırmızı, Yeşil ve Mavi olmahdır.

. l Led kabin ebadı 960mmX960mm olmalıdır.

. Led kabin çöziiniirlüğü l60dotX l60dot

ı kullanılan bilgisayaı sistemi; windows xp, Led screen control software, media player

Led Scaıı olmalıdır.

. Modu, l/8 scan olmalıdır.

. Yenileme frakansı, >l50OHz

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

",- l-.ihı,
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54.6. Bütiin elektronik reklam panolarında aynı anda tek bir marka reklamı gösterilmesi

gerekmeiledir. Kulüpler bir müsabakada maksimum 15 farklı reklam gösterilebilirler.

Konum Dip Çizgi (Sol) Yan Çizgi

Çözünilrlük
672*80 piksel

672*96 pikse|

672+8O piksel

672*96 piksel

672*80 piksel

672*96 pikse|

Görevli Masısı, Yedek Basketbolcu Oturma Koltuklan ve Basketbolcu Değiştirme

Küpleri

Görevli masasınm ön yüziinde Lig togosu ve/veya Lig partner/sponsor logosu veya reklam

yer alacaktır. Pano, masa ile aynı yi.ikseklikte olmahdır.

Görevli masasında kullanrlan bilgisayarların iizerinde Lig logosu velveya Lig
partner/sponsor logosu veya reklam yer alacaktır.

yedek basketbolculann ofurma koltuklannın arkalannda ve ayaklan çerresinde (Bkz. Çizim
-9) Lig logosu ve/veya Lig partner/sponsor logosu veya reklam yer alacılııı,.

Misafir takım yedek basketbolculannın oturma koltuklan arkasında yer alan şeffaf plastik

korumanın iizerinde, aıkada oturan seyircilerin görtintüsiinü engellemeyecek şekilde, Lig

logosu velveya Lig paıtner/sponsor logosu veya reklam yer ııliıeıklıı,.

Salon yerleşim planı ve dineni göz öntiıde bulundurularak her iki takım yedek

basketbolculanrun oturma koltuklan dip çizgi kenannda, seyirciler tarafindan velveya

kamera açlsından görülebilecek şekilde pazarlama Direktörlüğü taraflndan gönderilecek

olan içecek soğutuculan bulunacaktır. Bu soğutuculann iizerinde Lig logosu ve/veya Lig

paİtner/sponsor logosu veya reklam yer alacaklrr.

Basketbolcu değiştirme küplerinin dört yan yiizeyinde ve i-izerinde Lig logosu velveya Lig

painer/sponsor logosu veya reklamı yer alacaktır. Her iki takım için ikişer (2) adet küp

krlıflan kulüpler tarafindan kullanılmak iızere Pazar|arna Direktörlüğü tarafından kulüplere

gönderilecektir. (EK-4 Çizim 10)

Pazarlaııa Direklörlüğll taratindan kulüplcre g(iııdcı,ilecı-,k "]tııı topu oyuna sokma sırası

göstergesi etrafında (Bkz. Çizim - l1) Lig logosu velveya Lig partner/sponsor logosu veya

reklam yer alacakıır.

Bu alanlarda hangi logoıiı.ıı-ı r,era reklamın kı.ıllaıı ı]iıcığı [r()\ Lıı \. 19ticşİ,'|fiıIı,,, ilc biı']ikıc

Pazarlamaf]ireklörlüğütarafindaırkulüplerebildiritceektiı. İ
56. Hakem ve Masa Görevlileri Kryafetleri

56.1. Liglerde görev yapacak Hakemler ve Masa Görevlileri MH
kyafetleri giyeceklerdir.

55.

55.1 .

55.2.

55.3.

55.4.

55.5.

55.6.

55.7.

55.8.

1:

taraflndail belirlenecek

56.2.

56.3.

Hakem ve Masa Görevlileri kıyafetlerinde TBF logosu yer alacaktır.

Hakem ve masa göıevlilerinin kıyafetlerinde reklam yer alabilir. Reklamların kullanrmına

ait esaslar Pazarlama Direktörlüğü tarafindan belirlenir.

err-ı^-_^li I :-l_- wA_^+;_ D-^.l.-, Töl;6^+, A7, -

Dip Çizgi (Sağ)

-4
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57. Bısın Görevlileri Kıyafetleri

Liglerde görev yapacak foto müabirleri, Tv ve radyo canlı yayın teknik ekibi ve kameramanlaıın

kullanacağı yeleklerin üzerinde Lig logosu ve/veya Lig partner/sponsor logosu veya reklam yer

alacaktır.

58. Teknik ve İdari Kadro Kryafetleri

Antrenör ve yardlmcılannıır sahaya tek tip tak_ım elbise ve kavat ile çıkmalan esastır. Ancak tek tip

olmak kaydıyla ( kot kumaşından olmayan) pantolon ve gömlekle çıkabilirler. yönetici dahil yedek

sırasında otuıan tiim teknik ve idari kadro bir ömek giyinmek zorundadır,

Masör, kondisyoner ve malzeme sorumlusu bir ömek olmak şartıyla kulüp logosunu taşıyan

Eşofman / T-Shirt (şort/bermuda olmamak kaydıyla) giyebilir,

59. BısketbolcuKıyafetleri

59.1. Genel

59.1.1. Bir tahmın sahaya çıkan bütiin basketbolculannın forma, şort, eşofman ve ısnma tişörtleri

bir örnek olmalıdır. Herhangi bir basketbolcu takım arkadaşlannın giydiğinden farklı bir

detay(renk,desen,reklam,iireticininmarkasıvb.)taşıyanbirmalzemeylesüadayer
alamaz.

59.1.2. Lig|er için yapılacak sponsorluk aırlaşmasında sponsor firma adı altında veya sponsoI

logosu ile oyniııımı§l mecburiyeti halinde Lige katılan tiim kulüpler kıyafetlerinde o

sponsoırın logosunu (Bkz. Çizim 12) taşımak zorundadır,

59.1.3. Basketbolculann çenelerini ve dişlerini korumak amaçlı kullandıklan dişlikleri ve

forma/şortlannındışındakalangöriinenyerlerineyapıştınlansağlıkamaçlıbantlarten
ıenginde,saydam,formaanarenginde,siyahyadabeyazolmahdır.Sağlıkamaçlıolarak
bilekler, kol, dirsek ve bacaklarda kullan_ılacak olan kompresyon malzeme veya Çorapları

da forma ana renginde, siyah ya da beyaz olmahdır,

59.1 .4. Hiçbir basketbolcu giyiminde göri.intüyü bozacak şekilde, forma ölçüsiinü bedenine

uydurmak için olsa bile hiçbir materyal asamaz, dikemez veya yaplştlramaz,

59.1.5. Takımlann forma|annda yer alan numaralaı, ligin kurumsal kimliğini yansıtacak şekilde

tek tip olacaktlr. Numaralann renkleri kulüp kurumsal kimliğinde olacaktır. (Bkz.çizim

|2.a\

59.1.6. Takımlar iç saha ıe dış saha fiınııalarında al,rı ı,eklaın hıılıınJurabilirler. l ı'ııııı iiıl, ırkı ı ç'

1an tarat,laı-ında bulunan rekIaıı-ı alanlarında 1eı, ıllıı-i ıck|ınılar_ ic ,.t]lıı ıı JıŞ ,lrIlı

tbrııalarında tarklı olabilir. l'akıınlat konu ile ilgiIi i-iglcı l)irektiiıii]gli'ııe lıildirilıı'-lc

hulunmak.ıorundaJırlar, ,ı
59.2.

59.2.1.

Formalar (Bkz. Çizim - 12.a) i 
; \

Formalar kolsuz, atlet biçiminde, renk ve desenleri itibarıyla hakem|eıı ile izl,eyenlerin

müsabakayı takip etmesini güçleştirmeyen özelliklerde olmahdlr. Takımlar, forrılanm ana

bir rengi olması şartıyla desenli formalan tercih edebilir. Ancak bu durumda numaralanry_,

gayet rahat okıınabilecek şekilde diiz bir zeminin iizerine kontrast renkte basılması gerekir.

a^-lacacli I ioler Viinetim Esasları Talimatı -44
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59.2.2. Takımlar Uluslararası Basketbol o1un Kurallannda öngörülen 0 veya O0 ve l ile 99
arasındaki numaralan kullanacaktr. Aynı takımda yer alan basketbolculardan bir veya bir
kaçı aynı numaralı formayı giyemezler. Sezon içerisinde basketbolcular forma
numaralarını değiştiremezler.

59.2.3. Takımlann formalannda yer alan numaralar, ligin kurumsal kimliğini yansıtacak şekilde
tek tip olacaktır. Numaralann renkleri kulüp kurumsal kimliğinde olacaktr.(Bkz. Çizim
12.a)

59.2,4. Tilm Kulüplerin, tescilli renklerini içeren açık rent rera hiLiıı lıelaz ı,cnk ve koyu renkler
olmak i.izere birbiriyle faıklı en az iki renk forma bulundurmalan gerekmektedir. Sezon
öncesinde talep etmeleri halinde Kulüpler, iki farklı renk içeren forma çalışmasıntn yanr

Sıra müsabakalarda oluşabİlecek bir rastlantıyı önlemek ve/veya özel giinlerde giymek
iizere üçiincü renkte bir forma bulundurmalanna izin verilebilir.

Kulüp, hangi formanrn ana forma harıgisinin yedek forma harıgisinin 3.cü forma olduğunu
Ligler Direktörlüğii'ne yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Ana ve yedek formalar aynı renkte ve aynı rengin farklı tonlannda olamaz. Kulübiin
tescilli renklerinden iiretilebilecek açık renk ve kolu renkleri içerecek formalar haricindeki
3.formanın rengi kulüp renklerinden faıktı olabilir.

Kulüpler, formalannın, şortlannm, ısınma tişörtlerinin, eşofrnanlarının birer ömeğini
reklamlan uygulanmış şekilde 15 Eylül tarihine kadar Ligler Direktörlüğü'ne göndermekle
yükiimlüdiirler. Formalann tasanmının ve örnek çalışmalannın dijital olarak Ligler
Direktörlüğü'ne gönderilmesi kabul edilmeyecektir.

59.2.5. Formalann birebir asıl ömeklerinin 1ukarıda belirtilen tarihe kadar onaylatılmak üzere
Ligler Direktörltlğü'ne ulaştırılması zaruridir. Ligler Direktörlüğü tarafından ürelimine izin
verİlmeyen ve/veya iiretİlmesi için yazılı onay alınmayan formalann müsabakalarda
kullanrlmasına izin verilmez.

59.2.6. Müsabakalarda hangi takımın hangi forma ile yer alacağına Ligler Direktörltığü karar verir.
İlgili karar Normal Sezon müsabakalannda 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. Ligler I)irektörliigii taralıntlan iıcı,hıııgi 1ıii ıı,l,ılig t,lnıadığı ıııktliıı]e
eı'sahibi lakıın açık renk. depIasman lakıırıı kcırtı rcıık liırıııı gırcceklcriiir,'I'iiııı ı:ıkııılIır
n-ıüsabakalarda heııı açık l-ıemde kol u reırk li,ıı,ıııı]ııı,ııı ı r anlaı,ııı,.üıi [-ıtılııı,ıılııı,ıı,ıık
zorundadırlar

59.2.7. Formanın ön yiiziindeki detaylar aşağıdaki şartlara uymalıdır: ,1'.i''- 
-' o 

o,. 
,;, \.

a. İmalatçı firmaııın logosu formanın ön yiiziinde sağ göğsiindd yer:, al4bilir ancaİk

kapladığı aları 12 cm2'yi aşmamalıdır.

b. Basketbolcunıın numarası ön yiiade iyi göriinen bir yerde Uuİİ-ulr, .rr.--İn
yfüsekliği en az 10 cm olmalıdır. Formanın ön yüziindeki diğer isim, işaret ve reklamlar
nrımaraya 5 cm'den yakın olamaz.

c. Kulübiin ismi, logosu ya da sembolü formanın ön yüiinde yer alacakıır. Ancak;
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ı kulüp ismi, göğüs reklamının mutlaka iizerinde yer almalıdır.

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

cm olmalıdır.

d. Formada kulübiin ismi değil, logo ya da semboliintiı bulunması durumunda, söz konusu

amblem yine reklam alanının iizerinde yer almak kaydıyla, imalatçı fırma logosu sağ

göğüste yer almak kaydıyla 30 cm2'den küçfü ve 50 cm2'den büyfü olamaz. Formanın

ön yiiziinde ya|ruzca bir markanrn reklamına izin verilir ve bu reklam ilgili sezon

boııınca değiştirilemez. Reklamın genişliği 40 cm'yi, söz konusu reklamda kullanrlan

harflerin yiiksekliği 8 cm'yi aşamaz. Reklamın iki satır olması durumunda harflerin

yüksekliği maksimum 6 cm olacaktır.

e. Lig logosu formalann ön yiiziinde sol omuz yöniinde çizimlerde belirtildiği şekilde (9

cm x 2,5 cm) yer alacaktır. Lig için bir sponsor bulunması halinde bu bölüm kompozit

logo (sponsorlu lig logosu) için kullanılacaktır. Bu logo Ligler Direktörlüğü tarafından

kulüplere bildirilecektir.

Formanın arka yiiziindeki detaylar aşağıdaki şartlara uymahdır;

a. Slrt numaras ı en az 20 cm yfüseklikte olacak ve formanın arka yiizeyini ortalayacak

şekilde yer alacaktır. Numara her haliikarda formalar şort içerisine sokulduğunda

okunacak şekilde yerleştirilmek zorundadır. Formanın arka yiiziindeki diğer isim, işaret

ve reklamlar numaraya beş (5) cm. den yakın olamaz.

b. sırt numarasının üst kısmında 6-8 cm yüksekliğindeki harflerle basketbolcunun adl veya

soyadı büyiik harflerle yazılacaktlr. Formalann arkasında yer alacak basketbolcu ismi

b<iltirnünde, basketbolcunun adının veya soyadının yazılmasl hususu basketbolcunun

tercihine göre belirlenebilecektir.

c. Kulüpler, TBF'nin onayını almak şartı ile, diledikleri takdirde, formalannın ön yiizüne

aldıklan reklamln dışında" formanın sırt tarafına basketbolcu adlsoyad'lnln altına ve

nunarantn üstiine ikinci bir reklam alabileceklerdir. Bu durumda basketbolcu adlsoyadl,

reklam ve sırt nrımarasr birbirlerinden ayn ve uzaktan kolayca algılanabilecek şekilde

tasarlanmalı ve yerleştirilmelidir. Reklamın yfüsekliği 8 cm'den daha fazla

olmamalıdır.

d. Kuliipler. TBF'nin onayını almak şartı ile diledikleri takdirde, formalarının ön yiiziine

ve arka yiiziiniin numara üstiıne aldlklan reklamın dışında, formanın bel tarafina ve

nurnııraıun altına üçiirıcü bir reklam alabileceklerdir. Bu durumda formaıun arka

yiiziindeki diğer isim, işaret ve reklamlaı birbirlerinden ayn ve uzaktgg*[olayca

algılanabilecek şekilde tasaılanmalı ve yerleştirilmelidir, Reklamın yülçckIiği 8 cm]den

daha fazla, genişliği 40 cm,den daha fazla olmamahdır. (Bkz. Çizim i 12:a) \ ıınıaı,anni

a]lına reklam alnıaı'aıı kuliipler bu alana arııı btırııllıır,,lıı ıt,scilli j,l'dııklaıı şrhiı!lçe,
isin-ılı,rini )azabilirlcr. i : ' " ,

e. Lig logosu arka yiiziinde en üstle ve orlada çizimlerde belirtildiği şekilde (9 cm x 2.5

cm) yer alacaktır. Ligler Direktörtüğü, Ligin ve katılan kulüplerin 
,niali 

yönden

güçlenmesi açrsından sponsor anlaşmaları yapması halinde formanln arkasında sponsor
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59.5.

59.5.1 .

59.5.2

@htilş,blE
logosu yer alabilir. Sponsor için kullanılmaması halindealacaktır. «uıı*,ıu"ui ıogo Ligler Direktörlü;;;;;;#il,'#,'#'şi:,ii:.:1?:''..

f kulüpler formann yan böltımlerine de reklam alabileceklerdir. sağ ve sol taraflarda ver

;|:Jİ',}'i 
farklı olabilir, Rekjamın ;Ş;;, den fazıaoımayacaktır.(Bl.

g Basketbolcular, gönilmeyecek şekilde takım formalangiyebilirler. --- Yvrvrgv !a^'u!r tonnalannın altına ince bir iç tişört

h, Forma sırtmda ba§ketbolcunun sadece adı ve/ueyasoyadı yazılacaktır. Bunun haricindekullanılmak istenen isim ya da farklı iuu."ı".İigı". oirektörlüğü,nıin iznine tabidir59.3. Şortlar (Bkz. Çizim - l2.a)
59,3,1, Şortıın bir paçasında imalatçı firmanrn logosu, I2 cm2'yi aşmayacak şekilde yer alabilir.59,3,2, Şortun sol paçasında Lig logosu olacaktır. Lig logosunun kullanımı Lige sponsor

lİffi ftl#:;i'*?,'#:j:t;:İrHlH-değiştirilebilir.""ir.,i""*.roLigier
59,3,3, Kulüpler Şortun sağ paçası dış kenanna reklam alabilirler. Bu reklamın bülıİklüğü

l"ffi:HtrilT,j&T. '' 
ty*'"tı*, e;* ,. çup; * *r,".,c,;; 80 cm2,yi

59,3,4, Şort paçasının iç tarafina ve şoİfun arkasına kesinlikle reklam alınamaz.59'3'5' Kulüpler Şortun yan. bölİimlerine de rek]am alabiieceklerdiı. Şortun sol tarafinda buiunanreklam, formanın sol tar. afrndaki ."tıu,nıa ş".t* sağ hrafında bulunan reklam, formanınsağ taıafındaki reklamla aynı olmak r"-"O"*. iiü.]t.ıL j]:ilj rckiııııı .ıı.jccı-] liırıııııı.iııul gulanabılir. Reklamın genişliği 8 cm'den 
'-"lİ."r**tır.(Bkz. Çizim - 12.a)59,3,6, Basketbolculann şortun altına giyecekleri ta}tlaIının, şortun aynl renginde veya siyahrenkte (tek ren]< ve desensiz; olruo g"."t-"tİ.İİ.

59.4. Çoraplar

Çoraplar en çok diz altına kadar ytiksekJikte ve tiim takırbeyazl aç ı k renk f iırma i l e ). si-ı ı jı( ko-r u ..rk, b,.,,;; ; ; ";;';';;*r''rffi .ffi 
"'1*::

olabi,ir, üzerinde işareı olarak .ua.* n'u.*- i;;;, iJ; velveya en fazla üç ince çizgibulunabilir, ÇoraPh başka bir Jige ait ,"u" ,. n*İ-İ, 
'ai. 

,.ı.ıu,n yer alamaz. y alnızcaimalatçı firmanın logosu, l2 cm2'yi aşmayJcak *İUİ"lİr r"rr'.
Eşofrnanlar (Bkz. Çizim - l2.b)

Takrmın logo veya sembolleri eşofmanJann ön yiiztinde olacaktır. Boyutlan ve yerleriÇizim 12 belirtilmiştir, Takımlar dileıse -k" ,o;;; ;;;;, işaretlere yer verebiliı.
E§ofmanlann sol ve sağ kol iizeri omuz hizasında reklam ,
I 2 cm, yi yıiksekı iği o .1,':yı g.ç...,. ;;;;' ;;';Jril;#"ffj]tfljrfİrrekJam uygulanmaz. --' '..' 'lvıq uq .Jlu 

i
l,.,]

F
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Eşofmarılann arkasında reklam yeı alabilir, Reklamın genişliği 40 cm'yi, söz konusu

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

durumunda harflerin yiiksekliği maksimum 6 cm olacaktır.

İmalatçı firmanın logosu, l2 cm2'yi aşmayacak şekilde yer alabilir.

Lig logosu eşofmanlann ön yiizünde sol omuz yöntinde çizimlerde belirtildiği şekilde yer

alacaktıı. Lig için bir sponsor bulunması halinde bu bölüm kompozit logo (sponsorlu lig
logosu) için kullanılacaktır. Bu logo Ligler Direktörlüğü taıafından kulüplere

bildirilecektir.

Isınma tişörtleri (Bkz. Çizim - |2.b)

Basketbolcular müsabaka öncesi formalannın üstiine ısınma tişörtleri giyebilirler. Ancak

bu tişörtler tiim basketbolcularda tip, renk, imalatçı ve reklamlan bakımındarı tamamıyla

aynı olmalıdır.

Isınma tişörtlerinin ön ve arka böli,imlerinde reklam yer alabilir reklamın genişliği 40

cm'yi, söz konusu reklamda kullanılan harflerin yiiksekliği 8 cm'yi aşamaz. Reklamn iki
satır olması durumunda harflerin yiiksekliği maksimum 6 cm olacaktır. Isınma tişörtlerinin

sol ve sağ kol iizeri omuz hizasında reklam yer alabilir. Reklamın genişliği 12 cm'yi
yüksekliği 6 cm'yi geçemez. Her iki kola da aynr reklam uygulanmalıdır. Kollara farklı

reklam uygulanamaz.

Kulüpler, lsınma tişörtlerinin arka yiizüne diledikleri takdirde. Isınma tişörtlerinin ön

yiizüne aldıkları reklamın dışında, basketbolcu adlsoyad'ının altına ikinci bir reklam

alabileceklerdir. Bu durumda basketbolcu adlsoyadı, reklam birbirlerinden ayn ve uzaktan

kolayca algılanabilecek şekilde tasarlanmah ve yerleştirilmelidir. Reklamın yiiksekliği l0
cm'den daha fazla olmayacaktır.

Takımlann isim, logo veya sembolleri tişörtlerinin ön yiiziinde sağ göğsiinde olacaktır.

Takımlar dilerse arka yüzde de aynı işaretlere yer verebilir.

Isınma tişörtlerinin sol göğüs hizasında Lig logosu yer alacaktır. Lig logosunun kullanımı
Lige sponsor bulrınması halinde Ligler Direktörlüğü tarafından değiştirilebilir.

Kullanıtacak logo Ligler Direktörlüğü taıafından kulüplere bildirilecekıir.

Isınma tişörtlerinde imalatçı firmanın logosu, 12 cm2'yi aşmayacak şekilde sağ göğsünde

yer alabilir.

Basketbolculann bu talimatlara aykın olarak başka aksesuar kullanması yasaktır.

Basketbolcular saç bandı, bileklik, dizlik vb. aksesuarlannda herha4gi' tf;'İ"hrı"
taşıyamazlar. Bu tiir malzemelerin iizerinde iiretici firmanın logosu bulpıamaz. Ancak bÜ,

tiiı malzemelerin üetici firmasının lige de sponsor olduğu dururrfarda_ .,logolu üriin

kullanılabilir. ',] 
-' ] '
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60. Yer Silici ve Teknik Personel Kıyafetleri

Yer silici ve teknik personelin, spor ayakkabı ve TBF veya Lig Sponsoru tarafından temin edilmiş
kıyafetleri giymesinin sağlanması zorunludur. Bu kıyafetlerin üzerinde Lig logosu velveya Lig
partner/sponsor logosu veya reklam yer alabilecektir.

6t. Su Mataraları./Pet Şişe Krhfları

TBF tarafından gönderilmesi durumunda, müsabaka esnasında, su matafalarlnlrı/pet şişe kılıflarının
takımlarca kullanrlması zorunludur. Bu su mataralannırı/pet şişe kılıflannın üzerinde Lig logosu

velveya Lig partner/sponsor logosu veya reklam yer alabilecektir.

62. TaraftarMateryılleri

Kulüpler ıaıafindan yaptınlacak hediye, pankart vb. iiriinler ev sahibi kulüp tarafından seyirciye

dağıtılabilir. Bu tiriinlerin iizerinde Lig logosu ve/veya Lig partner/sponsor logosu veya reklamı yer

alabilecektir. Dağıtılacak iiriinlerin Ligler Direktörlüğilnden onayının alınması zorunludur.

63. Pıspas

TBF tarafından gönderilmesi halinde, orta saha hizasında hakem masası önünde basketbolcuların

müsabakaya girerken ayaklannı silmeleri için paspaslar kullanılacaktır. Bu paspaslann iizerinde Lig
logosu velveya Lig partner/sponsor logosu veya reklam yer alabilecektir.

64. Rekiam Yasağ ve Sponsorluk Krsıtlaması

64.|. Ligin sponsor firma adı altında oynanmıısı 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.

64.2. Ligin mevcut ve potansiyel sponsor kategori listesi TBF tarafindan yayınlanır. Kulüpler ilan

edilen kategorilerde sponsorluk anlaşması yapamazlar.

64.3. Kulüpler yapacaklan veya imza altına aldıklan sponsorluk/partnerliVtedarik ve lisans

anlaşmalannrn bitiş tarihini, şartlannı, bedelini, var ise münhasırlık maddesini, var ise barter

usulü ahnan mal/hizınet içeriğini, anlaşma kapsamında verilecek olan ücretsiz bilet

adetlerini, ivedilikle Ligler Direktörlüğü'ne biidirmek zorundadırlar. Kulüp sponsorları,

mevcut ve potansiyel Lig sponsorlanna tannmış olan miinhasırhk haklarına uygun harekel

etmek zorundadırlar. Kulüpler, ligi destekleyen firmaların haklannın korunabilmesi

amacıyla, TBF tarafından bloke edilmiş sponsor/partner/tedarikçi ve lisansiye fiımalann

kategorilerinde faaliyet gösteren firmalarla sponsorluVpartnerlik/tedarik ve lisans

anlaşmaları yapamaz, promosyon kurgulayamaz, bloke kategorilerde faaliyet qgşleç91ı-dİğ:
firmalann reklamlannı gösteremezler. Bloke edilmiş kategorilerde fa3İİİet göstereİİi

müesseselere ait olan kulüpler, ait olduklan müessesenin bünyesinde bulujan bir,(1) marka

veya müessesenin ismi veya müessesenin bağlı bulunduğu kuruluşun tisİıti.'ddüanılacak

şekilde isim sponsorluğu anlaşmalan yapabilirler.

64.4. Takımlar müsabaka kıyafetleri de dahil hiçbir şekilde alkollü içki markalarınİ, sigara ve ilaç

markalannı reklam olarak alamaz ve taşlyamazlaı. Reklam yasağında Uluslararası Olimpiyat

Komitesinin ve diğer ilgili kurumlann kurallan geçerlidir.

@

F
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65.

65.1.

BöLüM-xlII

iriRazı,ın, i»eni vB »isipıix cEzALARI
sorumluIuklar

Ligler biinyesinde yer alan yöneticiler, görevliler, teknik personel ve basketbolcular, ligler
ile ilgili yayınlanmış bütiln talimat, yönetmelik, sirküler ve teamülleri bilmekle
yiikiirnlüdürler. Kulüplerin biiıııyesindeki yabancı uyruklu basketbolcu veya antrenörlerin
Ttirkçe bilmemeleri mazeret olarak gösterilemez.

Kulüp mensuplan toplum öniinde gelişen ve sonuçlan kamuoruna yansıyan tiim olaylarda
örnek teşkil edecek dawanış içinde olmak, resmi görevliler ile saygı ve centilmen]ik esaslan
dahilinde ilişkide bulunmak zorundadır.

Bütiin kulüpler, yönetici, teknik personel, basketbolcular ve taraftarlannın kurallara aykırı
davranışlanndan sorumlu olup bu konudaki aksine davranrşlardan ötiirü verilecek ceza ve

yaptınmlan yerine getirmeyi kabul eder.

Liglerin ilgili birimleri ve kulüpler, organizasyonla ilgili talimatlarla belirlenmiş
sorumluluk|annı aksaksız olaıak yerine getirmek zorundadırlar.

Cezaya Yetkili Kurumlar

Lig müsabakalannda" talimatlara aykın harekette bulunan kulüp, basketbolcu, yönetici ve
arıtrenörlere Disiplin Talimatı hiikiimleri uygularıır.

Bu talimatla belirlenmiş kurallann yerine getirilmemesi veya eksik uygulanması L ı
Temsilcisi raporlan ile tespit edilerek Teıısilei]cı, (-ııı,ı iiııııı bildirilir. 1'l]I 'niıı ilıili
birınılcri gerekJi görmesi halinde müsabakanın resmi görevlilerinden ek rapor isteyebilir.
Tenısi]cilcr Kuruiu taralıırdaı,ı iırce]eııen raporJır idıı,ı koııiı]ııı,cl.ı zıIirci ı,-,ıelı riisipJiıı
ihlali ştiphcsi içerir orsa Hukuk \1iişar irliğine ilcıiliı,.

Kurallar Gereği Kendiliğinden Uygulanan Cezalar

Resmi bir müsabaka esnasında müsabakadan çıkanlan (diskalifiye edilen) basketbolcu ile
saha dışı edilen antrenör, antrenör yardımctsı ve yönetici hakemin bu kaıarından sonra salon
ddhilinde sahayı görmeyen bir bölgeye gitmek veya hakemin tercihine bağlı olarak salon
dışına çıkmak zorundadır. Alrıca bu kişiler soyunma 6d451 1§ns|ç1|-ııılcLı]ar tliskılillr e

edildikleri nıüsabaka bitiş düdtiiüne kadar sııruıı;ııı ıı,.lıı.ıı1.]ı Lıılalıiliılcı,) ve diğer sportif
alanlarda bulunamazlar; basın toplantısı, röportaj vb. gibi etkinliklere katılamazlar. Bu
kurallann müsabaka esnasındaki ihlali dıırumunda hakem müsabakayı jwdurarak gerekli
uyanyı yapar. Buna rağmen ilgili kişi veya kişilerin karara uymamakta Siar etfuleri halinde
müsabak4 Baş Hakem tarafından tatil edilir. Bu durumda nihai karar TBF Yönetim Kurulu

66.

66.|.

66.2.

67.

67 .l.

65.2.

65.3.

65.4

tarafından verilir.

67.2. Disiplin Kurulu tarafiıdan ceza verilmiş kişiler, cezalı
takrmların yer aldığı resmi müsabakalarda;

ı,
t".-]

bulııııdukları süre içerisinde

,ı(

a. Protokol tribünü de dahil olmak tizere basketbol kariyerlerinden veya kulüp içindeki
statiilerinden kazanılmış serbest giriş hakkı, davetiye veya akreditasyon ile ücretsiz ve
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özel giriş hakkı verilmiş
iz|eyemezler .

(basın tribünleri de dahil) özel yerlerden müsabakal,ı

b. Kulüp içindeki görevleri nedeniyle kendilerine tanınmış bulunan haklar çerçevesinde,
salonlarda basketbolcu ve yetkili takrm mensuplannın girebileceği soy:nma odalarına ve

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

c. l-B| tarafından düzenlenen, basın toplantıları da dahil olmak üzere, her türlü toplantı,

açık oturum veya panellere katılamazlar.

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

teknik ve idari profesyonel kadro ile basketbolculann cezah olduklan müsabakalarda takım

sıralannın ve müsabaka sahasını çeweleyen çizgilerin 5 metre yakınında bulunmasına izin

verilmez.

@

67.4

Takım sıra bölgesi Uluslararası Basketbol Oüun Kurallan'nda tarif edilmiş alan olup cezalı

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

mesafe içerisinde bulunamazlar. Beş metrelik mesafe müsabakanın resmi görevlilerinin

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

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

olmadan drırum ilgili mercilere rapor edilir.

Disiplin kurulunca kulüplere verilen seyircisiz oynama cezasrrun infazı, ceza bulunan

müsabakalaıda aşağıda listelenen kişilerin dışında seyirci alınmaması suretiyle

gerçekleştirilir:

a. Ev sahibi ve misafir kulüp yönetim kurulu üyeleri ile başkanları,

b. Müsabakada yer alan takımlann yöneticileri, antrenörleri, kadroya girememiş

basketbolculan ve teknik çalışanlan,

c. TBF Başkanı, I l] I] Yönetim KuruIu Üyeleri ve diğer kurullannın üyeleri ile Ligler

Direktörlüğü personeli,

d. Müsabakanın oynandığı ilin Valisi, Gençlik ve Spor Hizmetleri il Müdürü, Şube
Müdilr|eri ve Devlet Protokolünde yer alan kişiler,

e. TBF Yönetim Kurulu kararıyla seyircisiz müsabakalan izleme izni verilmiş diğer grup

ve kişiler.

İstenmeyen Eylemter

Spor salonlanna seyirci alınmasından başlayıp seyircilerin tahliye edilmesine kadar geçen

siirede seyirciler talafından topluluk halinde belirli bir kişiyi veya grubu hedşf üty-ıi'rrnlhatap

alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kişiler taıafından aşağ*a$İİ. tahrik vdy4

taciz edici nitelil«e söz ve dawanışlarda bulunulması, aynı şekilde siyai, ırkç.,ı, etnik-reya
bölgesel aynmcılık içeren ya da herhangi bir takımın mensuplarını vdya se}ircilerini suç'

failleri veya suç örgi,illeriyle özdeşleştirecek pankart asılması veya sö! ve ,üavranışlarda

bulunulması, sahaya meşale vb. yanıcı, patlayıcı, parlahcı, yaralayıcı ya Üa _bu,tiir, olmasa

bile herhangi bir şekilde müsabaka bütiinlüğiinü olumsuz etkileyebilecek yabaıicİ madde

atılması yasaktır. Bu eylemlerin birlikte veya a}.rı ayn müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya

68.

68.1 .
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da miisabakanın olağan sey'inde siirmesi imkAnını ortadan kaldırması halinde, müsabakanın
ilk durduğu zamanda anons yapılacaktır.

68,2, SiYasi, ırkÇı, etnik veYa bölgesel aynmcılık içeren ya da herhangi bir takımın mensuplannı
veYa seYircilerini suÇ failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde gerçekJeşmesi
halinde müsabaka durdurularak anons yapıiacaktır.

68,3, Başhakemin kanaati veya tespitine göre sahada bulunduk]an süre içerisinde;
a, yukanda yer alan istenmeyen eylemlerin gerçekleşmesi halinde (l) numaralı anons

yaptınhr.

b, YaPılan i|k anonstan sonra eylemlerin içerik velveya çeşidine bakılmaksızın ikinci kez
oluşması halinde (2) numaralı anons yaptırıIıı.

c, iıı< itl arıons sonıasrnd a benzer veya farklı bir şekilde eylemlerin devam etmesi halinde
(3) numaralı anons yaptınlır.

d, yapıIan üç uyan anonsrına rağmen eylemlerin sona erdirilememesi veya
engellenememesi halinde başhakemter müsabakayı durdurarak (4) numarah anonsu
YaPhracaklar ve soYunma odasına gidecektir. Bu durumda olayı çıkaran seyirciler veya
gerekli görülmesi halinde salonrrn tamamında ya da diğer kıslmlannda bulunan
seyirciler salondan çıkanlacaktır.

e, BaŞhakemler, seYircilerin tamamen salondan çıkartılması yerine kısmen çıkartılarak
müsabakaYa devam edilmesine yarar 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
oları seyircilerin boşaltılması gerçekleştiğinde müsabaka kaldığı yerden başlayacaktır.

68,4, İstenmeYen eYlemlerin bireysel olarak yapılması halinde, eylemi gerçekleştirilen kişi veya
kişiler hakem velveyaLig Temsilcisinin talimatıyla derhal salondan çıkarıIacaktır.

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

68.6. Müsabakanın başhakemi, anons yapılmasına gerek olmaksızın doğrudan; müsabaka
öncesinde, arasında veya esnasında salonda bulunan kişilerin veya süada yer alan
basketbolculann sağlığını veya can güvenliğini tehdit edebilecek bir olay meydana gelmesi
durumunda seYircilerin kısmen veya tamamen salondarı çıkanlmasına yAda müsabakanın
tatil edilmesine karar verebilir. 

, J:..,.,ı;.

68.7. Lig Temsilcisi anons yapılıp yapılmadığına bakmaksızın, spor aıanıanİda. veya çewesinde
ıaraftarlann topluluk halinde yaptıklan istenmeyen eylemlerini rapo4ında tespit eder.

68.8. Tribiin]erin tamamen boşaltılması durumunda protokol böliimünde flıı yetıtıtileı ve Basın
Görevlileri dıŞında, her takrmın sezon öncesinde 1'l]t-'. e gönderilerıt'ç ;naksimum 25 kişi
ile sınırlı oları listelerinde isimleri ve görevleri belirtilen yöneticilbi-'ve. gerekli salon
görevlileri kalabilir. Bu listenin sezon öncesi bildirilrnemesi durumuıda o takım yöneticileri
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salonu terk etmek zorundadırlar. Sezon içinde yönetici listesinde değişiklik olması
durumunda değişiklikler I'B [: 

'ı c resmi yazı ile bildirilecektir.

68.9. Müsabaka öncesi ve sırasında havalı koma, darııl, zuma ve düdük benzeri araçlann

kullanılmasına izin verilmeyecektir. Salonda bu tiir giirültü çıkaran araçlann bulunduğunun

görülmesi halinde derhal salon dışına çıkanhr. Daıulun, bando ile berabeı kullanrlacak

olması ve yetkililerin dawlun bandonun bir parçası olduğuna ikna olması durumunda ise,

dawlun sa|ona alınmasına izin verilebilir.

68. l0. Salonlaıda seyircinin teşvik edilmesi amacıyla bando ve müzik gruplarınrn müzik

yapmasına izin verilebilir. Bu tür miizik gnıplannın, misafir takımın yedek sırası arkasına

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

da konuk takrm yedek slrasının karşı tribi.iniinde yer alabileceklerdir. §çs .i:tç,n,ıiı-ıdcn t()|]Liıı

tıl,unda olduğu süre bo1 unca kesinlikle miizik 1,a1 ını ı iı|-ıılıııııı ııe ııkıır. Aksi durumlarda l ig

Temsilcisi, ihlali raporunda tespit edeceği gibi grubun enstrümarılanyla birlikte salon dışına

çıkanlmalannı ilgili takım yöneticilerinden ve güvenlik sorumlulanndan isteyebilir.

69. İdari Konularda Zafıyet ve Disiplin Cezaları

İdari hususlar ile ilgili uygulamalar için Disiplin Talimatı geçerlidir.

70. Uluslırarası Basketbol Oyun Kurallarına Aylırılrk Hallerinde İtirazlar

Basketbol oyun kurallannın uygulanmasına veya müsabakanın sonucuna yönelik teknik

konulardaki itirazlar Müsabaka Talimatı ve Uluslararası Basketbol Oyun Kurallannda belirtildiği

şekilde yapılır. İtirazm işleme alınabilmesi için yatınlması gereken itiraz depozitosu 2.500 TL. dir.

Bu bedel yatınlmadan yapılan veya usulünce yapılmamış itirazlar incelemeye alınmaz.

BöLüM_XIV

EV sAHiBi KULÜBtJN SORUMLULUKLARI

7l. Güvenlik

Ev sahibi kulüpler, TBF Tatimatları, ilgili yasalar ve ilgili kurulların müsabaka güvenliğiyle ilgili
hiiküm ve kararlanru yerine getirmekten ve müsabaka güvenliğini sağlamaktan birinci derecede

yükiimlüdürler. Bunıuı için müsabaka salonunu güvenlik görevlileri ve seyirci pozisyonlannı,

sportif alanlar vb. tiim ilgili unsurları, yürürlükteki mevzuat, güvenlik birimleri ve TBF'nin

direktifleri doğrultusunda gerektiği şekilde diizenlemek zorundadır.

72.

72.|.

Salonlar

Ev süibi kulüpler, sezon boyunca müsabakalannı oynamak üzere bildirdikleri,şiot$ligin
oynanmasıyla ilgili tiim müsabakalaı ve ilgili antrenmaıılarda basketbolçU, seyİrci ve bdsın

girişleri ile mekanik, elektrik ve elektronik aksam, aydınlatma, seyir,lve spo1 a.lanlannın

kalitesi, tiim tribiin ve oturma alanlan, akeditasyon kontrolleri. seyir{i servis tiniteleri. bu

ve diğer TBF Talimatları hiikiimleri vb. konularla alakalı olarak'.,,tle'r birimden tam

sorumludurlar. Bu sebeple takımlan Ligde mücadele eden kulüpleİ"jezon öncesinde

müsabakalannr oynayacaklan salon yönetimleriyle TBF Talimatlannda yer blan koşulları

yerine getirecek şekilde anlaşma sağtamak ve uygulama yapmak zorundadırlar. İlgili
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72.2.

72.3.

72.4.

72.5.

,72.6.

72.7.

kulüpler salonla ilgili hata ve eksiklerin giderilmesi konusunda Ligler Direktörlüğü'ne karşı
sorumludurlar.

Kulüpler misafir takım seyircileri için, misafir takım tribüniine mahsus ve güvenli şekilde
erişilebilecek en az bir adet yiyecek/içecek satışı yapan büfe ile kadın ve erkekler için en az

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

Yasalar gereği u}uşturucu veya uyarıcl maddeler ile alkollü içeceklerin ve aynca her türlü
yanıcı veya parlayıcı maddenin salona sokulması ve satılması yasaktır. Ev sahibi kulüp bu

kuralın yerine getirilmesi için önlemlerin alınması hususundan sorumludur.

Ev süibi takım, misafir taklm so}.rınma odasınd4 antrenman ve müsabakalarda kullanılmak
iizere her bir antrenman ve müsabaka için en az 24'er büyiik (1,5 litre), l2'şer küçük (0,5

litre) pet şişe su bulundurmak zorundadır.

So)ıınma odalarrnın temizliği, hijyenik şartlara sahip olması ve ihtiyaç duyulacak temizlik
sarf malzemesi bulundurulması ev sahibi kulübtln sorumluluğundadır.

Hakemlere tahsis edilen odalarda rüat koltuklar, kapalı şişe su, meşrubat ve melwe gibi

alışürmalık, yeterli sayıda havlu, sabun, şampuan, buzdolabı bulundurulmalıdır.

Ev sahibi takım doping kontrol odasında rahat koltuklaı, okuyacak malzemeler ve içinde

Sağlık Kurulu tarafindan belirtilmiş teneke veya kapalı şişe içecekleri olan bir buzdolabı

bulundurulmasından sorumluduı.

Ev sahibi takım basın tribiinü için ayn güvenlik önlemleri almakla yfüiimlüdür.

KBSL müsabakalarının oynanacağı salonlaıda misafir soyunma odasına yakın misafir takım

antrenörlerinin kullanımı için ayn 1 (bir) oda daha tahsis edilmesi gerekmektedir.

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

yapabileceği, masa gtirer lilerine yakın ve müsabakanın izlenmesine engel teşkil etmeyecek

görtintii alanına sahip yerde üç (3) kişilik bir çalışma masası olacaktır. Bu müalde bir adet

çalışır durumda dizüstü bilgisayar, bir adet 30 sayfa/dk. hızında lazer yazıcı, kablolu ADSL
intemet bağlanİsı, elektrik bağlantısı mevcut olmalıdır.

ilııilaç dululnıası IıaIiı-ıde Kl]SL ınüsabakalarl ııtjlı iıakcııı \{\\, ll]ll]lı ııtl.ıllı,,lııılı ıı'ıi]sal-.lı1,1ı

stılırası hakeılı değeılendirnie le rinin 1apıiması ıc tespil cdi]tıı ıııılıırın rt,ııiJç,ıı izlcı'ıııe-i
amacır,la kullaırılmak üzere bül iik ekran tele\ iz\ ()ı,] hrılııııiıcaltıı,.

Antrenmın sıatleri

KBSL'de ev sahibi kulüpler misafir takımlar için, Normal Sezon veya Play-Off
müsabakasından bir giin önce müsabakanın oynanacağı saatte en az 90 dakikaıaıüsabaka
gtinü ise 10:00 - 13:00 saatleri arasında en az 60 dakika olmak,,üeıe müsaÜıitaıın

oynanacağı salonda iki sefer antrenman yapma imkanı sağlamak ,o1$Ouao. Antrenrriii{ar

için gereken salon kira ücreti ev sahibi kulüplerce karşılanır. Ü. , ,, , İ

72.8.

72.9.

72.11.

73.
,73.1.

72.|0.

ii __

73.2. TBL ve TKBL'de ev sahibi kulüpler misafir takımlar için, Normal§ezon.yeya PJay-Off

müsabakasından bir giiııı önce müsabakanın oynanacağı saatte en az 90 dakika müsabakann
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74.9

75.

75.1.
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oynanacağı salonda antrenman yapma imkanı sağlamak zorundadır. Antrenmaıılar için
gereken salon kira ücreti ev sahibi kulüplerce karşılanır.

Müsabaka Bileti

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

Daı,etil,c sal,ısı sel,irci kapasitesinin 7ol 0'unu geçen]e;/.

Ev süibi kulüpler, misafır takımın veya Ligler Direktörlüğii'niin talebi halinde, bu talimatın

Oturma Diizeni maddesine uygun şekilde Ligler Dhektörlüğunce belirlenen miktarda bileti

ücreti karşılığı misafir takım seyircilerine satmakla yiikiimlüdiirler.

Bireysel olarak gelecek misafir ta]<ım seyircileri için belirlenen miktar bilet salonun dış

k liimtinde ve ayn bir gişe açılarak satılmak zorundadır.

Misafir takımın yazıh olalak talep ettiği sayıda biletin satılmaması durumunda, talep ettiği

biletlerden sat mayanlannrn bedelini misafir takrm ev sahibi takıma ödemek zorundadır.

Misafir takım yöneticileri için VIP tribiinünde bir (l ) adet yer birinci (l.) sırada olmak

koşuluyla en az on (l0) kişilik yer aynlacaktır. Bu yerlerin, misafır takımın oynanacak

müsabaka için bu kontenjandan düa az yer talep etrnesi durumu hariç, herhangi bir şekilde
satlşa çıkması yasaktır.

Her kulüp sezonda oynayacağı müsabakalar için belirlediği bilet fiyatlarını sezonrrn ilk
müsabakasından en az bir hafta önce TBI-'1e bildirmek zorundadır. Rakip seyirci bilet fiyatı

o müsabakadaki aynı konumdaki ev süibi seyirci bilet fiyatı ile aynı olmak zorundadır.

Tiim sezon boyunca uygulayacağı en yiiksek bilet fiyatı en düştik bilet fiyatının maksimum

dört katı olabilir. Play-Off bilet fiyatları ev sahibi kulübiin sezon boyunca uygulanan en

yüksek bilet fiyatının o% 50'si oranında artınlabilir.

Kulüpler VIP tribiinlerinde, Devlet ve GS İl Müdiilüğü Protokolü, TBF Yönetim, Denetim.

Disiplin, Eğitim, Hukuk, Merkez Hakem ve Sağlık Kurulu üyeleri, Ligler Direktörlüğü

temsilcisi için, en geç miisabaka giiıü saat l0:00'a kadar Ligler Direktörlüğü tarafindan

bildirilecek sayıda yer rezervasyonu yapmak ve bilet temin etmek zorundadır.

Ev sahibi kulüp, lig sponsorlan ve/veya yayıncı kuruluşu tarafından Ligler Direktörlüğü

vasıtaslyla davetiye talep edilmesi durumunda, sponsor başına, kulübiiııı ev süibi bulunduğu

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

on beş (l5) davetiyeyi tahsis etmek ve müsabakadan en az bir giin önce Ligler

Direktörlüğü'ne ulaştırmak zorundadır.

Ev süibi kulüpler bastıracakları müsabaka biletlerinin ön yüzü üzerinde Liglerinin logosuna

yer vermekle yükiiınlüdilı. Alrıca kuItip l1ıgçlaı,ıııa ,.lı rç'ı ıcı,ıııcsi tıi.i;_,.' cdilıı'. TaleP

edildiği takdirde ömek bilet formatı Ligler Direktörlügü tarafından paylgşflır. ' '',.

Müsabaka Görevlileriyle İüşki j ' 
,',

Ev sahibi kulüpler l_ig Müsabakalannda görevi olan, Lig{ Temsikisi, ,üiak".

Değerlendiricisi ve Hakemlerin ulaşım, konaklama ve diğer ihtiylplanm karşrldmakla

yükiırnlü değildirler. Bu nedenle ev sahibi veya misafir kulüp yonetiötiqri Ja.9_}emsiten
üçiirıcü kişiler görevlilerle herhangi bir nedenle temasa geçemezler,

§iizlecıneli I iolar yönctim Fcıslırı Talirnalr _ §§ _

74.

74.1.
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75.2. Kulüpler ev sahibi olduklan müsabakalarda görev yapacak Masa Görevlileri atanması için İl

Hakem Kurullan ile koordineli çalışacaklar ve olası değişikliklerden ilgili kişi/kurumlara

bilgi vererek herhangi bir aksaklığa sebep olmayacaklardır.

16. Tesisin Müsıbakılar İçin Dekorasyonu

Ev sahibi kulüpler müsabakalann oynanacağı tesisleri bu talimatta yer alan şartlar dAhilinde ve

Ligler Direktörlüğü'niın onayını alarak dekore etmekle yiikiirnlüdtır. TBF Liglerin kurumsal

kimliğini uygulamak amacıyla tesisleri dekore edebilir.

77. Sıhaya Yabancı Madde Atılmasına Karşr Alnacak Önlemler

7'7 .1 . Ev sahibi ıakım, müsabakalarda sahaya yabarıcı madde atılmasından tam sorumlu

olduğundan her tiiırlü önlemi almalıdır. Müsabakalarda sahaya yabancı madde atılmaslnı

engellemek için eksik her tiirlü önlemi aldırmak Lig Temsilcilerinin 1ı'ıkisin.lcılir.

77.2. Kulüpler, Resmi Emniyet ve TBF görevlilerinin koordinasyonuyla kapılardaki üst

aramalannın en üst dtizeyde titizlikle gerçekleşmesini sağlamahdırlar. Sahaya atılabilecek

hiçbir cisim, ilgili yasalarda belirtildiği şekilde salon içerisine alınmamalıdır. Bunun için

kapıda numarah emanet sisteminin yanı sıra bozuk paralar için aşağıdaki maddede belirtilen

büfe kuponları veya bağış kumbaraları kullanılmahdır.

77.3. Kulüpler salonlannda faaliyet gösteren büfelerin bozuk para ile çalrşmasını engellemek

gerektiğinde yeni işleyişler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak zorundadırlar,

77.4. Kulüpler büfelerde, sahaya atıldlğında yaralanmaya veya müsabakanın durmasına yol

açabilecek hiçbir maddenin satılmamasını, içeceklerin sert kutu veya şİşelerde değil Plastİk

veya karton kaplarda ve kesinlikle ağzı açık olarak saülmasını sağlamalıdır. Bu konudaki

tiim sorumluluk ev sahibi kulübe ait olup, salon kendisine aitse büfe işletmeleriyle olan

sözleşmelerine, salonu başka bir kuruluşlan kiralama durumıında ise kiralama yaptlğı

kurumla olan anlaşmasına bunu sağlamaya yönelik maddeleri koydurmak zorundadır.

BöLüM-xV

DOPİNG İıB ırücıunıB
78, Genel

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

biinyesinde yer alan tüm kişiler doping ile mücadele konusunda ortak davranış içerisinde olmak

yükiimlülüğiiıııdedirler.

79.

79.|

79.2

Dopingle Mücadele ,i: .''"" 
-

Liglerde yer aları her basketbolcu, uluslararasl olimpiyat komitesi " (Iöc) tarafından

belirlenen doping içeren maddeleri ve WADA (Diirıya Doping ilj Mücadele Ajansı)

tarafindan belirlenen dopingle mücadele kurallannı ve cezalannı bilmeR.ve tamaırıen uymak

zorundadır. i. .,\.]
TBl: onayı ile Dopingle Mücadele kurulu veya diğer yetkili kurumlar seiön i{inde veya

dışında doping kontrolü yapabilirler. Doping kontıolü FIBA ve WADA,nın Uluslararası

Mevzuatına uygıın düzenlenmiş ulusal kurallara bağlı olarak yiirütülecektir,

§^-l^^-^l: I ;^|^- v^__1:.. E.--|-_ T^l;_-+,
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79-3.

79.4.

79.5.

80

Tiim doping kontrolleri için gerekli her türlü gider Ligler Direktörlüğü tarafından karşılanır.

Basketbolculaıdan ilgili talimatta yer aldığı şekilde numune alınır,

Numune verecek basketbolcular, müsabaka bitiminden sonra, kendi so},unma odası dahil

hiçbir alana uğamadan direkt olarak doping kontrol odasına gitmelidir. Aksi durumlarda

Dopingle Mücadele Talimatı çerçevesinde işlem yapıhr.

BöLüM - xV[
KADINLAR BASKETBOL strPER LiGİ 6BsL)

KBSL'nin Yapısı

c^-l-"_Ati I ialaı V^nafitn Fcaclat Talİrnıtı _57_

I(BSL, Lig Kurulunun görüşleri dikkate alınarak TBF tarafından hazırlaıımış talimat ve statiilerde

belirtilen sayıdaki spor kulübiinİın büytik kadınlar kategorisindeki takrmlarınrn oluşturduğu

Kaduılar Basketbol Süper Ligi'dir.

8l. Statiiler

81.1. KBSL statiisü

81.1.1. Normal Sezon müsabakalan

Normal Sezon müsabakalan, on dört (14) takrm aıasında, her takımrn biri kendi sahasında

diğeri rakip takımın süasında olmak iizere deplasmanlı, iki deweli ve lig usulü oYnanır.

Bu müsabakalar sonrası yapılan puan sıral.ımz§ına göre;

ı Birinciden sekizinciye (l._8.) kadar, ilk sekiz (8) sırayı alan takımlar "PLAY_OFF"

müsabakalannı oynamaya hak kazanırlar.

ı Dokuzuncu (9.), onuncu (lO.), on birinci (l1.), on ikinci (12.) sırayı alan takımlar

sezonu tamamlamrş olurlar.

ı 1'ürkile Kadınlar Basketbol Süper Liginde:

]0l ti-]019 sezonu stlnuırda Norııal l_ig ııriisabaka]ıı,ı ü.rılııı .'lılrtıııı ııı'ı,., ui]ı'c iııı iictjlıçıi

(l3.) re on dördüncü ( 1,1. ) olarak soıı iki sıraı ı a]an tıkını]ıı"

20l9-]020 sezonu st'ııruı'ıda Nonnal [,ig nıiisahakaIırı üliii]ıı !ltıı,ttı,]1Lıi,]ı :i]ı,c ,ıı,ı hiı,ıııei

(ll). on ikinci(l2) on üçüncü (l3.) ıe tın dördüııcti ıl,.1.ı ı,larak sılıı ıliiı,l sırarı ıiiaıl

takımlar.

nıüteakip sezoniJa'I'ürkil,e Kadıır]ar Basketbo] l, Ligiııde r cı,ılıı,l:ri,

8l . l .2. Play-Off müsabakalan

*PLAY_OFF",ıın tİİırn turlannda takımlann ligde oynamış otduklan ı4s§abakalann

sonuçlaİı ne olursa olsun müsabakalar 0-0 başlaı, *
|i ş

o Play-Off Çeyrek Final Müsabakalan '[.',i |, : , ,

Normal Sezonu ilk 8 sırada bitiren takımlar; ', . "

Birinci (1.) ile sekizinci (8.) (Turun galibi ..A,, olarak isimlendirilir.) 
'' ,, ,,,,'"/

ikinci(2.)ileyedinci(7.)(Turungalibi..B,,olarakisimlendirilir.)
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Üçilncü (3.) ile attıncı, (6.) (Turun galibi "C" olarak isimlendirilir.)

Dördüncü (4.) ile beşinci (5.) (Turıuı galibi "D" olarak isimlendirilir.)

şekJinde eşleşirler.

Çeyrek Final müsabakalan kazanılmış iki (2) müsabaka iizerinden oynanır ve bu turda
ilk müsabaka, Normal sezonu üst sırada bitiren takımın sahasrnda ikinci müsabaka
rakİp süad4 üçtincü müsabakanın gerekmesi halinde Normal Sezonu üst sırada bitiren
takımın sahasında olmak iizere sıra ile oynanrr.

ı Play-Off Yan Final Müsabakalan

Çeyrek Final miisabakalan sonucunda tur atlayan A - D ve B - C takımlan arasında

oynanır. Turu geçen iki takım finalde eşleşirler.

Yan Final müsabakalan kazanılmış üç (3) müsabaka iizerinden oynanlr ve bu turda ilk
iki müsabaka, Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında üçiincü müsabaka ve

gerekirse dördiincü müsabaka rakip sahad4 beşinci müsabakarıın gerekmesi halinde

Normal Sezonu tist sırada bitiren takımın süasında olmak iizere sıra ile oynanır.

ı Play-Off Final Müsabakalan

Final müsabakalan kazanılmış üç (3) mtisabaka iizerinden oynanır ve bu turda ilk iki
müsabaka, Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında üçiincü müsabaka ve

gerekirse dördtincü müsabaka rakip sahada, beşinci müsabakann gerekmesi halinde

Normal Sezonu iist sırada bitiren takımın sahasında olmak iizere sıra ile oynanlr.

Final müsabakalaıı sonunda rakibi kaışısında üçüncü galibiyetini alan takım Kadınlar
Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olur.

8l .2. Tiirkiye Kupası Statüsü

Tiiıkiye Kupası müsabakalan, ligin ilk devresinin tamamlanması neticesinde ilk sekiz (8) sırayı alan

takımların katılımıyla oynanır. Ligin ilk devresinin tamamlanması neticesinde iki ya da daha faz|a

takım aynr puana sahipse bu takımlar arasındaki sralamanın belirlenmesi için genel averaj kriteri

uygulanacaktır.

Ttirkiye Kupasının oynanacağı tarih şehir velveya şehirler'l l}i] Yönetim Kurulu karan ile belirlenir.

o Çelrek Final Müsabakalan

Çeyrek Final müsabakalan; ilk devresinin tamamlanması neticesinde (13.Hafta) ilk sekiz
(8) sırayı alan toplam sekiz (8) takım arasrnda tek müsabaka iizerinden eleme usulü

oynanır.

Ligin ilk dewesini ilk 8 sırada bitiren takımlar;

Birinci (1.) ile sekizinci (8.)

İkinci (2.) ile yedinci (7.)

Üçtincü (3.) ile altıncı, (6.)

Dördiirıcü (4.) ile beşinci (5.)

@

{l,.
1L
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şeklinde eşleşirler.

Sekizli Finalin ilk gilnü l- 8 ve 4-5 eşleşmeleri, ikinci gi.inü 2-7 ve 3-6 eşleşmeleri (*) oynanrr.

c) K3SL Direilörlüğü gerekli gördüğiı hallerde İIk ve ikinci giin eşleşmelerinde giin

değişikliği yapabilir. Gün içerisinde oynanacak müsabakalarda yayıncı kuruluş talebi göz

öniinde bulundurularak müsabakalarda sıra değişikliği yapılabilir.

ı Yan Final Müsabakalan

Yan Final miisabakalan Sekizli Finalin 3. gilnü birinci turu geçen dört (4) takım arasında

eleme usulü oynıırur.

Yan Final Müsabakalan, Çeyrek Final Müsabakalannda ilk gün [(1-8) ve (4-5)] oynayan

takımlar birbirleriyle, ikinci gtin [(2-7) ve (3-6)] oynayan takımlar birbirleriyle eşleşirler.

ı Final Müsabakası

Yan Final miisabakalan sonunda tur atlayan iki takım Sekizli Finalin 4. giiniinde final

müsabakası yapmaya hak kazanır. Yan Final Mtisabakalan sonunda ilk finalist olan

takım Final Müsabakasında A Takım olarak yer alacaktır. Final müsabakasını kazanan

takım Kadınlar Tiirkiye Kupası Şampiyonu olur.

81.3. Cumhurbaşkanlığ Kupası Stattisü

Cumhuıbaşkanlığı Kupası müsabakası, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde, Play-Off Şampiyonu
olan takım ile Tiirkiye Kupasını kazarıan takım arasında tek müsabaka iizerinden oynanlr.

Cumhurbaşkanlığı Kupasınrn Müsabaka tarihi ve oynanacağı şehir llil Yönetim Kurulu kararı ile

belirlenir.

Ancak;

ı Play-Off Şampiyonu ve Tiirkiye Kupası Birincisi takrmın aynr olması durumunda,

Cumhurbaşkanlığı Kupası için Play-Off Şampiyonu ile Play-Off Finalisti karşılaşırlar.

ı Pla], O1l' Şanıpi),onu vera I'ürkile Kupası [}iriııcisj tıIaı,ı ııı[ııııııı ıı,ıiiıcııl;p \c,/()n(lı ]irc

katılnıaıırası halinde Pla} -O1'1' [:inalisti Cunrlıurbaşkaırlı ğı Kul-ı151 iııiisrilıakaıııı.iıı i,r ıııııııar ıi jıak

kazanır.

ı Pla1,-OlT Finalisti olan takınıın C uıııhurbaşkanlığı Ktılıa_sı rır ı,ıiııı,ııı iıı].kı eidc .ıı]ıc.i l]a]inde hLü

takımın da müteakip sezonda lige katılnıaınası dııruııııııı,.iı liiıkilc lıııpısı 1jıııli:lı
Cumhurbaşkanlığı Kupası ıı-ıüsabakasında o\naI]ta\ a hak kazanıı,

82.

82.1

Talumlann Avrupa Kupalarında Temsil Hakkı

Takımlann uluslararası kupalarda temsil haklan Normal Sezon. Play-Off ve Tür-lİye-Kupası

müsabakalan sonuçlan dikkate alınarak belirlenir. ,'. ,,

Uluslararası FIBA/ FIBA Europe organizasyonlarda Türk takımlarına;lemsil hakl« Ligler

Direktörlüğü tarafından tespit edilir ve TBF Yönetim Kurulunurİ] onayını müleakip

kesinleşir. ,' ,i
-.r'

82.2

Sözleşmeli Ligler Yönetim Esaslan Talimatı - 59 _



83.

83. ı

Lig sıralaması,

Başan kriterl erine göre
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üukandan aşağıya doğru öncelik verilerek oluşur. Tekarlanan
ettikleri en üst derecede sayılırlar ve müteakip tekrarlarda

takımlar sadece hak
derecelendirilmezler.

(l ) Play-Off Şampiyonu

(2) Play-OffFinalisti

(3) Normal Sezon l.si

(4) Yan Finalde Elenen Takımlardan Normal Sezonu Düa Üst Sırada Bitiren
(5) Yan Finalde Elenen Takımlardan Normal Sezonu Düa Alt Sırada Bitiren
(6) Ttirkiye Kupası Şampiyonu

(7) Normal Sezon 2.si

(8) Normal Sezon 3.sü

(9) Normal Sezon 4.sü

(10) Normal Sezon 5.si

(l l) Normal Sezon 6.si

(l2) Normal Sezon 7.si

(l3) Normal Sezon 8.si

(l4) Normal Sezon 9.su

( l5) Normal Sezon lO.su

( l6) Normal Sezon l l .si

(l7) Normal Sezon l2.si

( l8) Normal Sezon l3.sü

( l9) Normal Sezon l4.sü

83,2, Lig sıralamasl bu kıiterler iizerinden TBF Yönetim Kurulu tarafından tescil edildikten sonra,
AvruPa KuPalanna katılmak iizere Ligler Direktörlüğü tarafindan bir numaralı kupadan son
sıradaki kuPaYa kadar boŞ olan kontenjanlar için, tescil edilen sıraya göre takımlara teklif
yapılır.

83.3.

83.4.

Sözleşmeli Ligler Yönetim Esasları Talimatı -60-
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Müsabakalara katrlacık Basketbolcular

Müsabaka Talimatı ve Sözleşmeli Basketbolculaı, Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında yer

alan koşullan sağlayan basketbolcular KBSL müsabakalarına katılabilirler.

L]l6 re dal-ıa alt 1aş kategorilerindeki baskeıbtılcular Kl]SL ıııiisalııkıı l,iı(iı'o]ırıııdx \er

alamazlar.

84.2.

85.

85.1 .

84.3. KBSL'de yer alacak basketbolculann tescil, vize ve transfer işlemleri için TBF Sözleşmeli

Basketbolcular Tescil, Lisans ve Transfer Talimatının ilgili hfüilrnleri geçerlidir. Kulüplerin

ve basketbolculann sözleşme işlemleri her yıl 'l I]I] Yönetim Kurulu tarafından l Temmuz

tarihine kadar iları edilen sözleşme ve transfer takvimine uygun olaıak yapılır.

84.4. KBSL'de yer alan takımlann a|tyapı basketbolculan sözleşme yapmadan takım kadrosunda

yer alabilir ve oynayabilir. Bu tip basketbolcuların tiim sorumluluklan (ödeme, ferdi kaza,

sigorta vergi vb.) kulübe aittir.

KBSL'ye katılacak talıımlann resmi müsabaka kadrosu en fazla on iki (12) basketbolcudan

teşkil edilecek ve takımlar müsabakalarda en az on (10), en fazla on iki (|2) basketbolcu ile

sahada yer alabilecektir.

Ümit, Genç veya Yıldz Talrrmlanndan Yetişmiş Basketbolcular

Takrmlar, resmi müsabaka kadrolannda ülkemiz timit, genç veya yıldız takımlanndan

yetişmiş en az altı (6) sözleşmeli basketbolcuya yer vermek zorundadır. Bu altı (6)

sözleşmeli basketbolcudan en az birisinin yirmi iki (22) yaş veya altındaki bir basketbolcu

olması zorunludur.

süaya 10 kişi ite çıkan takımlar resmi müsabaka kadrolannda ülkemiz ümit, genç ve yıldız

taklmlarındarı yetişmiş en az altı (6) sözleşmeli basketbolcuya yer vermek zorundadır. Bu

altı (6) sözleşmeli basketbolcudan en az birisinin yirmi iki (22) yaş veya altlndaki bir

basketbolcu olması zorunludur.

sahaya dokuz (9) veya daha az saylda kişi ile çıkan takımlar, talimatlardan doğan cezai

yükiımlülükleri saklı kalmak tizere talimatlardan hakkı olan en yüksek sayıda yabancı

uyruklu basketbolcuya kadrolannda yer verebilirler. Bu durumda kadroda bulunan

sözleşmeli Türk basketbolculardan en az birisinin yirmi iki (22) yaş veya altındaki bir

baskelbolcu olması zorunludur.

Aşağıdaki statiideki basketbolcular takımlann sahaya çıkan kadrolannda ülkemiz ümit, genç

veya yıldız takrmlanndan yetişmiş basketbolcu olarak sayılırlar.

a. kamu görevi, çalışma veya başka nedenlerle 1ı.ırtdışında bulunan Türk ailelerinin

çocuklan olması nedeniyle müsabaka talimatına göre istisna_*5ğtııltına..giren

basketbolcular. ,| 
" 

'..,..

b. Doğumdan sonra Tiirk vatandaşlığına geçmiş ve büyiikler kaiggorişi4de Tiirk Milli
takımlannda oynayarak veya önceki sezonlarda talimatlardan kaİdnılmış ülketniz üıtİit,

genç ve yıldız takımlarından yetişmiş olma koşulunda istisna haklır'olan basketbolcular.

Takımlar takım kadrolarında bu statüde en fazla bir (1) basketbolcu bülundürabİlirler.

Doğumdan sonra Tiirk vatandaşlığlna geçmiş ve büyfüler kategorisinde Tiirk Milli

84.5.

85.2

85.3.

85.4.

sözlesmeli Lisler yönetim Esasları Talimatı -6l _
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takrmlarında oynayarak ülkemiz ümit, genç ve yıldız takrmlanndan yetişmiş
basketbolcu hakkını kazanan basketbolcular; milli müsabakaya katılmama nedeniyle
Disiplin Kurulu tarafindan cezalandınlmalan halinde bu hakkı kaybederler.

Doğum yoluyla K.K.T.C. vatandaşı olması nedeniyle Müsabaka Talimatrna göre istisna
kapsamına giren basketbolcular. Takımlar takım kadrolarında bu statüde en fazla bir (1)

basketbolcu bulundurabilirler.

Yabancr Uyruklu Basketbolcular

Yabancı Uyruklu Basketbolcu Tanımı

Ülkemizde tescilli her haııgi bir kulüpte iirnit, genç veya yıldız basketbol takımında en az bir
sezon resmi müsabakalarda yer almamış \,e} a o) nanıIş olsa bile ()\ rüadIğı döncnıdc
uluslararası mevzuat hükümlerine göre '[ürk Milli tak ııı,ı laı,ııırlı t,ır ıııınıasIııı izin ı cıilı-ı,ıenıis

bir basketbolcu yabancı uynıklu basketbolcu olarak sayılır. Sicil l-isan.. lalin,ıııtının ilgiJi
hükümleri kapsamında islisnai koşullardan vararlanarak iilkenıizıle alı ııl-ıı kaıegorileı,iı-ıtle

y'er almak üzere Yönetim Kurulu kararı1,1a tescilinc iziı rı,rilıniş. aııııc ve're_ra hiıhısı
doğumdan Türk vatandaşı olmal,an veva Ttirk \iiIli ıakııı,ılarıı,ıilıı tır ı,ıııııa lıiıktıı
kazanamamış 1'abancı ul'ruklu baskelbolcular- iiikcnıiz iiıniı. !ıcı]ç \ (, r ilı,lız 1ıkıı,ııtliııı

),etişmiş basketbolcu statüsünde sar,ılnıazlar.

86.1.2. Kulüpler, TBF Sözleşmeli Baskeıbolcular Tescil ve Lisans Talimau hüki,imlerine sadık
kalmak kaydıyla l Temmuz tarihine kadar 'l-I]F Yönetim Kurulu tarafından ilan edilen
Transfer Takvimine uygun olarak yabarıcı uyruklu basketbolculannı değiştirebilirler.
Erteleme müsabakalan ve larihleri dikkate alınmaz.

86.2. Kadroda Yer Alabilecek Yabancı Uyruklu Basketbolcular

86.2.1. KBSL'de yer alan takımlann, aynı anda tasdik ettirilmiş olaıak bulundurduklan en faz|a a|tı

(6) sözleşmeli ve lisanslı yabancı uyruklu basketbolcudan, en fazla dört (4) tanesi resmi
müsabaka kadrosunda, en fazla üç (3) tanesi sahada yer alabilir. Bu yabancı ulruklu
basketbolculardan en az iki (2) tanesi Avrupa Kıtası içi ülkelerden birisinin uyruğuna sahip
olmalıdır. Bir takrm kadrosunda sadece üç (3) yabancı uynıklu basketbolcu bulunduruyorsa
bunların en az bir (l) tarıesi Avrupa Kıtası içi ülkelerden birisinin uyruğuna sahip olmalıdır.
Bir takım kadrosunda iki (2) yabancı uyruklu basketbolcuya yer veriyorsa bu takdirde

süaya Avrupa kıtası içi basketbolcu çıkartma mecburiyeti bulunmamaktadır. Aynı andan

tasdik ettirilmiş altı (6) yabancı uyruklu basketbolcuya sahip olan kulüpler bu

basketbolculanna ilaveten yeni bir yabancı uyruklu basketbolcu lisansı çıkarmak
istediklerinde bu yabancı uynıklu basketbolcudan birinin sözleşmesini feshetmek veya
geçici transfer ile başka bir takıma vermek zorundadırlar. Bu durumdaki bgşkğibolcuların
toplam sayısı bir sezon ikiyi (2) aşamaz. 

.,ti.ı
86.2.2. Heı ne koşulda olursa olsun, kadroda bulunan yabancı uyruklu basketbottulann aynı anda

c

86.

86.1 .

86.1.]

en fazla üç (3) tanesi sahada yer alan beş (5) basketbolcu arasında bulunabİlir.
(4.) ise yedek statiisiinde olacaktır.

86.2.3. Yabancı uyruklu basketbolculann oynatılması sorumluluğu takımın antrenöriine a'itttn-'

uorouncusu
İı.,

',a
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87.

87.1.

Bir takımın dört (4) yabancı uyruklu basketbolcusunu aynı zamanda müsabakaya soktugutespit edildiği anda müsabaka durdurulur. Dört (4) basketbolcudan biri dışarı çıkarıhrkenihlali yapan takımın arıtrenörü teknik faul iie cezalandınlır. Tespit yapıldığı anda hatahdeğişikliklerden sonra heniiz saat çalışmamışsa döıdüncü (4.) yabancı uyruklu basketbolcudışan çıkanlır ve teknik faul verilmeden müsabakaya devam edilir.
Dört (4) yabancı uyruklu basketbolcuya aynı anda sahada yer vermiş takım veya rakibi buaıada sayı atmlşsa veya faul yapmışsa afilan sayı veya yapllan faul iptal edilmez ihlaiyapıldığının tespit edildiği andaki, yani diğer bir deyişle müsabakanrn durduğu andaki skorve fauller geçerli sayılır.

ıhlalin tekan halinde antrenör bir kez daha teknik faulle cezalandınlıp iki (2) teknik faulden
müsabakadan ihraç edilir.

Antrenörler ve Sahaya Çıkacak Diğer Takım Mensupları
Takımlann resmi müsabakalarda sahaya çıkacak kenar yönetim kadrosu baş antrenör, bir(1) yardımcı antenör, doktor, masör dahil olmak iizere dokuz (9) kişiden fazla olamaz.
SahaYa Çıkacak dokuz (9) kişiden en az 1edisinin (7) Türk Vatandaşı olması zorunludur.
SahaYa Çıkacak kenar yönetimi kadrosunun dokuz (9) kişiden az olması halinde en fazla l.,ıı,(l) kişi Tiiık vatandaşı olmayabilir. IJaş anıreniir ...,, .,,ıil,nıc, iıııtıcıı(iı rılül]iısııııı
bakı]maksızln sahara aırtrenör kimligi iIc çıkacak kişilcı iıı eıı ız lıir ıancsi liiı.i. ııtındıırıolnııL zıırundad ır,

yukarıda görev tanımları yapılan kişilerin herhangi birinin veya bir kaçının bulunmaması
durumunda yerlerine başka bir görevli sahaya çıkan yönetim kadrosunda yer alamaz.
sezon başında resmi kulüp doktorunu bildirmiş ve sahaya çıkış beigesi almış kulüpler,
miisabakalannda doktorun salon içinde sahara krılar ulaşıIııi.ıliı hiı.ktıııııııı..]ıı olduğunu Lig
Temsilcisine göstermeleri halinde doktor yerine fizyoterapist ile sahaya çıkabilirler.
Doktor, fizyoterapist, masöİ ve kondisyoner gibi görevleri olan kişilerin bu vasıflanru
belgelendirmeleri ve 'ft]I. larallndan seztın öı.ıcesi tırı:ıııize eıJilccek i]ıiii ıcnıincı.lcrc.
kalılarak onar almaları zorunluılur.

87,2, I(BSL'de görev yapacak baş arıtrenörler "A", yardımcı antrenörler ise en düşiik ..B''
kategorisi lisansa sahip olmalıdır.

Baş antrenör ve yardımcı antrenörler;

a, Basketbol müsabakalarında anlrenör r e ı aıtlııııcı aıılı,cııiiı. oIaı.ak giirç,r r 11-11çxi;
kiŞiIerin TBF.\ntrenör Talimatına ,}su,, ,,lrruk ııııı.cııiıı ,...].:...i,,., ...İ,,..','" , ,.r. ,

iÇin ıizesini \aPtlrnllŞ ıılınaları re ilci]i ıaiııııııılırrlı h,..liı,ııi.ıı şııı.ıl:ııı.ıgıi'ıı;;eliı.ıııe.izorunludur. /'
b. Kulüpleri ile sözleşme imzalamak ve noterden aldık]an i.- ,i.İlnİll"4n' 

' '' ' 
. .

teslim efnek zorundadır. Herharıgi bir nedenle sözleşme yapmasındi ,utri"a, uuı*-
antrenörler bu durumlanru TBF'ye yazılı olarak bildirirler. Bu kişiler hakkida.nihai
karar Eğitİm Kurulu tarafından verilir. ^:*r.r,_l .-
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8,7.4

@siş"ğİilt
c.Basketbt.ılınüsabaka]aııırakaıılacaktakımlırrı.jacııl.ızIıil.iüıltfeü-!öIi]l]g(jr.\\ıl]].]lı.(ı

gereklidir.Sahadal'eralanlakıııılarınbirininrelahcril'isılıillhaşlııtiıcııı,zlıirgiircr]i
]nırentı. brılunııaınası halinde nıüsabaka başlatllınaz ı c ılııil cJilir.

Müsabakalardataklmsırabiilgesindeyeralacakyukandatarifedilenkenaryönetimineait
kişilerin Ligler Direktörlügtl tİafından onaylarrmış Sahaya Çıkış Kartı'na sahip olmaları ve

bu kartı gOrllnecek şekilde tizerlerinde taşımalan gerekir,

Baş antrönerlerin müsabaka esnasında süaya çıkrş kartlarını takmaları zorunlu değildir,

Baş antrenörleri ile anlaşmazlık haline düşen kulüpler, baş arrtrenör sözleşmelerini

feshetmedikleri takdilde yeni bir baş antrenör veya yardımcı antrenör sözleşmesi

imzalayarrıaz|ar -

Aynca takımlar aşağıda listelenen istisnai bir.maz. eret göstermeden en faz|a iiç (3) resmı

müsabakada baş antrenörstiz olarak sahaya çıkabilirler, Üç (3) resmi müsabakadan sorıra

herhangi bir antrenörle ,ut,uyu ç,t,u"na izin verilmez, Tescil edilen Baş Antrenör

sözleşmelerinde,.o,ı"ş.e.,insiıresiaoımaoanfeshinedairkarşılıkhtazminathiikiiıınleri
konulabilir. Bu durumda .öri;ş."ri, feshi talebine yönelik miiracaatlarda sözleşme şartlan

da esas alınır.

Bu hiikiim aşağıdaki şartlarda uygulanmaz:

a. Baş antrenöriin istifa etmesi,

b. Baş antrenöriln sağlık, kaza, ailevi gelişmeler gibi gerekçelerle görevini yapamayacak

durumda olmasr,

c. Resmi merciler taratindan başlatılan sonışturna, tükikat, tutuklama vb, durumların

varlığı,

d. Başlamış veya başlayacak bir müsabakada baş antrenörün kulübiin inisiyatifi dışında

herhangi bir nedenle ;;",';" devam edemeyecek olması veya hakemler tarafindan

diskalifi ye edilmiş olması,

e. Anlaşmazlık haline düşülmesine karşın kulübiin antrenöre sözleşmeden doğan haklarını

ödemeye devam etmesi,

Bu hükiimlerin geçerli olması için 1ıüarıda belirtilen (d maddesi hariç) dıırumlann

olştuğunadairbelgeleriiı"uı.ıit,.yazılıolarakLiglerDirektörlüğü'nebilgiverilmesive
onay alınması gereklidir, O"İİ ,"'i,,a* halinde kulüpler Ligler Direktörlüğü'ne veya

müsabakarıın l_ig remsiıcisin" ,İrıtı u.y-a, bulunup daha sonra gerekli belgeleri teslim

edebilirler,

87.5. Sahaya çıkış kartı

minimum şartlan i

zorunludur,

8,7.6.

almaya hak kazanarı kişilerin kulüpleri tarafın4aı':SGK kaydınrn ve

çeren feıdi kaza sigortalannrn yaptınlması kulübÜn sorumluluğunda olup

,ion.r'-

Her ne görevde olursa olsun bir kişi aynı

"lu.-ı 
bi. ı.k,m görevlisine aynı ligdeki b

ligdeki birden fazla takıİnda h€fharıgi bir görev

uşL bi. tuk,, için herhangi bir}$ıaya çıkış kartı
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verilmez. Basketbolcularla ilgili koşullar Sözleşmeli l]ısket[ıt,lculır Lisans Tescil ve
Transfer Talimatında belirtilmiştir.

87.7. Takrm temsilcileri (menajer, yönetici, baş antrenö1 yrd. antrenör, doktor, kondisyoner,
fizyoterapist, masör, malzeme sorumlusu, vb.) müsabaka salonuna girerken ve müsabaka
anrnda, sorasmda basın toplantısında Ligier Direktörlüğü akreditasyon prosedi.iri-ine göre

hazırlanmış oları akreditasyon kartını takmak zorundadır.

87.8. Takımlar, TBF Sağlık Kurulu ile müatap olacak tltıkıorlaı-ıırı n isinıleı,iııi I-igicı,

Direktör]üğü'ne vazılı olarak bildirn,ıek zorundaıiıı,. Tıkııı,ı ıııi]sabıLit kıtlı,t,sı.ı n,,]a isinıi
bildirilmiş olan takım doktorları r,er alabiliı.

87.9. Takımlar;

a. Müsabaka kadrolannda A Takım Yaıdımcı Antrenörü olarak minimum bir (1) kişiyi
görevlendirmek ve sözleşme imzalamak

b. Takım kondis1,oneri olarak en az bir (l)kişi ile tanı zıiııııııılı siizlcşııı.:itlrüııık \!- ]l]lj
Eğilim Kurulu iIe muhaıap olacak resmi kond isl oı-ıerlcı,iıı i l.igier I)iıcklaiIlii!i]'ııe )a.,ılı
olarak bildirnıek.

c. Altyapı organizasyon-lannın yönetimi için en az B kategorisi lisaııs sahibi bir kişiyi
altyapı sorumlusu antrenör olaıak görevlendirmek ve sözleşme yapmak,

d. Al§apı organizasyonlannda Antrenör l'a]imalıııda [-ıı:ltııııııı l-ıii|ı.ıc,scl kriıcrlerc gtirı_, lisans
sahibi üç tjl kişiyi antrenör ıe biı (l) kişili tlc Loııdi\\(,!ı.], olarak görevlendirmek ve

sözleşme yapmak,

e. Görevlendirilen arıtrenör isimlerini ve görev tanımlamalarını yazılı olarak bildirmek,

zorundadırlar.

87.10. Takımlar İdari yönetim şemıısr oluşturmalıdıı. İlgili şema beraber görev tanımlannı da

belirterek Ligler Direktörlüğü'ne yazılı olaıak bildirmek zorundadrr.

BöLüM-xVil
TtJRKİYE BASKETBoL ıİci GsL)

88. TBL'nin Yapısı

TBL, Lig Danışma Kurulu velveya Lig Kurulunun görüşleri dikkate alınarak TBF tarafından

hazırlanmrş talimat ve statülerde belirtilen sayıdaki spor kulübünün büyfü erkekler kategorisindeki

takrmlannm oluşturduğu Tiirkiye Basketbol Ligi'dir.

89. Statüler i,, n

89.1. TBL Statiisü :ı i..-i
a. Normal Sezon müsabakalan ;i . 1 '" ]

Normal Sezon müsabakalan, tıır alti ( l(ı) takım arasında, her takımın bi;}'İİendi sahasında '

diğeri rakip takımın sahasında olmak üzere deplasmanlı, iki devreli ve lig usulü oynanr.

Bu müsabakalar sonrası yapılan puan sıralamasına göre;

sözlesmeli Lipler yönetim Esaslan Talimatı _55-
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. Ligi birinci (l.) sırada bitiren takım gelecek sezonda BSL'de oynamaya hak kazanır.

o İkinciden dokuzuncuya (2.-9.) kadar, sıralanan sekiz (8) takım ''PLAY-OFF''
müsabakalannı oynamaya hak kazarıırlar.

o Onuncu (l0.), on birinci (ll.), on ikinci (12.), on üçiincü (13.) ve on dördüncü (l4.)
sırayı alan takımlar sezonu tamamlamış olurlar.

o TBL'de on be,şiı-ıci (I-<.) ve on altıncı (l{ı.) sırayı alan takımlar müteakip sezonda
TBL'de oynama hakkrru kaybederler.

b. Play-OffMüsabakalan

"PLAY-oFF"'un tüm turlannda takımlann ligde oynamış oldukları müsabakalann sonuçlan
ne olursa olsun müsabakalaı 0-0 başlaı.

o Play-OffÇeyrek Final Müsabakalan

Normal Sezonu 2.-9. sırada bitiren takımlar;

İkinci (2.) ile dokuzuncu (9.) (Turun galibi ..A'' olarak isimlendirilir.)

Uçiincü (3.) ile sekizinci (8.) (Turun galibi ..B'' olarak isimlendiri|ir.)

Dördilncü (4.) ile yedinci (7.) (Tı,ırun galibi .'C'' olarak isimlendirilir.)

Beşinci (5.) ile altıncı, (6.) (Tıırun galibi .'D'' olarak isimlendirilir.)

şeklinde eşleşirler.

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

. Play-Off Yan Final Müsabakaları

Çeyrek Final müsabakaları sonucunda tur atlayan A - D ve B - C takımları arasında
oynanır. Turu geçen iki takım finalde eşleşirler.

Yan Final mtisabakalan kazanılmış üç (3) müsabaka iizerinden oynanır ve bu turda ilk
iki müsabak4 Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında üçiincü müsabaka ve
gerekirse dördi.incü müsabaka rakip sahad4 beşinci müsabakanın gerekmesi halinde
Normal Sezonu üst sırada bitiren takımrn sahasında olmak iizere sıra ile oynanır.

. Play-Off Final Müsabakalan 
,_ 

.i;?'-o-. ..
Final müsabakalan kazanılmış üç (3) müsabaka iizerinden oyndhn've'bu tuıd; ilk iki
müsabaka, Normal Sezonu üst sırada bitiren ıakımın sahasında üçiincü:İmüsala{a ve
gerekirse dördi.incü miisabaka rakip sahada, beşinci müsabakanın gerekmesi hhİinde

Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında otmak iizere sıra ile oynanır. ,f
Final müsabakalaıı sonrında rakibi karşısında üçiincü galibiyetini alan tak!1i takip eden

sezonda Basketbol Süper Liginde oynamaya hak kazanır.
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89.2. Federasyon Kupası Statiisü

Federasyon Kupası ıniisabakalan, TBL'de yer alan on altı (lar) takrmın katılımı ile oynanır.
Gruplardaki ıakımlar çekilecek kura ile belirlenir.

a. Eleme Grubu Müsabakaları

o Federası,on Kupası müsabakaları. ]-BF tarafından ıespit cdilcccl ıııerkezrlc o\ ııa]tır.

o Eleme Grubu müsabakaIarı dört (4)takımh. dörı (-+)(.\.B.('.I)) grupta tck tlerreli lig usıılii
olarak aşağıdaki fiksıüre göre o\ nanır.

ELEME GRUBU MüSABAKAl_.,\RI

GLN AGr BGr CGr l) ( ır

l.GÜN
_-, --J

l _-+ l -.+ l _.l l-.l

2.GUN
3-1 t- | -,) l

+-] -1- +-] _+-]

3.GüN
|-2 ] l ] ]

]-4 3 -.1 3-4 ..l

ı Eleme Grubu müsabakaları sonunda guruplarında ilk iki ü]) sırayı aliııı sckiz (8) ıakıııı

Çeyrek Final müsabakalarını oynamaya hak kazaııırlar.

Çeyrek Final Müsabakaları

o Çeyrek Final miisabakalan sekiz takım arasında lek ıııiisıl-ıııkı üzerinılcn elcnre ıısulii
oIarak aşağıda}ii eşleşmeye göre o} nanır.

ÇEYREK FINAt

1. Nlüsabaka A Grubtı l .- B Grubıı ]

2. Müsabaka C Grubu l .- D Gı,ul,,ıı ]

3. Müsabaka B Grubu l .- A Grııbıı ]

4. lVlüsahaka D Grubu l .- C Grubu ]

yan Final Müsabakaları

ı yan tinal müsabakalan. Çeyrek Final müsabakaları sonucuıü dı tlür

arasın da aşağıdaki eşleşmelere göre o),nanlr.

b

c

/.
atl

YARI FjNAL
,İ

J.
a (üc ) L §tha k iı ll ]trk a(l . N,lüsabaka Çey-rek Final l . Müsabaka Galibi

Çel,rek l:iı-ıal ıl. \l(isabaka Galibi2. Ntüsabaka Çlei,rek Final ]. Müsabaka (ialibi

§Azla"ncli T iclaı W^natia Fo-.l-- T,li-,e,

a]o,ıF]1 (4) ]]l

.-j- l

_]
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d. Final Müsabakası

Yarı Final müsabakaları sonunda tur atlayan iki takım Fiı-ıiı] ıııiisabakıısı or nıııııar ıı lıııii
kazanır. yarı Final müsabakaları sonunda ilk tjnalist cılirıı üıkıııı Final ııı iisabiıkas ıııılıı \
Takım olarak ver a]acaktır.

FINAL

Yarı Final l . Müsabaka Galibi Yarı Final ]. \|iisıbıka (iılibi

ı Final müsabakasını kazanan takım Federaslon kupası Şın,ıçıirıııııı olur.

90. Lig Sıralamısı

Lig sıralaması, başan kriterlerine göre ürıkandan aşağıya doğru öncelik verilerek oluşur.
Tekraılanan takımlar sadece hak ettikleri en üst derecede sayılırlar ve müteakip tekarlarda
derecelendirilmezler:

( l ) NormaI Sezon Birincisi

(2) Play-Off Birincisi

(3) Play_offikincisi

(4) Play-OffYan Finalde Elenen Takımlardan Normal Sezonu Daha Üst Sırada Bitiren

(5) Play-Off Yan Finalde Elenen Takımlaıdan Normal Sezonu Daha Alt Sırada Bitiren

(6) Federasyon Kupası Şampiyonu

(7) Normal Sezon 2.si

(8) Normal Sezon 3.sü

(9) Normal Sezon 4.sü

(10) Normal Sezon 5.si

(1l) Normal Sezon 6.sı

( l2) Normal Sezon 7.si

( 13) Normal Sezon 8.si

(l4) Normal Sezon 9.su

( 15) Normal Sezon lO.su

( 16) Normal Sezon l 1.si

( l7) Normal Sezon l2.si

(l8) Normal Sezon l3.sü

(19) Normal Sezon l4.sü

(20) Normal Sezon l5.si

(21) Normal Sezon l6.sı

;\-
,.i,{,/":\
,i--"!'

itı.Ji
,İ

,ğ
ıii
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Müsabakalara l(atı!acak Basketbolcular

Müsabaka Talimatı ve Sözleşmeli l]asketbcılcu]ar Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında yer
alan koşullan sağlayaıı basketbolcular TBL miisabakalanna katılabilirler.

Lll6 r'e daha alt ıaŞ katcgorile'rindeki baskelbo lc tı]aı, IlJI ıııi]siıl-ııLıı i,ıtr.lıtıIıırındı r.r
alanıazlar.

91.2

91.3. TBL'de yer alacak basketbolcuların tescil, vize ve transfer işlemleri için TBF Sözleşmeli
I]asketbolcular Tescil, Lisans ve Transfer Talimatının ilgili hükümleri geçerlidir. Kulüplerin
ve basketbolculann sözleşme işlemleri her yıl il]l- Yönetim Kurulu tarafindan 1 Temmuz
tarihine kadar ilan edilen sözleşme ve transfer takvimine uygun olarak yapılır.

91.4. TBL'de yer alan takrmlann altyapı basketbolculan sözleşme yapmadan takım kadrosunda

Yer alabilir ve oynayabilir. Bu tip basketbolcularrn tüm sorumlulukları (ödeme, ferdi kaza,
sigorta, vergi vb.) kulübe aittir.

91.5. TBL'ye katılacak takımlann resmi müsabaka kadrosu en fazla on iki (t2) basketbolcudan
teşkil edilecek ve takımlar müsabakalarda en az on (lO), en fazla on iki (12) basketbolcu ile
sahada yer alabilecektir.

Ümit, Genç veya Yıldız Takrmlarından Yetişmiş Basketbolcutar

Takımlar, resmi müsabaka kadrolannda; Ülkemiz iimit, genç veya yıldız takımlanndan
yetişmiş en az yedi (7) sözleşmeli basketbolcuya yer vermek zorundadır. Bu yedi (7)

sözleşmeli basketbolcudan en az birisinin genç takım yaşını doldurmuş yirmi iki (22) yaş
veya altındaki bir basketbolcu oIması zorunludur.

92.

92.1.

92.2. A, Takım müsabakalan ile alt yapı kulüpler veya okullaı Türkiye ya da Dihya
Şampiyonalannrn çakışması ve bu basketbolcusunun tumuva kadrosunda bulunması,
sakatlık ve eğitimi ile ilgili durumlarda Ligler Direktörlüği,inden alınan izinle takrmlar o
hafta kendi genç takrmından basketbolcu ile sahaya çıkabilirler.

92.3. ,,\Şağldaki slatüdeki baskelboIculır takınılarııı salıara çıkııı ],ıı,lı,,]ııııntlıı iı]i,:ıııi,z ııııııı, :.ı .
r er a r ıldız takınılarındaıı ) clişnr iş hasketbtılcu olarak sar ı ], ı !ır ı

(l) Kamu görevi, çalışma veya başka nedenlerle 1urtdışında bulunan Tiirk ailelerinin

çocuklan olması nedeniyle Müsabaka Talimatına göre istisna kapsamına giren
baskeıbolcular,

(2) Doğumdan sonra Tiirk vatandaşlığına geçmiş ve büyfüler kategorisinde Türk Milli
takımlannda oynayarak veya önceki sezonlarda talimatlardan kazanılmış ülkemiz iimit,
genç ve yıldız takımlarından yetİşmiş koşulunda istisna hakkı olan en fazJe-bir (l)
basketbolcu bulundurabilirler. Doğumdan sonra Tiirk vatandaşlığİna. geçmiş' ve
büyi.ikler kategorisinde Türk Milli takımlannda oynayarak ülkemiz iimit. gerrçwe yıldız
takımlanndan yetişmiş baskelbolcu hakkıru kazanan basketbolcular; milli müsabakaya
katılmama nedeniyle Disiptin Kurulu tarafından cezalandınlmalan hatinde bu hdd
kaybederler.

(3) Doğum yoluyla K.K.T.C. vatandaşı olması nedeniyle Müsabaka Talimatına g6ie-istisna
kapsamına giren en fazla bir ( l ) basketbolcu bulundurabilirler.
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Yabancı Uyruk|u Basketbolcular

Yabancı Uyruklu Basketbolcu'I aı,ıııııı

93.t.1. Ülkemizde tescilli her harıgi bir kulüpte ümit, genç veya yıldız basketbot takımrnda resmi
müsabakalarda yer almamış veya oynıımış olsa bile oynadığı dönemde uluslararası mevzuat
htikümlerine göre Tiirk Milli takımlarında oynamasına izin verilmemiş bir basketbolcu
yabancı uynıklu basketbolcu olarak sayıhr. Sicil Lisans Talimatının ilgili hiikiimleri
kapsamında istisnai koşullardan yararlanarak ülkemizde alt yapı kategorilerinde yer almak
iizere I'[]F Yönetim Kurulu karanyla tesciline izin verilmiş, anne velveya babası doğumdan
Tiirk vatandaşı olmayan veya Tiiık milli takımlannda oynuıma hakkı kazanamamış yabancı
uynıklu basketbolcular, ülkemiz iımit, genç ve yıldız takımdan yetişmiş basketbolcu
statiisiinde sayılmazlar.

93.1.2, Kulüpler, TBF Sözleşmeli Basketbo]cular Tescil ve Lisans Talimatı hüki,imlerine sadık
kalmak kaydıyla 1 Temmuz tarihine kadar IBl] Yönetim Kurulu tarafından ilan edilen
Trarısfer Takvimine uygurı olarak yabancı uyruklu basketbolculannı değiştirebilirler.
Erteleme müsabakalan ve tarihleri dikkate ahnmaz.

93.2. Kadroda Yer Alabilecek Yabancı Uyruklu Basketbolcular

TBL'de yer alan takımlann, aynı anda tasdik ettirilmiş olarak bulundurdukları en fazla üç
(3) sözleşmeli ve lisanslı yabancı uynıklu basketbolcudan, en fazla iki (2) tanesi resmi
miisabaka kadrolannda yer alabilir. Aynı andan tasdik ettirilmiş üç (3) yabancı uyruklu
basketbolcuya sahip olan kulüpler bu basketbolcularına ilaveten yeni bir yabancı uyruklu
basketbolcu lisansı çıkarmak istedik]erinde bu yabancı uyruklu basketbolcudan birinin
sözleşmesini feshetmek veya geçici tıansfer ile başka bir takıma vermek zorundadırlar. Bu
durumdaki basketbolculann toplam sayısı bir sezon biri ( l ) aşamaz.

94.

94.|.

94.2.

Antrenörler ve Sahaya Çıkacak Diğer Tılum Mensupları

Takrınlann resmi müsabakalarda süaya çıkacak kenar yönetim kadrosu baş antrenör,

y.ııdrmcı antıenör, doktor, masör dahil olmak tizere dokuz (9) kişiden fazla olamaz. Sahaya

çıkacak dokuz (9) kişinin taınaı,ı,üıı,lı ıı Tiirk Vatandaşı olması zorunludur.

Doklor^ lizl oterapisl. n-ıasör re kondisr oıier gihi giıı,cı l.,ı,ı .,i.ııı kısil.ıiıı l.tı rısıülııı iııı
belgelendirmeleri ıe TBF larallndan sezt,ııı ijı-ıccsi ııı,uıııize cıIi]eeel i]ıi]i scnıiııe ı lt,ıe

katı]arak onaı, alınaları zorunludur.

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

Baş antrenör ve yardımcı antrenörler;

a. TBF Antrenör Yönetmeliği'ne uygun olarak antrenör belgesine sahip olacak ve o seİıon

için vizesini yaptıracaktır. 
i

b. Kulüpleri ile sözleşme imzalamak zorundadır. Herhangi bir nedenle sözleşfne

yapmasında sakınca bulunan antrenörler bu dtırumlarını TBF'ye yazılı olarak bilCirirler.

Bu kişiler hakkında nihai karar Eğitim Kurulu tarafindan verilir.
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94,3, Miisabakalarda takım sıra bölgesinde yer alacak yukanda tarif edilen kenar yönetimine aitkiŞilerin SüaYa ÇıkıŞ Karh'na sahip olmalan ve bu kartı göriinecek şekilde üzerlerinde
taşımalan gerekir.

Baş antıönerlerin müsabaka esnasında sahaya çıkış kartlannı takmaları zorunlu değildir.
94,4, Baş antrenörleri ile anlaşmazhk haline düşen kulüpler, baş antrenör sözleşmeierini

feshetmedikleri takdirde yeni bir baş antrenör veya yardımcı antrenör sözleşmesi
imzalayamazlar, Aynca takımlar aşağıda listelenen istisnai bir mazeret göstermeden en fazlaüç (3.1 resmi müsabakada baş antrenörsiiz olaıak sahaya çıkabilirler. Üç (3) resmi
müsabakadan sonıa herhangi bir antrenörle sahaya çıkmasın a izin veilmez. Tescil edilen
BaŞ Antrenör sözleŞmelerinde, sözleşmenin süresi dolmadan feshine dair karşılıklı tazminat
hiikiimleri konulabilir. Bu durumda sözleşmenin feshi talebine yönelik miiracaatlarda
sözleşme şartlan da esas alırur.

Bu htikiim aşağıdaki şartlarda uygulanmaz:

a. Baş antrenörün istifa etmesi,

b, Baş antrenörtin sağlık, kaz4 ailevi gelişmeler gibi gerekçelerle görevini yapamayacak
durumda olması,

c Resmi merciler tarafından başlatılan soruşturma, tahkikat, tutuklama vb. durumların
varlığı,

94.5.

94.6.

94.7.

d, BaŞlamıŞ veya baŞlayacak bir müsabakada baş antrenörİin kulübün inisiyatifi dışlnda
herhangi bir nedenle görevine devam edemeyecek olması veya hakemler tarafından
diskalifiye edilmiş olması.

e, Anlaşmazlık haline düşülmesine karşın kulübıin antrenöre sözleşmeden doğan haklaıını
ödemeye devam etmesi,

f, Bu hfüiimlerin geçerli olması için üukarıda belirtilen (d maddesi hariç) durumlann
oluştuğuna dair belgeleri ile birlikte yazılı olarak Ligler Direktörlüğü'ne bilgi verilmesi
ve onay alınması gereklidir. Acil gelişme|er halinde kulüpler Ligüer Direkt<ırltıgtı'ne
veya müsabakanın I-ig leııısilcısinc sözlü beyanda bulunup daha sonıa gerekli belgeleri
teslim edebilirler.

sahaya çıkış kartı almaya hak kazanan kişilerin kulüpleri tarafından sGI( kaydının ve
minimum şartlan içeren ferdi kaza sigortalarının yaptırılması kulübiin sorumluluğunda olup
zorunludur.

Her ne görevde olursa olsun bir kişi aynı ligdeki birden fazla takımda her|ı$ffiir görev
alamaz; bir takım görevlisine alrı ligdeki başka bir takım için herhangi uıı..usaylçrkş tu.t,
verilmez. Basketbolculaıla ilgili koşullar Sözleşmeli ijı.J.eıı-ıı,]eıılııı,Lisaüs--Jlescil yg
Transfer Talimatında belirtilmiştir. -. . 

j 
}

Takrm temsilcileri (menajer, yönetici, yardımcı antrenör, doktor, kondisyoner, fizyoterapij'
masör, malzeme sorumlusu, vb.) müsabaka salonuna girerken ve mtısabata aıiaüa,
sonrasrnd4 basın toplantlsında sahaya çıkış kartını takmak zorundadlr. Takımlar, TBF
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Sağlık Kurulu ile müatap olacak resmi hekimlerini Ligler Direktorlüğü'ne yazılı olarak
bildirmek zorundadıı.

94.8. Takımlar görevlendirilen antrenör isimlerini ve görev tanımlamalarınr Ligler
Direktörlüği.i'ne yazılı olarak bildirmek zorundadır.

94.9. Takımlar:

a. Müsabaka kadrolarında A Takım Yardımcı Antrt,ııilrü ıilııral ıııiııiıııııııı hiı (1 ı Li;i, i

görevlendirmek ı,e sözleşme imzalamak.

b. ']'akım kondis1'onerİ olarak en az bir (l)kişi ile ıanı zaıı;ııılı s(izleşnıc r açın,ıak rc l-IJi]

Eğitim Kurulu ile muhalap olacak resmi konr]isr onerleı,iıı i Ligler Dirckı(iIItiğii'ne \ı,,1lı
olarak bildirmek.

c. AItyapt organizas1.onlarının r,önetimi için en az (' katcgtıı.isi lisaıı, sal-ıibi biı kişiri
al11,apı soruınlusu anırenör olarak görevlendirınc-k r c silz]csıııc ,, ııpırıak.

* Altl,apı organizasvonları nda Antrenör l-alimatıırda bultıııııı lıiilıcscl kı,iıcrlcı,e göı,c lisııı.
sahibi iki 12) kişil,i antrenöI ve bir (l)kişili de loııtlisrtıııct tıIaı,ak ııiıcr lcııtlirıııck r.,

sözleşme vapınak.

e. Görer'|endirilen antrenör ı,e ınasörlerinin isiıı-ılcrini \ c |_.ı(iı,c\ taııı ııı lııııraIıtını l iıle ı
Direktörlüğü'ne 1azılı olarak bildirmek.

zorundadır.

BöLüM_xlx
TüRKİYE KADIı{LARBASKETBOL ı. LiGi GKBL)

95. TKBL'nin Yapısı

TKBL, Lig Kıırulıuıun göıüşleri dikkate alınarak TBF taıafindan hazırlanmış talimat ve statülerde

belirtilen sayrdaki spor kulübtlniln büyi.ik kadınlar kategorisindeki takımlannın oluşturduğu Tiirkiye
Kadınlar Basketbol Birinci Ligi'dir.

96. Stıtüler

96.1. TKBL Statiisü

a. Normal Sezon müsabakalan;

Normal Sezon müsabakalan, on alıı ( 16) takım arasında, her takımın biri kendi sahasında

diğeri rakip takımın sahasında olmak tizere deplasmanlı, iki deweli ve lig usulü oynanrr.

Bu müsabakalar sonrasında;

. Ligi birinci (l.) srada bitiren takım n-ıüteakip sezııntlı KBSL'de o1nar{aya han faqn".
İkinciden dokuzuncuya (2.-9.) kadar, sıralanan sekiz (8) . td|flrri.,':PLAY-O
müsabakalanru oynamaya hak k azaııı/lar. İi .

.l_,.
ı Normal Sezon sonunda 10., 11., l2., l3. ve 14. olan takımlann sezonu sona eıer. ,,,

. l'ürkir e Kadıır]aı, [Jaskeıbo] Li[]nde:

FFa
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20l8-20l9 sezonu sonunda Nornıal [-ig m iisı|ıakıılıı,ı l]ııiı!ı (ltırtıI,ı-ıtıı]iı ıiiı,c tııı l-ıesiııti
( l 5. ) r,e on altıncı ( l 6. ) olarak son iki sıraı,ı al;ııı ıakı ııı ]ıı .

20l9-]020 sezonu sonunda ise Norn-ıal Lig ıniisıl-ıııLıılıııı |]tıaıı ,-]ııiııı]ırıı,ııı llijı,a ı,ı]

üçüncii ( l3. ). on dördüncü (l-+.) on beşinci il5. ) r e ıııı .ılıııı.ı , j rı. ) ( ı iıiüi |], i()ıı .liiı,t ııı,iı,. ı

a]an taklmlar.

müıeakip sezonda TKBL'de oynama hakkrnı kaybederler.

b. Play-Offmüsabakalan;

"PLAY-OFF"'un ttim turlannda takımlann ligde oynam!ş olduklan müsabakalann sonuçlan

ne olursa olsun müsabakalar 0-0 başlar.

ı play-offçeyrekFinalMiisabakalan

Normal Sezonu 2.-9. sırada bitiren takımlar;

İkinci (2.) ile dokuzuncu (9.) (Turun galibi "A" olarak isimlendirilir.)

Üçtlncü (3.) ile sekizinci (8.) (Turun galibi "B" olarak isimlendirilir.)

Dördiincü (4.) ile yedinci (7.) (Turun galibi "C" olarak isimlendirilir.)

Beşinci (5.) ile altıncı, (6.) (Turun galibi "D" olarak isimlendirilir.)

şeklinde eşleşirler.

Çeyrek Final müsabakalan kazanılmış iki (2) miisabaka i-izerinden oynanır ve bu turda

ilk müsabaka, Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında ikinci müsabaka

rakip sahada, üçiincü müsabakanın gerekmesi halinde Normal Sezonu üst sırada bitiren
takımın sahasında olmak üere sıra ile oynanır.

o Play-Off Yarı Final Müsabakalan

Çeyıek Final miisabakaları sonucunda tul atlayan A - D ve B - C takımları arasnda
oynanır. Turu geçen iki takrm finalde eşleşirler.

Yan Final müsabakalan kazanılmış üç (3) müsabaka iizerinden oynanır ve bu turda ilk
iki müsabak4 Normal Sezonu üst sırada bitiren takrmın sahasında üçüncü müsabaka ve

gerekirse dördiincü müsabaka rakip sahada, beşinci müsabakanın gerekmesi halinde

Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında olmak iizere sıra ile oynanır.

ı Play-Off Final Müsabakalan

Final müsabakalan kazanılmış üç (3) müsabaka iizerinden oynanrr ve bu turda ilk iki
müsabaka Normal Sezonu üst sırada bitiren takımm sahasında üçiincü müsabaka ve

gerekirse dördiincü müsabaka rakip sahafu beşinci müsabakanın gerekmesi_üa}inde. __

Normal Sezonu iist sırada bitiren takrmın sahasında o|mak iizere sıra ile oyrıdur.
/'

Final miisabakalarr sonunda rakibi karşısında üçüncü galibiyetini alan takım iaicip eden

sezonda Kadınlar Basketbol Süper Liginde oynamaya hak kazanı.. ,l.. .
i...,

96.2. Federasyon Kupası Statiisü

Federas1,on Kupası müsabakalan. TKBL'de rer alan on allı ( ]6) tıkıııııı l,ılılııııı il: ,ır ırııııı

@
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Gruplardaki takımlar çekilecek kura ile beliılenir.

o Eleme Grubu Müsabakaları

ı Federasyon Kupası müsabakaları. TBF taratlııdan teslıil ctlilccek ıııeı,kez.lc o\ ıılt],ııf.

o Eleme Grubu müsabakalan dört (4) takımlı. d(in (.l) 1.\.I].(.D) gı,tıpıı ıck .lerrcli lı.J

usulü olarali aşağıdaki fikstüre göre oynanır.

ELEME GRUBU MÜSABAKAL..\R I

Gün BGr CGr

l.Gün
2-3 _] ]

l -_+ l -.l l -.l 1 -_+

2. ( iün
J-l ]_l l

4-2 "1-2 .t-] ]_]

,.(run
l 1 ] l

-)

J-+ 3-,+ ]-] _] __+

Eleme Grubu müsabakaları sonunda guruplarında ilk iki (]) sıı,aıı ıı]aıı sckiz (8) tıkıııı
Çel,rek Final müsabakalarını oynamaya hak kazanırlar.

ı Çelrek Final Mtlsabakaları

Çeyrek Final müsabakaları sekiz takım arasıııda tek nıiisalıaLa iizcriııtlcn clcıııe tısııjii
olarak aşağıdaki eşleşmele !öre o\nanır.

ÇEYREK FINAI-

l . Ntüsabaka \]_B2

2. Müsabaka C l-D]

3. |vlüsabaka B I-A]

4. \,tüsabaka I) ] -(,]

a

a

yarı Final Müsabakaları

Yarı final müsabakaları. Çel,rek Final müsabakaları soı]tıctın da tur ııtlal,aır diirl ü4)

takım arasın da aşağıdaki eşleşmelere göre ovnaııır.

Final Müsabakasıa

YARI FlNAt- ,

l . Müsabaka Çeyrek Final l . Müsabaka GaIibi Çeı ıek Fiı-ıal 1 ılk-oüurprı;İ

2. Müsabaka Çeyrek Final 3. N4üsabaka Gaiibi ( er ı,e k l i,,ırı -i lhlru-rr" ÖaIll.i
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Yarı Final müsabakaları sonunda tur atlavan iki ıakını l-'inal ıııüsabakası or,ı,ıaı,ı,ıir\ a l-ıak

kazanır. yarr Final müsabakaları sonunda ilk tinalist tılaıı takıııı L'iııal nıiisabakasındı \
Takım olarak yer alacaktır.

FiNAt

Yarı Fiıral l .Müsabaka Ga]ibi Yarı Finıl 2. ]r4iisıhaka (iali[ıi

Final müsabakasını kazanan takını Federasl oıı Kupısı Saııılıir tıııtı tılııı .

97. Lig §ıralanısı

Lig Sıralaması başan kriterlerine göre göre yukandan aşağıya doğru öncelik verilerek oluşur:

Tekrarlanan takımlar sadece hak ettikleri en üst derecede saylırlar ve müteakip tekrarlarda

derecelendirilmezler:

(l) Normal Sezon Biıincisi

(2) Play-Off Birincisi

(3) Play-offİkincisi

(4) Play-Off Yan Finalde Elenen Takımlardan Normal Sezonu Daha Üst Sırada Bitiren

(5) Play-Off Yan Finalde Elenen Takımlardan Normal Sezonu Daha Alt Sırada Bitiren

(6)

(7)

(8)

(9)

(ı0)

(1ı)

(12)

( 13)

(l4)

(15)

(ı6)

(17)

( 18)

(l9)

(20)

(2|)

Federasyon Kupası Şampiyonu

Normal Sezon 2.si

Normal Sezon 3.sü

Normal Sezon 4.sü

Normal Sezon 5.si

Normal Sezon 6.sı

Normal Sezon 7.si

Normal Sezon 8.si

Normal Sezon 9.su

Normal Sezon l O.su

Normal Sezon l l,si

Normal Sezon l2.si

Normal Sezon l3.sü

Normal Sezon l4.sü

Normal Sezon l5.si

Normal Sezon l6.sı

,ş

l: iİ.ıi-
.h"\.., o \.ıl
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98.

98.1

Müsabakalara katılacak Basketbolcular

98,2

Mi,isabaka Talimatı ve Sözleşmeli Basketbolcular Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında yer

alan koşullan sağlayan basketbolcular TKBL müsabakalanna katılabilirler.

U16 r,e daha alt 1,aş kategorilerindeki baskelbıılcıılaı, l'K[Ji ıııtlsalıakı l,.ı(iI(ılır]ndı \eI

a|amazlar.

98.3. TI(BL'de yer alacak basketbolculann tescil, vize ve transfer işlemleri için TBF Sözleşmeli
Basketbolcular Tescil, Lisaııs ve Transfer Talimatmın ilgili hfüilmleri geçerlidir. Kulüplerin
ve basketbolculann sözleşme işlemleri her yıl 'I'B|- Yönetim Kurulu tarafindan 1 Temmuz
tarihine kadar ilan edilen sözleşme ve transfer takvimine uygun olarak yapılır.

98.4. TI(BL'de yer alan takmlann altyapı basketbolculan sözleşme yapmadan takım kadrosunda
yer alabilir ve oynayabilir. Bu tip basketbolculann tiim sorumlulukları (ödeme, ferdi kaz4
sigorta" vergi vb.) kulübe aittir.

98.5. TKBL'ye katılacak takımlann resmi müsabaka kadrosu en fazla on iki (12) basketbolcudan

teşkil edilecek ve takımlar müsabakalarda en az on (10), en fazla on iki (12) basketbolcu ile
sahada yer alabilecektir.

99. Ümit, Genç veya Yıldız Takrmlanndan Yetişmiş Basketbolcular

99.1 . Takımlar, resmi miisabaka kadrolannda; ülkemiz iimit, genç veya yıldız takımlanndan
yetişmiş, en az yedi (7) sözleşmeli basketbolcuya yer vermek zorundadır. Bu yedi (7)

sözleşmeli basketbolcudan en az birisinin genç takım yaşını doldurmuş yirmi iki (22) yaş

veya altındaki bir basketbolcu olması zorunludur.

99.2. Aşağıdaki staıüdeki basketbolcular 1akını]arın sahırıi çıkıı-ı kııiiı,,,iııı,ııt]ıı illi,çıııiz ıinıİı, _.ı,ı ç

ı,el,a 1,ı ldız takımlarından ) etişııı iş basketbolcrı tı larıık sar ı ]ı ı,lı,,

(1) Kamu görevi, çalışma veya başka nedenlerle yurtdışında bulunan Türk ailelerinin

çocuklan olması nedeniyle Müsabaka Talimatma göre istisna kapsamrna giren

basketbolcular,

(]) Doğumdan sonra Türk ı,aıandaşIığına geçnıiş ıc [-,iirL]Lieı, l,ıteg()fi\ııı(lc liirl \ijl]i
takım]arında o1,nal,arak vel,a önceki sezonia;,da ialiııııl]ıiıt]ıııı kiızaııılıııış iilkenıİz iiııııı.
genç \e 1rldız takımlarıııdan 1eıişmiş koşulıın.iı isli,ııı iıııi,iı o]ııı :ıı l'ıızliı l.iı, 'ı
basketbolcu bulundurabiIirler, Dcığunıdaıi scııra iiiıL ıııliinıiaşiıgiIıa !,c!-ürii: \e

bülükler kategorisinde Türk \1illi takııı-ılarında or ııııı iıı,ıı]. iilLcıııiz iinıiı. ür,nç \c \ilJ]ı
takımlarından 1,etişmiş basketbolcu hakkını kazınan i,,ısLctl,ıılcuiaı,: ıııilli ııııisıbakılı
katılmama nedenille Disiplin Kurulu ıarallı-ıdan cczılııiı.lıı,ilııra]a1,1 lııiiiııtic l-ııı hıı],j,ı

kal,bederler. 
,.- 

-- '] .....

(3) Doğum yoluyla K.K.T.C. vatandaşı olması nedeniyle Müsabaka Talimatııİa gqre isti§İıaı-'",.
]._'.:- ., .a. - i.

kapsamına giren en fazla bir (1) basketbolcu bulundurabilirler. , - - ," '],- ' 
. i

99.3. Gelişim Takımlan İkinci Takımla Liglere Katılma Talimatına tabidiı.

100. YabancıUyrukluBasketbolcular

100.1 . Yabancı Uynıklu Basketbolcu Taııın-ıı
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l00.1.1. Ülkemizde tescilli her hangi bir kulüpte ümit, genç veya yı|dız basketbol takımında resmi

müsabakalarda yer almamış veya oyniımlş olsa bile oynadığı dönemde uluslararası

mevzuat hükümlerine göre Tiiık Milli takımlarında oynamasrna izin verilmemiş bir

basketbolcu yabancı uyruklu basketbolcu olarak sayılır. Sicil Lisans Talimatının ilgili
hfüiimleri kapsamında istisnai koşullardan yararlanarak ülkemizde alt yapı kategorilerinde

yer almak üzere TBF Yönetim Kurulu karanyla tesciline izin verilmiş, anne velveya babası

doğumdan Ttirk vatandaşı olmayan veya Tiirk milli takımlannda oynama hakkı

kazanamamış yabancı uynıklu basketbolcular, ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımdan

yetişmiş basketbolcu statüstlnde sayılmazlar.

l00. l .2. Kulüpler, TBF Sözleşmeli Baske ıholcular Tescil ve Lisans Talimatı hükümlerine sadık

kalmak kaydıyla 1 Temmuz tarihine kadar TI]I Yönetim Kurulu tarafından ilan edilen

Transfer Takvimine uygun olaıak yabancı uyruklu basketbolculannı değiştirebilirler.

Erteleme müsabakalan ve tarihleri dikkate alınmaz.

l00.2. Kadroda Yer Alabilecek Yabancı Uyruklu Basketbolcular

TKBL'de yer aları takımlann, aynı anda tasdik ettirilmiş olarak bulundurduklan en fazla iki (2)

sözleşmeli ve lisanslı yabancı uyruklu basketbolcudan, en fazla bir (l) tanesi resmi müsabaka

kadrolannda yer alabilir, Aynı arıda tasdik ettirilmiş iki (2) yabancı uynıklu basketbolcuya sahip

olan kulüpler bu basketbolculanna ilaveten yeni bir yabancı uyruklu basketbolcu lisansı çıkarmak
istediklerinde bu yabancı uyruklu basketbolcudan birinin sözleşmesini feshetmek veya geçici

transfer ile başka bir takıma vermek zorundadırlar. Bu durumdaki basketbolculann toplam sayısı bir

sezon biri (1) aşamaz.

10l. Antrenörler ve Sahaya Çıkacak Diğer Takım Mensupları

101.1. Takrmların resmi müsabakalarda süaya çıkacak kenar yönetim kadrosu baş antrenör,

yardımcı antrenör, doktor, masör düil olmak iizere dokuz (9) kişiden fazla olamaz. Sahaya

çıkacak dokuz (9) kişinin ıanıanıının Türk Vatandaşı olması zorun]udur,

Doktor. lizloteı-apist. masöI re koııtlisrtıneı, qil.i uiiü,eı ]çıı ,lıııı kişileıiıı hıı ı:ı,ıllııııı]ı
[-ıe igeleı-ıdirn,ıcleı,i re 'I'BL tarıllııdın scıoı,] ajııfc\i i]]!,.ıııj.,! .,.ı]]e.e], ]ili ..ıııiııtı]eı.
katılarai, ()I1d\ all]1alaIl zorunludtıı,.

l01.2. TKBL'de görev yapacak baş antrenörler "A" veya "B", yardımcı antrenörler ise en düşük
"D" kategorisi lisansa sahip olmalıdır.

Baş arrtrenör ve yardımcı antrenörler;

a. TBF Antrenör Talimaıı'na uygun olarak antrenöf belgesine sÜip olacak ve o sezon iÇin

vizesini yaptıracaktır,

b. kulüpleri ile sözleşme imzalamak zorundadır. Herhangi bir nedpnle sözleşme

yapmasında sakrnca bulunan antrenörler bu durumlarını TBF'ye ya7.ıh olarak bildiÇirler.

Bu kişiler hakkında nihai karar Eğitim Kurulu tarafından verilir, İ :,. , _. ' ^ lı:

l01.3. Müsabakalarda takım sıra bölgesinde yer alacak 1ııkanda tarif edileh kenar Yönetimine hit

kişilerin Sahaya çıkış Kartı'na sahip olmalan ve bu kartı göriinecek şekilde iizerleriade

taşımalan gerekir.
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BaŞ antrönerlerin müsabaka esnasında süaya çıkış kartlanıı takmatan zorunlu değildir.
101,4, BaŞ antrenörleri ile anlaşmazlık haline düşen kulüp|er, baş antrenör sözleşmelerini

feshetmedikleri takdirde yeni bir baş antrenör veya yardımcı antrenör sözleşmesi
imzalaYamazlar. AYnca takımlar aşağıda listelenen istisnai bir mazeret göstermeden en fazla
3 resmi müsabaka baş antrenörsiiz olarak sahaya çıkabilirler. Bu durumdaki takrmlaı en
fazla üÇ (3) resmi müsabaka baş antrenörstiz sahaya çıkabilirler. Üç (3) resmi müsabakadan
sonra herhangi bir antrendrle sahaya çıkmasına izin verilmez. Tescil edilen Baş Antrenör
sözleŞmelerinde, sözleşmenin sİiresi dolmadan feshine dair karşılıklı tA7minat hfüiimleri
konulabilir. Bu durumda sözleşmenin feshi talebine yönelik mtiracaatlarda sözleşme şartlan
da esas alınır.

Bu hfüilm aşağıdaki şartlarda uygulanmaz:

a. Baş antrenöriin istifa etmesi,

b. Baş antıenöriin sağlık, kaza ailevi gelişmeler gibi gerekçelerle görevini yapamayacak
durumda olması,

c. Resmi merciler tarafından başlatılan soruşturma, tahkikat, tutuklama vb. durumlann
varhğı,

d. BaŞlamıŞ veya başlayacak bir müsabakada baş arıtrenöri,in kulübiin inisiyatifi dışında
herhangi bir nedenle görevine devam edemeyecek olması veya hakemler tarafindan
diskalifiye edilmiş olması,

e. AnlaŞmazlık haline düŞülmesine karşın kulübün antrcnöre sözleşmeden doğan haklarını
ödemeye devam etmesi.

Bu hiiktimlerin geçerli olması için 1ukanda belirtilen (d maddesi hariç) durumların
oluŞfuğuna dair belgeleri ile biılikte yazılı olarak Ligler Direktorltığü'ne bilgi verilmesi ve
onaY alınmasl gereklidir. Acil gelişmeler halinde kulüpler Ligler Direktörlüğü'ne veya
müsabakanın I-iq Teıı]silcisine sözlü beyanda bulunup daha sonıa gerekli belgeleri teslim
edebilirler.

l01.5. Sahava çıkış kanı alınala hak kazanan kişileriıı kLıli]r,lerı 1iü]iil]ı)diııı ılı\ \ıırtl,ııııı ,.,
nıİnİnluln şartları İçeren l'erdİ kaza sİgıırl2|n1;11111 ıııl.ıııılııı.ı,ı ı..ri ııi.ıiiıj sr.rriiııltıiıııı_ıiıJ;ı ,,iı1,
zt,ırun]udur.

101.6. Her ne görevde olursa olsun bir kişi aynı ligdeki birden fazla takımda herhangi bir görev
alamaz; bir takım görevlisine aynı ligdeki başka bir takım için herhangi bir sahaya çıkış kartı
verİlmez. Basketbolcularla ilgili koşullar Sözleşmeli 1jı,.l,itiı,ıieiı|ıtı Lisans Tescil ve
Transfer Talimatında belirtilmiştir.

101.7 . Takım temsilcileri (menajer. 1.öneıici. r,rd. anıreı.ıör. doktoI.. kondi_ç) t,,,/İirlÖ,.,jİŞ
masör. malzeme sorumIusu. \b.) müsabaka sJl(tnLıı]iı :iıctk\,ı,ı ,. ,,iİrİ',tüa}a._ı,,,,,.l].'1,1,

ıl
sonrasrnda. basın toplantısında sahal,a çıkış kartını takı]lal ,/ı,rtıııJatlıı,lİıı 'İ ı(ııtıIıı,_; l l]I. İİ

Sağlık Kurulu ile muhatap olacak resmi hekimlerini l-igleı t)irektörlüğii'ne r,azılı olarak,,,,l
bildirmek zorundadırlar.
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lO1.8. Takımlar görevlendirilen anırenör isimleıini \ c

Direktörlüğü'ne yazılı olarak bildirmek zorundadırlar,

l01.9

ll()l,c\ tanıırr lirlıraliırıI)ı ]-iqleı,

krilerleIe g(iı-e

TakımIar:

a Müsabaka kadrolarında A Takım Yardımcı Aııtrenöril rılırıık miııiıırtıl]ı bir ( l ı kiŞil i

görevlendirmek ve sözleşme imzalamak"

b.Takımkondisyoneriolarakenazbir(l)kişiiletamzanıınlısiizleşıııclapn]ıl..ıcl[}l.
EğitimKuruluilemuhatapolacakresmikondis1.onerleriılit-iglerDirektiirliigü.nerızıll
olarak bildirmek.

c. Alt.vapı organizasyonlarında Antrenör Talinıaııııda lıııltınııı

lisans sahibi iki 12) kişil,i antrenör cılarak görer lcnditıııek ı c ıijz

d. Görer lendirilen antrenör isin-ılerini \e uöre\ tııııı ıı lıınııılırıııı

1,azılı olarak bildirmek-

zorundadırlar.
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SON HÜKÜMLER

[ıölg cscl

|02. Talimatta Yer Almayan Hususlar

BuTalimattayeralmayanhususlarhakkındamevcutYönetmelikveUluslararasıkurallaragöre
TBF Yönetim Kurulu tarafından karar alınır,

l03. YürürlüktenKaldırma

leşıııc 1 ıpn,ıık.

Liulcı, Direkıörlüğü' ne

7 E1,Iül

2017 -
kaldırılmıştır.

104. Yürürlük

Bu talimat Genel Müdürlüğiın intemet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

105. Yürütme

Bu talimat hüümlerini Tiiıkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yürütiır,
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