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BöLütİ - |

GEi|EL HÜKÜ LER

'. 
Anaç

Bu YöneEenin amacl, Türkiye 8asketbol Fgderasyonu voya ll Müdüİlükl€ıi tarafmdan diizenlenecek baskebol karşiaşmalaıı ilg bu karşllaşmalara
hazrlık amaclyla dİiz9nlgn€n faaliyetlgrin organizas}onu. maç sonuçlannn rre bu faaliyeüer sonucunda takmlann elde erniş olduklan derecelerin
ta€cil €dilmesi ile büün bu faaliyetl€rln uluslararasl kuralw usullere uygun olarak yöneıimi konusurrda uygulanacak e§as Ve usulleri be|arlemekiir.

2. NaFam

Türkiye Basketbol Federasyonu veya lI Müdürlükleri tiaraflndan düzenlenecek lig, kupa, yurtiçi faaıiyetle.i, yerel lig kafşllamalarl ile basketbolun
yayllmasl amaclyla düzenlenen 3x3, özel tumuva ve kamplar kapsamlndaki maçlann organizasyonu, meydana gelecek her tüdü itirazların karara
bağlanmasl ile kulüpler ve kulüp mensuplarln|n uymasl gereken kurallarln belirlenmesinde bu Yönerge hükümleri uygulanlr.

3. Dayanak

Bu yönerps; 1l1ol2o14 lanhli Ve 29136 mükerrer saylll Resmi Gazete'de yaylmlanan Türİiy6 Basİotbol Federasyonu Ana shtiisün€ dayanllaraİ
hazrlanmştlr.

4. Tan|mlar

Bu Yönerg€d€ g€çon;

Gen€l Müdüdük : spor Genel Müdğılüğü'nü,

\Jnel Müdür : spor Genel Maidürü' nü,

ll Müdü.lüğü : Gençllk Hlzngüerl lre spor ll Müdüı|üğü'nü,

Federa$Dn :Tüı|4/9Ba8kotbolFederasüonu'nu,

F|BA : Tiirn dünyada Bask9tbolu yönetgn duslararasl v€ bağll olduğLmuz kuruluşu,

Lig ve Kupa : Federas)pn taıafndan b€llrlen€n ytırıerge ve stiatüye uygun olarak düzen|ensn Erkgkler v€ Kadnlar kaEgorllğind€ki
bask€tbol lig w kupa organizasyonlarlnl,

Lig ve Kupa Faaliyetleri : Lig vqa küm€lsrda y€r alan kulüplerin kaüşllaşrna, hazlrlık ve kamp dönemı iıe diğgr faaliyetbn,

Yurtid Faali}reüer : Federasyon tarafndan belirlenen yönerge ve statüye uygun olarak düzen|enen Türkiye Şampiyonalan Ve Şenlik
organizasyonlan ile bunlarln eleme kade.nelerinl,

Küme : l| Tedp Komltesi taraflndan b€lir|enen sı,atiiye u}€un olarak düzenlensn büytJklgf kategodslndekl Erkek ve Kadln |igleıini,

Yefgl Lig Faaliygteri : lllerdg tiim kat€goıil€İd€ki ka.şdaşma, hazlrllk w kamp dönğni lle dlğer faaliyeüğini,

Basketbol Faaliyetleri : Federasrcn tarafrüan doğrudan \reya lznl v€ denetiminde düzenlenen Lig, Yurtiçi, Yergl v9 dlğer h€r tiiılü faallyetinl,

Kulüp ; Gen6| Müdürlük taraflndan tesdl edİlmiş spol kulütİınü,

Mgr*€z Hakem Kurulu(MHK) : Basksüol Federasrcnıına bağl| w olkernlzde hakemlikle ilgİli idari ve toknik tiım konulaıdan sorumlu olan kurult§u,

vakgm lGmlt€si(lHK) ; lllerde baskebol hakğnleri ile ilgİli tirn idari ve ıekİk konuladan sorumlu olan kuruluşu,

Federasrcn Tğnsilcisi : Fa8liı€tsrd9, Fodgrasyonu t€msil€n göreırl€ndirllmiş oQanlzasyonla llgili tiın konulan a ysüdli khiyi,

ll T€nip Komitosi : lllerde yerel basketbo| trali!,eüğinl lhetnek amaclra kurulan koİnibyi,

Kategoril€r : Yaş kategorilefini,

ifade edor.

BöLü . I
ESAS HÜKÜ LER

5. KaışllaşmalaraKatllacakTaklmlar

Baskebol faaliyetlerinde yer alacak takmlar, Faaliyetin yap§lna bağll olarak Federasyon taraflndan hazlrlanmlş Lig veya Faaliyet Yörıergeleri ve
Yönetİm Esaslarl ile belİrlenmiş ko§ullara u}€un ve haiz olmasl gerek|idir.

Yönergelerdg y€r alan şartan yerine getirmeyen kulüpler katllmay hak etıniş dahi olsalar Lig, Yurtiçi, Yereı Lig ve Ba§ketbol Fa?liyetletine
allnmazlar.

6. Taklmlann Kadro Yapllarl

Basketbol Faaliyeterine kat acak tiakımlann karş aşmalara çlkacak ı€smi karşllaşma kadrolar|nln yap§l, kadroda yer atacak sp9rculann özollikleri
ile yabancl uyruklu sporculann saylsl ve kadroda yer almalarlna ait isüsnai koşullar Federasyon Yönetim Kurulu kafarlarl doğrultıJsundaha?rdenaük
Lig, Yurtiçi, Yerel Lig, Basketbol Faaliyel Yönergeleri ve bunla.a ait Yönetim Esasları ile belirlenir.

3Yarışma Yönergesi YlK:12.07.2016
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7. Karşılaşmalara Katllacaı sPorcular

7.1. Karş aşmalara katılacak sporculaıda aş€ğ|daki koşullar aranlr;

7.1.1. Lig, Yuıtiçi w YgfBı Lig fualiyeügrinde yef alan kulüp adma tescilli olmak w o sezon lçin geçerli vizesi yapdm|ş lısansa sahip o|mak,

7.1.2, Herhangi bir gergkçeyle karş aşmalard kahlmaktan men €dilm€miş olmak,

7.1.3. Kerüi kulübünden başka her hangi bir kulüp adma aynl sezon iç9risiııde resmi karşllaşmalara katllmam§ olmak (g€çici transfof w iklnci
lisans ile oyııama hakkı haaç).

Bu hüküm;

(1} sİlahaltlna alnlp askerl giiderde llsansh olan,

(2) Teıhislenni bkiben sİlah altlna allnmadan ev\rel kayül bulurıduklan kulüpl€ıing dönen basketbolcular, (Gedd Transfef Dahil )

(3) siızleşm€li spoıGulann oynadlğl liglgden herhangi bir n€denle lhraç €dllen, çekllon veya kapanan kulüplerdeki söreşmgli
sporculann başka bir kulüp lle siizleşme lEpmaslna Yönetim Kurulu Eraflrıdan izin vsıilmgsi halinde bu sporcülar,

lçin Utgulanmaz.

lstiına:

Fedorasyon Yu.tiçi Faalb,eüori kapsamnda organlze €dll$ heriangi bir kategoIide Böge Şampiyomıarlna kat maya hak kazanm§
takm|ar, Bölge Şampiyooalafl ıııaçlarnda k€ndi ilinde y6r alan dlğ6r takmlaıdan en fara üç sportuya yer wrebilir. Takmlar, Böl99

Şampiyonasl madan sonuqJrıda v9}€ doğrudan üst turla.a vg/veya Tüıkiye Şampiyonaslna kat ma hakkl elde ettiği takdide aynl haktan

v yara.lanabilir.

lstanbul ve Ankara kulüpleri kzlar Ve erkekler. Adana, Antalya ve Mersin kulüpleri kzlar, BuGa, lzmir ve Bal*esir kulüpleri e*ekler
kategorisinde bu haktan yafa.lanamazlaf .

Böylo bir durumun gerçekle9mesi idn;

(1) Her iki kulübün V6 sporcu wlisinin muıafakati olmasl,

(2) sporcıJnun adı ggçan müsabakalara katllmasnda ggç€ıli yon€tn€lik hükümledne eİügol bl, durumunun bulunmamasl,

(3) sporEunun her türlü ulaşm, konaklama g|bl mall husGlannln tialop eden kulüp taraflndan karş anmasl,

(4) sporcu tesdlliolduğu ku|ip 116 blıllkta ayn| sezonda yaşlnln oyııamalra mai§alt olduğu kat€gorllerde Tü*iye Şamplonalanna, Şenlik
organizasyonlarna Veya bunlarln eleme kademelerine iş|irak efilğnİş veya iştirak eİneyec€k olmasl,

g€reklidir.

Blr spofcu bu haktan faydalanarak aynl s@nda sadece kgndi kuliiöünd€n farkll bir (1) kulüp adlna yanşmalara kat abilir.

7.2. Karşllaşmalara katllacak sdzleşmeli sporcularln tescil, transfer ve Vize işlemleri sözleşmeli sporcular Lisans, Tescil ve Transfer Yönergesi,
diğer sporcularln ise Sporcu sicil ve Lisans Yönergesi hükümleri kapsamlnda Basketbol Federastonu taraf|ndan yürütülür. Tüm
müsabakalarda Federasyon taraflndan verilen lisanslar veya tranltrna kartlan geçerlidir.

8 Kaİşllaçmalara Katllacık A.ıt]gnörl9r

Vstetboı ı<açıaşmalarnda anİğİir ve }üa]dlmq antentir olarak görev yapacak Uşi|edn Federasrcn Antffiör Yöngrgesing utgun olarak anberü
belgeslne sahip w o sgzon içjn üzesİni taptrmlş olma|an ve llglll ytinergelerde beliİülen şartarl yerine getirm6i zorunludur.

9. ıorşllaşmaÇcşltlerl

8asketbol faally€ü€rindg ygr alan kulüplerin takvim ylll boyunca yapacaklan ka§ aşmalar üç tünüdür.

9.1, Resınl Karşllaşmalar:

9.1.1. cumhuöaşkanllğl Kupas|; Fsderasyon tarafmdan hazılanmş Yönerge ve statii ile belidğmiş takmlar araslnda oynanan bk
kaış aşmadlr.

9.1.2. Lig ve Play-off/out l(aış aşına|an: F€d€raston wya illed9 llT€fıip l(omit€6i taraflndan hazrlanmış Yönerg€ v€ staliıl€re uygun olar8k
oyııanan llg ve kümg kaüşllaşırıaıandlr.

9.1.3. Tüıl(.y3 vs Fedsraslon Kupasl Karşllaşmalan: Federasyon taraflndan hazrlanm§ Yönerge r€ stiaıiiye uygun olarak oyıranan eleme tur|arl

ile fiml kaış aşmalar|dlr. ,.,i,"i"ol: 
*.,,

'i! i,
9.2. Öze| r€ışııaşmalar: .. i ' .';

Kulüplef veya kurumlar tiarafından Federasyonun izni lle organlzo €dilen mli§abakalaıdır. : ', ' '' "' , ''
9.3. Avrupa Kupası Karşılaşma|an: '*':İ. 

' ', i ''..:
. l",'
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Uluslararasl Basketöol Federas}onu FlBA ve FlBA taraflndan tianınm§ diğer uluslararasl kurumlar taraflndan terlip ve ida.e edilen karş aşmalard|r.
Fed€rasyon taraflndan b€lirl9ngr8k, durumlarl onaylanan kulüple. bU kupalarda yer alabilirleı

10. Karfl laşma Yöııtgmleri

Karşllaşmalar iki şekilde oynanlr:

,l0.1. Say Usulü (Lig Usulü):

10.1.''. Taklmlann be|irli blr fikstür gereğince tertip edilmiş seri karşllaşmalarnln sonuna kadar oynahlarak ald*lan puan tutanna göre
derecelendirilmesi sistemine denir. Taklmlann der€c€lendirilmesi kazandlklarl veya kaybettikleri maçlarda aldlklan puanlarla yaplllr.
Kazanan takma iki (2)puan, kaybeden takma bir (1)puan, hükmen kaybeden taklma sflr (o)puan vedlir.

10.,|.2. Hükm€n yenilgidurumunda galip bklm karşllaşmay 2(H kazanm|ş saylllr.

10.1.3. Eğef bir takım kural gereğİ sahada İki kişİden daha az (bir kişi ile) kallrsa bu hkm karşılaşmayl kaybede(Kendlllğindeo yenilgi). Bu
durumda ka§l takm önde ise skor aynen, berabere Veya geride ise 2-0 olarak karşl takımln l€hine tescll edİlİr. Bu durumda kazanan taklm
iki, kaybeden takm bir puan allr.

10.1.4. Karşllaşmalar sonundakipuan slralamasl Uluslararasl own Kurallarhda belirlildiği şgkild€ yaplllr.

10.2. Eleme Usulü:

10.2.1. Bir taklmn bir wya bir seri maç sonrasl €lde etıniş olduğu galibiyet say§l esas alnarak bir üst tura yükselmGisistemidir.

$.2.2. lki veya üç maçllk eleme serisinde, maçlardan her hangı birinde hükmen veya kendiliğinden yenilgi ile yenilen taklm, diğer maç|n sonucu

\, ne olursa olsun seriden elenir. Beş maç ve iizerlnde oyııanan serilerde bu kural uygulanmaz.

10.2.3. lki maçllk eleme serisind€ birincl Ve/wya ikinci maç berabere blEblllr. Hangi taklmln fur atlayacağl iki maçn sonuQ V€ say|lan esas
allnarak b€lir|enir. Taklmlann bir bir|eri ile yapm§ oldukıan karşllaşmaıarda her iki maç{a kaydedilen sayı toplamlnda bir eşitik söz konusu
ise eşldik bozulana kada, Eatna devıeleri oy,nan|r.

10.2.4. gu usulün q€ulanmas| içln karşllaşmalara kat an tak|mlann 4 veya 4'ün (8, 16, 32 gibi} kat olmasl g€rekiı. Karşllaşmalara katllan
taklmlarn saylsl 4 veya 4ün kat olmazsa bay usulü tatbik olunur. Bu usulB 9ör€ takm saylsln| bu saylnm üsıiinde 4'ün yakln emsalanden

çlkarmak sureliy'e bulunan rakam bay kalacak takm say§lnl gösteılr ki, bu taklmlar karşllaş,na }€pmadan akincj fura g€çerler. Bu su.ete
bulunan rakam karş lğl sayda takm kura ile ayr d*tan sonra, geri kalanl8r bi birleİi karşllaşarak galİple. bay takmlara ilave €dilinc€ €ld€
edilen rakam 4'ün katl olur. Ömeğin karşllaşmalara 13 taklm kaıllm|ş ise 1& 13=3 takm bay olur. Yani kura lle 13 tiakmdan 3'ü bay saylllr.
Geri kaıan ,l0 takm llk tur madannl oyııarlar. Kazanan 5 tiakma 3 bay taklm eklenerek 8 takm arasnda ikinci fur karş aşmalan yap r.
Müteakip devr€lord€ yenilenlgr elenec€ğl lçin takmlar aıtık hep çlft kallrlar. 5 veya daha fazla saydaki takmlarm katllması lle yapllacak

\-/

10.3.

eleme karşılaşmalarında uygulanacak bay sistemi aşağıda gösterilmiştir.

Takım Sayısı Yukarıdaki bay takım sayısı Aşağıdaki bay takım sayısı

512
611
701
934
1033
11 23
1222
13 12
14 11
1501
1778
1877
1967
2066

Resmi Kaşılaşmaların sayı veya eleme usullerinden hangisi ile yapılacağı önceden belirlenir ve llan eOlllr

,\*ıtİİt*r
t iÇ l_rı \

&

11. Yaş Kategorileri

11.1. Basketbol Faaliyetleri kapsamındaki basketbol kaşılaşmaları aşağıdaki kategorilerde oynanır

Minik]er (11 yaş) : 11 yaş ve altı gurubu sporcular,

Minikler (12 yaş) : 12 yaş gurubu sporcular,

\*
'. tO
\\
\..
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Küçük|er ('l3 yaş) : 13 yaş gurubu sporcular,

Küçükler (14 yaş) : 14 yaş gurubu sporcular,

Y||dızlar j 15 ve 16 yaş gurubu sporcular,

Gençler i 17 ve '18 yaş gurubu sporcular,

Umitler : 19,20 ve 2l yaş gurubu sporcular,

Büyükler : 22 Ve daha büyük yaş gurubu sporcu|ar

1,1.2. Kategorileıde beli.lilen yaş guruplannm hangl doğum tarihli sporaıiardan oluşacağl, her yll için sporcunun oynayacağl sezonun ikinci ylll esas
allnlr.

örnek:

2016-2017 sezonu için;

2o17 - 18 = 1999 ve 2017 - 17 = 2000 doğumlu sporcula. ay ve gün dikkat€ ahnmaksEln 99nç k8t€goİislnde yer alaulirler.

11.3. Kategorilerde yer alabllecek sporcunun yEş bellİlenmeslnde doğum ylll esas allnlp ay, gün dikkate aİnmaz. sporcunun; yaşnln düzeltilmesl
halinde, diizeltneden önc€k| )€şl €sas ahnarak oynaFbll€cağl kategor| bellılenir.

11.4. Sporcular bir sezonda ilgili Lig veya Faaliyet Yönergele.i Ve Yöneİm Esaslannda be|irtilen yaş kategoriIefinde müsabakalarda oynayabilir.

'r.4. sporEular aynl gün İdnde sadece Ur kategofide oynayabilir.

ls!sna:

(1) sözleşmelİ sporculann yef ald|ğl llglerde yer alan A takmmda oynayan blr sporcu aynl gün içinde yaşlnln uygun olduğu k8tegorid€
oyna}€bilir.

(2) spo.cıJla. aynl 9ün unde kulüp ve okul madannda y€f alabilir.

(3) FederaslDn Yurtiçi Faalayet€fi kapsamlrıda dİz9nlgn€n Bölge, Anadolu vgya Tür|dye Şampayonalan programnda bir bklmn aynl gai,rıdg

iki maç yapma hali bu kaps€mda doğeflendlı|lmgz.

(4) lklnd lis€ns kullanan 2l yaşnl doldu.muş rreya daha küçOk yaştaki södeşmel| Erkekler ve }Gdlnlar 1. Lİg sporcularl, kulüplsrinin
mutabakata vardlğl k6ndi kategoril€ıind€ki bk 2. Lig wya Eİilg68l Lig taklmnln aynl gün d€ olsa hertıangl bar maçlnda oynayabilirleİ.
Bir sporqJ yalnzca bir adet İkind lisans ç*artabilir.

l 2. sporculann Ümlt, Grnç w Ylldlz Takmlaıdan Y.ııflıılş oma Şanlan
,l2.1. Bir sporqJnun ümit, genç ve}ra ylldlz taklmda oyrEmlş veya bu taklmdan y9tişmlş say|lab|lm€§i un, o kulübün ümlt genç Veya y dlz taklmmda

en az bir basketbol y l (sezonu) oyrıam|ş olrnasl w oyııadıg| dön€mde uluslararasl mgvzuat hlllGmledne (İire Türk Mllll t]akmlannda
oynamaslnda bir eng€l bulunmaınasl g€Ieklidir.

12.2, raklmlafln yef aldğl llgln yönefg6in9 gaİr€ kadıo yapElrıda belirtilen s8yda k€rıda ümil, genç vsya y dlz takmdan yelişmlş sporcunun yer
almas| zorunluluğu olmasl durumunda;

a. Bu kural taklmlann r66mi kaış aş.na kadro6unda y9, alan sporcu say§l dikkatB aınmaksEln u},gu|anr. say| cetvelİne yazllan sporcu
\-/ saylsl ne o|ursa olsun ligin Yön€fgesind8 belirtilmiş Eaydaki sporcunun o kulğbğn ümit, 96nç wya y dz takmlndan y€tşmiş olmasl şarür.

Takmlar karş aşma önc€§i voril€n isim listEl€ıiııde bu sporcular bglirtnd( zorundadıdar.

b. Erk€klerde 24, Kadlnlarda 22 yaşndan büyük spoİcular bu haklarml kaybedef ve kendi ümlt, genç veya y dz taklmdan yetişmiş sporcu
olarak saydmazlar.

c. Karş aşma kadro§unda kendi ünit, g8nç ve}ıa ylldz taklmlndan yetişmiş ilgili lig yönefgesinde belirlilen sayda sporcu bulurrdurmamalarl
durumunda takmln bu kural| her lhlal edlşlrıdo toplam puan|arlndan b|r puan sllinar. lkl veya üç maçın oynandlğl oleme usulü seİllerin
herrıangi blr ayağnda bu durum gerç€kl9şirs€, takm hükmEn y€nik say arak seriyi d9 kaybedef.

12.3. Kamu görevi, çal§ma v6 başka n€d€nlerl€ Wrtdışmda bulunan Türk ail€lsfinin çocuklarlnda ülkgniz ümlt, gonç wya ylldz taklmlanndan
y€tlşmiş olma şartı aranmaz.

12.4. Kulüpler|n llgili Yönerg€ maddelğine uygun olarak K.K.T.c'd€n sporcu gstlrmelğl durumunda bu sporcularln ülkemiz ümlt, genç veya y dE
takmlarından yetişmlş olma şaİt aranmaz. sonradan (Doğumdan başka yolla) K.K.T.C. vatandaşlğlna geç8n spo]cular bu madde kapsamırıa
allnmazlar w llsanslan tescil €dilm€z. , ;:,rj..

12,5. Takmlann ,gsmi karş aşma kadrolanİıda ülkemiz ümit genç veya y dtz takm kadrolanndan yetişmiş olsalar daııi, lslisnal a(dan
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b. Tüüi( A Milli basketbol tiakm kadro6unda yer alm§ sporcular.

'3. 
statüler w Ligleİ|n oıganlzastDnu

13,1. Baskebol Faaliyetleri, organİzaston yetklslne bağl|olarak FedgraEyon veya ll Tertip Komit96i taraflndan hazırlanan stiatü ve pogİama uygun
olarak oynanlr.

13.2. Federasyon yetki ve sorumluluk alanlna glren lraal|yoterğ alt statii ve uygulama esaslan ile ll Müdürlükleri yetki ve sorumluluk alanlna gire.ı
faaliyetlore ait strtti ve programlar gn 9€ç Eylül sonuna kadar i|an olunur ve o y m basketbol s€zonunda uygulanlr.

13.3. Erk€kler ve Kadlnlar Süper, 1. ve 2. Ligler, Eİilgesel Ligler, Yerel Ligler ve Federasyon Faallyetlerinin organizasyon ve yöngtiming ait €saslar
Yanşma Yönergesine uypun olarak hazlrlanan ayn Yön€fgelef ve Yönetim Esaslarl ile belirlenlr.

l,ı. Kümo Düşm. w çekilmo

14.1. Küms düşme şekli lre düşecek taklm say|sl lle takmlarln Avrupa Kupalanna katllma koşullan her faallyet lçln hazlrlanan YöneIgeler Ve

Yönetim Esaslannda yer alan statiilerdo belldenlr.

14.2. Federasyonun (lllerd9 llTgrtip Komit6i) azni olmadan herhangi bi.lig sezonunda iki defa saha}€ glkmayarak, hükm€n yenik sayllan bkmlar
Lİgden çlkartlllr.

,l4.3. Uglerde yer alan kulüpler hgrhangi bar ngdend€n ötürü karşllaşmalara katllmayacak|a.lnl sezon önce§i bildiririerse, bu kulüplerin durumu
Federasyon Yöngtim Kurulu tarafından görüşülür ve taklmm hangi li{Jde yef alacağl hakkmda karar verilir.

14.4. lGrşllaşmalara katlllp da tamamlamayan, lig devam €dgİl(en ligdgn ç€kilgn kulüpler kendi illerinin kümelgrine düşerler ve bir sonraki sezon
kendi lllef|nln en alt kümGinden ka§ aşmalara kat abilirlğ.

v 
Kulüp yönetim kurulunda v€/vgya yöneiicileri araslnda son üç s€zon itibaİiyle blr sezonda sahaya çlkmayarak alm§ olduğu iki hükın€n

mağlub|yet sonucu ligden ihraç edilmiş \reya lig tamamlanmadan llgden çekilmiş kulüpl€rd€ yoneticilik y8pmlş olanlar vaısa bu kulüplef

başvuru wtB davet usulü ile oluşan llglere allnmaz Geç€rli mazersti bulunan yönetjci\re ilgi|i|erin durumlafl ayrlca değeflendirilir.

14.5. HefharEi bİr nedenls llglerde ygr alacak ıakmlann say§nda bir azalma olmasl durumunda, bir alt ligden son sezon üst llge ç*amayan en üst

sradaki tak|ml darret €dilir. Biıdefı fazla takmn eksilmesl veya davet €dllen taklmln kattlmayl kabuı etnemasi durumunda, heıhanga bir

sralamaya bağll kalmakszln üst ligde yef almak ar.Jsunda olan taklmlar arasmda;

a. Kulübün mali, idari yapEı v€ spoİ|İffaaliyeüeri

b. Maçlan oynayacağl salonlarln st]8ndaıdl

c. Madan oynayacağl şehk, ş€hlıde ayııl ligd€ oynaFn başka bir takm olup olmamasl, şetrin ulaşm ve konak|ama imkanbrı

gibi kİiGder esas allnarak takm seç;imi Yönetim Kuru|u taraflndan !,aplllr.

l5. Karşllaşmalann T.acili vo Tem3ll Halft

15.1. ug karşllaşına sonuçlannln tgscili Federas!.on taraflndan yap lr.

15.2. Kulüpl€ıin Avrupa Kupalan ve dlğer uluslararasl ka§ aşmalara katl|malan için gğ€kll kıiıeflerin b€llı|enmesl Fedğaston Yönetim Kurulu

tarafmdan yapl|lr, Belirlenen esaslara (İirg katllma hakkn| kazanan kulüplerln blldlıilmgsi ve bu kulüplere lemsil hakkl verilmesi Federastona
aittir.

\, Federasyon tiaraflndan belirlene.ek, durumlan onaylanan kulüp|er Awupa kupaıarlnda yer alabilirler. FlBA taraflndan tan|nmayan uluslararasl
organizasyonlara Federasyonun izni Ve bilgisi dlş|nda kahlan kulüpleİ Yönetim Kurulu karanyla Lig Faaliyetlerine allnmazlar.

15.3. Önc€ki sezonlaıda bu kupalara katllmlan sonucunda oluşmt§ bofçlarnl yeİıi bildiİim tarihine kadar tidgmgysn v€ya ihc€ki döngnl9rde temsil

hakkm| iyi kullanamadlğl değerlendlfllon kulüp|er, bu hakkl slde €tniş olsalar bile, }reni s€zorıda Awupa Kupala.ma katıllmlafl FIBA'ya
baldirilm€z.

15.4, lllerde oynanacak tİitiın kaüşllaşmalarln sonudarnln toscili ll T€rlip Komiıssine aittir,

15.5. Kulüpl€rin Yuİtiçi Faaliyetierlne kat|labilmel€ri idn g8rekli kriterler ve taklm say§lnın b€lirlenmed Fed€rasyon tarafndan yapılr. Belidengn
kriterlere (İira Yurtiçi Faaliyetlerine kat ma hakh kazanan kulüplgrin F€derasyona bildiriımesi ve bu kulüplere tğnsll hakkl verilmesi ll

Müdüılüğü' ne aittir.

16. Blrle?an veyı irlm D.ğlştir.n Kulüplor

16.1. Birleşen veya isam degiştiren kulüplefin tiim kategorllorde kaüşdaşmalara hangi ilden kaİlacaklafl, Federa$Dn Yönelim Kurulu'nun onayma

tabidir. lki farkll ilden kulübün bideşmesi veya bir kulübün isim değiştirmesi halinde yeni oluşumun oynamayı talep ettiği' üsu ligde

iki veya daha fazla taklm yer allyorsa tialep kabul edilmez, {:'
16.2. R€sma Ka.şllaşmalara aat fksıiir ilan €dildikten sonra blrl6şğı kulaipl€r karş aşmala.a birbirini taküye etnek sufetİre ıre ılr tairm ırj[noe

katllamarar. Yeni kulüp ancak eski kulüplord€n İİıinin adl altmda, onun nizami kadrosu lle durumunu kabul €dergk ka§ dşmalarEgirmeyp ve

16.3. Biıl€§ip ayrllan ku|üplerdon gonsl kurul karany'a baskebol spor dalnl bünyesinde banndran spor kulübü, hanq| islm ll9 lgl€re katllacağlnl

fiktü, ç€kimi öncesi Fedorasypna bildiıir. Bu kulüp F€d€rasyon kara.ı alg bulunduğu ligde faaliyetini süıdüıür. 'l
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16.4. sezon sonunda küme düşen bi. kulübün müteakip sezonda bir üst ligden başka bir kulüple birleşer€k veya üst llgde yer alan taklmln ismini
değiştir6r€k üst ligde t€krar yer almaslna izin V9rilm6z.

17. Kaışllaşmalann Ertelenm$i (Tehir Edilme9i) ve Yerinin Değiştirilmegi

17.1. Karşllaşmanln ertelenmesi ve tehir halinde uygulanacak temel esaslar aşağdaki gibidir. Ertelenen veya yeri değiştirilen müşabakalarla ilgili
uygulama detayları, Federasyon taraflndan her ligin yapElna bağll olarak ayn ayrl hazlrlanacak Lig Yönergeleri ve Yönetim Esaslan ile
belirlenir.

17.1.1. Basketbol müsabakalannln belirtilen sahalarda ilan ve tebliğ olunan gün Ve saaterde başlamasl şarttlr. Bir karşllaşma ancak zorunlu
nedenlerle başka bir güne blrakllabilir. Başka güne blrakllmaslnda zorunlu neden|er bulunup bulunmadğlnln t]akdiri karşllaşmanln
başlamas|na bir saat kalana kadar Basketbol Federasyonuna (lllerde Terlip Komitesİne), müsabakanln başlamasl öncesi bir saat de dahİl
olmak üzere ka§llaşma slraslnda İse müsabaka gözlemcisine ve hakeme aittir. Taklmlann anlaşmalan ile karşllaşma gerİ blrakllmaz ve

şehir yeri degiştirilemez.

17.1.2. Ertelenen Ve tamamlnln Veya bir klsmlnln tekrar edilmesine karar allnan müsabakalar erteleme Veya tekrarlama slraslna göre yaplllr.

17.1.3. Ertelenen Veya tekrar oynanmas|na karar Verilmiş müsabakalar lig takviminin uygun olduğu en klsa süreda programa al|nlr ve oynanır. llk
programIandlğl tarihten doksan (90) gün içinde oynanacak erteleme veya tekrar karşllaşmalarlnda, sadece karşllaşmanln programda ilk
ilan edildiği tarihte oynama hakkl (TBF nezdinde kulüp adlna tescilli sözleşmesi Veya vize edilmiş lisansl bulunan) olan sporcular ve
antrenörler yer alabilirler.

Lig takviminin yoğun olmasl Veya başka bir nedenle ilk oynanmasl gereken tarihten itibaren doksan (90) gün içinde oynatllamayan
karş|laşmalarda ise müsabakanln yeni oynanacağl tarihte oynama hakkl olan (TBF nezdinde kulüp adlna tescilli sözleşmesi veya vize
edilmiş lisansl bulunan) sporcular Ve antrenörler yer alabilirler.

17.,1.4. Karşllaşmanln programda ilan edildiği tarihte cezall olmayan fakat tehİr edİlen tarİhte cezalı olan bir sporcu tehir karşllaşmaslnda yer
alamaz ve yer almadlğl t€hir karşllaşmasl cazall maç saylstndan düşülür.

17.2. Karşllaşma, ta.af,ardan birinin kasti olmakslztn çlkan zorunlu nedenler yüzünden kesildiği takdİrde iki saat beklenif. lki saat zarflnda devaml
sağlanamayan ka§llaşma, kaldlğl y€rden Ve sayl cetvelind€ yazlll aynl sporcu V9 hak€mlerle tamamlanlr. Aynl hakemle tamamlanamadlğl
takdirde karar hakem komitesine aittir. Bu karşllaşmalarln tamamlanmaslnda aynl salonda oynanmasl şart| aranmaz.

17.3. Federasyon, gereklİ gördüğü hallerde karşllaşmalarl seyircisİz oynatabİleceği gibi kendi seyİrcileri, idarecileri veya sporculafl taraflndan
aşağdaki olaylara neden olanlann kendi illeri dahilinde yapacaklan karşllaşmalann başka bir il salonunda oynatllmaslna karar Versbilif.

Böyle bir karar için;

Kulübün sporcusu, idareci, ant€nörü veya antr€nör yardlmclsl ile kulüp yetkililerinin ayn ayrl veya birlikte hakeme müdahale Veya fiili saldlrlda
bulunmalan, olaylara seb€biyet vermelerive bu müdahaleler nedeni ile hakeİnin karşllaşmayl devam ettirme İmkanlnl bulamayarak oyunu tatil

etrnesi Veya s€yircilerin aşln taşklnllklarlnln ve kötü tezahüratln engellenememesi gerekmeKedir.

17.4. Emniyet ve inzibatl temin edilemeyen veya edilemeyoceğing, amniyet ve inzibahnln bozulacağlna Fedeıasyon taraflndan veya yetkili klldğl
kişilerce kanaat getiril€n illerden, karşllaşmalarln bir k§mlnl veya tamamlnl başka bir ildeki salonlarda oynatnaya (en az 200 Km. mesafedekİ)
Ve bunun süresini tayine Basketbol Federasyonu yetkilidİr. Mahalli seyircilerin dlşlnda misafir takım seyircilerinin de gittiklerİ illerin salonlannda
emniy€t ve inzibatl bozduklanna Basketbol Federasyonunca kanaat getirilirse aynl hükümler misaİİr taklmln bağll bulunduğU il salonlan içinde
Uygulanlr.

,l8. Karyllaşmalada sahaya Çlkabilecek sporcu Ye Kenar Yönetim

18.1. Taklmlann karşllaşmalar için sahaya çlkabilecek sporcu ve kenar yönelim personelindsn oluşan kadrolarl aşağldaki gibidir.

18.1.1. Her takmln resmi karşl|aşma kadrosu biri kaptan olmak iizere en fazla 12 sporcudan oluşur.

1a.1.2. Maç slraslnda, taklm slra bölgesinde yedek spo.cularln dlşlnda bulunabilecek antrenör, antrenör yardlmc§l, yöneiici, dokto., masör,
istatistikçi, ç€virm€n gibi özel sorumluluklan olan takm mensubu sayısl ilgilİ lig veya faaliyet yönergesinde belirtilir.

18.1.3. Karşllaşmalarda taklm slra bölgesinde yer alacak yukarda trrif edilen kenar yönetimine ait kişilerin Federas]/on (lllerde ll Müdürıükleri)
taraflndan onaylamlş sahaya Çlklş Belgesİne s€hip olmalan gerekir. "sahaya Çlklş Belgesi" nin onaylanmasl için istenen koşullar ilgili
yönergelerde belirtilir.

18.'1.4. Yukarlda tanlmlanan kişiler haricinde veya her hangi bİr nedenle yar§madan men Veya hak mahrumiyeti cezasl alm|ş taklm mensubunun
takm slralannln 5 m6tre yaklnlnda bulunmaslna izin varilmez.

Açlklama:

Takım sıra bölgesi Uluslararası Oyun Kurallarında tarif edilmiş alan olup cezah takım mensupları bu tarifte qIrM ilerinden
itibaren her yönde beş metrelik mesafe içerisinde bulunamazlar. Beş metrelik mesafe fiziki şartlar ve lerinin
tahminleri doğrultusunda belirlenir ve ihlal halinde cezalı kişi uyarılır. Eylemde ısrar edilmesi halinde ve/veya

ç} {:
ikaza

gerek olmadan durum ilgili mercilere rapor edilir O,),ı*ıa\|
,18.2. Karşılaşmaya katılacak olan sporcuların ad ve soyadları, oyundaki numaraları ve lisans numaralarını içeren liste

lisansları karşılaşmadan en az30 dakika önce, Federasyon Yurtiçi Faaliyetlerinde ise Teknik Top|antıda ibraz edilir.

tjı

i, JF

c9İ,.
+..,

'ı,\
§
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i3ti3na:

Takmlar, sözleşmeli sporcuları ile yapm§ olduklan saızleşmg ile sözl€şmeli sporcularln o mgvsime ait vizeli lisans|arlnl Federas}ona ibraz
edergk kadrolannl taadik ettirmBl€ri halindg o sezon içinde karşııaşmalara taklm listeleri ile çlkabilirler.

18.3. oyuna 5 kişi ale başlanlr. Herhangi bir nedenle oyun esmslnda bir sporcusu kalan taklm kendiliğind€İ y€nilm|ş saylllr.

18.4. Karşdaşmadan önce sayl hakemi taraflndan resmi sayl cetveline adla.lyaz|lan sporcu|ann yerine başkalan oynat amaz.

18.5, Takmla,ln başlanglçta hangi tarafa hüqm edecekleri ve hangi iaklm srasmda yer a|acaklarmln seçiminde taklmlar araslnda bir anlaşma
sağlanamazsa ev sahibi takm (kaİş aşma liste6ind9 ilk adl yazh taklm) hak€m masasmdan sahaya baklş halinde sol tarafta kalan takm
sltiıslnı alacaktlr,

18.6. Küçükler lGt€gorisinde taklmlar karşllaşmalara en az 10, an fazla 12 spo.cu ile çlkmak Ve ilgili yöngrgelerde belirtilen sporculann oynama
süre§i, sporcu değişikliğİ gerektiren koşullar ve bu durumda uygulanacak esas|ara uymak zorundadlrlar.

l9. oyun sür.leİi

oyun 10'ar dakikallk dört periyot olarak oynanacak, birinci ile ikinci ve üçüncü ile dördüncü peri}otlar araslnda iki (2) dakika ara vgrilgcsktir. Birinci

devre ikinci periyodun sonunda bitecek, en fay'a on beş (15) dakika aıadan sonra üçüncü ve dördüncü peri}otlardan oluşan ikinci devre

başlayacakhr.

20. Uzatmalar

20.1. Lig v€ glgme (Play off) ı§ulü i|e yapllan hiç bir karşllaşmada beraberlik yoktur.

İstlsna:

lki kaışllaşma iizerinden oynanan s|em6 kaışllaşmalan harig.

20.2. lki maç üzefinden oynanan eleme usulü karş aşmalarda iki maç|n sonucu dıkkate allndlğlndan birinci vefuBya ikinci maç berab€r€ bit€billr. lki

magm sonucunda toplam skoıda berab€rlik olmasl durumunda uzafna devresi(leri) oynanlr,

20.3. Berabeflik halinde, basketbol karşdaşmalannda basketbol oyun kurallarma utgun olarak beş€r dakikalk uzalüna dgwel€rl k6§in sonuç
allnıncaya kadar q,gulan|r.

2l. Netlcolorln ilanl

21.,l. Uluslararas| kurallara u/gun olarak sona eren karşllaşmalann teknik sonudan hakem raporlan ile kesinlik kazanlr.

21.2. Hükmen yeni|miş veya yenmiş sayllmayl gerekliren karaıl8r, kaışllaşmalann sonuçlatl, hakem rapor|arlna w ger€kirse bu konuda yapllacak

araşt|ımaya dayall olarak Federas}on Yön€tim Kurulu taraf|rıdan v€rilit ve ilan olunur. Yurtiçi Faaliyetefinde karar yetkisi, fedgras}onun ilgili

birimlefiy|e istişare etrnek kaydly|a, F€derasyon Ternsalcisİne aittir.

21.3. Yerel Lig Faaliygtlgrinde karar yetdsİ ll Tertlp Kornlteslnlndir.

zı. Hükm€n Yonik sayılma

22.,l, Hükmen yenik sayllmay gereKiren haller şunlardlr;

22.1.1.

\-/

22.1.2.

22.1.3.

22,1.4.

22.1.5.

22.1,6.

Vaktinde ve ulus|araras| oyun kurallannda öngörtila ka.şılaşma klFfeti(forma renkleri) lle own sahaslna ç*mamak veya 5 kişida az
sporcu llo çlkmak (VaKinde deyimİnde 15 dak|kallk b€klğne vard|r.)

Aynca, sahaya çlkmama vgya yurtiçi faaliygtlerine kat mama nedenleri Federasyon taraflndan hak|l gfi.ülmeyen kulüpler, o

ka§llaşmalarla llgila masrafan v€ organizasyona vErmiş olduklafl zararlar dikkate allnarak Disiplin Kurulu tarafndan belirlgnefı cezayl
irdemek zorundadr.

Karş aşmanln sonucu @ğinde önced€n anlaşma }€parak oynandlğlna karşllaşmanln teknik komiser v€ hakeml€ri tiaraflndan kanaat
getiilmiş olmak (Bu taktird€ h€r iki takm hükmen yenik saylllr ve yöneticileri ile spo,culan Disiplin ve/veya ceza Kuruluna sevk edalir.)

Herhangi bir taklmln l€h w al9ytıing netice verecek şekilde karş|laşmayl tamamlamadan sahadan Pkilmek Veya bilerek ),enilgiye n€d€n

olacak ş€kilde dawanmak. (Federasyon Ternsllds| kanaat getrildiği taktirde sahadan ç€kilen taklm|n idarecileri, antrenörlerl ve buna

n€d€n olan sporculan ayrıca DiEiplin v€/v€ya c€za Kuruluna s€ü( edilir,)

Lisanslann| ibraz etmeyen takm, karş aşmalarda yel alamaz- Bu nedenle hak6m tarafndan maçl oynattlnlmayan takm hükm€n yenik

sayllır.

İstlına:

Sözleşmeli sporcuların yer aldığı liglerde Federasyon onaylı liste ile oynama durumu hariç.

Başkasına ait lisansla veya sahte |isansla sporcu oynatmak.

Karşılaşma sırasında sporcu, idareci, antrenör, antrenör yardımcısı ve takım yetkililerinin ayrı ayfl veya toplu olarak
veya tecavüz etrneleri halinde hakemin kaşılaşmayı bir veya her ikitakım aleyhine tatil etmesi

.} l

gelmeleri

ll=
\\ ,* İ,

22.1.7, Lisans muayenesinden sonra hakemin sporcuları tianımamasından yararlanarak sporcu değiştirmek (Buna ül eden idareci, antrenör

ve sporcu ayr|ca Disiplin ve/veya Ceza Kuruluna sevk edilirler.)
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22,'1.8. Resmi karşllaşma kadrolannda ilgili lig veya faaliyet yönerg€lerindB bglİrlilen saydan bzla yabancl sporcu buıundurmak.

22.1.9. cezal sporcu oynalmak, cezall bir sporqJya vgya antenöre antrenöİlük yaptlrmak. cezall bir laklm mensubunun taklm sra kilge§inin 5
mete içinde bulunmaslna izin \€rmek.

22,1.'10, llgiüi yönergelerdg "Taklmlann Kadro Yapllarf ile ilglll maddglerinde yer alan hükümleri y€rine getirmemek, koşullara haiz olmayan
sporculan oynabnak w sahaya çükan sporcularln oynamaslna jlişkin belirlenmiş kosullara riayet etmemek

22.1.11. Ertelenen karş aşmalaada erleleme taıihinde oynama hakkl bulunmayan sporculan oynatİnak.

22,1.12. Yaş bulunduğu kategorlde oynamaya müsait olmayan (büyük olan) sporcu oyİıatmak veya yaş kat€gorilği içİn belirtilen koşullara
uynamak.

22.1.13. sey'rcilerin sözlü ve fiili harek€t vgya eylemled sonucu maçın devam eıtirihesine imkan kalmamasl halinde bunun taıafardan birinin veya
her ikisinin seyildsinln neden olduğuna kaışllaşmanln baş hakemlnln raporuna gti.e o takımın veya her iki takmn hükm€n yenlk
sayllmaslna F€deraston Ternsİlcisi veya Basketbol F€derasyonunca (illerde ll Tertlp Komitesi) karar \rerilir.

23. Klya btler

23.1. Yanşma esnaslnda sporcu|ar, antrenörier, takm mensuplafl ve hakemler aşağda tarif €dilen klyafetlerle sahada bulunmak zorundadlr,

23.2. sporcularln formalafl aşağldaki şeki|dg olacakt|r.

23.2.1. Formalann genel tasanml ve nuınaralandlrdmasl uluslafarasl oyun kurallarlnda b€lirtllen koşullara uygun olacaktı,.

'j.2.2. Bütiin sporculann foıma V€ k|yafatlerl aynl renk, tlp ve desen olmak zorundadlr.

Y.2.3. Takmlar forma numarasl olarak uluslararasl own kurallannda örıgörülen rakamlarl kullanacakt[. Aynl takmda yer alan sporculardan bir
veya bir kao aynl numaralı formayl giygm9rer.

23.2.4. sqolc,.l klyafetlerine reklam allnmaslna izin v€rilmlş llglerde, reklamlara ait kuralla, ile klyafgt tasanmlna ilişkin esasla. Fedgras}on
tarafndan bellrlenir. Tak|mlar brma, eşofrnan ve lsnma tişörtlerinde bira d§lndaki alkollü icd rnaıkalannl, sig€ra ve İlaç marl€lannl
reklam olarak taşlyamazlar. R€ldam yasağlrıda Uluslararasl olimdyat Ko.nit6i'nin (|oc) |istesa geçeflidir.

23.3. Hakernler, Hakem Yönergesinde belirtilen kl}€fetlerlg karşllaşmaları y6n6ün€k zorundadıı.

23.4. Resmi maç progftımmda ismi llk yaz an takm (A Taklml) aç* renk brma, ikinci yazllan takm (B Takml) ise koyu renk foıma giyın€k
zorundadldar. Her ikat]akm aralannda anlaşarak bunun teEi renk tonundakl fomalan giyebilirler.

23.5. Antre.ıtider ve diğer takm mensrıplan gö.€v yaptıklarl kaışllaşmalara ait faaliy€üer lçjn haadanmlş yönetim gsaslan yönergel€dne u)€un
klyafetle sahaya çlkmak zorundad|r.

24. RormiGörrvliler

24.1. Basketbol ka,şllaşmalannda (İirev yapacak resıni göıeüilen ka§ılaşma hakemleri, masa görgvlil€ri, gözlemciler, lig temsilcileri (lllgıde saha
komas€ri) w federasyon tğnsildl€fidir. dll€rdo miı§8baka gözemcisi)

24.2. Ka§llaşmaların yönetimine aıt uygulanacak hakğn m€kaniği ve hakemlikle ilgili Gaslar M6rl(€z Hakem Kurulu taraflndan belirlsniİ. Hakğnleİle
ilgili bıitin konularda Basketboı Müsabaka Görevlileri Yönergesi 6astlr.

^4 3. Hakemler, görevl€fina yapma konusunda Uluslararasl oyun Kura|larl ve bu konuda yaynlanmtş Yön€rge hükümlğine tabidirler. Hak€mlerin

\,, karş aşrnalann teknak sonuglarl hakklndaki onaylan k€sindir. Ancak Uluslaİarasl kurallara ayklfl harekgt edlldlğl sabit olduğu taktirde olay
Me*€z Hakem Kurulunca inc€l€ngf€k bir karara bağlanır.

24.4. H€rhangi bir nod€nle gglm€y€n maç hakem| yerlne, Hake.n Yöneİgesi uyannca diğer bir lisansll hakem göreüendiril€bilir. Bu konudaki son
karar kaışllaşmann müsabaka gözlemcisi taraflndan vefi|ir.

24.5. F9derasyon tarafmdan daiz€nlenen lig faalb/eüerinde her karşllaşma, Yurtiçi Faaliyetlerindg as€ her fumuva için kaşllaşmalarm her tüülü

organazasyonu, denetimi, masa göravlllerinİn doğru çaİşmalann|n sağlanmasl ve İüraz durumunda birincl defecede mİidahale etm6i içjn
Federasyon Temsilcisi atamasl yaplllr.

24.6. Gerekl| görülen hallefde, organlzaslDn sorumluluğuna bağlt ola6k Genel sekreter veya Lig Dirgktörü tiaraflndan, Lig ve Yurtiçi Faaliyetl€finde
organizasyonun denetimi idari sorunlann çözümü, ıelevlzyon yay|nları ve reklam konulan için kaş aşmalara Lig Komiseİi veya Fedsras}on
Temsild de tayin edilebilir.

24.7. Karşllaşmalann hakemlefi ve teknik komiseri, hakem değedendiricileri ve gözlemciler Merkez Hakem Kurulu dllerdg ll Hak€m Kurulu), masa
göreüileri ase bu kurulun yetki Verdiğl şahls veya ll Hak€rn Konitesince atanlr.

25. Ödülleİ ..i,.
25.1. Basketbol faaliyetleri sonunda vğilecek mükefatlar Federasyon (llıefde ise ll Teriip Komitesi) tar8flndan belirlenir ve hak ediş sl;ışlna göre

vefilir. . .i

25.2. Basketbol Faaliyetl€rinde d€r€ceye giren tiak|mlara llglll yönergelennde llan edildiğİ şekilde şilt veya kupa, sporcu ve antiğı(rlerinq i§e rmoÜya
Verilir.

25.3. Kupa ve madalya kirenlerine çlkmayan ve Verilen ödül veya plaketi protesto ederek ret eden kişi veya kurumlar Eİşlplin Kuruluna sevk odjlirler.

f

Yarışma Yönergesi -10-

}\,

YlK:12.07.2016



ooa

LFED€ Yoılu

26.\lirazlaı

28.1. Karş aşmalarda taklmlar karşl taklm hal*lnda idariveya oyun kurallannln uygulamasl konusunda atirazda bulunabilirler.

26.2. Her tüdü itirazln ilgili kurullar tarafndan incelemeye allnmasl için, Federasyon taraflndan organlze edilen Liglerde 2500 Tü.k Lirasl, Yerel Lig
ve Yurtlçi Faallyeterdg karşllaşmalannda is€; 250 Türt Liraslnm karşllaşmada göreüi temsilciye yatlrllmasl ggreklidir. Bu b€de| yatlnlmadan
yapllacak itirarar kabul edilmez ve incelenmeye ahnmaz.

26.3. Karş aşmalarla ilgili olarak idari veya oyun kurallannn uygulamasl konusunda iti6z edilmeme§i veya yapdan itirazn usul yönünden g€çefli

bulunmamasl halinde müsabakanln n€ticesi kesinleşir. Bu durumun sonradan tesplt edllmesi halİnde olayda kusurlu gtirülenler Disiplin veya

c€za kurullanna sevk edillrler.

26.4. Karşllaşmalarla ilgili olarak idari ve}a own ku.allannln uygulamast konusunda itiraz €dalmem8si organ|zasyonun sorumlu|Uğunu üstenmlş
kurullann d€rudan modahales|ne engel değildir.

26.5. ldari konularda yapllacak itirazlar;

26.5.1. ltirazlar karşllaşmanln başlamasından önce oyun }rerinde ka§l taraf anfenör, yönetid vgya takm kaptanl önünde nizamszhğl iddia oıunan
hususun aç*lanmasl sureti ile taklm kaptanl, idareci veya antrenör tarafından yazllı olarak hakem€ yaplllr. Aynca itirazt yapan takm
kaptanl sayl cetvelindeki ltlraz haneslni imzalar.

26.5.2. Karşllaşma başladlktan sonra aşağıda belirtilen sporcularla llgi|i ilirarar haricind€ki diğef konularda itiraz yapllamaz. Yapllsa da ggçerli

say maz.

istlına:

\, (l) sporcular|a ilgili aşağlda belirtilen hususlarda kaışllaşma sonuna kadar itiraz edilebilİr. Aynca bu hususlarda, takmlar itirarannl
Teknik Toplarıtlda Federasyon Temsllcislne bildar€bilirlgr.

a. sporcunun c€zall buluImasl,

b. kending ait olma}ıan bir lisansl kulla.ünasl, kullarıd|ğ| lisansln usulüne uygun olmamasl veya sahte olmasl, kullanllan llsans

üzerinde tahrifat yapllmasl,

c. llglli lig V€ya faaliyet yönergeleli hükümlerine ayklfl olarak sporcu otınatdmas|,

d. Bu Yönerg€dg b€lirtil€n yaş kategoriledne uygun olmayan sporcu oynat masl,

€. Lig \reya faaliyet yönergelerlnde b€llrlBnmiş takm kadro taplbrma uyulmamasl.

(2) Minikler Ve Küçükler kategorilerinde taklm kadrolannda y€r alan sporcularln ilgili yönerge hükümle.ine göre oyııaıllmaması
durumunda, karşllaşma sonunda hakem raporu imzalanana kadar itiraz edilebillr..

26.5.3. Usulüne u},gun olarak bu sur6tl9 yapılan itirazlaG Federasyon taraf|ndan (lllefde il Tenip Komitesi), tumuva statiisünde oynanan
kafşllaşmalarda lse F€deras}on Temsildleri tarafndan lnc€lenip karara bağlanlr. Tumuvalarda ka6rın zaman açlslndan acil olmamasl
halinde t€msilci ilirazl Federasyona sevk edebillr.

26.5.4. Bu maddede beli.tilen hususlada İlgili olarak yap|lan itirararln sabit olmasl halinde 27. Madde hükümleri tatbik olunur.

26.5.5. T€knik Toplarıtt e§nasnda yaptlan itiraz sonuqmda yap an lncelem€ ale itirazln sabit olmas| durumunda itiraza neden olan takım

Federastonun onay il€ tumua dlşl brak ır ve oyııamlş olduğu büüİn madar hükmen mağlup olarak te6€il edilir. Kendilerine hiçbir ödeme\7 yapllmaz. Aynca yapllan hareket Dİslplln Yönorg€sa ile ilgili hususlan kapslyoca, İlgili kişllef Dlslplln Kuruluna sevk edlllr.

26.6. Uluslararasl oyun Kurallanna ayknllk hall€flnde llirarar;

26.6.1. Bir karşllaşma slrasında, t]akımlardan biri hakem karaılarl, kural hatias| ya da hertıangi bar olay nedeniyle olumsuz €tkalendiğin€ inanryorsa

aşağıdaki lşleml€ıi yapmaldlr:

a, Yanşmaya ltiraz €den taklmln kaptanl, maçm sonunda d€fhal başhakeme magn sonucuna itiraz ettjğini bildirecek ve sayl cetvelinde "

ltlraz durumunda kaptan|n lmzasf yazan k|sml imzalayacaKr,

b. itirazın g€çerlilik kazanabilmesi için kulüp temsllcisinin maçn bitiminden itibaren yirmi (20) dakika içinde bu itiraz yazlll olarak

doğrulamall ve Teknik Komiser Veya F€d6rasyon Temsilcisine itiraz bedellni tidenmelidir. Bu 20 daklka idndo yapllacak açlklamann
aynntlll olmasl gerekll degildir. sadece ")c ku|übü, T veya Y takmlan araslndaki maçln sonuqJna itiraz eİnektedir, yazllmasl
yeteiidk.

c. ltiraz eden kulübün temsalcisa; maçn bitiminden sonra blr(1) saat içind€ Müsabaka Gözlemcisi veya Federasyon Teiıciıasiıitqpy,
iliraz metnina sunacakt,,. ,,,\

\,ltiraz|n kabulü durumunda İtiraz b€deli iad€ edilir aksi durumda gellr kaydedilar.

Video kaydlafl, film, r9sim }€ da diğer görsel el€ktonik, dijital vb. ayg ar bir ownun sonucunu belirlemek yada değiştirmek Ama

kullan amaz. söz konusu aygdar oyun sona grdikten sonra disiplin cszalan ll€ ilgilisorumlulafl saptamak amacMa kullanrhbilir. 
.,_:,.

istlsna; .,v,

Uluslararasl oyun Kural|an ve ilgill yorumlafl kapsamlnda Tekn|k Teçhizatln hakemler t]araflrıdan kullanllmaslna yönelik esaslqı b6hadde
kapsamlnda değerlendirilmez.

26.6.2.

26.6.3.
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26,6.4. Uluslararasl oyun kurallan konusunda yapllan teknik itirazlar, birinci derecede Ligler Direktiirlüğü (Yurtiçi Faaliyeterde Federasyon
Temsilcisi, Yerel Lig Faaliyetlednde ll Hakem Komatesi) taraflndan inc€lenlr. ltiraz konusu olayln Uluslararasl oyun Kurallanna ayklrl
bulunması halinde, ilk incelemeyi yapan kişi veya kurumun kararl ile birlikte dosya M€r*ez Hakem Kuruluna sevk edİlir. Konu hakklnda
gerekli incelemeler Me.kez Hakem Kurulu t]araflndan yap|llr. lıİraza konu olay ll Faaliyetlerinde Federaşon veya Yerel Lig Faaliy€tlerinde
meydana gelmiş lse Merk€z Hakem Kuru|u karan kesindir. Federasyon Faaliyeterinde meydana gelen olaylarda M€rkez Hakem KurulU
karannln değerlendirilmesine giire son karar Basketbol F€derasyonu Yönelim Kurulu tarafından vgrilir.

26.6.5. Uluslararasl oyun kurallan konusunda belirlilen hususlaıla ilgili olarak yapdan itirazlann sabit olmas| halinde ilgili Yön€rge hükümleri tatbik
olunu.. Aynca yapllan iiirazln g€ç€fli olmasl durumunda ilgili kişiler hakklrıda Disiplin Yönergesi hükümleri uygulan|f.

26.7. llTertip Komitesi kaıa.larma yapdan itiraz|ar;

26.7.1. ll Tertip Komit€si kararlanna 7 gün lçlnde yapllan itlrazlar, ll Müdürlükleri tiaraindan oluşfurulan yetkili iüraz kurullan (il ldar€ Kurulu v€ya
yetkili benzeri kurullar) taraflndan incslgnir ve karara bağlanlr.

26.7,2, BU kurul karann|n Tertip Komatesi karan ilg aynl olmasl durumunda karar kesinleşir ve u},gulanlr. Aksine karar allnmasl halinde dosya
Federasrcna gönderllir.

27. cezılaf

27.1. Karş aşmalaıda, Yön€rgel6r6 ayklrl haıekette bulunan sporcu, yöneticl, hakem ve antrenörlgrg; görev kapsam alanna bağll olarak
Federasyon Ve Yurtİçi Faaliyetefirıde Disiplin Yöngrg€si, Y€rel Faaliygtl€rd€ is€ ceza Yönetnellğİhükümleri u}€ulanlr.

27.2. Resml blr ka§ aşma esnasmda oyundan gkar an sporcu ile saha d§l edilen antrerdr, anfenör yardlmcıs| ve yöneıici hakemin bu karaandan
sonra salon dahilinde sah8y görem€y€n blr bölg€ya giünek wya terclhlne bağll olarak salon d§lna çlkmak zorundadf. Bu karara utulmamasl

v halind€ hak€m kaışllaşmay dudurarak gergkli uyar|yl }€par. Buna rağmen ilglli klşl vq/a klşilerln karara ulmamakb §rar etneleri hallrıde
oyun karşlıaşmann başhakemi taraf|rıdan taliledilir, son karafl Fgd8rasyon, Fed€rasyon Tsmslldsi\reya llTertİp Komito§i veriı.

27.3. Dlskallfiyo €dil€n sporcu, anüendr, antrenör !ıardmcls|, yönetici veya herhangi bir t]akm üyesi bir sonraki kaışllaşmada otornatik olarak görev

alamaz.

btisna:

(1) Önceden ilan edİlen karş|laşma progİam|na göre blr sonrakİ maç her hangi bir nedenle tehir odilmiş isa bu kişi tehlr edilen karşllaşmada
yef alma hakklnl k8ybeder w €ğer kendlslne bir c€za v€ıllmemlşse tehl. edllen maçtian sonraki rııaç,ta ygf alabilar.

(2) Eğgr bu kişi ceza vemeye yetkili kurul tarafndan biıden fara karşl|aşmadan men c,€zasl alm§ ise tehlr edilen ka.şllaşmada cezaslnl
t]amamlayacağl madaİdan saylllr. Bu kişi tehir edilen maçln oynanacağl tarlh ne olursa olsun bu kaışılaşmada ygf alamaz.

(3) lki ıgknik ıreya iki sportnen|ik d§l faul almasl nedğıiy'e kurallar gefeği diskalifye olan sporcular kendilerine ayrlca bİr ceza ve.ilmemişse
bir sonrakl kaış aşrnada yef alablllder.

(4) Antrenörler, kurallar geregi; "3B""'2c'Veya "lc+2B" ile saha dlşlna çlkanlmlşsa ve kendilerine ayrlca bir ceza verilmemişse bir sonraki
karştlaşmada görev yapabilif ler.

27.4. Tumu\€ şeklindg düzgnlsngn Yurtiçi Faalh/eü€rinde dİskalifye edilenler hakklnda Disiplin Kurulu karadan dahllinde işleün yap lr. Disiplin
Kurulu karar \rerene kadar bu kişiıer fumuvada giifev alamazlar. Yurtid Faaliyeterinde diskalifiye edilmiş kişllere, todblni ve cezall olduklarl
günler idn harorah iidemesi tEpllmaz.

İştEna:

i3tlsna:

Yurtiçi Faaliyetlerinde; kurallar gereği diskalifiye edilen spofcu ve antrenörler hakklnda Disiplin Kuruluna sevkini ge.ektirecek bir rapor
tutulmamlşsa bu kişi|er bi. sonraki karşllaşmada yer alabilirler ve turnuvayla ilişkileri kesilmez.

27.5. oisiplin (ilıerde ceza Kurulu) Kuruluna sevk €dllenlene lblll bllgl, /E saat lçlnde kulübüne bildirtlir.

27,6. Dlslplln Kurulu taraflndan (illsıd€ c€za Kurulu) c€za wrilmiş v€^|eya yukandaki hüküml€r kapsammda obmalikman c€zall duruma düşmüş
olan kişil€f, cezall bulunduklan süre iç€İisinde taklmlarln yer aldğl resmi müsabakalaİda;

a. Probkol tibünü de dahil olmak üzer€ basketbol ka.iyerlerinden veya kulüp içindeki statiil€rindgn kazan|lm§ seöest giriş hakkl, davetiye
v€ya akredıtiaqpn ile ücretsiz ve özel giriş hakkl v€rllmiş (basln fibünleri de dahil) özel yerlerden mag izlgyemezl€r.

b. Kulüp içind€ki görevleri ngdeniylg kgrıdalering tanlnm§ bulunan haklar çerçevesande, salonlarda spofcu ve yetldll takm mensuplannn
girebile€eği sownma odalanna \re koridorlanna giriş ıre özel giriş kapllannl kullanma gibi özel hakladan yaraflanam{İ4: :

c. Federasyon tarafından düzenlenen, basın toplantıları da dahil olmak üzere, her türlü toplantı, açık oturum veya panellere

Cezanın uygulandığı süreçte, bu hükümlere aykırı davranışlarda bulunan kişiler ikinci kez Disiplin Kuruluna sevk
cezalar, ilk ihlal halinde bir katına kadar, birden fazla ihlal halinde ise üç katına kadar arttırılmak suretiyle yenlden

J
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26. T8levizyon Yaynlan \Ğ ıİğ€ı HGu3lar

Bask€tbol Faaliyeüering katllan kulüplerin kaIş aşmalannh uydu, intemet ve raÖo frekanslanndan banttian veya canll olarak yaynlanmaslna ilişkin
konularda TBF Yayln Yönergssi hükümlerl u}€ulanlr.

29. iliıli Karşllaşmalar vo ililli sporcular

29.1. Yabancllaıla yap|lacak teıns|ll voya uluslararası mllli kaışllaşmalar idn sBçilmiş olan sporcuların bımlarnln korunmasl ve bu karşllaşmalara
Milli Takmlanmlzln gn iyi şgkildg hazflanmasl amaclyla basketbol faaliyeüerine Milli Taklm maç takümine göre Fedsrasyon€a ara wrilebilir.

29.2. Davet edilmGine rağmen Millİ fıaçlar ile bu macar|a llglll çallşrm prog.amlna kat|lmayan v€y'Veya kampln çal§ma düzenini bozacak disiplinsiz
davranlşlarda bulunan sporcular, mazefeüerlnin u}rgun görülm€m€si halindg, Disiplin Kuruluna sevk ediliıler ve kendilğine bir ceza verilene

kadar faaliyeteĞ katllmasma lzln verllmez.

29.3. Milli Takmlara aynl kategoıide 6n az iki sporrıJ rreren t]aklmlarm llg ka.şllaşmalan Fed€raşpn ve ll Tertip Komiteleri tarafndan erGlenebilir.

30. il ı(aımalan v9 Kaİmalaıda Ylr Alan sPorcular

Milli takm seçmelği için federaspn tarafndan diizenlenecek il Karmalan kadrolarına seçilmlş olan sporcular bu kapsamdaki faaliyeılere katllmak

zorundadr. Dav6t €dilm€§ine rağmen bu madana ilgılİ çal§ına pıogftımlm katllmayan sporcuıar, mazer€tl€dnln uygun göıülm€mesi halinde, Dislplin
Kurulum sev& edilirlef ve kendilerino blr c€za lref|l€n€ kadar faaliy9tere katllmaslna ızin lrerilmez.

\rJ. sporu Blr8lana Tör9nl Yapen sporcula.

31.1. Basketbol 'f Mıllİ Taklmlnda en az 50 defa yer alan sporoJlar basketbol yaşamlarlnın sona eımosİni Ekip €dsn 1 y iPrisinds F6derasyonun
müsaadesi ile sporu blrakma törenl yapablllrler.

31.2. sporu brakma törenl y"pan spoıaJlar, bundan sonra ıig karşllaşmalanna kallamazlar.

32. uluslararaa Kaşllaşmalaİda utrulmsl Goırkll Huşu3lar

32.1. Uluslararasl karşllaşmalar yapınak İ28re yurı d§lna ç|kan kulüpler, örf w adeterimize q/gun olarak, spor disiplani içsfisirıde Türk

Basketbolunu en i9 şekildo tdnsil €tn€kle yükümlüdüder.

32.2. Kulüpler bu te.naslafl esnasmda Milıi ve diğer kulüp takmlarmE agsndan faydall olacağtnl değerlendirdik|eri konula]da rapof vermek l€
diğef dokümanlafl ilgili kuruluşlara sunmakzorundadr.

32.3. uluslaıardsl karş aşmalar yapmak üz9İ€ ülksmiz9 davğ edilen yaband takmlann konaklama, yuıt içi ulaşlm, antrenman w maç programlan

konusunda dav€ti yapan kulüp taralindan her tüdü todur alnmş olacak ve misafr takımlar Türt konukseverliğine uygun o|arak ağlrlanacaktlr,

Bu kulüpl€rin yabancllar ile yapacaklafl karş|laşmalara ait hak ve vedbeler davet }€pan kulüb9 altüı.

33. Doplngle üGadel.

33.,l. Yanşmalada yef alan her spoıcu, WADA (Dünya Dopingle Mücadele Ajansl) taraflndan belirienen dopingle mücadele kurallannl ve c€zalarnt
bilmok zorundad|r.

"ı.2. Doplng kontıolü, FlBA \re wADA'nln ulusla€rasl meyzuatlna uygun düzenlenmiş ulusal kurallara bağll olarak yürütiilecektir.

V3. Federasyon bilgi ve onayl ile Dopingle Mücadele Kuru|u veya yetkili diğer kurumlar sezon dlşlnda ve sezon içinde habersiz doping kontrolü

yapabilir.

BöLüı, . lY

so]ı HÜKii LER

3{. Yöneryodo Yeİ Amatan Hulullar

Bu Yönergede yer almayan hususlar hakklnda mevcut Kanun, Yönetrnelİk Ve U|uslararasü kurallara göfe TBF Yönetim Kurulu taraflndan karar allnlr.

35. Yürüİlükten Kaldlıma

1t7l2o14 l€nhinde Spor Genel Müdüriüğünün intemet sitesinde yaylmlanarak yürürlüğe giren Yanşma Yönergesi 201+2015 yürürlükten

kaldırılmıştır.

36. Yürürlük

Bu yönerge Spor Genel Müdürlüğünün lnternet sitesinde yayımlandığı tarihte yürüdüğe girer

37. Yüriitme

Bu Yönerge hükümIerini Türkiye Basketbo! Federasyonu nirütür.
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