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BÖLÜM – I 

GENEL HÜKÜMLER 

1. Amaç  

Bu yönergenin amacı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından düzenlenecek 
basketbol karşılaşmaları ile bu karşılaşmalara hazırlık amacıyla düzenlenen faaliyetlerin 
organizasyonu, maç sonuçlarının tescili ve bu faaliyetler sonucunda hak eden takımların 
Federasyon Yurtiçi Faaliyetlerine katılması ile bütün bu faaliyetlerin uluslararası kural ve usullere 
uygun olarak yönetimi konusunda uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. 

2. Kapsam 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından düzenlenecek resmi basketbol karşılaşmaların 
organizasyonu, meydana gelecek her türlü itirazların karara bağlanması ile kulüpler ve kulüp 
mensuplarının uyması gereken kuralların belirlenmesinde bu yönerge hükümleri uygulanır. 

3. Dayanak 

Yerel Ligler Karşılaşma Yönergesi, Basketbol Yarışma Yönergesi’ ne dayanılarak hazırlanmıştır.   

4. Tanımlar  

Bu yönergede geçen: 

Genel Müdürlük  :  Spor Genel Müdürlüğü’nü,  

Genel Müdür :  Spor Genel Müdürü’nü, 

İl Müdürlüğü  :  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nü 

Federasyon  :  Türkiye Basketbol Federasyonu’nu,  

FIBA-Uluslararası Basketbol  
Federasyonu  :  Tüm dünyada basketbolu yöneten uluslararası ve TBF’nin de bağlı 

bulunduğu kurulusu,  

Lig/Küme  :  İl Tertip Komitesi tarafından belirlenen ve Federasyon tarafından 
onaylanan talimat ve statüye uygun olarak düzenlenen erkekler ve 
kadınlar kategorisindeki basketbol liglerini, 

Kategoriler  :  Federasyon tarafından belirlenen yaş kategorilerini 

Yerel Lig Faaliyetleri  :  Yerel Liglerde yer alan kulüpler ile Basketbol Süper Ligleri, 
Basketbol Ligleri, Basketbol 2. Ligleri ve Bölgesel  Liglerinde yer 
alan kulüplerin illerinde katıldıkları tüm kategorilerdeki karşılaşma, 
hazırlık  ve kamp dönemi ile diğer faaliyetleri 

Kulüp  :  Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş spor kulübünü 
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Merkez Hakem Kurulu(MHK) : Basketbol Federasyonuna bağlı ve Ülkemizde hakemlikle ilgili idari 
ve teknik tüm konulardan sorumlu olan kurumu,  

İl Hakem Komitesi(IHK)  :  İllerde basketbol hakemleri ile ilgili tüm idari ve teknik konulardan 
sorumlu olan kurumu, 

İl Tertip Komitesi  : İllerde yerel basketbol faaliyetlerini yönetmek amacıyla kurulan 
komiteyi, 

ifade eder.  

BÖLÜM – II 

ESAS HÜKÜMLER 

5. Basketbol Sezonu ve Takvimi  

Lig sezonu, takımların oynadığı ilk resmi karşılaşmanın tarihi ile oynanan son resmi karşılaşmanın 
tarihi arasında geçen süredir.  

Maçlar Eylül ayı içerisinde başlar ve Haziran ayı içerisinde sona erer.  

6. Karşılaşmalara Girecek Kulüpler ve Karşılaşmalara Katılma  

Kulüplerin, Yerel Lig Faaliyetlerine katılabilmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmiş olmaları 
gereklidir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen kulüpler, katılma hakkını kazanmış dahi olsalar Yerel 
Lig Faaliyetlerine alınmazlar. 

Takımları karşılaşmalara girecek kulüplerin Genel Müdürlükçe tescil edilmeleri ve Federasyondan 
uygunluk belgesi almaları zorunludur. Son kümede yer almak isteyen veya yeni kurularak tescilleri 
yapılan kulüpler bu işlemlerin onaylanması ile birlikte karşılaşmalara katılabilirler. 

Kulüpler, İl Tertip Komitesi tarafından ilan edilen fikstür kurası çekiminden 15 gün öncesine kadar; 

a. O sezon için karşılaşmalara katılacaklarını beyan ve taahhüt etmek, 

b. Katılacaklarını beyan ettikleri her kategori için (kız ve erkek ayrı) İl Tertip Komitesi tarafından 
belirlenmiş ve İl Müdürlüğü tarafından onaylanmış katkı payını ödediklerine dair belgeyi ibraz 
etmek zorundadırlar.  

Sezon öncesi liglere katılacaklarını beyan ederek fikstürde yer alan kulüpler, daha sonra resmi lig 
karşılaşmalarına başlamadıkları veya başlayıp da ligi tamamlamadıkları taktirde, 

a. İlgili kategoride yer aldıkları ligin lig sonuncusu ilan edilirler ve en alt kümeye düşürülürler.  

b. Lig Faaliyetlerinin tek küme olarak düzenlendiği illerde bu takımlar (sadece ilgili kategoride) 
müteakip sezon liglere alınmazlar.  

c. Bu kulüplerin yatırmış oldukları katkı payları geri ödenmez.  
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d. Organizasyonun aksamasından doğan zararlar ve müsabaka masrafları karşılığı olarak İl Tertip 
Komitesi tarafından belirlenmiş ve İl Müdürlüğü tarafından onaylanmış miktarda para cezasını 
ödemek zorundadırlar. 

Her hangi bir nedenle sporcularının oynamaktan imtina etmeleri sonucu karşılaşmalara 
katılamayan kulüpler bu madde kapsamında değerlendirilmezler. Böyle bir durumun meydana 
gelmesi halinde oluşturulacak dosya İl Tertip Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanacak ve 
ilgili madde hükümleri uygulamaya konulacaktır.  

7. Takımların Kadro Yapıları  

7.1. Yerel Lig Faaliyetlerine katılacak takımların resmi karşılaşma kadrosu en fazla on iki (12) 
sporcudan teşkil edebilir.  

7.2. Büyükler kategorisinde Yerel Lig Faaliyetlerine katılacak takımların, en fazla on iki (12) 
sporcudan kurulan resmi karşılaşma kadrolarında yer alan bütün sporcuların ülkemiz ümit, 
genç veya yıldız takımlarından yetişmiş sporcu olması zorundadırlar.  

İstisna: 

Aşağıdaki istisnalar kapsamına giren sporculardan ülkemiz yıldız ve genç takımlarından 
yetişmiş olma şartı aranmaz; 

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

b. Bu yönerge maddelerine uygun olarak K. K. T. C’ den gelmiş sporculardan,  

c. Bu yönergenin 29. Maddesi kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek 
Cumhuriyetlerinden gelmiş sporculardan. 

7.3. Ülkemiz genç veya yıldız takım kadrolarından yetişmiş olsalar dahi, kulüplerin büyükler 
kategorisindeki takımlarının resmi karşılaşma kadrolarında, K. K. T. C, Azerbaycan, 
Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Makedonya, Kosova ve 
Bosna Hersek Cumhuriyetlerinden gelmiş iki sporcudan fazlası yer alamaz.  

7.4. Doğumdan başka yolla bu Cumhuriyetlerin vatandaşlığına geçen sporcular bu madde 
kapsamına alınmazlar.  

8. Karşılaşmalar Katılacak Sporcular  

8.1. Karşılaşmalara katılacak sporcularda aşağıdaki şartlar aranır; 

8.1.1. Tescilli bulunduğu kulübü adına o yıl için geçerli vizeli lisansını almış bulunmak. İllerde 
düzenlenen resmi müsabakalarda geçerli lisansa haiz olmayan sporcular oynayamaz. 
Kulüplerin aralarında anlaşmaları veya İl tertip Komitesi kararıyla geçerli lisansa haiz 
olmayan sporcuların oynamasına izin verilemez. 

8.1.2. Herhangi bir sebeple karşılaşmalara girmekten men edilmemiş olmak. 
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8.1.3. Kendi kulübünden başka her hangi bir kulüp adına ayni sezon içerisinde Resmi 
Karşılaşmalara iştirak etmemiş olmak(geçici transfer ve ikinci lisans ile oynama hakkı 
hariç). 

Bu Hüküm; 

(1) Silah altına alınıp askeri güçlerde lisanslı olan,  

(2) Terhislerini takiben silah altına alınmadan evvel kayıtlı bulundukları kulüplerine 
dönen basketbolcular (Geçici Transfer Dahil ) 

için uygulanmaz. 

İstisna: 

Federasyon Yurtiçi Faaliyetleri kapsamında organize edilen herhangi bir kategoride 
Bölge Şampiyonalarına katılmaya hak kazanmış takımlar, Bölge Şampiyonaları 
maçlarında kendi ilinde yer alan diğer takımlardan en fazla üç sporcuya yer verebilir. 
Takımlar, Bölge Şampiyonası maçları sonucunda veya doğrudan Anadolu ve/veya 
Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde ettiği takdirde aynı haktan yararlanabilir. 

İstanbul, Ankara ve İzmir kulüpleri kızlar ve erkekler, Adana kulüpleri kızlar, Bursa 
kulüpleri erkeler kategorisinde bu haktan yararlanamazlar.   

Böyle bir durumun gerçekleşmesi için; 

(1) Her iki kulübün ve sporcu velisinin muvafakati olması, 

(2) Sporcunun adı geçen müsabakalara katılmasında geçerli yönetmelik hükümlerine 
engel bir durumunun bulunmaması, 

(3) Sporcunun her türlü ulaşım, konaklama gibi mali hususlarının talep eden kulüp 
tarafından karşılanması gereklidir. 

(4) Sporcu tescilli olduğu kulüp ile birlikte aynı sezonda yaşının oynamaya müsait olduğu 
kategorilerde Anadolu veya Türkiye Şampiyonalarına iştirak etmemiş veya iştirak 
etmeyecek olması 

gereklidir. 

Bir sporcu bu haktan faydalanarak aynı sezonda sadece kendi kulübünden farklı bir (1) 
kulüp adına yarışmalara katılabilir. 

Genç takım kadrosunda istisnai haktan yararlanan (1997 doğumlu) sporcular; 

(1) Tescilli bulundukları kulübü Bölge, Anadolu veya Türkiye Şampiyonasına katılma 
hakkı elde edememişse ve,  

(2) Bölge, Anadolu veya Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanmış ve bu 
haktan yararlanmak isteyen kulüp kendi il maçlarında kadrosunda istisnai haktan 
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yararlanmış (1997 doğumlu) sporcuya yer vermediyse başka bir kulüp 
kadrosunda yer alabilir. 

8.2. Yerel Lig Faaliyetlerinde yer alacak sporcular için Türkiye Basketbol Federasyonu, Sporcu 
Sicil ve Lisans Yönergesi hükümleri kapsamında Federasyon tarafından verilen lisanslar 
geçerlidir. 

9. Karşılaşmalara Katılacak Antrenörler  

9.1. Yerel Lig Faaliyetlerinde antrenör ve yardımcı antrenör olarak görev yapacak kişilerin 
Basketbol Federasyonu Antrenör Talimatına uygun olarak antrenör belgesine sahip ve o 
sezon için vizesini yaptırmış olmaları zorunludur. 

9.2. Antrenörler aynı sezon içinde sadece bir kulüpte antrenör olarak görev yapabilir. Antrenörlere 
farklı kulüplerde görev yapmak üzere sahaya çıkış belgesi verilmez. 

İstisna: 

Antrenörler aynı sezonda; 

(1) Okul takımlarında antrenörlük yapabilirler. 

(2) Görev yaptığı kulübü ile ilişiği kalmamışsa eski sahaya çıkış belgesini iptal etmek kaydı 
ile başka bir kulüp adına sahaya çıkış belgesi alabilirler. 

(3) Aynı kulüpte farklı kategorilerde takım çalıştırabilirler. 

10. Karşılaşma Çeşitleri  

Yerel Liglerde yer alan kulüplerin takvim yılı boyunca yapacakları karşılaşmalar iki türlüdür.  

10.1. Resmi Karşılaşmalar: 

10.1.1. Lig/Küme Karşılaşmaları: İl Tertip Komitesi tarafından hazırlanmış ve Federasyon 
tarafından onaylanmış fikstür ve statüye uygun olarak oynanan lig karşılaşmalarıdır. 

10.1.2. Yurtiçi Faaliyetleri: Federasyon tarafından hazırlanmış talimat ve statüye uygun olarak 
oynanan her kategorideki Bölge, Anadolu ve Türkiye Şampiyonalarıdır. 

10.2. Özel Karşılaşmalar: 

Kulüpler veya kurumlar tarafından Federasyonun izni ile organize edilen müsabakalardır. 

11. Karşılaşma Yöntemleri 

Karşılaşmalar iki şekilde oynanır: 

11.1. Sayı Usulü (Lig Usulü): 

11.1.1. Takımların belirli bir fikstür gereğince tertip edilmiş seri karşılaşmalarının sonuna kadar 
oynatılarak aldıkları puan tutarına göre derecelendirilmesi sistemine denir. Takımların 
derecelendirilmesi kazandıkları veya kaybettikleri maçlarda aldıkları puanlarla yapılır. 
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Kazanan takıma iki (2)puan, kaybeden takıma bir (1)puan, hükmen kaybeden takıma sıfır 
(0)puan verilir. 

11.1.2. Hükmen yenilgi durumunda galip takım karşılaşmayı 20–0 kazanmış sayılır. 

11.1.3. Eğer bir takım kural gereği sahada iki kişiden daha az (bir kişi ile) kalırsa bu takım 
karşılaşmayı kaybeder(Kendiliğinden Yenilgi). Bu durumda karsı takım önde ise skor 
aynen, geride ise 2-0 olarak karşı takımın lehine tescil edilir. Bu durumda kazanan takım 
iki, kaybeden takım bir puan alır. 

11.1.4. Karşılaşmalar sonundaki puan sıralaması Uluslararası Oyun Kurallarında belirtildiği 
şekilde yapılır. 

11.2.  Eleme Usulü: 

11.2.1. Bir takımın bir veya bir seri maç sonrası elde etmiş olduğu galibiyet sayısı esas alınarak 
bir üst tura yükselmesi sistemidir. 

11.2.2 İki veya üç maçlık eleme serisinde, maçlardan her hangi birinde hükmen veya 
kendiliğinden yenilgi ile yenilen takım, diğer maçın sonucu ne olursa olsun seriden elenir. 
Beş maç ve üzerinde oynanan serilerde bu kural uygulanmaz. 

11.2.3 İki maçlık eleme serisinde birinci ve/veya ikinci maç berabere bitebilir. Hangi takımın tur 
atlayacağı iki maçın sonucu ve sayıları esas alınarak belirlenir. Takımların bir birleri ile 
yapmış oldukları karşılaşmalarda her iki maçta kaydedilen sayı toplamında bir eşitlik söz 
konusu ise eşitlik bozulana kadar uzatma devreleri oynanır. 

11.2.4 Eleme usulünün uygulanması için karşılaşmalara katılan takımların 4 veya 4’ün (8, 16, 32 
gibi) katı olması gerekir. Karşılaşmalara katılan takımların sayısı 4 veya 4’ün katı 
olmazsa bay usulü tatbik olunur. Bu usule göre takım sayısını bu sayının üstünde 4’ün 
yakın emsalinden çıkarmak suretiyle bulunan rakam bay kalacak takım sayısını gösterir 
ki, bu takımlar karşılaşma yapmadan ikinci tura geçerler. Bu suretle bulunan rakam 
karşılığı sayıda takım kura ile ayrıldıktan sonra, geri kalanlar birbirleri karşılaşarak 
galipler bay takımlara ilave edilince elde edilen rakam 4’ün katı olur. Örneğin 
karşılaşmalara 13 takım katılmış ise 16-13=3 takım bay olur. Yani kura ile 13 takımdan 
3’ü bay sayılır. Geri kalan 10 takım ilk tur maçlarını oynarlar. Kazanan 5 takıma 3 bay 
takım eklenerek 8 takım arasında ikinci tur karşılaşmaları yapılır. Müteakip devrelerde 
yenilenler eleneceği için takımlar artık hep çift kalırlar.   
5 veya daha fazla sayıdaki takımların katılması ile yapılacak eleme karşılaşmalarında 
uygulanacak bay sistemi aşağıda gösterilmiştir. 

Takım Sayısı     Yukarıdaki bay takım sayısı    Aşağıdaki bay takım sayısı 

5                1                                          2 

6                   1                                          1 

7               0                                         1 
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9                  3                                         4 

10        3                                         3 

11        2                                         3 

12                 2                                         2 

13                1                                         2 

14                1                                         1 

15                 0                                         1 

17               7                                         8 

18            7                                         7 

19         6                                         7 

20             6                                         6 

11.2.5. Resmi karşılaşmaların sayı veya eleme usullerinden hangisi ile yapılacağı faaliyetler 
başlamadan önce İl Tertip Komitelerince tespit ve ilan edilir. 

12. Yaş Kategorileri ve Kümeler 

12.1. Basketbol Faaliyetleri kapsamındaki basketbol karşılaşmaları altı (6) kategori üzerinden 
oynanır.  

Minikler : 12 ve daha küçük yaş gurubu sporcular, 

Küçükler : 14 ve daha küçük yaş gurubu sporcular, 

Yıldızlar  : 16 ve daha küçük yaş gurubu sporcular, 

Gençler  : 18 ve daha küçük yaş gurubu sporcular, 

Ümitler  : 20 ve daha küçük yaş gurubu sporcular, 

Büyükler : 21 ve daha büyük yaş gurubu sporcular, 

İstisna :   

Arzu eden takımlar genç takım kadrolarında bir tane bir yaş büyük doğumlu (19 yaşında) 
sporcuya yer verebilirler.  

(1) Bu istisna sporcunun gelişmesine yönelik verilmiş olup, bir kulüp bir sezonda sadece bir 
sporcu için bu hakkı kullanabilir. 

(2) İstisna hakkından yararlanan sporcu eğer resmi müsabakalarda oynamamış ise bu hak 
başka bir sporcu için kullanılabilir. 

(3) Türk vatandaşı olmayan sporcular bu haktan yararlanamazlar. 
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12.2. Kategorilerde belirtilen yaş guruplarının hangi doğum tarihli sporculardan oluşacağı, her yıl 
için düzenlenecek Türkiye Şampiyonası tarihindeki yıl hedef alınarak Federasyon tarafından 
ilan edilir. 

Örnek : 

2016 yılında düzenlenecek Gençler Türkiye Şampiyonası ve ilgili Bölge ve Anadolu 
Şampiyonaları için; 

2016 – 18 = 1998 ve 2016 – 17 = 1999 doğumlu sporcular ay ve gün dikkate alınmaksızın 
genç kategorisinde yer alabilirler. 

12.3. Kategorilerde yer alabilecek sporcunun yaş belirlenmesinde doğum yılı esas alınıp ay, gün 
dikkate alınmaz. Sporcunun; yaşının düzeltilmesi halinde, düzeltmeden önceki yaşı esas 
alınarak oynayabileceği kategori belirlenir. 

12.4. Bir sezonda bir oyuncu birbirini takip eden,  Minik ve Küçük, Küçük ve Yıldız, Yıldız ve Genç, 
Genç ve Büyük gibi sadece iki kategoride oynayabilir. Ümitler kategorisi büyükler kategorisi 
ile birlikte kabul edilir. (Genç, Ümit ve Büyük oynayabilir) 

12.5. Sporcular aynı gün içinde sadece bir kategoride oynayabilir. 

 

İstisna; 

(1) Sözleşmeli sporcuların yer aldığı liglerde yer alan A takımında oynayan bir sporcu aynı 
gün içinde yaşının uygun olduğu kategoride oynayabilir. 

(2) Sporcular aynı gün içinde Kulüp ve Okul maçlarında yer alabilir. 

(3) İkinci lisans kullanan 21 yaşını doldurmuş veya daha küçük yaştaki sözleşmeli Erkekler 
ve Kadınlar Süper Lig sporcuları, kulüplerinin mutabakata vardığı kendi kategorilerindeki 
bir Basketbol Ligi, Basketbol 2. Ligi veya Bölgesel Lig takımının aynı gün de olsa 
herhangi bir maçında oynayabilirler. 

12.6. Kümelere her kulüp bir takımla iştirak edebilir. 

12.7. Yaş kategorilerinde her kategoride her kulüp; 

a. İstanbul, Ankara (küçük kızlar kategorisi hariç), İzmir (küçük kızlar kategorisi hariç), 
Bursa (küçük kızlar kategorisi hariç) ve Adana (tüm kızlar kategorisi hariç) illerinde bir (1) 
takımla, 

b. Diğer illerde ise en fazla iki (2) takımla katılabilir.  

Herhangi bir kategoride, ayni sezonda birden fazla takımla karşılaşmalara katılan kulüpler o 
sezon için;  

(1) Kulüplerin aynı kategorilerde yer alacak farklı takımları A ve B gibi alfabetik sıra ile 
isimlendireceklerdir. 
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(2) Kulüpler A ve B takımlarında oynatacakları sporcuların listesini müsabakalar başlamadan 
önce İl Tertip Komitelerine teslim edeceklerdir. 

(3) Bu isimlendirmeye göre bir sporcu aynı sezonda kendi İl Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen liglerde bağlı bulunduğu kulübün bir üst kategorideki takımında oynayabilme 
hakkına sahip olacaktır. (Yıldız B takımı oyuncusu aynı kulübün Genç A veya Genç B 
takımında oynayabilir gibi. Ancak sporcunun kulübe ait hangi takımlarda yer alacağı söz 
konusu kategorideki müsabakalar başlamadan önce İl Tertip Komitesine bildirilmiş 
olması gerekir) 

(4) Kulüpler herhangi bir kategoride düzenlenen Türkiye Şampiyonaları ve kademelerindeki 
karşılaşmalara, kendi illerinde düzenlenen karşılaşmalarda en iyi dereceyi alan tek 
takımla temsil edilirler. Kulüpler Türkiye Şampiyonaları ve kademelerindeki 
karşılaşmalarında yer alacak takımlarında diğer takımlarından sporcu bulundurabilirler.  

13. Statüler: 

13.1. Yerel Lig Faaliyetleri, İl Tertip Komitesi tarafından hazırlanarak Federasyon tarafından 
onaylanan fikstür ve statüye uygun olarak oynanır.  

13.2. Lig fikstürleri kurası, ilgili kategoride oynanacak ilk maçtan en geç 15 gün içerisinde çekilir ve 
uygulanacak statülerle birlikte ilan edilir. 

13.3. Lig statüsünde yapılacak değişiklikler Federasyon onayını müteakip ilan edilir ve o yılın 
basketbol sezonunda uygulanır. 

13.4. Yerel Ligler dört (4) takımdan az olamaz. Takım sayısının az olduğu illerde, özellikle genç, 
yıldız ve küçükler kategorilerinde bir ilde müstakil bir lig kurulamadığı hallerde bir veya daha 
fazla komşu il aralarında ortak bir lig kurabilirler veya bir ilin takımı komşu bir ilin ligine 
katılabilir. Ayrıca takım sayısının fazla ve ulaşım sorununun olduğu büyük illerde bölgesel 
olarak düzenlenebilir. Böyle bir uygulama yapılabilmesi için lig düzenlenecek iller arasında 
ortak tespit edilecek statü ve fikstürün Basketbol Federasyonu tarafından sezon öncesi 
onaylanması ve izin verilmesi gereklidir.  

13.5. Basketbol Federasyonunun tasdiki olmadan tertip edilen karşılaşmalar tescil edilemez ve bu 
illerden Federasyon Yurtiçi Faaliyetlerine takım çağrılmaz.  

14. Tertip Komiteleri 

14.1. İllerde tertip edilen Yerel Lig Faaliyetleri için aşağıdaki esaslar dahilinde Tertip Komitesi 
kurulur. 

14.1.1. İl Tertip Komitesi; Spordan Sorumlu Şube Müdürü, Basketbol İl Temsilcisi, İl Hakem 
Komitesi temsilcisi ve basketbol branşında faaliyette bulunan spor kulüpleri arasından 
seçilecek iki (2) kulüp temsilcisinden oluşur. 

14.1.2. Spordan sorumlu Şube Müdürü, Tertip komitesinin tabii başkanıdır. Komite üyeleri ayrıca 
aralarından bir başkan vekili ile bir sekreter seçebilirler. İl Temsilci yardımcıları Tertip 
Komitesi toplantılarına katılabilirler. Ancak bunların oy hakları yoktur. 
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14.1.3. Tertip Komiteleri toplanamadığı, programı hazırlama ve tatbikte anlaşmazlığa düştüğü 
taktirde başkan reysen hareket eder. Başkan oylamalarda çekimser kalamaz. Olumlu 
veya olumsuz reyini kullanır. Başkan vekili için bu hüküm uygulanmaz 

14.1.4. Tertip Komitesi tarafından alınan kararlar Komite Başkanı tarafından İl Müdürünün 
onayına sunulur. Ayrıca tüm kararlar karar defterine işlenir. Karar defteri Spor Şube 
Müdürlüğü tarafından muhafaza edilir. 

14.2. Tertip Komitelerinin kulüp temsilcisi üyelerinin seçimi 

14.2.1. Kulüp temsilcisi üyeler İl Müdürlüğünde tescilli ve basketbol branşında faaliyetlere katılan 
kulüp temsilcileri arasından seçilir. 

14.2.2. Kulüp temsilcisi üyelerin görev süreleri 1 yıl olup yenisi seçilinceye kadar eski komite 
üyeleri görevine devam eder. 

14.2.3. Seçimler Temmuz - Eylül ayları içerisinde yapılır. 

14.2.4. Seçimin tarihi ve yeri, seçim tarihinden en az on beş gün önce İl Müdürlüğü tarafından 
yapılacak tebligat ile kulüplere duyurulur.   

14.2.5. İlan edilen tarihte yeterli çoğunluk sağlamadığı taktirde seçim ertesi gün çoğunluk 
aranmaksızın tekrarlanır.  

14.2.6. Adaylık başvuru süreci ve yöntemi İl Müdürlükleri tarafından belirlenir ve seçim tebligatı 
ile ilan edilir. 

14.2.7. Seçimlerde aday olmak isteyen kişiler ve oy verecek delegeler temsil edecekleri kulüp 
tarafından yazılı ve onaylı temsilci belgesine sahip olmaları gereklidir. 

14.2.8. Her kulüp sadece bir kişiyi temsilci olarak görevlendirebilir. Vekâleten oy kullanılamaz.  

14.2.9. İki asil, iki yedek üye seçimi yapılır. Toplantılara üst üste iki defa özürsüz olarak 
gelmeyen üyenin yerine yedek üye davet olunur. 

14.2.10. Faal sporcular ve antrenörler Tertip Komitelerinde görev alamazlar. 

14.2.11. Federasyon Kurulu Üyeleri ile Komitelerinde görevli olanlar kulüp temsilcisi olarak İl 
Tertip Komitelerine seçilemezler. 

14.3. Tertip Komitelerinin Görev ve Yetkileri; 

14.3.1. Yıl içerisinde ilde yapılacak yerel basketbol faaliyetleri ile ilgili programı yapmak ve yıllık 
faaliyet programını İl Müdürünün onayından sonra Federasyona bildirmek.  

14.3.2. Daha önce tayin edilmiş kümeler yoksa karşılaşmalara girecek takımları kümelere 
ayırmak, küme ve kategorilerin statülerini tespit etmek.  Karşılaşmaların oynanacağı 
sahaları belirlemek. Müsabaka fikstürlerini hazırlamak ve ilan etmek. 

14.3.3. Karşılaşmalarda çıkacak idari anlaşmazlıkları ve itirazları birinci derecede karara 
bağlamak. 
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14.3.4. Program ve fikstürün herhangi bir sebeple uygulanmaması yüzünden ertelenmiş 
maçların günlerini, tehir sırasına göre tespit etmek. 

14.3.5. Hakem raporlarını günü gününe inceleyerek cezaya yönelik bir hükmü ihtiva ediyorsa 
sorumluları ceza kuruluna sevk etmek. 

14.3.6. Zorlayıcı sebeplerle yapılamayacağı anlaşılan karşılaşmalar için başlama saatine kadar 
tehirine karar vermek. (Karşılaşma başladıktan sonra tehir kararı yalnız maçın hakemine 
aittir.) Karşılaşmaların devamı sırasında doğacak anormal hallerde karşılaşmanın diğer 
bir sahada sonuçlandırılması hususunda İl Temsilcisi reysen hareket edebilir. Yarıda 
kalan karşılaşmalar için 18. Maddeye göre işlem yapılır. 

14.3.7. İl Hakem Komitesinin bulunmadığı veya toplanamadığı hallerde karşılaşmaların 
hakemlerini tayin etmek. 

14.3.8. Karşılaşmaların program ve fikstürü tamamladıktan sonra hakem raporları ile onaylanmış 
teknik sonuç ve ilgili kurullarca verilmiş kararlara göre karşılaşmalara katılan kulüplerin 
aldıkları dereceleri tespit ve ilan etmek. 

14.3.9. İllerin Basketbol faaliyetlerini yönetmek, basketbolun kalkınması ve yaygınlaşması için 
gerekli teşebbüs ve çalışmaları yapmak. 

15. Kümeden Düşme ve Terfi 

15.1. Kümeden düşme şekli ve küme düşecek takım sayısı statüde belirlenir.  

15.2. Kümeden düşme ve terfi esasları aşağıda belirtildiği gibi olur: 

15.2.1. Her ligin bitiminde, o lige ait puan sıralaması yapılır. 

15.2.2. Bu puan sıralaması sonucuna göre son sıradan itibaren İl Tertip Komitesi tarafından 
tespit ve ilan edilen sayıda takım küme düşer, ilk sıradan itibaren yine İl Tertip Komitesi 
tarafından tespit ve ilan edilen sayıda takım küme çıkar. 

15.2.3. İl Tertip Komitesi kararı olmadan herhangi bir kümede bir lig devresi içinde iki defa 
sahaya çıkmayarak hükmen yenik sayılan takımlar kümelerinden çıkarılır ve en alt 
kümeye düşürülür. Büyükler kategorisinde Lig Faaliyetlerinin tek küme olarak 
düzenlendiği illerde bu takımlar bir sonraki sezonda bir yıl süre ile liglere alınmazlar.  

Ayrıca bu kulüpler, organizasyonun aksamasından doğan zararlar ve müsabaka 
masrafları karşılığı olarak İl Tertip Komitesi tarafından belirlenmiş ve İl Müdürlüğü 
tarafından onaylanmış miktarda para cezasını ödemek zorundadırlar. 

Her hangi bir nedenle sporcularının oynamaktan imtina etmeleri sonucu karşılaşmalara 
katılamayan kulüpler bu madde kapsamında değerlendirilmezler. Böyle bir durumun 
meydana gelmesi halinde oluşturulacak dosya İl Tertip Kurulu tarafından incelenerek 
karara bağlanacak ve ilgili madde hükümleri uygulamaya konulacaktır. 

15.2.4. Hükmen yenik sayılma nedeni ile bu şekilde küme düsen takım sayısı; 
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(1) İl Tertip Komitesi tarafından tespit edilen düşecek takım sayısından azsa kümede 
sonuncu sıradan yukarı doğru takımlarda küme düşerler. 

(2) İl Tertip Komitesi tarafından tespit edilen düşecek takım sayısına eşitse sadece bu 
takımlar küme düşerler. 

(3) İl Tertip Komitesi tarafından tespit edilen düşecek takım sayısından fazla ise bu 
takımlar küme düşer. Alt kümeden bu sayıda takımın yukarıya çıkarılması İl Tertip 
Komitesinin kararıyla olur. 

15.3. Basketbol Süper Ligleri ve Basketbol Liglerinde yer alan kulüpler karşılaşmalara 
katılmayacaklarını sezon öncesi bildirmiş iseler, bu kulüplerin durumu Federasyon Yönetim 
Kurulu tarafından görüşülür ve takımın hangi ligde yer alacağı hakkında karar verilir.   

15.4. Basketbol Süper Ligleri ve Basketbol Ligleri karşılaşmalarına katılıp da tamamlamayan veya 
ligler devam ederken liglerden çekilen kulüpler kendi İllerinin yerel kümelerine düşerler ve bir 
sonraki sezon kendi illerinin en alt kümesinden karşılaşmalara katılabilirler.  

15.5. Zorunlu hallerde ve yetkili mercilerce Genel Müdürlüğe yapılacak müracaat üzerine 
faaliyetleri geçici olarak durdurulan askeri güçlerin kümelerindeki yerleri, yeniden faaliyete 
başladıkları takdirde küme düşürülmeden aynen kalır ve eski kümelerindeki faaliyetlerine 
devam ederler.  

16. Karşılaşmaların Tescili  

16.1. İllerde oynanacak bütün karşılaşmaların sonuçlarının tescili İl Tertip Komitesine aittir. 

16.2. Kulüplerin her kategoride Yurtiçi Faaliyetlerine katılabilmeleri için gerekli kriterler ve takım 
sayısı tespiti Basketbol Federasyonu tarafından yapılır. Tespit edilen esaslara göre katılma 
hakkini kazanan kulüplerin Federasyona bildirilmesi ve bu kulüplere temsil hakki verilmesi İl 
Müdürlüğüne aittir. Yurtiçi Faaliyetleri için Federasyon tarafından ilan edilmiş son bildirim 
tarihine kadar takım ismi bildirmeyen İl Müdürlükleri, illerinin bu faaliyetlerde temsil haklarını 
kaybederler.  

17. Birleşen veya İsim Değiştiren Kulüpler 

17.1. Yerel Lig Faaliyetlerine katılan ve birlesen veya isim değiştiren kulüplerin tüm kategorilerde 
karşılaşmalara hangi isimle katılacakları Genel Kurul kararı dahilinde İl Müdürlüğüne bildirilir. 
İki farklı kümede yer alan takımın birleşmesi sonucunda ortaya çıkan yeni takımın hangi 
kümede yer alacağı birleşme kararının alındığı Genel Kurul kararı doğrultusunda yapılır. 

17.2. Resmi karşılaşmalara ait fikstür ilan edildikten sonra birleşen kulüpler karşılaşmalara birbirini 
takviye etmek suretiyle ve bir takım halinde katılamazlar. Yeni kulüp ancak eski kulüplerden 
birinin adı altında, onun nizami kadrosu ile durumunu kabul ederek karşılaşmalara girmeye 
ve devam etmeye mecburdur.   

17.3. Birleşip ayrılan kulüplerden Genel Kurul kararıyla basketbol spor dalını bünyesinde 
barındıran spor kulübü, hangi isim ile liglere katılacağını fikstür çekimi öncesi İl Müdürlüğüne 
bildirir. Bu kulüp İl Tertip Kurulu kararı ile bulunduğu ligde faaliyetini sürdürür. 

Yerel Ligler Yarışma Yönergesi (A5 2015-2016).doc  - 15 - Y/K   



 
 

17.4. Birleşen kulüplerden en az bir tanesi Basketbol Süper Ligleri veya Basketbol Liglerin de yer 
alıyorsa tüm kararlar Federasyon Yönetim Kurulu tarafından alınır.  

18. Karşılaşmaların Ertelenmesi ve Yerinin Değiştirilmesi  

18.1. Karşılaşmanın ertelenmesi ve karşılaşma yerinin değiştirilmesi şartları ve tehir halinde 
uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir; 

18.1.1. Basketbol müsabakalarının belirtilen sahalarda ilan ve tebliğ olunan gün ve saatlerde 
başlaması şarttır. İlan edilen saatte takımlardan birinin veya her ikisinin hazır olmaması 
halinde 15 dakika beklenir. Bu süre içerisinde sahada hazır bulunmayan takım(lar) 
hakkında 23. Madde hükümleri uygulanır.  

18.1.2. Bir karşılaşma ancak zorunlu sebeplerle başka bir güne bırakılabilir. Geri bırakılmasında 
zorunlu sebepler bulunup bulunmadığının takdiri karşılaşmanın başlamasına bir saat 
kalana kadar İl Tertip Komitesine, müsabakanın başlaması öncesi bir saat de dahil olmak 
üzere karşılaşma sırasında ise hakeme aittir. Takımların anlaşmaları ile karşılaşmalar 
geri bırakılmaz. 

18.1.3. Geri bırakılan karşılaşmalar erteleme sırasına göre yapılır.  

18.1.4. Tehir edilmiş karşılaşmalarda ancak karşılaşmanın programda ilk ilan edildiği tarihte 
oynama hakkı olan sporcular yer alabilir.  

18.1.5. Karşılaşmanın programda ilan edildiği tarihte cezalı olmayan fakat tehir edilen tarihte 
cezalı olan bir sporcu tehir karşılaşmasında yer alamaz ve yer almadığı tehir 
karşılaşması cezalı maç sayısından düşülür. 

18.2. Karşılaşma, taraflardan birinin kasti olmaksızın çıkan zorunlu sebepler yüzünden kesildiği 
taktirde iki saat beklenir. İki saat zarfında devamı sağlanamayan karşılaşma, kaldığı yerden 
ve sayı cetvelinde yazılı ayni oyuncu ve hakemlerle tamamlanır. Ayni hakemle 
tamamlanamadığı takdirde karar İl Hakem Komitesine aittir. Bu karşılaşmaların 
tamamlanmasında aynı salonda oynanması şartı aranmaz.  

18.3. İl Tertip Komitesi, gerekli gördüğü hallerde karşılaşmaları seyircisiz yaptırabileceği gibi kendi 
seyircileri, idarecileri veya oyuncuları tarafından aşağıdaki olaylara neden olanların kendi 
illeri dahilinde yapacakları karşılaşmaların başka bir il salonunda oynatılmasına da karar 
verebilir. 

Böyle bir karar için; 

Kulübün sporcusu, idarecisi, antrenörü veya antrenör yardımcısı ile kulüp yetkililerinin ayrı 
ayrı veya birlikte hakem(ler)e sözlü veya fiilen saldırıda bulunmaları, olaylara sebebiyet 
vermeleri ve bu müdahaleler nedeni ile hakemin karşılaşmayı devam ettirme imkanını 
bulamayarak oyunu tatil etmesi veya seyircilerin aşırı taşkınlıklarının ve kötü tezahüratın 
engellenememesi gerekmektedir.  
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19. Takımların Karşılaşmalarda Sahaya Çıkabilecek Kadroları 

19.1. Takımların karşılaşmalar için sahaya çıkabilecek sporcu ve kenar yönetim personelinden 
oluşan kadroları aşağıdaki gibidir. 

(1) Her takımın resmi karşılaşma kadrosu biri kaptan olmak üzere en fazla on iki (12) 
sporcudan oluşur. 

(2) Maç sırasında, takım sıra bölgesinde sadece antrenör, antrenör yardımcısı ve yedek 
sporcular ile bunların dışında diğer bir yardımcı antrenör, yönetici, doktor, masör, 
fizyoterapist, istatistikçi gibi özel sorumlulukları olan en fazla dokuz (9) kişiye kadar 
oluşan takım üyelerinin bulunmasına, bu müsabakaların oynanacağı salonun fiziki 
şartlarının müsaitliği oranında izin verilir. 

(3) Sahaya çıkacak yönetici, doktor, masör, fizyoterapist, istatistikçi, çevirmen gibi özel 
sorumluluklar üstlenmiş kişiler için İl Müdürlüklerinden alınmış sahaya çıkış belgesinin 
sporcu ve antrenör lisansları ile birlikte verilmesi gereklidir. 

19.2. Yukarıda tanımlanan kişiler haricinde veya her hangi bir sebeple yarışmadan men veya hak 
mahrumiyeti cezası almış takım mensubu takım sıralarının 5 metre yakınında bulunamaz. 

Açıklama: 

Takım sıra bölgesi Uluslararası Oyun Kurallarında tarif edilmiş alan olup cezalı takım 
mensupları bu tarifte yer alan sınır çizgilerinden itibaren her yönde beş metrelik mesafe 
içerisinde bulunamazlar. Beş metrelik mesafe fiziki şartlar ve müsabakanın resmi 
görevlilerinin tahminleri doğrultusunda belirlenir ve ihlal halinde cezalı kişi uyarılır. Eylemde 
ısrar edilmesi halinde ve/veya tekrarı halinde ikinci bir ikaza gerek olmadan durum ilgili 
mercilere rapor edilir. 

19.3. Karşılaşmaya katılacak olan oyuncuların lisansları ile bu oyuncuların ad ve soyadları, 
oyundaki numaraları ve lisans numaralarını ihtiva eden liste karşılaşmadan en az 30 dakika 
önce hakemlere verilir. 

19.4. Oyuna 5 kişi ile başlanır. Herhangi bir sebeple oyun esnasında bir oyuncusu kalan takım 
kendiliğinden yenilmiş sayılır.  

19.5. Karşılaşmadan önce sayı hakemi tarafından resmi sayı cetveline adları yazılan sporcuların 
yerine başkaları oynatılamaz.  

19.6. Takımların başlangıçta hangi tarafa hücum edecekleri ve hangi takım sırasında yer 
alacaklarının seçiminde takımlar arasında bir anlaşma sağlanamazsa ev sahibi takım 
(karşılaşma listesinde ilk adı yazılı takım) hakem masasından sahaya bakış halinde sol 
tarafta kalan takım sırasını alacaktır. 

19.7. Küçükler Kategorisinde takımlar karşılaşmalara en az 10 oyuncu (en fazla 12) ile çıkmak ve 
aşağıda belirtilen şekilde yer vermek zorundadır. 

1. Periyot Beş oyuncu 
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2. Periyot 1. Periyotta oynamayan Beş oyuncu  

3. ve 4.Periyot Daha önce oynamamış (varsa) sporcular ve serbest 

1. ve 2. periyotlarda oyuncu değişimi sadece aşağıdaki koşullarda yapılabilir. 

(1) Doktor veya doktor bulunmayan maçlarda hakemin görüşü ile sakatlandığı ve maça 
devam edemeyeceğine kanaat getirilen sporcular yerine. (bu durumda oyundan çıkan 
sporcu isterse tedavisi tamamlandıktan sonra -aynı periyot içinde- yerine girmiş olan 
takım arkadaşı ile yer değiştirerek tekrar oyuna dahil olabilir) 

(2) Oyuncunun beş (5) faul hakkını doldurması halinde. 

(3) Her periyodun beşinci dakikasından sonra olmak kaydıyla antrenörün kanaatine göre 
oyuncunun yorgunluk sebebiyle maça devam edemeyecek olması durumunda. Bu hak 
her periyot için sadece tek bir oyuncu için ve bir kez geçerlidir. 

Yukarıda belirtilen oyuncu değişikliği gereksinimi halinde kadroda yer alan herhangi bir 
oyuncu oyuna girebilir. Oynadığı süreye bakılmaksızın birinci ve ikinci periyotların ikisinde de 
yer almış sporcular üçüncü periyotta oynayamaz. 

20. Oyun Süreleri 

Oyun 10’ ar dakikalık dört periyot olarak oynanacak, Birinci ile İkinci ve Üçüncü ile Dördüncü 
periyotlar arasında iki (2) dakika ara verilecektir. Birinci devre İkinci periyodun sonunda bitecek, on 
(10) dakika aradan sonra Üçüncü ve Dördüncü periyotlardan oluşan İkinci devre başlayacaktır.  

21. Uzatmalar  

21.1. Lig ve eleme (Play Off) usulü ile yapılan bütün karşılaşmalarda beraberlik yoktur.  

İstisna: 

İki karşılaşma üzerinden oynanan eleme karşılaşmaları hariç 

21.2. İki maç üzerinden oynanan eleme usulü karşılaşmalarda iki maçın sonucu dikkate 
alındığından birinci veya ikinci maç berabere bitebilir. İki maçın sonucunda toplam skorda 
beraberlik olması durumunda uzatma devresi(leri) oynanır. 

21.3. Beraberlik halinde, basketbol karşılaşmalarında Basketbol Oyun Kurallarına uygun olarak 
beşer dakikalık uzatma devreleri kesin sonuç alınıncaya kadar uygulanır. 

22. Neticelerin İlanı 

Uluslararası kurallara uygun olarak sona eren karşılaşmaların teknik sonuçları hakem raporları ile 
kesinlik kazanır. Hükmen yenilmiş veya yenmiş sayılmayı gerektiren karşılaşmaların sonuçları 
hakem raporları ve gerekirse bu konuda yapılacak araştırmaya dayalı olarak, İl Tertip Komitesi 
tarafından tasdik edilir ve ilan olunur.  

23. Hükmen Yenik Sayılma 

Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır; 
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23.1. Vaktinde ve uluslararası oyun kurallarında öngörülen karşılaşma kıyafeti ile oyun sahasına 
çıkmamak veya 5 kişiden az oyuncu ile çıkmak (Vaktinde deyiminde 15 dakikalık bekleme 
vardır. ) 

23.2. Karşılaşmanın sonucu üzerinde önceden anlaşma yaparak oynandığına kanat getirilmiş 
olmak (Bu taktirde her iki takım hükmen yenik sayılır ve yöneticileri ile sporcuları Ceza 
Kuruluna sevk edilir. ) 

23.3. Herhangi bir takımın leh ve aleyhine netice verecek şekilde karşılaşmayı tamamlamadan 
sahadan çekilmek veya bilerek yenilgiye neden olacak şekilde davranmak. (İl Tertip 
Komitesi kanaat getirildiği taktirde sahadan çekilen takımın idarecileri, antrenörleri ve buna 
sebep olan oyuncuları ayrıca Ceza Kuruluna sevk edilir.) 

23.4. Lisanslarını hakeme ibraz etmeyen takım, hakemler tarafından oynattırılmaz. Bu sebeple 
hakem tarafından maçı oynattırılmayan takım hükmen yenik sayılır.  

23.5. Başkasına ait lisansla veya sahte lisansla oyuncu oynatmak.  

23.6. Karşılaşma sırasında sporcu, idareci, antrenör, antrenör yardımcısı ve takım yetkililerinin 
ayrı ayrı veya toplu olarak hakem(ler)e sözlü veya fiilen saldırıda bulunmaları halinde 
hakemin karşılaşmayı bir veya her iki takım aleyhine tatil etmesi.  

23.7. Lisans muayenesinden sonra hakemin oyuncuları tanımamasından yararlanarak oyuncu 
değiştirmek (Buna tevessül eden idareci, antrenör ve sporcu ayrıca Ceza Kuruluna sevk 
edilirler.) 

23.8. Resmi karşılaşma kadrolarında bu yönergenin ilgili maddelerinde belirtilen sayıdan fazla 
yabancı oyuncu bulundurmak veya konu ile ilgili belirtilen hususlara uymamak.  

23.9. Cezalı oyuncu oynatmak, cezalı bir oyuncuya veya antrenöre antrenörlük yaptırmak. Cezalı 
bir takım mensubunun takım sıra bölgesinin 5 metre içinde bulunmasına izin vermek. 

23.10. Yönergenin 7. Maddesinde belirtilen hükümleri yerine getirmemek ve bu maddede belirtilen 
şartlara haiz olmayan sporcuları oynatmak. 

23.11. Küçükler kategorisi için belirlenen kadro yapıları ve sahaya çıkan sporcuların oynamasına 
ilişkin belirlenmiş koşullara riayet etmemek 

23.12. Ertelenen karşılaşmalarda erteleme tarihinde oynama hakki bulunmayan sporcuları 
oynatmak.  

23.13. Yaşı bulunduğu kategoride oynamaya müsait olmayan (büyük olan) oyuncu oynatmak, 12. 
maddedeki yaş kategorileri için belirtilen koşullara uymamak.  

23.14. 19. Maddedeki şartlara uymamak 

23.15. Seyircilerin sözlü ve fiili hareket veya eylemleri sonucu, maçın devam ettirilmesine imkan 
kalmaması halinde, buna taraflardan birinin veya her ikisinin seyircisinin sebep olduğuna, 
karşılaşmanın bas hakeminin raporuna göre o takımın veya her iki takımın hükmen yenik 
sayılmasına İl Tertip Komitesi tarafından karar verilir.  
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23.16. 29. maddedeki şartlara uymamak. 

24. Kıyafetler 

24.1. Bir basketbol oyunu esnasında sporcu, takım mensuplarının ve hakemlerin aşağıda tarif 
edilen kıyafetlerde bulunmaları zorunludur. 

24.2. Sporcuların formaları aşağıdaki şekilde olacaktır. 

24.2.1. Formaların genel tasarımı ve numaralandırılması Uluslararası Oyun Kurallarında 
belirtilen koşullara uygun olacaktır. 

24.2.2. Isınma periyodunda ve yedek oyuncular yedek sırasında forma üzerine eşofman ve/veya 
tişört gibi kıyafet giyebilirler.  

24.2.3. Bütün oyuncuların forma ve kıyafetleri aynı renk, tip ve desen olmak zorundadır.  

24.2.4. Takımlar forma numarası olarak uluslararası oyun kurallarında öngörülen rakamları 
kullanacaktır. Aynı takımda yer alan oyunculardan bir veya bir kaçı aynı numaralı formayı 
giyemezler.  

24.2.5. Oyuncu kıyafetlerine reklam alınmasına izin verilmiş liglerde, reklamlara ait kurallar ile 
kıyafet tasarımına ilişkin esaslar Basketbol Federasyonu tarafından belirlenir. Takımlar 
forma, eşofman ve ısınma tişörtlerinde alkollü içki markalarını, sigara ve ilaç markalarını 
reklam olarak taşıyamazlar. Reklam yasağında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) 
listesi geçerlidir. 

24.3. Hakemler, Hakem Talimatında belirtilen kıyafetlerle karşılaşmaları yönetmek zorundadır. 

24.4. Resmi maç programında ismi ilk yazılan takım (A Takımı) açık renk forma, ikinci yazılan 
takım (B Takımı) ise koyu renk forma giymek zorundadırlar. Her iki takım aralarında 
anlaşarak bunun tersi renk tonundaki formaları giyebilirler.  

25. Resmi Görevliler 

25.1. Basketbol Karşılaşmalarında görev yapacak resmi görevliler; karşılaşma hakemleri, masa 
görevlileri, teknik komiser, saha komiseri, hakem değerlendiricileri ve gözlemcilerdir. 

25.2. Karşılaşmaların yönetimine ait uygulanacak hakem mekaniği ve hakemlikle ilgili esaslar 
Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenir.  

25.3. Hakemler, görevlerini yapma konusunda Uluslararası Oyun Kuralları ve bu konuda 
yayınlanmış talimat hükümlerine tabidirler. Hakemlerin karşılaşmaların teknik sonuçları 
hakkındaki onayları kati ve kesindir.  

25.4. Her hangi bir sebeple gelmeyen maç hakemi yerine, hakem yönetmeliği uyarınca diğer bir 
lisanslı hakem tayin edilir. Bu konudaki son karar İl Hakem Komitesi, o esnada İHK Üyesi 
yoksa, karşılaşmanın Teknik Komiseri o da yoksa Saha Komiseri tarafından verilir ve 
seçilen hakem maçı idare eder.  

Yerel Ligler Yarışma Yönergesi (A5 2015-2016).doc  - 20 - Y/K   



 
 

25.5. Her resmi karşılaşma için sayı, saat ve 24 saniye operatörü olmak üzere üç (3) masa 
görevlisi tayin edilmek zorundadır. Gerekli görülmesi halinde sayı görevlisi yardımcısı 
olarak bir masa görevlisi daha tayin edilebilir. 

25.6. Her karşılaşma için, karşılaşmanın her türlü organizasyonu, denetimi, masa hakemlerinin 
doğru çalışmalarının sağlanması ve itiraz durumunda birinci derecede müdahil olması ile 
görev yapan hakemlerin davranış ve form durumların tespiti için gerekli görülen hallerde 
karşılaşmalara Teknik Komiser tayin edilir. 

25.7. Karşılaşmaların hakemleri, masa görevlileri ve gerekli görülmesi halinde teknik komiseri, 
hakem değerlendiricileri ve gözlemciler İl Hakem Komitesince atanır. Yerel Lig 
Faaliyetlerinde yer alan takımların aralarında yapacakları özel karşılaşmalara hakem 
tayinleri İl Hakem Komitesi veya yetkili kıldığı kurullar tarafından yapılır. 

25.8. Karşılaşmalarda görevlendirilecek saha komiserleri İl Temsilcileri tarafından tespit ve tayin 
edilir. Faal hakemler ve masa görevlileri ile aynı sezonda teknik komiser olarak görev 
yapan kişiler Saha Komiseri olarak görev alamazlar.  

25.9. Hakemler yönettikleri karşılaşmaların raporlarını karşılaşma tarihinden itibaren en geç 24 
saat içinde İl Temsilcisi veya İl Hakem Kurulu sekreterliğine iletmek zorundadır.  

25.10. Hakemlerle ilgili bütün konularda Basketbol Hakem Yönergesi esastır.  

26. Ödüller 

26.1. Lig sonunda verilecek mükâfatlar İl Tertip Komitesi tarafından tespit edilir ve hak ediş 
sırasına göre verilir.  

26.2. Kupa ve madalya törenlerine çıkmayan ve verilen ödül veya plaketi protesto ederek ret 
eden kişi veya kurumlar Ceza Kuruluna sevk edilirler. 

27. İtirazlar 

27.1. Karşılaşmalarda takımlar karşı takım hakkında idari veya oyun Kurallarının uygulaması 
konusunda itirazda bulunabilirler.  

27.2. Her türlü itirazın ilgili kurullar tarafından incelemeye alınması için itiraz bedeli olarak 150 
Türk Lirası meblağın karşılaşmada görevli temsilciye yatırılması ile yapılır. Bu bedel 
yatırılmadan yapılacak itirazlar kabul edilmez ve incelenmeye alınmaz. 

27.3. Karşılaşmalarla ilgili olarak idari veya oyun kurallarının uygulaması konusunda itiraz 
edilmemesi veya yapılan itirazın usul yönünden geçerli bulunmaması halinde müsabakanın 
neticesi kesinleşir. Bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde olayda kusurlu görülenler 
Ceza Kurullarına sevk edilirler. 

27.4. Karşılaşmalarla ilgili olarak idari veya oyun kurallarının uygulaması konusunda itiraz 
edilmemesi İl Tertip Komitesi doğrudan müdahalesine engel değildir. 

27.5. İdari konularda yapılacak itirazlar; 
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27.5.1. İtirazlar karşılaşmanın başlamasından önce oyun yerinde karsı taraf antrenör, yönetici veya 
takım kaptanı önünde nizamsızlığı iddia olunan hususun açıklanması sureti ile takım 
kaptanı, idareci veya antrenör tarafından yazılı olarak hakeme yapılır. Ayrıca itirazı yapan 
takım kaptanı sayı cetvelindeki itiraz hanesini imzalar. 

27.5.2. Karşılaşma başladıktan sonra aşağıda belirtilen oyuncularla ilgili itirazlar haricindeki diğer 
konularda itiraz yapılamaz. Yapılsa da geçerli sayılmaz. 

İstisna; 

(1) Oyuncularla ilgili aşağıda belirtilen hususlarda karşılaşma sonuna kadar itiraz edilebilir.  

a. Sporcunun cezalı bulunması, 

b. Kendine ait olmayan bir lisansı kullanması, kullandığı lisansın usulüne uygun 
olmaması veya sahte olması, kullanılan lisans üzerinde tahrifat yapılması,  

c. Bu yönergede belirtilen yaş kategorilerine uygun olmayan oyuncu oynatılması,  

d. Bu yönergeyle belirlenmiş takım kadro yapılarına uyulmaması. 

e. Bu yönergenin 29. Maddesinde belirtilen hususlara uyulmaması 

(2) Küçükler kategorisinde takım kadrolarında yer alan sporcuların tamamının 
oynatılmaması durumunda, karşılaşma sonunda hakem raporu imzalanana kadar itiraz 
edilebilir. 

27.5.3. Usulüne uygun olarak bu suretle yapılan itirazlar birinci derecede Tertip Komitelerince 
incelenip karara bağlanır. Kulüpler İl Tertip Komitelerinin kararlarına, kararın kendilerine 
tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde, İl Müdürlükleri tarafından oluşturulan yetkili 
itiraz kurulları (İl İdare Kurulu veya yetkili benzeri kurullar) nezdinde itiraz edebilir. Her iki 
heyetin verdikleri kararda ayrılık olmazsa İl tertip Komitesinin verdiği karar kesinleşir ve 
sonuç sayılır. Kararlarda aykırılık bulunduğunda keyfiyet Basketbol Federasyonunca 
incelenerek nihai karar verilir.   

27.5.4. Bu maddede belirtilen hususlarla ilgili olarak yapılan itirazların sabit olması halinde 28. 
Madde hükümleri tatbik olunur. Ayrıca yapılan hareket Amatör Spor Dalları Ceza 
Yönetmeliği ile ilgili hususları kapsıyorsa, ilgili kişiler İl Ceza Kuruluna sevk edilir. 

27.6. Uluslararası Oyun Kurallarına aykırılık hallerinde itirazlar: 

27.6.1. Bir karşılaşma sırasında, takımlardan biri hakem kararları, kural hatası yada herhangi bir 
olay nedeniyle olumsuz etkilendiğine inanıyorsa aşağıdaki işlemleri yapmalıdır; 

a. Yarışmaya itiraz eden takımın kaptanı, maçın sonunda derhal başhakeme maçın 
sonucuna itiraz ettiğini bildirecek ve sayı cetvelinde " itiraz durumunda kaptanın 
imzası" yazan kısmı imzalayacaktır. 

b. İtirazın geçerlilik kazanabilmesi için kulüp temsilcisinin maçın bitiminden itibaren yirmi 
(20)dakika içinde bu itirazı yazılı olarak doğrulamalı ve Teknik Komiser veya Saha 
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Komiserine itiraz bedelini, 150 Türk Lirası, olarak ödenmelidir. Bu 20 dakika içinde 
yapılacak açıklama ayrıntılı olması gerekli değildir. Sadece "X" kulübü, "x veya Y 
takımları arsındaki maçın sonucuna itiraz etmektedir, yazılması yeterlidir. 

c. İtiraz eden kulübün temsilcisi; maçın bitiminden sonra bir (1) saat içinde Teknik 
Komiser veya Saha Komiserine detaylı itiraz metnini sunacaktır. 

27.6.2. İtirazın kabulü durumunda depozito iade edilir aksi durumda gelir kaydedilir.  

27.6.3. Video kayıtları, film, fotoğraf yada diğer görsel elektronik, dijital vb. aygıtlar bir oyunun 
sonucunu belirlemek ya da değiştirmek amacıyla kullanılamaz. Söz konusu aygıtlar oyun 
sona erdikten sonra disiplin cezaları ile ilgili sorumluları saptamak amacıyla kullanılabilir.      

İstisna; 

Uluslararası Oyun Kuralları ve ilgili yorumları kapsamında Teknik Teçhizatın hakemler 
tarafından kullanılmasına yönelik esaslar bu madde kapsamında değerlendirilmez. 

27.6.4. Uluslararası Oyun Kuralları konusunda yapılan teknik itirazlar, birinci derecede İl Hakem 
Kurulu tarafından incelenir. İtiraz konusu olayın Uluslararası Oyun Kurallarına aykırı 
bulunması halinde, ilk incelemeyi yapan kurumun kararı ile birlikte dosya Merkez Hakem 
Kuruluna sevk edilir. Konu hakkında gerekli incelemeler Merkez Hakem Kurulu 
tarafından yapılır.  

27.6.5. Uluslararası Oyun Kuralları konusunda belirtilen hususlarla ilgili olarak yapılan itirazların 
sabit olması halinde ilgili talimat hükümleri tatbik olunur. Ayrıca yapılan itirazın geçerli 
olması durumunda ilgili kişiler hakkında Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. 

28. Cezalar 

28.1. Karşılaşmalarda, talimatlara aykırı harekette bulunan sporcu, yönetici ve antrenörlere  
Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

28.2. Resmi bir karşılaşma esnasında oyundan çıkarılan sporcu ile saha dışı edilen antrenör, 
antrenör yardımcısı ve yönetici hakemin bu kararından sonra salon dahilinde sahayı 
göremeyen bir bölgeye gitmek veya tercihine bağlı olarak salon dışına çıkmak zorundadır. Bu 
karara uyulmaması halinde hakem karşılaşmayı durdurarak gerekli uyarıyı yapar. Buna 
rağmen ilgili kişi veya kişilerin karara uymamakta ısrar etmeleri halinde oyun karşılaşmanın 
başhakemi tarafından tatil edilir, nihai kararı İl Tertip Kurulu verir.  

28.3. Diskalifiye edilen sporcu, antrenör, antrenör yardımcısı, yönetici veya herhangi bir takım 
üyesi bir sonraki karşılaşmada otomatik olarak görev alamaz. 

İstisna:  

(1) Önceden ilan edilen karşılaşma programına göre bir sonraki maç her hangi bir nedenle 
tehir edilmiş ise bu kişi tehir edilen karşılaşmada yer alma hakkını kaybeder ve eğer 
kendisine bir ceza verilmemişse tehir edilen maçtan sonraki maçta yer alabilir. 
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(2) Eğer bu kişi ceza vermeye yetkili kurul tarafından birden fazla karşılaşmadan men cezası 
almış ise tehir edilen karşılaşmada cezasını tamamlayacağı maçlardan sayılır. Bu kişi 
tehir edilen maçın oynanacağı tarih ne olursa olsun bu karşılaşmada yer alamaz. 

(3) İki teknik veya sportmenlik dışı faul alması nedeniyle kurallar gereği diskalifiye olan 
sporcular bir sonraki karşılaşmada yer alabilirler. 

28.4. Karşılaşma hakemleri oyundan çıkardıkları sporcular ile saha dışı ettikleri antrenör ve 
yöneticileri raporlarında belirtmek ve oyuncuların lisanslarını da bu rapora iliştirmek suretiyle 
maçın ertesi günü Basketbol İl Temsilcisine bildirmek zorundadır. Basketbol İl Temsilcileri bu 
durumda haberdar olduğu tarihten itibaren en geç 48 saat içinde oyuncu ve yöneticilerin 
durumunu haberdar olmaları maksadı ile ilgili kulüplere bildirmeye mecburdurlar.  

28.5. Antrenörler, kurallar gereği; 

a. "3B" ile saha dışına çıkarılmışlarsa bir sonraki karşılaşmada görev yapabilirler, 

b.  2C” veya “1C+2B” ile saha dışına çıkarılmışsa bir sonraki karşılaşmada görev yapamaz. 

Bu şekilde cezalı duruma düşmüş bir antrenör, tekrar görev yapma hakkına kavuşana kadar 
kendi takımında veya başka bir takımda antrenör, antrenör yardımcılığı, yönetici ve sporculuk 
da dahil olmak üzere başka bir konumda görev yapamaz. 

28.6. Ceza Kurulu tarafından ceza verilmiş ve/veya yukarıdaki hükümler kapsamında otomatikman 
cezalı duruma düşmüş olan kişiler, cezalı bulundukları süre içerisinde takımların yer aldığı 
resmi müsabakalarda; 

a. Protokol tribünü de dahil olmak üzere basketbol kariyerlerinden veya kulüp içindeki 
statülerinden kazanılmış serbest giriş hakkı, davetiye veya akreditasyon ile ücretsiz ve 
özel giriş hakkı verilmiş (basın tribünleri de dahil) özel yerlerden maçı izleyemezler. 

b. Kulüp içindeki görevleri nedeniyle kendilerine tanınmış bulunan haklar çerçevesinde, 
salonlarda sporcu ve yetkili takım mensuplarının girebileceği soyunma odalarına ve 
koridorlarına giriş ve özel giriş kapılarını kullanma gibi özel haklardan yararlanamazlar. 

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

Cezanın uygulandığı süreçte, bu hükümlere aykırı davranışlarda bulunan kişiler ikinci kez 
Ceza Kuruluna sevk edilirler ve almış oldukları cezalar, ilk ihlal halinde  bir katına  kadar, 
birden fazla ihlal halinde ise üç katına kadar arttırılmak suretiyle yeniden cezalandırılırlar. 

BÖLÜM - III 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

29. Yabancı Uyruklu Oyuncu Sayısı 

Yerel Ligler Faaliyetlerinde (Küme ve Kategorilerde), yabancı uyruklu sporcular yer alamazlar.  
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İstisna; 

(1) Kulüpler küçük, yıldız ve genç takımlarında Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Makedonya, Kosova ve Bosna-Hersek 
Cumhuriyetlerinden bir (1) sporcuya yer verebilirler.  

Bir kulübün haktan yararlanabilmesi için bu Cumhuriyetlerden gelecek sporcunun;  

a. Yaşının oynadığı kategoriye uygun olması, (Yaş kaydının bu Cumhuriyetlerde bulunan 
Türk Büyükelçiliğince onaylanmış olması gereklidir. Sporcunun yaş kaydında herhangi 
bir tashih tespit edildiği taktirde sporcu, antrenör ve idareci İl Ceza Kuruluna sevk edilir. 
Antrenörün lisansı iptal edilir ve bu sporcunun yer aldığı takım hak etmiş dahi olsa 
Federasyon Faaliyetlerine alınmaz.) 

b. Türk asıllı olması,  

c. Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunmuş olması gereklidir. Türk Vatandaşlığı için 
başvuruda bulunulan bir oyuncu eğer bir takvim yılı süresi sonunda Türk Vatandaşlık 
hakkini elde edemez ise bu oyuncu, bu tarihten itibaren Türk Vatandaşı olana kadar bu 
haktan yararlanamaz. 

d. Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, 
Makedonya, Kosova ve Bosna-Hersek Cumhuriyetlerinden gelecek sporcu Eğer 
ülkemize gelmeden önce geldiği ülkenin her hangi bir kategorisinde milli takımlarında 
yer almış ve FIBA kayıtlarına geçmiş ise bu haktan yararlanamaz.  

e. Takımların büyükler kategorisindeki resmi karşılaşma kadrolarında hiç bir şartta 
Azerbaycan Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, 
Makedonya, Kosova ve Bosna-Hersek Cumhuriyetlerinden gelmiş ikiden fazla sporcu 
bulunamaz. 

(2) Ailevi sebeplerden dolayı ülkemizde geçici olarak ikamet eden yaşı küçük, yıldız ve genç 
kategorilerinde oynamaya ait sporcular Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla Yerel Lig 
Faaliyetlerinde yer alabilirler. 

Bir sporcunun bu haktan yararlanabilmesi için; 

a. Yaşının oynadığı kategoriye uygun olması, (Yaş kaydının Türk Büyükelçiliğince 
onaylanmış olması gereklidir. Sporcunun yaş kaydında herhangi bir tashih tespit 
edildiği taktirde sporcu, antrenör ve idareci İl Ceza Kuruluna sevk edilir. Antrenörün 
lisansı iptal edilir ve bu sporcunun yer aldığı takım hak etmiş dahi olsa Federasyon 
Faaliyetlerine alınmaz.) 

b. Aile bireylerin oturma ve aileden en az bir kişinin çalışma izninin bulunması, 

c. Ülkemizde bir eğitim kurulunda kayıtlı olması gereklidir. 
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Bu durumda olan sporcuların aileleri yukarıdaki şartları belgeleyen dosya ile birlikte 
doğrudan Yönetim Kuruluna başvururlar. Dosya Federasyonun ilgili kurulları tarafından 
incelenir ve gerekli görülmesi halinde ek belgeler istenebilir. 

Yapılan inceleme sonunda Yönetim Kurulu başvuru sahibinin talebini kabul veya 
reddedebilir.  

30. Televizyon Yayınları ve Diğer Hususlar: 

Yerel Lig Faaliyetlerine katılan kulüplerin karşılaşmalarının Televizyondan, banttan veya canlı 
olarak yayınlanmasına ilişkin konularda TBF Yayın Talimatı hükümleri geçerlidir. 

31. Turnuva ve Kupa Karşılaşmalarında İzin ve Diğer Hususlar: 

31.1. İllerde veya İller arasında yapılacak özel turnuva,  kupa karşılaşmaları veya kurumlar 
tarafından düzenlenen her türlü basketbol aktivitesi Basketbol Federasyonunun izni ve onayı 
ile organize edilir.  İzin başvurularının en az 15 gün önceden yapılmış olması gereklidir. 

31.2. Bu faaliyetler Federasyon tarafından belirlenmiş prensipler dâhilinde İl Temsilcisinin kontrol 
ve denetiminde yapılır. 

31.3. Bu faaliyetlerde görev alacak resmi görevlilerin atanması ve görevlilere yapılacak ödemeler 
Merkez Hakem Komitesi (MHK) tarafından belirlenmiş prensipler dahilinde yapılır. 

31.4. Federasyonun izni ve bilgisi olmadan düzenlenmiş faaliyetlere hakem ve diğer resmi görevli 
ataması yapılamaz. 

32. Milli Karşılaşmalar ve Milli Sporcular 

32.1. Yabancılarla yapılacak temsili veya uluslararası milli karşılaşmalar için seçilmiş olan 
sporcuların formlarının korunması ve bu karşılaşmalara Milli Takımlarımızın en iyi şekilde 
hazırlanması amacıyla Milli maçların sonuna kadar Basketbol Faaliyetlerine Federasyonca 
ara verilebilir. 

32.2. Davet edilmesine rağmen Milli Maçlar ile bu maçlarla ilgili çalışma programına katılmayan 
ve/veya kampın çalışma düzenini bozacak disiplinsiz davranışlarda bulunan sporcular, 
mazeretlerinin uygun görülmemesi halinde, Disiplin Kuruluna sevk edilirler ve kendilerine bir 
ceza verilene kadar faaliyetlere katılmasına izin verilmez. 

32.3. Milli Takımlara aynı kategoride en az iki sporcu veren takımların lig karşılaşmaları 
Federasyon ve İl Tertip Kurulları tarafından ertelenir. 

33. İl Karmaları ve Karmalarda Yer Alan Sporcular 

Milli takım seçmeleri için federasyon tarafından düzenlenecek İl Karmaları kadrolarına seçilmiş olan 
sporcular bu kapsamdaki faaliyetlere katılmak zorundadır. Davet edilmesine rağmen bu maçlarla 
ilgili çalışma programına katılmayan sporcuları, mazeretlerinin uygun görülmemesi halinde, Disiplin 
Kuruluna sevk edilirler ve kendilerine bir ceza verilene kadar Yerel Lig Faaliyetlerine katılmasına 
izin verilmez. 
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34. Uluslararası Karşılaşmalarda Uyulması Gerekli Hususlar 

34.1. Yerel Lig kulüpleri Federasyondan izin almak şartıyla her türlü yabancı temas yapabilirler. 
Uluslararası karşılaşmalar yapmak üzere yurt dışına çıkan kulüpler; örf ve adetlerimize uygun 
olarak, spor disiplini içerisinde Türk Basketbolü’ nu en iyi şekilde temsil etmek ile 
yükümlüdürler.  

34.2. Kulüpler bu temasları esnasında Milli ve diğer kulüp takımlarımız açısından faydalı olacağını 
değerlendirdikleri konularda rapor vermek ve temin ettikleri taktirde bu konudaki kaset ve 
diğer dokümanları ilgili kuruluşlara sunmak zorundadırlar.  

34.3. Uluslararası karşılaşmalar yapmak üzere ülkemize davet edilen yabancı takımların 
konaklama, Yurtiçi ulaşım, antrenman ve maç programları konusunda, daveti yapan kulüp 
tarafından her türlü tedbir alınmış olacak ve misafir takımlar Türk konukseverliğine uygun 
olarak ağırlanacaktır. Bu kulüplerin yabancılar ile yapacakları karşılaşmalara ait hak ve 
vecibeler daveti yapan kulübe aittir. 

BÖLÜM – IV 

SON HÜKÜMLER 

35. Yönergede Yer Almayan Hususlar 

Bu yönergede yer almayan herhangi bir husus ve karşılığı belirtilmeyen cezai yaptırımlar hakkında 
karar alma ve yorumlama yetkisi Basketbol Federasyonuna aittir.  

36. Yürürlük 

Bu yönerge Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak, Genel 
Müdürlüğün internet sitesinde yayınlandığı gün itibariyle yürürlüğe girer.  

37. Yürürlükten Kaldırma 

15/10/2014 tarihinde Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye 
Basketbol Federasyonu Yerel Ligler Yarışma Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.  

38. Yürütme 

Bu yönerge hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yürütür. 
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