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Basketbol Resmi Kurallarının tümünde, erkekler için tanımlanan oyuncu, antrenör, hakem, vb. 
unvanlar aynı şekilde bayanlara da uygulanacaktır. Bu tanımlamanın sadece pratik nedenlerle 
yapıldığı anlaşılmalıdır.  

KURAL BİR - OYUN 

Madde 1 Tanımlar 

1.1 Basketbol oyunu 

Basketbol, beş (5) kişiden oluşan iki (2) takımla oynanır. Her takımın amacı, rakibin 
sepetine sayı yapmak ve diğer takımın sayı yapmasını engellemektir. 

Oyun, hakemler, masa görevlileri ve varsa, teknik komiser tarafından kontrol 
edilir.  

1.2 Sepet: rakibinin sepeti/kendi sepeti 

Bir takım tarafından hücum edilen sepet, rakibinin sepeti ve bir takım tarafından 
savunulan sepet, kendi sepetidir. 

1.3     Maçın galibi 

Oyun süresinin sonunda daha fazla sayı yapmış olan takım, maçın galibi olacaktır. 

KURAL İKİ – SAHA VE DONANIM 

Madde 2 Saha 

2.1 Oyun sahası 

Oyun sahası engel bulunmayacak şekilde (Diyagram 1) düz, sert yüzeyli, 
engellerden uzak, sınır çizgisinin iç kenarından ölçüldüğünde yirmi sekiz (28) m 
uzunluğunda, on beş (15) m genişliğinde olacaktır.   

2.2 Geri saha 

 Bir takımın geri sahası kendi sepetini, arkalığın iç tarafını ve kendi sepetinin 
arkasındaki dip çizgiyle sınırlı olan oyun sahasını, kenar çizgileri ve orta çizgiyi 
içerir. 

2.3 Ön saha 

 Bir takımın ön sahası rakibinin sepetini, arkalığın iç tarafını ve rakibinin sepetinin 
arkasındaki dip çizgiyle sınırlı olan oyun sahasını, kenar çizgileri ve orta çizginin 
rakibinin sepetine yakın olan iç kenarını içerir. 

2.4 Çizgiler 

Tüm çizgiler beyaz renkte, beş (5) cm genişliğinde ve açıkça görülebilir çizilecektir.  

2.4.1 Sınır çizgisi 

Oyun sahası, dip çizgileri ve kenar çizgileri içeren sınır çizgisiyle sınırlandırılacaktır. 
Bu çizgiler oyun sahasının parçası değildir. 

Takım sırasında oturan görevliler dahil herhangi bir engel, oyun sahasından 
minimum iki (2) m uzaklıkta olacaktır.   
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Diyagram 1 – Tam ölçü oyun sahası 
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2.4.2 Orta çizgi, orta daire ve serbest atış yarım daireleri 

Orta çizgi, kenar çizgilerin orta noktalarından, dip çizgilere paralel çizilecektir. 
Her kenar çizginin 0.15 m ötesine uzayacaktır. Orta çizgi geri sahanın 
parçasıdır.   

Orta daire, oyun sahasının ortasına çizilecek ve yarıçapı, dairenin dış 
kenarından ölçüldüğünde 1.80 m olacaktır.  Eğer orta dairenin içi boyalıysa, 
kısıtlamalı alanlarla aynı renkte olmalıdır.  

Serbest atış yarım daireleri oyun sahasına, yarıçapı dış kenarından ve serbest 
atış çizgisinin orta noktalarındaki merkezlerinden ölçüldüğünde 1.80 m 
çizilecektir (Diyagram 2). 

2.4.3 Serbest atış çizgileri ve kısıtlamalı alanlar, serbest atış ribaunt 
kulvarları  

Serbest atış çizgisi her bir dip çizgiye paralel çizilecektir. Bu çizgilerin en uzak 
kenarları, dip çizginin iç kenarından 5.80 m uzaklıkta ve 3.60 m uzunluğunda 
olacaktır. Orta noktası iki (2) dip çizginin orta noktalarını birleştiren hayali 
çizgi üzerinde olacaktır. 

Kısıtlamalı alanlar oyun sahasına çizilmiş, dip çizgilerle sınırlı, uzatılmış serbest 
atış çizgileri ve dip çizgilerle sınırlı, dış kenarları dip çizgilerin orta noktasından 
2.45 m ve uzatılmış serbest atış çizgisinin dış kenarlarında sona eren 
dikdörtgen alanlar olacaktır. Bu çizgiler, dip çizgiler hariç, kısıtlamalı alanın 
parçasıdır. Kısıtlamalı alanın içi tek renk boyanmalıdır. 

Serbest atışlar sırasında oyunculara ayrılan, kısıtlamalı alanların kenarlarındaki 
serbest atış ribaunt kulvarları Diyagram 2’deki gibi çizilecektir. 

2.4.4  Üç sayı bölgesi  

Takımın üç sayı bölgesi, (Diyagram 1 ve Diyagram 3) rakibin sepetine yakın 
olan bölge hariç, sınırları aşağıda belirtilen oyun sahasının tüm zemini 
olacaktır.   

 Dış kenarı, kenar çizgilerin iç kenarından 0.90 m olan, dip çizgiden 
başlayan ve dip çizgiye dik, iki (2) paralel çizgi. 

 Rakibin sepetinin tam merkezinin altında bulunan zemindeki noktadan 
yayın dış kenarına 6.75 m yarıçaplı bir yay. Dip çizginin orta noktasının 
yakın kenarından zemindeki noktaya olan uzaklık 1.575 m dir. Yay 
paralel çizgilerle birleştirilir. 

Üç sayı çizgisi, üç sayı bölgesinin parçası değildir.  

2.4.5 Takım sırası bölgeleri 

Takım sıra bölgeleri Diyagram 1’de gösterildiği gibi, oyun sahasının dışında, iki 
(2) çizgi ile sınırlı olarak işaretlenecektir.  

Takım sırası bölgesinde antrenörler, antrenör yardımcıları, yedek oyuncular, 
oyun dışı kalmış oyuncular ve takım görevlilerini içeren takım sırası görevlileri 
için on dört (14) oturma yeri bulunmalıdır. Diğer kişiler takım sırasının 
arkasında, minimum iki (2) m uzaklıkta olacaktır. 
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2.4.6 Topu oyuna sokma çizgileri 

 Hakem masasının karşısındaki kenar çizgiye, çizgilerin dış kenarı en yakın dip 
çizginin iç kenarına 8.325 m olan, 0.15 m uzunluğunda iki (2) çizgi 
çekilecektir. 

2.4.7 Şarjsız yarım daire alanları  

 Şarjsız yarım daire çizgileri oyun sahasına aşağıdaki gibi çizilecektir. 

 Sepetin tam merkezinin altında bulunan zemindeki noktadan yarım 
dairenin iç kenarına 1.25 m yarıçaplı bir yarım daire. Yarım daire, 

 İç kenarı, sepetin tam merkezinin altında bulunan zemindeki 
noktadan 1.25 m uzaklıkta, uzunluğu ve bitmesi dip çizginin iç 
kenarına 1.20 m uzaklıkta olan, dip çizgiye dik iki (2) paralel çizgi ile 
birleştirilir.   

Şarjsız yarım daire alanı, paralel çizgilerin sonundan, direkt arkalığın ön 
kenarının altına hayali çizgilerle tamamlanır. 

Şarjsız yarım daire çizgileri, şarjsız yarım daire alanının parçası değildir. 

 

 
 

Diyagram 2 – Kısıtlamalı alan 
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Diyagram 3 - İki sayı/üç sayı bölgesi 

 

2.5  Hakem masası ve değişiklik sandalyelerinin pozisyonu (Diyagram 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diyagram 4 - Hakem masası ve değişiklik sandalyeleri 

 

 
Hakem masası ve sandalyeleri bir platformun üstüne yerleştirilmelidir. Spiker 
ve/veya istatistikçiler (varsa) masanın yan tarafında ve/veya arkasında oturabilir. 

 



 

BASKETBOL RESMİ KURALLARI 

KURAL İKİ – SAHA VE DONANIM  

 

 

NİSAN 2012 TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU 
Sayfa 

11 / 84 
 

 

Madde 3 Donanım 

Aşağıdaki donanım gereklidir: 

 Pota üniteleri: 

- Arkalıklar 

- Çemberler ve filelerden oluşan (baskıya dayanıklı) sepetler 

- Yastıklama dahil, arkalık destek yapıları 

 Toplar 

 Oyun saati 

 Skorboard 

 Yirmi dört (24) saniye saati 

 Mola süresinin zamanlaması için kronometre ya da uygun (görülebilir) 
bir donanım (oyun saati değil)   

 İki (2) ayrı, tamamen farklı ve yüksek sesli işaret   

 Maç kağıdı 

 Oyuncu faul göstergeleri 

 Takım faul göstergeleri 

 Pozisyon sırası oku 

 Oyun zemini  

 Oyun sahası 

 Yeterli aydınlatma 

 

Basketbol Donanımı ile ilgili daha detaylı açıklama için, Basketbol Donanımı 
Ek’ine bakın.  
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KURAL ÜÇ - TAKIMLAR 

Madde 4 Takımlar 

4.1 Tanım 

4.1.1 Bir takım üyesi yaş sınırlaması dahil olmak üzere, yarışmayı organize eden 
kuruluşun yönetmeliklerine göre bir takım için oynama iznini alan kişidir.  

4.1.2 Bir takım üyesinin, oyunun başlamasından önce maç kağıdında yer almışsa, 
diskalifiye edilmediği ve beş (5) faul almadığı sürece, oynama hakkı vardır. 

4.1.3 Oyun süresince bir takım üyesi aşağıdaki gibi tanımlanır: 

 Oyun sahasında olan ve oynama hakkı bulunan, oyuncu. 

 Oyun sahasında olmayan, ancak oynama hakkı bulunan, yedek. 

 Beş (5) faul alan ve oynama hakkı bulunmayan, oyun dışı kalmış 
oyuncu. 

4.1.4 Oyun arasında tüm oyuncular, oynama hakkı olan oyuncular olarak kabul 
edilir. 

4.2 Kural 

4.2.1 Her takım şu şekilde oluşur: 

 Bir kaptan dahil, oynama hakkı bulunan maksimum on iki (12) oyuncu. 

 Bir antrenör ve eğer bir takım arzu ederse, bir antrenör yardımcısı.  

 Takım sırasında oturabilen ve özel sorumlulukları olan maksimum beş 
(5) takım görevlisi.  Örnek: menajer, doktor, fizyoterapist, istatistikçi, 
tercüman, vb. 

4.2.2 Oyun süresince her takımdan beş (5) oyuncu oyun sahasında bulunacaktır ve 
değiştirilebilecektir. 

4.2.3 Aşağıdaki durumlarda bir yedek, oyuncu ve bir oyuncu, yedek olur:  

 Hakem yedek oyuncuyu oyun sahasına çağırdığında. 

 Bir mola ya da bir oyun arasında, yedek oyuncu sayı görevlisinden 
değişiklik talep ettiğinde. 

4.3 Üniformalar 

4.3.1 Takım üyelerinin üniforması şu şekilde olacaktır:   

 Önü ve arkası aynı hakim renkte formalar. 

Tüm oyuncular formalarını şortlarının içine sokmalıdır. ‘Tek parça’ ya 
izin verilir.  

 Önü ve arkası aynı hakim renkte şortlar, ancak formayla aynı renkte 
olması gerekli değildir. 

 Takımın tüm oyuncuları için aynı hakim renkte çoraplar.  

4.3.2 Her takım üyesi, önünde ve arkasında, formanın rengiyle belirgin şekilde zıtlık 
oluşturan numara taşıyan forma giyecektir. 

Numaralar açıkça görülebilecek ve: 
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 Arkadakiler minimum yirmi (20) cm yüksekliğinde olacaktır. 

 Öndekiler minimum on (10) cm yüksekliğinde olacaktır. 

 Numaralar minimum iki (2) cm genişliğinde olacaktır. 

 Takımlar dört (4) ve on beş (15) arasındaki numaraları kullanacaktır. 
Ulusal federasyonlar kendi yarışmaları için maksimum iki (2) basamaklı 
rakamları onaylama hakkına sahiptir.   

 Aynı takımın oyuncuları, aynı numaraları giymeyeceklerdir. 

 Formalarda kullanılacak reklamlar ve logolar numaralardan minimum 
beş (5) cm uzaklıkta olacaktır. 

4.3.3 Takımların minimum 2 set forması olmalıdır ve: 

 Programdaki ilk takım (ev sahibi takım) açık renk (tercihen beyaz) 
formalar giyecektir. 

 Programdaki ikinci takım (konuk takım) koyu renk formalar giyecektir. 

 Ancak, eğer iki (2) takım anlaşmışsa, formalarının renklerini 
değiştirebilirler.   

4.4 Diğer donanım 

4.4.1 Oyuncuların kullanacağı tüm donanım oyun için uygun olmalıdır. Oyuncunun 
boyunu ya da uzanmasını artıracak ya da haksız avantaj sağlayacak şekilde 
dizayn edilmiş herhangi bir donanıma izin verilmez. 

4.4.2 Oyuncular diğer oyuncuların yaralanmasına neden olabilecek donanım 
(objeler) kullanmayacaktır. 

 Aşağıdakilere izin verilmez: 

- Parmak, el, bilek, dirsek ya da önkol koruyucuları, yumuşak 
kaplamalı olsa bile, deri, plastik, bükülgen (yumuşak) plastik, metal 
ya da diğer sert maddelerden yapılmış alçı ya da ateller. 

- Kesebilecek ya da deriyi aşındırabilecek objeler (tırnaklar kesilmiş 
olmalıdır). 

- Başlık, saç aksesuarları ve takı. 

 Aşağıdakilere izin verilir: 

- Eğer yeterince kaplanmışsa, omuz, üst kol, uyluk ya da alt bacak 
koruyucu donanımı. 

- Formayla aynı hakim renkte kompresyon kolluğu. 

- Şortla aynı hakim renkte kompresyon çorabı. Eğer üst bacak içinse, 
dizin üstünde olmalıdır, eğer alt bacak içinse, dizin altında olmalıdır.  

- Eğer uygun kaplanmışsa, dizlik. 

- Sert malzemeden yapılmış olsa bile, sakat burun için koruyucu. 

- Renksiz saydam ağızlık. 

- Eğer diğer oyuncuları tehlikeye sokmayacaksa, gözlük. 

- Maksimum beş (5) cm genişliğinde tek renkli, aşındırıcı olmayan 
kumaş, bükülgen plastik ya da kauçuktan yapılmış saç bandı. 
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- Renksiz saydam kol, omuz, bacak, vb. bantları. 

4.4.3 Oyun sırasında bir oyuncu, sadece vücudu üzerinde değil, saçında ya da 
herhangi bir şekilde, herhangi bir ticari, reklam ya da yardım amaçlı isim, 
marka, logo ya da diğer tanıtımları gösteremez.  

4.4.4 Bu maddelerde belirtilmemiş herhangi bir donanım FIBA Teknik Komisyonu 
tarafından onaylanmalıdır.  

Madde 5  Oyuncular: Sakatlık 

5.1 Oyuncu(lar)nun(ın) sakatlanması durumunda, hakemler oyunu 
durdurabilirler. 

5.2 Eğer bir sakatlık olduğunda top canlıysa,üğ  hakem, topu kontrolünde 
bulunduran takım sayı için şut atana, topun kontrolünü kaybedene, topu 
yavaşlatana ya da top ölene kadar düdük çalmayacaktır.  Eğer sakatlanan bir 
oyuncuyu korumak gerekliyse, hakemler oyunu hemen durdurabilirler. 

5.3 Eğer sakatlanan oyuncu hemen oynamaya devam edemezse (yaklaşık 15 
saniye içinde) ya da eğer tedavi görmüşse, takım oyun sahasında beş (5) 
oyuncudan daha az oyuncu ile kalmadıkça, değiştirmelidir. 

5.4 Takım sırası görevlileri bir hakemden izin alarak, sakatlanan bir oyuncuya, 
değiştirilmeden önce eşlik etmek için oyun sahasına girebilirler. 

5.5 Eğer doktorun değerlendirmesine göre, sakatlanan oyuncuya acil tıbbi 
müdahale gerekirse bir doktor, bir hakemden izin almadan oyun sahasına 
girebilir. 

5.6 Oyun sırasında kanaması ya da açık yarası olan oyuncu değiştirilmelidir. Bu 
oyuncu ancak kanaması durdurulduktan, yaralı bölgesi ya da açık yarası 
tümüyle güvenli şekilde kapatıldıktan sonra oyun sahasına dönebilir. 

Eğer sakatlanan ya da kanaması ya da açık yarası olan oyuncu, herhangi bir 
takım tarafından alınan mola sırasında, sayı görevlisi oyuncu değişikliği 
işaretini verene kadar iyileşirse, oynamaya devam edebilir.   

5.7 Antrenör tarafından oyuna başlayacağı belirtilen oyuncular, sakatlanma 
durumunda değiştirilebilir. Bu durumda rakibi de, eğer arzu ederse,  aynı 
sayıda oyuncu değiştirebilir.   

Madde 6 Kaptan: Görevleri ve yetkileri 

6.1 Kaptan (CAP), oyun sahasında takımını temsil etmek üzere antrenörü 
tarafından belirlenen bir oyuncudur. Oyun sırasında, sadece top ölü 
olduğunda ve oyun saati durduğunda, saygılı bir tavırla, bilgi almak için 
hakemlerle iletişim kurabilir. 

6.2 Eğer takımı maçın sonucuna itiraz ederse, kaptan oyunun hemen sonunda 
başhakemi bilgilendirecek ve maç kağıdındaki ‘itiraz durumunda kaptanın 
imzası’ bölümünü imzalayacaktır.            

Madde 7 Antrenörler: Görevleri ve yetkileri 

7.1 Oyunun belirlenmiş başlama saatinden minimum yirmi (20) dakika önce, her 
antrenör ya da temsilcisi sayı görevlisine, maçta oynayacak takım üyelerinin 
isim ve numaraları ile takımın kaptanının, antrenör ve antrenör yardımcısının 
isimlerini içeren bir liste verecektir. Maç kağıdında ismi bulunan tüm takım 
üyeleri oyunun başlamasından sonra gelseler bile oynayabilirler. 
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7.2 Oyunun belirlenmiş başlama saatinden minimum on (10) dakika önce, her 
antrenör, takım üyelerinin isim ve numaraları ile antrenörlerin isimlerinin 
doğruluğunu, maç kağıdını imzalayarak onaylayacaktır. Aynı zamanda, oyuna 
başlayacak beş (5) oyuncuyu da işaretleyecektir. ‘A’ takımı antrenörü ilk 
olarak bu bilgiyi verecektir.  

7.3 Takım sırası görevlileri, takım sırası bölgesinde oturmasına ve kendi takım 
sırası bölgesi içinde kalmasına izin verilen kişilerdir.    

7.4 Antrenör ve antrenöğiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir yardımcısı, oyun sırasında, 
sadece top ölü olduğunda ve oyun saati durduğunda, istatistiksel bilgi almak 
için, hakem masasına gidebilirler.  

7.5 Herhangi bir zamanda sadece birisi olmak üzere, oyun sırasında antrenörün 
ya da antrenör yardımcısının ayakta durmasına izin verilir. Kendi takım sırası 
bölgesi içinde kalarak, oyun sırasında oyuncularına sözlü direktif verebilirler. 
Antrenör yardımcısı hakemlerle konuşamayacaktır. 

7.6 Eğer bir antrenör yardımcısı varsa, ismi oyun başlamadan önce maç kağıdına 
yazılmalıdır (imza atması gerekli değildir). Eğer, antrenör herhangi bir nedenle 
devam edemezse, antrenör yardımcısı antrenörün tüm görevlerini ve 
yetkilerini üstlenecektir. 

7.7 Kaptan oyun sahasından çıkarken, antrenör oyun sahasında kaptanlık görevini 
üstlenecek oyuncunun numarasını bir hakeme bildirecektir. 

7.8 Eğer antrenör yoksa ya da eğer devam edemezse ve maç kağıdına ismi 
yazılmış antrenör yardımcısı bulunmazsa (ya da o da devam edemezse) 
kaptan antrenör olarak görev yapacaktır. Eğer kaptan oyun sahasını terk 
etmek zorundaysa, antrenör olarak görev yapmaya devam edebilir. Eğer 
diskalifiye edici faul oyun sahasını terk etmek zorundaysa ya da sakatlık 
nedeniyle antrenör olarak görev yapamayacaksa, kaptanın yedeği antrenörlük 
görevini sürdürebilir. 

7.9 Serbest atışı atacak oyuncu kurallarla belirlenmemişse, takımının serbest atışı 
atacak oyuncusunu antrenör belirleyecektir. 
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KURAL DÖRT – OYUN DÜZENLEMELERİ  

Madde 8 Oyun süresi, beraberlik ve uzatma periyotları 

8.1 Oyun, on (10) dakikalık dört (4) periyottan oluşacaktır. 

8.2 Oyunun belirlenmiş başlama saatinden yirmi (20) dakika önce bir oyun arası 
olacaktır. 

8.3 Birinci ile ikinci periyot arasında (birinci devre), üçüncü ile dördüncü periyot 
arasında (ikinci devre) ve her uzatma periyodundan önce iki (2) dakikalık ara 
olacaktır. 

8.4 On beş (15) dakikalık bir devre arası olacaktır. 

8.5 Oyun arası şu durumlarda başlar: 

 Oyunun belirlenmiş başlama saatinden yirmi (20) dakika önce. 

 Oyun saati bir periyodun bittiğini belirten sesli işaret verdiğinde. 

8.6 Oyun arası şu durumlarda sona erer: 

 Birinci periyodun başında, hava atışında top, hakemin el(ler)ini terk 
ettikten sonra. 

 Diğer tüm periyotların başında top, oyuna sokacak oyuncunun 
kullanımında olduğunda.   

8.7 Eğer dördüncü periyodun sonunda skorda eşitlik varsa, oyun beraberlik 
bozulana kadar beş (5) dakikalık uzatma periyotlarıyla devam edecektir. 

8.8 Eğer herhangi bir periyodun oyun süresinin sona erdiğini belirten sesli 
işaretle birlikte ya da hemen öncesinde faul kararı verilmişse, olası serbest 
atış(lar) oyun süresinin bitiminden sonra kullandırılacaktır. 

8.9 Eğer bu serbest atış(lar)ın sonucunda uzatma periyodu gerekirse, oyun 
süresinin bitiminden sonra verilen fauller oyun arasında olmuş gibi 
değerlendirilecek ve serbest atış(lar) uzatma periyodunun başlamasından 
önce kullandırılacaktır.  

Madde 9 Bir periyodun ya da oyunun başlaması ve sona ermesi 

9.1 Birinci periyot, hava atışında topun hakemin el(ler)ini terk etmesiyle başlar. 

9.2 Diğer tüm periyotlar, top oyuna sokacak oyuncunun kullanımında olduğunda 
başlar.   

9.3 Eğer takımlardan biri oyun sahasında beş (5) oyuncu ile oynamaya hazır 
değilse, oyun başlayamaz. 

9.4 Tüm maçlarda, programdaki ilk takım (ev sahibi takım) oyun sahasına 
hakem masası tarafından bakılırken, hakem masasının sol tarafındaki takım 
sırasını ve kendi sepetini alacaktır.  

Ancak, eğer iki (2) takım anlaşırsa, takım sıralarını ve/veya sepetlerini 
değiştirebilirler. 

9.5 Birinci ve üçüncü periyotlardan önce, takımlar rakibin sepetinin bulunduğu 
oyun yarı sahasında ısınabilirler. 

9.6 İkinci devrede takımlar sepetlerini değiştireceklerdir. 

9.7 Tüm uzatma periyotlarında, takımlar dördüncü periyottaki aynı sepetlere 
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doğru oynamaya devam edeceklerdir.   

9.8 Bir periyot, uzatma periyodu ya da oyun, oyun saatinin periyodun bittiğini 
belirten sesli işaretiyle sona erecektir. Arkalığın çevresinde ışıklandırma 
donanımı olduğunda, ışıklandırma, oyun saatinin sesli işaretinden önceliklidir. 

Madde 10 Topun statüsü 

10.1 Top canlı ya da ölü olabilir. 

10.2 Top şu durumlarda canlanır: 

 Hava atışı sırasında top, başhakemin el(ler)ini terk ettiğinde. 

 Bir serbest atış sırasında top, serbest atışı kullanacak oyuncunun 
kullanımında olduğunda. 

 Bir topun oyuna sokulması sırasında top, oyuna sokacak oyuncunun 
kullanımında olduğunda. 

10.3 Top şu durumlarda ölür: 

 Sahadan atışta ya da serbest atışta sayı olduğunda. 

 Top canlıyken bir hakem düdük çaldığında. 

 Serbest atışta topun sepetten geçmeyeceği belliyse ve atıştan sonra: 

- Başka serbest atış(lar) varsa. 

- Başka bir ceza (serbest atış(lar) ve/veya topu oyuna sokma) 
varsa.    

 Oyun saati bir periyodun sona erdiğini belirten sesli işaret verirse. 

 Top bir takımın kontrolündeyken yirmi dört (24) saniye saati sesli işaret 
verirse. 

 Sahadan yapılan bir atışta, top havadayken, herhangi bir takımın 
oyuncusu, aşağıdaki durumlardan sonra topa temas ederse: 

- Bir hakem düdüğünü çaldıktan sonra. 

- Oyun saati bir periyodun sona erdiğini belirten sesli işaret 
verdikten sonra. 

- Yirmi dört (24) saniye saati sesli işaret verdikten sonra. 

10.4 Aşağıdaki durumlarda top ölmez ve eğer varsa, sayı sayılır: 

 Sahadan yapılan bir atışta, top havadaysa ve: 

- Bir hakem düdüğünü çalarsa. 

- Oyun saati bir periyodun sona erdiğini belirten sesli işaret verirse. 

- Yirmi dört (24) saniye saati sesli işaret verirse. 

 Serbest atış sırasında, top havadayken bir hakem, serbest atışı kullanan 
oyuncu dışında, bir ihlal için düdüğünü çalarsa. 

 Bir oyuncu topu kontrolünde bulunduran rakibinin atış halindeki 
oyuncusuna faul yapar ve rakibi faulden önce başlamış olduğu 
hareketinin devamında atışını tamamlarsa. 

Bu koşul uygulanmaz ve sayı geçerli sayılmaz, eğer: 

- Bir hakemin düdüğünden sonra tümüyle yeni bir atış hali olursa. 

- Atış halindeki oyuncunun devam eden hareketi sırasında oyun 
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saati, bir periyodun sonu için ya da yirmi dört (24) saniye saati 
sesli işaret verirse. 

Madde 11 Bir oyuncunun ve bir hakemin yeri 

11.1 Bir oyuncunun yeri, temas ettiği zemine göre belirlenir. 

Havadayken, oyuncu zemine son temas ettiği durumla aynı statüye sahiptir. 
Bu, sınır çizgilerini, orta çizgiyi, üç sayı çizgisini, serbest atış çizgisini ve 
kısıtlamalı alanı belirleyen çizgileri ve şarjsız yarım daireyi belirleyen çizgileri 
içerir.  

11.2 Bir hakemin yeri bir oyuncuyla aynıdır. Top bir hakeme temas ettiğinde, 
hakemin konumundaki zemine temas etmesiyle aynıdır. 

Madde 12 Hava atışı ve pozisyon sırası 

12.1 Hava atışı tanımı 

12.1.1 Bir hava atışı, bir hakemin, birinci periyodun başında orta dairede herhangi 
iki (2) rakip arasında topu havaya attığında oluşur. 

12.1.2 Bir tutulmuş top, bir ya da daha fazla rakip oyuncunun, bir ya da iki elinin 
sıkıca topun üzerinde olması ve hiçbir oyuncunun aşırı güç harcamadan topu 
kontrolüne alamamasıdır.  

12.2 Hava atışı prosedürü 

12.2.1 Hava atışına katılacak her oyuncu, ayakları orta dairenin kendi sepetlerine 
yakın olan yarısının içinde olmak üzere, bir ayağı orta çizgiye yakın olarak 
duracaktır. 

12.2.2 Eğer bir rakip aralarına girmek istediğinde, aynı takım oyuncuları dairenin 
çevresinde yan yana duramazlar.  

12.2.3 Daha sonra hakem topu iki (2) rakip arasında, yukarı doğru dik olarak, 
herhangi birinin sıçrayarak yetişemeyeceği bir yüksekliğe atacaktır. 

12.2.4 Top erişebileceği en yüksek noktaya ulaştıktan sonra, sıçrayan oyunculardan 
minimum birisi tarafından el(ler)iyle topa temas edilmelidir. 

12.2.5 Topa legal olarak temas edilene kadar, hava atışına katılan hiçbir oyuncu 
pozisyonunu terk etmeyecektir. 

12.2.6 Hava atışına katılan hiçbir oyuncu, top diğer oyunculara ya da zemine temas 
edene kadar topu tutamaz ya da iki defadan fazla temas edemez. 

12.2.7 Eğer topa hava atışına katılan minimum bir oyuncu tarafından temas 
edilemezse,  hava atışı tekrar edilecektir. 

12.2.8 Diğer oyuncuların vücutlarının herhangi bir kısmı, topa temas edilmeden önce,  
daire çizgisinin (silindir) üstünde ya da diğer tarafında olamaz. 

Madde 12.2.1, 12.2.4, 12.2.5, 12.2.6 ve 12.2.8’e uyulmaması 
ihlaldir. 

12.3 Hava atışı durumları 

Şu durumlarda hava atışı durumu olur: 

 Tutulmuş top kararı verilirse. 

 Top sınır çizgileri dışına çıktığında, hakemler hangi rakibin topa son 
temas ettiği konusunda kararsızlarsa ya da anlaşamazlarsa. 
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 Başarısız son ya da tek serbest atış sırasında çift serbest atış ihlali 
olursa. 

 Top çemberle arkalık arasına sıkışırsa (serbest atışlar arası hariç). 

 Top hiçbir takımın kontrolünde değilken ve hiçbir takımın topu kontrol 
hakkı yokken top ölürse. 

 Her iki takıma verilen eşit cezaların birbirini götürmesi sonucu 
uygulanacak faul cezası kalmamışsa ve verilen ilk faul ya da ihlal 
kararından önce top hiçbir takımın kontrolünde değilse ya da kontrol 
hakkı yoksa. 

 Birinci periyot hariç, diğer tüm periyotların başlaması. 

12.4 Pozisyon sırası tanımı 

12.4.1 Pozisyon sırası, hava atışını yerine, sınır çizgileri dışından topun oyuna 
sokulmak suretiyle canlanmasıdır. 

12.4.2 Pozisyon sırası: 

 Top, oyuna sokacak oyuncunun kullanımında olduğunda başlar. 

 Şu durumlarda sona erer: 

- Top oyun sahasındaki bir oyuncuya temas ettiğinde ya da legal 
olarak bir oyuncu tarafından topa temas edildiğinde. 

- Topu oyuna sokan takım bir ihlal yaptığında. 

- Top oyuna sokulurken, canlı bir top çemberle arkalık arasına 
sıkıştığında. 

12.5 Pozisyon sırası prosedürü  

12.5.1 Hava atışı durumu doğduğunda takımlar, sırayla hava atışını gerektiren 
pozisyonun olduğu yere en yakın noktadan topu oyuna sokacaktır. 

12.5.2 Birinci periyodu başlatan hava atışından sonra topun kontrolünü kazanmamış 
olan takım, ilk pozisyon sırasını alacaktır.  

12.5.3 Yönetilmesi gereken başka serbest atışlar ya da topu oyuna sokma cezası 
yoksa, herhangi bir periyodun sonunda bir sonraki pozisyon sırasına sahip 
olan takım, hakem masasının karşısındaki orta çizginin uzantısından topu 
oyuna sokarak bir sonraki periyota başlayacaktır.  

12.5.4 Pozisyon sırası olan takım, pozisyon sırası okunun rakibin sepetinin yönünde 
olmasıyla belirlenecektir. Topu oyuna sokma işleminin tamamlanmasıyla, 
pozisyon sırası okunun yönü hemen değiştirilecektir. 

12.5.5 Pozisyon sırasına göre top oyuna sokulurken yapılan bir ihlal, takımın pozisyon 
sırasını kaybetmesine neden olur. İhlal yapan takımın rakibinin bir sonraki 
hava atışı durumunda, topu oyuna sokacağını gösteren pozisyon okunun yönü 
hemen değiştirilecektir. Sonra ihlal yapan takımın rakibinin, ilk topu oyuna 
sokma noktasından, topu oyuna sokmasıyla oyun devam edecektir.    

12.5.6 Herhangi bir takımın, 

 Birinci periyot hariç, periyotların başlamasından önce ya da 

 Pozisyon sırasına göre topu oyuna sokarken, 

yaptığı bir faul, topu oyuna sokacak takımın pozisyon sırasını kaybetmesine 
neden olmaz. 
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Madde 13 Topla oynama 

13.1 Tanım 

13.1.1 Oyun sırasında, top sadece el(ler)le oynanabilir ve bu kurallar çerçevesinde 
herhangi bir yöne pas verilebilir, atılabilir, tiplenebilir, yuvarlanabilir ve 
dripling yapılabilir.  

13.2 Kural 

Bir oyuncu topla koşmayacak, bilerek bacağının herhangi bir kısmıyla topa 
vurmayacak ya da bloke etmeyecek ya da yumruklamayacaktır.  

Ancak, istem dışı topun bacağa temas etmesi ya da bacağın herhangi bir 
kısmıyla topa temas etmesi ihlal değildir. 

Madde 13.2’e uyulmaması ihlaldir. 

Madde 14   Topun kontrolü 

14.1 Tanım 

14.1.1 Takımdan bir oyuncu canlı bir topu tuttuğu ya da dripling yaptığı ya da takım 
canlı bir topu kendi kontrolü altına aldığında, takım kontrolü başlar.  

14.1.2 Topun kontrolü aşağıdaki koşullarda devam eder: 

 Canlı bir topun o takımdan bir oyuncunun kontrolünde olması 
durumunda. 

 O takımın oyuncularının topu paslaşması durumunda. 

14.1.3 Topun kontrolü şu durumlarda sona erer: 

 Bir rakip topun kontrolünü elde ettiğinde. 

 Top öldüğünde. 

 Top oyuncunun el(ler)ini, şut için ya da serbest atış için terk 
ettiğinde. 

Madde 15 Atış halindeki oyuncu 

15.1 Tanım 

15.1.1 Bir şut, sahadan ya da serbest atışta, topun oyuncunun el(ler)i tarafından 
tutulması ve sonra rakibin sepetine doğru havaya atılmasıdır. 

Bir tipleme, topun el(ler) ile rakibin sepetine doğru yönlendirilmesidir. 

Bir smaç, topun bir ya da iki elle rakibin sepetinin içine, aşağıya doğru 
zorlanarak atılmasıdır.   

Tipleme ve smaç ta, sahadan yapılan atış kabul edilir. 

15.1.2                 Atış hali: 

 Oyuncunun, topu elinden çıkarmadan, devamlılık gösteren hareketiyle 
birlikte, hakemin değerlendirmesine göre, rakibin sepetine şut, tipleme 
ya da smaçla sayı yapmaya yönelik teşebbüsü olduğunda başlar. 

 Top oyuncunun el(ler)ini terk ettiğinde ve oyuncunun havada olması 
durumunda, iki ayağı ile yere temas ettiğinde atış hali biter.   

Sayı girişimindeki oyuncunun kol(lar)u(ı), sayı yapmasının engellenmesi 
amacıyla rakibi tarafından tutulabilir. Bu durumda, oyuncunun atış halinde 
kabul edilmesi için topun oyuncunun el(ler)ini terk etmesi gerekli değildir. 
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Legal olarak atılan adım sayısı ile atış hali arasında ilişki yoktur. 

15.1.3 Atış hali için devam eden hareket: 

 Oyuncu topu el(ler)iyle tuttuğunda ve genellikle yukarıya doğru, şut 
hareketiyle başlar. 

 Sahadan şut girişimi için kol(lar) ve/veya vücut hareketlerini de 
kapsayabilir. 

 Top oyuncunun el(ler)ini terk ettiğinde ya da tamamen yeni bir 
hareket yapıldığında sona erer.   

Madde 16 Sayı: Zamanı ve değeri 

16.1 Tanım 

16.1.1 Canlı bir top sepete üstten girdiğinde ve sepetin içinde kaldığında ya da 
sepetten geçtiğinde sayı olur. 

16.1.2 Topun küçük bir kısmı çemberin içinde ve çember seviyesinin altında 
olduğunda, top sepetin içinde kabul edilir. 

16.2 Kural 

16.2.1 Top, hücum edilen rakibin sepetinden geçtiğinde, şu şekilde sayı kaydedilir: 

 Serbest atıştan yapılınca bir (1) sayı. 

 İki sayılık bölgeden yapılınca iki (2) sayı. 

 Üç sayılık bölgeden yapılınca üç (3) sayı. 

 Son ya da tek serbest atışta, top çembere temas ettikten sonra ve 
sepete girmeden önce, bir hücum ya da savunma oyuncusu tarafından 
legal olarak topa temas edilince iki (2) sayı.  

16.2.2 Bir oyuncu istem dışı kendi sepetine sayı yaparsa, iki (2) sayı verilir ve 
rakip takımın oyun sahasındaki kaptanı yapmış gibi kaydedilir. 

16.2.3 Bir oyuncu bilerek kendi sepetine sayı yaparsa, bu bir ihlaldir ve sayı 
geçerli sayılmaz. 

16.2.4 Bir oyuncu topun tamamının sepete alttan girmesine neden olursa, bu bir 
ihlaldir. 

16.2.5 Topun oyuna sokulması sonrasında ya da son ya da tek serbest atış 
sonrasındaki ribauntta bir oyuncunun bir atış teşebbüsünde bulunabilmesi 
için oyun saati 0:00.3 (saniyenin onda üçü) ve daha fazla göstermelidir.   

Madde 17 Topun oyuna sokulması 

17.1 Tanım 

17.1.1 Top, oyuna sokacak oyuncu tarafından dışarıdan oyun sahasına pas olarak 
atıldığında, topun oyuna sokulması meydana gelir. 

17.2 Prosedür 

17.2.1 Bir hakem, oyuna sokacak oyuncuya topu elden vermeli ya da yere 
koymalıdır. Hakem aşağıdaki koşulları sağladığında, topu oyuncuya doğru 
atabilir ya da sektirme pas verebilir: 

 Hakem topu oyuna sokacak oyuncudan, dört (4) metreden fazla uzak 
olmamalı. 

 Topu oyuna sokacak oyuncu, hakemin gösterdiği doğru yerde olmalı. 
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17.2.2 Oyuna sokacak oyuncu, arkalığın direkt arkası hariç, ihlalin olduğu ya da 
oyunun hakem tarafından durdurulduğu yere en yakın noktadan topu oyuna 
sokacaktır. 

17.2.3 Aşağıdaki durumlarda top, hakem masasının karşısındaki kenar çizgisinin orta 
noktasından oyuna sokulur:       

 Birinci periyot hariç, diğer tüm periyot başlarında. 

 Teknik, sportmenlik dışı ya da diskalifiye edici faullerden doğan 
serbest atış(lar)dan sonra. 

Topu oyuna sokacak oyuncunun, birer ayağı hakem masasının karşısındaki 
orta çizgi uzantısının her iki tarafında olacak ve oyun sahasının herhangi bir 
yerinde bulunan takım arkadaşına pas verecektir. 

17.2.4 Oyun saati, dördüncü periyotta ya da her uzatma periyodunda 2:00 ya da 
daha az dakika gösterdiğinde, topu geri sahasından oyuna sokma hakkı olan 
takım tarafından alınan bir mola sonrasında, takip eden topun oyuna 
sokulması takımın ön sahasında, hakem masasının karşısındaki topu oyuna 
sokma çizgisinden yapılacaktır.  

17.2.5 Canlı bir topu kontrol eden ya da kontrol etme hakkı olan takımın bir 
oyuncusunun yaptığı kişisel faul sonrasında top, ihlalin olduğu yere en yakın 
noktadan oyuna sokulacaktır. 

17.2.6 Topun sepetten geçtiği, ancak sahadan ya da serbest atıştan yapılan sayının 
geçerli olmadığı durumda top, serbest atış çizgisinin uzantısından oyuna 
sokulacaktır. 

17.2.7 Başarılı bir şut ya da başarılı son ya da tek serbest atış sonrasında: 

 Sayı yiyen takımdan herhangi bir oyuncu, takımının dip çizgisinin 
arkasında, herhangi bir noktadan topu oyuna sokacaktır. Bu kural, 
sahadan atılan başarılı atış ya da başarılmış son ya da tek serbest 
atıştan sonra mola alınması ya da oyunun başka bir nedenle 
durdurulması ve sonrasında, hakemin topu, oyuna sokacak oyuncuya 
elden vermesi ya da yere koyması durumunda da geçerlidir.  

 Topu oyuna sokan oyuncu, iki yana ve/veya geriye doğru hareket 
edebilir ve bu takımın oyuncuları dip çizginin üstünde ya da gerisinde 
topu paslaşabilir, ancak beş (5) saniye, ilk oyuncu topu eline aldığında 
başlar. 

17.3 Kural 

17.3.1 Topu oyuna sokan oyuncu aşağıdakileri yapamaz: 

 Topu elinden çıkarmak için beş (5) saniyeden fazla bekleyemez. 

 Top el(ler)indeyken oyun sahasına adım atamaz. 

 Top elden çıktıktan sonra topun saha dışına temas etmesine neden 
olamaz. 

 Başka bir oyuncu temas etmeden oyun sahasındaki topa temas 
edemez. 

 Topun direkt sepetten geçmesine neden olamaz. 

 Başarılı bir atış ya da başarılı son serbest atış sonrasında kendi takımının 
dip çizgisi dışında, sınır çizgisinin arkasında topu oyuna sokma yerinde, 
topu elinden çıkartmadan önce, yanlara bir (1) ya da her iki yönde, 
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toplamda bir (1) metreyi aşarak hareket edemez. Ancak, koşullar izin 
verdiği kadar sınır çizgisinden direkt olarak geriye gitmesine izin verilir. 

17.3.2 Topu oyuna sokma sırasında diğer oyuncu(lar) aşağıdakileri yapamaz(lar): 

 Top sınır çizgisinin diğer tarafına atılmadan, vücutlarının herhangi bir 
kısmıyla sınır çizgisini geçemezler. 

 Sınır çizgisi ile saha dışındaki engel arası iki (2) metreden az olduğunda, 
topu oyuna sokan oyuncuya bir (1) metreden yakın olamazlar. 

Madde 17.3’e uyulmaması ihlaldir. 

17.4 Cezası 

                 Top orijinal oyuna sokma yerinden oyuna sokulması için, rakibe verilir. 

Madde 18 Mola 

18.1 Tanım 

Bir mola, bir antrenörün ya da antrenör yardımcısının isteği üzerine oyuna 
verilmiş bir aradır. 

18.2 Kural 

18.2.1 Her mola bir (1) dakika sürecektir. 

18.2.2 Bir mola, mola fırsatı süresince verilebilir. 

18.2.3 Bir mola fırsatı şu durumlarda başlar:  

 Her iki takım için, top öldüğünde, oyun saati durduğunda ve hakemin 
masayla iletişimi bittikten sonra. 

 Her iki takım için, başarılı son ya da tek serbest atıştan sonra top 
öldüğünde. 

 Sayı yiyen takım için, bir sayı olduğunda. 

18.2.4 Bir mola fırsatı, topun dışarıdan oyuna sokulması ya da ilk ya da tek serbest 
atış için, top oyuncuya verildiğinde sona erer. 

18.2.5 Birinci devre sırasında, herhangi bir zamanda iki (2), ikinci devre sırasında, 
herhangi bir zamanda üç (3) ve her uzatma periyodu sırasında, bir (1) mola 
verilebilir. 

18.2.6 Kullanılmayan molalar bir sonraki devreye ya da uzatma periyoduna 
taşınamaz. 

18.2.7 Bir mola, rakibin sayısı sonrasında, sayı yiyen takıma bir ihlal ya da faul 
çalınmadan mola verilmedikçe, antrenörü önce mola isteğinde bulunan takıma 
kaydedilir. 

18.2.8 Oyun saati, dördüncü periyotta ya da her uzatma periyodunda 2:00 ya da 
daha az dakika gösterdiğinde, sayı kazanan takıma başarılı bir atıştan sonra, 
hakem oyunu durdurmadıkça, mola verilmeyecektir.  

18.3 Prosedür 

18.3.1 Sadece bir antrenör ve antrenör yardımcısı bir mola isteme hakkına sahiptir. 
Mola için, sayı görevlisiyle göz teması kuracak ya da hakem masasına gidecek 
ve elleriyle anlaşılır bilinen işareti yaparak mola isteyecektir.  

18.3.2 Bir mola isteği, sayı görevlisi mola isteği için sesli işaret verene kadar iptal 
edilebilir. 
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18.3.3 Mola periyodu: 

 Hakem düdüğünü çalıp mola işaretini verdiğinde başlar. 

 Hakem düdüğünü çalıp takımları oyun sahasına geri çağırdığında sona 
erer. 

18.3.4 Bir mola fırsatı başlar başlamaz, sayı görevlisi bir mola isteği olduğunu 
hakemlere bildirmek için sesli işaret verecektir. 

Eğer mola isteyen takım sayı yerse, süre görevlisi hemen oyun saatini 
durduracak ve sesli işaret verecektir. 

18.3.5 Mola sırasında ya da ikinci, dördüncü ya da her uzatma periyodundan önceki 
oyun arası sırasında, oyuncular oyun sahasını terk edebilirler ve takım sırası 
görevlileri, takım sırası bölgelerinden uzaklaşmamak koşuluyla, oyun sahasına 
girebilirler.  

18.3.6 Bir mola isteği herhangi bir takım tarafından top, ilk ya da tek serbest atışı 
atacak oyuncunun kullanımındayken yapılırsa mola, her iki takıma aşağıdaki 
koşullarda verilecektir:   

 Son ya da tek serbest atış başarılı olursa. 

 Son ya da tek serbest atışı, hakem masasının karşısındaki orta çizginin 
uzantısından topun oyuna sokulması takip ediyorsa. 

 Serbest atışlar arasında bir faul çalınırsa. Bu durumda, serbest atış(lar) 
tamamlanacak ve yeni verilmiş olan faulün cezası yönetilmeden önce 
molaya izin verilecektir. 

 Son ya da tek serbest atışta top yeniden canlanmadan önce bir faul 
çalınırsa. Bu durumda, yeni verilmiş olan faulün cezası yönetilmeden 
önce molaya izin verilecektir. 

 Son ya da tek serbest atışta top yeniden canlanmadan önce bir ihlal 
çalınırsa. Bu durumda, topun oyuna sokulması yönetilmeden önce 
molaya izin verilecektir. 

Birden (1) fazla faulün cezası sonucu, setler halinde serbest atışlar ve/veya 
topu oyuna sokma hakkı verilmesi durumunda, her set ayrı olarak kabul edilir. 

Madde 19 Oyuncu değişikliği 

19.1 Tanım 

Bir oyuncu değişikliği, yedek oyuncunun oyuncu olma isteği için oyunun 
durdurulmasıdır. 

19.2 Kural 

19.2.1 Bir takım oyuncu değişikliği fırsatı sırasında oyuncu(lar) değişikliği yapabilir. 

19.2.2 Oyuncu değişikliği fırsatı şu durumlarda başlar: 

 Her iki takım için, top öldüğünde, oyun saati durduğunda ve hakemin 
masayla iletişimi bittikten sonra. 

 Her bir takım için, başarılı son ya da tek serbest atıştan sonra top 
öldüğünde. 

 Sayı yiyen takım için, oyun saati, dördüncü periyotta ya da her uzatma 
periyodunda 2:00 ya da daha az dakika gösterdiğinde, sayı olduğunda.   

19.2.3 Oyuncu değiştirme fırsatı, topun dışarıdan oyuna sokulması için ya da ilk ya 
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da tek serbest atış için, top oyuncuya verildiğinde sona erer. 

19.2.4 Bir oyuncu, yedek ve bir yedek, oyuncu olduğunda saatin çalıştığı bir 
dönemden sonra, aşağıdaki durumlar hariç, top tekrar ölene kadar yeniden 
oyuna giremez ya da oyundan çıkamaz: 

 Takım oyun sahasında beş (5) oyuncudan az oyuncuyla kalmışsa. 

 Bir hatanın düzeltilmesi için, serbest atışları atması gereken oyuncu, legal 
olarak değiştiğinden dolayı takım sırasındaysa.  

19.2.5 Dördüncü periyodun son iki (2) dakikası ya da her uzatma periyodunun son iki 
(2) dakikası sırasında sayıdan dolayı oyun saati durduğunda, hakem oyunu 
durdurmadıkça, sayı kazanan takıma bir oyuncu değişikliği izni 
verilmeyecektir. 

19.3 Prosedür 

19.3.1 Sadece yedek oyuncu değişiklik isteme hakkına sahiptir. Bu oyuncu (antrenör 
ya da antrenör yardımcısı değil) hakem masasına gidecek ve elleriyle uygun 
bilinen işareti yaparak, açık bir biçimde değişiklik isteğinde bulunacaktır ya da 
değişiklik sandalyesine oturacaktır. Yedek oyuncu, hemen oynamaya hazır 
olmalıdır.  

19.3.2 Oyuncu değişikliği isteği, sayı görevlisi değişiklik için sesli işaret verene kadar 
iptal edilebilir.  

19.3.3 Oyuncu değişikliği fırsatı başlar başlamaz sayı görevlisi, bir değişiklik isteği 
olduğunu hakemlere bildirmek için sesli işaret verir. 

19.3.4 Yedek oyuncu, hakem düdüğünü çalıp, değişiklik işaretini yaparak oyuncuyu 
sahaya çağırana kadar sınır çizgileri dışında bekleyecektir. 

19.3.5 Değiştirilen oyuncunun, sayı görevlisine ya da hakeme değişikliği bildirmeden 
direkt olarak takım sırasına gitmesine izin verilir. 

19.3.6 Değişiklik mümkün olduğu kadar çabuk yapılacaktır. Beşinci (5.) faulünü alan 
ya da diskalifiye edilen oyuncu hemen değiştirilmelidir (yaklaşık 30 saniye 
içinde). Bir hakemin değerlendirmesine göre, gereksiz bir oyun gecikmesi 
olursa, bunu yapan takıma bir mola verilecektir. Takımın mola hakkı yoksa, 
antrenörüne oyunu geciktirdiği için, ‘B’ kaydedilerek bir teknik faul verilebilir. 

19.3.7 Eğer bir mola sırasında ya da devre arası hariç, oyun arası sırasında bir 
değişiklik istenirse, yedek oyuncu oyuna girmeden önce değişikliği sayı 
görevlisine bildirilmelidir. 

19.3.8        Eğer serbest atışı atacak oyuncu, aşağıdaki durumlardan dolayı 
değiştirilmek zorundaysa: 

 Sakatlanma. 

 Beşinci (5.) faulünü alma. 

 Diskalifiye edilme. 

Serbest atış(lar), bir sonraki oyun saatinin çalışması aşamasında oynayana 
kadar tekrar değiştirilemeyen, yedeği tarafından atılmalıdır.     

19.3.9 Eğer her iki takımdan oyuncu değişikliği isteği top, ilk ya da tek serbest atışı 
atacak oyuncunun kullanımına verildikten sonra yapılırsa, değişiklik aşağıdaki 
koşullarda verilecektir:   

 Son ya da tek serbest atış başarılı olursa. 
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 Son ya da tek serbest atıştan sonra top, hakem masasının karşısındaki 
orta çizginin uzantısından oyuna sokulacaksa. 

 Serbest atışlar arasında bir faul çalınırsa. Bu durumda, serbest atış(lar) 
tamamlanacak ve yeni faulün cezası uygulanmadan değişikliğe izin 
verilecektir. 

 Sonuncu ya da tek serbest atıştan sonra top yeniden canlanmadan bir 
faul çalınırsa. Bu durumda, yeni faulün cezası uygulanmadan değişikliğe 
izin verilecektir.  

 Sonuncu ya da tek serbest atıştan sonra top yeniden canlanmadan bir 
ihlal çalınırsa. Bu durumda, top oyuna sokulmadan değişikliğe izin 
verilecektir. 

Birden (1) fazla faulün cezası olarak setler halinde serbest atışlar verilirse, her 
set ayrı olarak kabul edilmelidir. 

Madde 20 Hükmen yenilgi 

20.1 Kural 

Bir takım oyunu hükmen yenilgi ile kaybedecektir, eğer: 

 Belirlenmiş başlama saatinden sonra on beş (15) dakika içinde bir takım 
sahada yoksa ya da oynamaya hazır beş (5) oyuncusu ile sahada hazır 
bulunamıyorsa. 

 Davranışları oyunun oynanmasını engelliyorsa. 

 Başhakem tarafından uyarılmasına rağmen oynamayı reddediyorsa. 

20.2 Cezası 

20.2.1 Oyun rakip tarafından kazanılır ve skor yirmi sıfır (20-0) olarak işlenir. Ayrıca, 
hükmen yenilen takım sıralamada sıfır (0) puan alır. 

20.2.2 İki oyunlu (evinde ve deplasmanda) toplam sayılı serilerde ve play-off’larda 
(üç maçlık serilerde) birinci, ikinci ya da üçüncü maçı hükmen kaybeden 
takım seriyi ya da play-off’u ‘hükmen yenilgi’ ile kaybedecektir. Bu kural 
play-off’larda (beş maçlık serilerde) uygulanmaz. 

20.2.3 Eğer bir turnuvada takım ikinci kez hükmen kaybederse, takım turnuvadan 
diskalifiye edilecek ve bu takımın oynadığı tüm maçların sonuçları geçersiz 
olacaktır.  

Madde 21 Kendiliğinden yenilgi 

21.1 Kural 

Oyun sırasında, bir takım oyun sahasında iki (2) oyuncudan daha az 
oyuncuyla kalırsa, o takım maçı kendiliğinden yenilgi ile kaybedecektir. 

21.2 Cezası 

21.2.1 Eğer oyunu kazanacak takım öndeyse, oyunun durdurulduğu zamandaki skor 
geçerli olacaktır. Eğer, oyunu kazanacak takım önde değilse, skor o takımın 
lehine iki-sıfır (2-0) olarak işlenecektir. Oyunu kendiliğinden yenilgiyle 
kaybeden takım sıralamada bir (1) puan alacaktır. 

21.2.2 İki oyunlu (evinde ve deplasmanda) toplam sayılı serilerde, birinci ya da 
ikinci maçı kendiliğinden yenilgiyle kaybeden takım, seriyi ‘kendiliğinden 
yenilgi’ ile kaybedecektir. 
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KURAL BEŞ - İHLALLER 

Madde 22 İhlaller 

22.1 Tanım 

Bir ihlal, kuralların bozulmasıdır. 

22.2 Cezası 

Kurallarda aksi belirtilmedikçe top, arkalığın direkt arkası hariç, ihlalin olduğu 
en yakın yerden oyuna sokması için rakibe verilecektir.   

Madde 23 Saha dışı oyuncu ve saha dışı top 

23.1 Tanım 

23.1.1 Bir oyuncu, vücudunun herhangi bir kısmı, sınır çizgilerinin üstünde, 
yukarısında ya da çizgileri dışındaki zemine ya da bir oyuncu hariç herhangi 
bir nesneye temas ettiğinde, saha dışıdır. 

23.1.2 Top aşağıdakilere temas ettiğinde saha dışıdır: 

 Saha dışındaki bir oyuncuya ya da herhangi bir kişiye.   

 Sınır çizgisinin üstünde, yukarısında ya da dışındaki zemine ya da 
herhangi bir nesneye. 

 Arkalık desteklerine, arkalığın arka yüzüne ya da oyun sahasının 
yukarısındaki herhangi bir nesneye. 

23.2 Kural 

23.2.1 Top bir oyuncudan başka bir nesneye temas ederek saha dışına çıksa bile, 
top, topa en son temas eden oyuncu ya da topun en son temas ettiği 
oyuncu nedeniyle saha dışına çıkmıştır. 

23.2.2 Eğer top, sınır çizgileri üstünde ya da dışındaki bir oyuncunun temas etmesi 
ya da topun o oyuncuya temas etmesi sonucu saha dışına çıkarsa, o oyuncu 
topun dışarı çıkmasına neden olmuştur. 

23.2.3 Eğer bir oyuncu(lar) tutulmuş top sırasında sınır çizgileri dışına çıkar(lar) ya 
da kendi geri sahasına döner(ler)se, hava atışı durumu doğar. 

Madde 24 Dripling 

24.1 Tanım 

24.1.1 Bir dripling, topu atarak, tipleyerek, zeminde yuvarlayarak ya da arkalığa 
bilerek atarak kontrol eden oyuncunun neden olduğu canlı bir topun 
hareketidir. 

24.1.2 Bir oyuncunun oyun sahasında canlı bir topu kontrol ederek topu atması, 
tiplemesi, yuvarlaması, yerde sektirmesi ya da bilerek topu arkalığa atması 
ve başka bir oyuncuya temas etmeden önce topa tekrar temas etmesiyle bir 
dripling başlar. 

Bir oyuncunun topa aynı anda iki eliyle temas etmesi ya da topu bir ya da iki 
elinde tutmasıyla bir dripling sona erer. 

Dripling sırasında, havaya atan oyuncu topa eliyle temas etmeden önce, 
topun zemine ya da başka bir oyuncuya temas etmesi sağlanarak, top 
havaya atılabilir.   
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Top oyuncunun eline temas etmediği sürece, atacağı adım sayısı ile ilgili bir 
kısıtlama yoktur. 

24.1.3 Oyun sahasındaki canlı bir topu istem dışı kaybedip, yeniden kontrolüne alan 
bir oyuncu topu düşürmüş kabul edilir. 

24.1.4 Aşağıdakiler dripling değildir: 

 Sahadan üst üste yapılan atışlar. 

 Bir driplingin başında ya da sonunda topun düşürülmesi.   

 Topun kontrolünü kazanmak için diğer oyuncular arasındaki topa vurma 
teşebbüsü. 

 Bir başka oyuncunun kontrolündeki topa vurma. 

 Bir pası engelleme ve topu kontrolüne alma. 

 Yürüme ihlali yapmadan topu elden ele atmak ve zeminle temas 
etmeden önce topun bir ya da her iki elde dinlenmesine izin verme.  

24.2 Kural 

Bir oyuncu birinci driplingini tamamladıktan sonra, iki (2) dripling arasında, 
aşağıdaki nedenlerden dolayı oyun sahasında topun kontrolünü 
kaybetmedikçe, ikinci defa dripling yapmayacaktır:  

 Sahadan yapılan bir atış.  

 Rakip tarafından topa temas. 

 Topun, bir pas ya da düşürülmesi yoluyla başka bir oyuncuya temas 
etmesi ya da başka bir oyuncu tarafından topa temas edilmesi.    

Madde 25 Yürüme 

25.1 Tanım 

25.1.1 Yürüme, oyun sahasında canlı bir topun tutulması sırasında, bir ya da iki 
ayağın herhangi bir yönde, bu kuralda belirtilen sınırlar dışındaki illegal 
hareketidir. 

25.1.2 Bir pivot, oyun sahasında canlı bir topu tutan oyuncunun, pivot ayağı olarak 
adlandırılan diğer ayağını yerden kaldırmadan, diğer ayağı ile herhangi bir 
yöne bir ya da daha fazla adım atarak yaptığı legal bir harekettir.   

25.2 Kural 

25.2.1   Oyun sahasında canlı bir topu tutan oyuncunun pivot ayağını 
belirleme: 

 İki ayağı zeminle temas ederek duruyorsa: 

- Bir ayağını kaldırdığında, diğer ayak pivot ayağı olur. 

 Hareket halindeyse: 

- Eğer bir ayağı zemine temas ediyorsa, bu ayak pivot ayağı olur. 

- Eğer iki ayağı havadaysa ve oyuncu aynı anda iki ayağıyla zemine 
inerse, bir ayağını kaldırdığında diğer ayak pivot ayağı olur. 

- Eğer iki ayağı havadaysa ve bir ayağıyla zemine inerse, bu ayak 
pivot ayağı olur. Eğer bir oyuncu bu ayağıyla sıçrar ve aynı anda iki 
ayağıyla zemine inerse, sonra hiçbir ayak pivot ayağı değildir. 
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25.2.2 Oyun sahasında canlı bir topu kontrol ederken pivot ayağını 
belirleyen bir oyuncunun topla ilerlemesi: 

 İki ayağı zeminle temas ederek duruyorsa: 

- Bir driplinge başlamak için pivot ayağı, topu el(ler)inden 
çıkarmadan kaldırılamaz. 

- Pas vermek ya da sahadan şut atmak için, oyuncu pivot ayağının 
üzerinde sıçrayabilir, ancak topu el(ler)inden çıkarmadan hiçbir 
ayağı zemine dönemez.  

 Hareket halindeyse: 

- Pas vermek ya da sahadan şut atmak için, oyuncu pivot ayağının 
üzerinde sıçrayabilir ve bir ya da aynı anda iki ayağıyla zemine 
inebilir. Sonra, bir ya da iki ayağını zeminde kaldırabilir ancak, top 
el(ler)inden çıkmadan hiçbir ayağı zemine dönemez.  

- Bir driplinge başlamak için, top el(ler)inden çıkmadan pivot ayağı 
kaldırılamaz. 

 Hiçbir ayak pivot ayağı değilken stop yaparsa: 

- Bir driplinge başlamak için, top el(ler)inden çıkmadan hiçbir ayak 
kaldırılamaz.  

- Pas vermek ya da sahadan şut atmak için, bir ya da iki ayak 
kaldırabilir ancak, top el(ler)inden çıkmadan hiçbir ayağı zemine 
dönemez. 

25.2.3 Düşen, zeminde uzanan ya da oturan oyuncu: 

 Bir oyuncu topu tutarken yere düştüğünde ve zeminde kaydığında ya 
da zeminde uzanırken ya da otururken topun kontrolünü elde ettiğinde, 
bu legaldir. 

 Eğer bir oyuncu topu tutarken yuvarlanır ya da ayağa kalkmaya 
teşebbüs ederse, bu ihlaldir.   

Madde 26 Üç saniye 

26.1 Kural 

26.1.1 Bir oyuncu, takımı ön sahada canlı bir topu kontrol ederken ve oyun saati 
çalışırken, rakibinin kısıtlamalı alanında birbirini izleyen üç (3) saniyeden 
fazla kalamaz. 

26.1.2 Şu durumlarda oyuncuya izin verilmelidir: 

 Kısıtlamalı alanı terk etmek teşebbüs ediyorsa. 

 Kendisi ya da takım arkadaşı atış halindeyken ve top oyuncunun el(ler)ini 
terk ediyorken ya da yeni terk etmişken kısıtlamalı alandaysa. 

 Kısıtlamalı alanda üç (3) saniyeden daha az kalmış durumda ve sahadan 
bir şut atmak için dripling yapıyorsa. 

26.1.3 Kısıtlamalı alan dışına çıkmış olması için, oyuncu her iki ayağıyle kısıtlamalı 
alan dışındaki zemine temas etmelidir. 

Madde 27 Yakından savunulan oyuncu 

27.1 Tanım 
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Oyun sahasında canlı bir topu tutan oyuncu, bir rakibi, bir (1) metreden daha 
fazla olmayan bir uzaklıkta aktif savunma pozisyonundayken, yakından 
savunuluyordur.  

27.2 Kural  

Yakından savunulan bir oyuncu beş (5) saniye içinde pas vermeli, şut atmalı 
ya da dripling yapmalıdır. 

Madde 28 Sekiz saniye 

28.1 Kural 

28.1.1 • Bir oyuncu canlı bir topun kontrolünü geri sahasında aldığında. 

 Top oyuna sokulurken, top geri sahadaki bir oyuncuya temas ettiğinde 
ya da legal olarak geri sahadaki bir oyuncu topa temas ettiğinde. 

  bu takım sekiz (8) saniye içinde topun ön sahasına gitmesine neden olmadır. 

28.1.2 Takım şu durumlarda topun ön sahasına geçmesine neden olmuştur: 

 Top, herhangi bir oyuncunun kontrolü olmadan, ön sahaya temas 
ederse. 

 Top, her iki ayağı tamamen ön sahayla temas halinde olan hücum 
oyuncusuna temas ederse ya da legal olarak bu oyuncu topa temas 
ederse. 

 Top, vücudunun bir kısmı geri sahayla temas halinde olan savunma 
oyuncusuna temas ederse ya da legal olarak bu oyuncu topa temas 
ederse. 

 Top, vücudunun bir kısmı topu kontrol eden takımın ön sahasıyla temas 
eden bir hakeme temas ederse. 

 Geri sahadan ön sahaya dripling sırasında, top ve dripling yapan 
oyuncunun her iki ayağı tamamen ön sahaya temas ederse. 

28.1.3 Daha önce topu kontrol eden aynı takımın aşağıdakilerin bir sonucu olarak 
topu geri sahasından oyuna sokma hakkı olması durumunda, sekiz (8) saniye 
periyodu kaldığı yerden devam eder.   

 Topun saha dışına çıkması. 

 Aynı takımdan bir oyuncunun sakatlanması. 

 Bir hava atışı durumu doğması. 

 Çift faul olması. 

 Her iki takımın yaptığı faullerin birbirini götürmesi. 

Madde 29 Yirmi dört saniye 

29.1 Kural 

29.1.1            • Bir oyuncu oyun sahasında, canlı bir topun kontrolünü elde ederse,  

• Oyuna sokulurken, top oyun sahasındaki bir oyuncuya temas ederse ya da 
oyun sahasındaki bir oyuncu topa legal olarak temas ederse ve bu 
oyuncunun takımı topu kontrol etmeye devam ederse,    

bu takım yirmi dört (24) saniye içinde şut atmaya çalışmalıdır. 

Yirmi dört (24) saniye içinde sahadan bir atış pozisyonun oluşması için: 
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 Yirmi dört (24) saniye saati sesli işaret vermeden önce, top oyuncunun 
el(ler)ini terk etmeli ve 

 Top oyuncunun el(ler)ini terk ettikten sonra, çembere temas etmeli ya 
da sepetten geçmelidir. 

29.1.2 Yirmi dört (24) saniye periyodunun bitimine doğru bir şut atılır ve 
top havadayken yirmi dört saniye (24) saati sesli işaret verdiğinde: 

 Eğer top sepetten geçerse, ihlal olmamıştır, sesli işaret dikkate 
alınmayacak ve sayı geçerli olacaktır. 

 Eğer top çembere temas eder ancak, sepetten geçmezse, ihlal 
olmamıştır, sesli işaret dikkate alınmayacak ve oyun devam edecektir.  

 Eğer top çembere temas etmezse, bir ihlal olmuştur. Ancak, eğer rakip 
hemen ve net şekilde topu kontrolüne almışsa, sesli işaret dikkate 
alınmayacak ve oyun devam edecektir. 

Bu durumlarda topa ve aksama müdahale ile ilgili tüm kısıtlamalar 
uygulanacaktır. 

29.2 Prosedür 

29.2.1 Eğer oyun bir hakem tarafından durdurulursa:  

• Topu kontrol etmeyen takımla ilgili bir faul ya da ihlal (saha dışına çıkan 
bir top için değil) için, 

• Topu kontrol etmeyen takımla ilgili herhangi bir geçerli neden için, 

• Her iki takımla ilgili olmayan herhangi bir geçerli neden için, 

Daha önce topu kontrol eden aynı takıma top verilecektir. 

Eğer top geri sahadan oyuna sokulacaksa, yirmi dört (24) saniye saati, yirmi 
dört (24) saniyeye ayarlanacaktır. 

Eğer top ön sahadan oyuna sokulacaksa, yirmi dört (24) saniye saati 
aşağıdaki gibi ayarlanacaktır: 

• Oyun durdurulduğu zaman yirmi dört (24) saniye saatinde on dört (14) 
saniye ya da daha fazla varsa, yirmi dört (24) saniye saati başa 
alınmayacak, ancak durdurulduğu zamandan devam edecektir. 

• Oyun durdurulduğu zaman yirmi dört (24) saniye saatinde on üç (13) 
saniye ya da daha az varsa, yirmi dört (24) saniye saati on dört (14) 
saniyeye ayarlanacaktır. 

Ancak bir hakemin değerlendirmesine göre, rakip dezavantajlı duruma 
düşecekse, yirmi dört (24) saniye saati durdurulduğu zamandan devam 
edecektir.  

29.2.2 Eğer bir takım topu kontrol ederken ya da hiçbir takım topu kontrol 
etmezken, yirmi dört (24) saniye saati yanlışlıkla sesli işaret verirse, 
sesli işaret dikkate alınmayacak ve oyun devam edecektir.  

Ancak bir hakemin değerlendirmesine göre, topu kontrol eden takım 
dezavantajlı duruma düşmüşse, oyun durdurulacak, yirmi dört (24) saniye 
saati düzeltilecek ve topa sahip olma hakkı aynı takıma verilecektir. 

Madde 30 Geri sahaya dönen top 

30.1 Tanım 
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30.1.1 Takımın ön sahasındaki canlı bir top, aşağıdaki durumlarda, bir takımın geri 
sahasına gider: 

 Top geri sahaya temas ederse. 

 Top, vücudunun bir kısmı geri sahaya temas eden bir hücum 
oyuncusuna ya da vücudunun bir kısmı geri sahaya temas eden bir 
hücum oyuncusu legal olarak topa temas ederse. 

 Top, vücudunun bir kısmı geri sahaya temas eden bir hakeme temas 
ederse. 

30.1.2 Canlı bir topu kontrol eden takımın bir oyuncusu ön sahasında son olarak 
temas ederse, sonra aynı oyuncu ya da takım arkadaşı geri sahada ilk temas 
ederse, top illegal olarak geri sahaya dönmüştür.   

Bu kısıtlama, topun oyuna sokulması dahil, takımın ön sahasındaki tüm 
durumlara uygulanır. Ancak, ön sahasından sıçrayan, havadayken yeni takım 
kontrolünü oluşturan ve takımının geri sahasına inen bir oyuncu için 
uygulanmaz.  

30.2 Kural 

Takımı ön sahasında canlı bir topu kontrol eden bir oyuncu, topun illegal 
olarak geri sahasına dönmesine neden olamaz. 

30.3 Cezası 

Arkalığın direkt arkası hariç, ön sahasında ihlalin olduğu yere en yakın 
noktadan oyuna sokması için top rakibe verilecektir.   

Madde 31 Topa temas ve müdahale 

31.1 Tanım 

31.1.1 Sahadan ya da serbest atıştan yapılan bir atış: 

 Top atış halindeki bir oyuncunun el(ler)ini terk ettiğinde başlar. 

 Şu durumlarda sona erer: 

 Top sepete direkt üstten girer ve sepetin içinde kalır ya da sepetten 
geçerse.  

 Top sepetten geçme olasılığını kaybederse. 

 Top çembere temas ederse. 

 Top zemine temas ederse. 

 Top ölürse. 

31.2 Kural 

31.2.1 Sahadan atılan bir şut sırasında, tamamı çember seviyesinin üzerindeyken, 
bir oyuncu, aşağıdaki koşullara göre, topa temas ettiğinde topa temas olur.  

 Top sepete doğru inmekteyse ya da 

 Top arkalığa temas ettikten sonra. 

31.2.2 Bir serbest atış sırasında, top sepete doğru giderken ve çembere temas 
etmeden önce, bir oyuncu topa temas ettiğinde, topa temas olur. 

31.2.3 Topa temas kısıtlaması şu durumlara kadar devam eder: 

 Topun sepete girme olasılığı ortadan kalkana kadar. 

 Top çembere temas edene kadar. 
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31.2.4 Şu durumlarda müdahale olur: 

 Bir şuttan ya da son ya da tek serbest atıştan sonra top çemberle 
temas halindeyken, bir oyuncu sepete ya da arkalığa temas ettiğinde.  

 Başka serbest atış(lar)ın takip edeceği bir serbest atıştan sonra, topun 
hala sepete girme olasılığı varken, bir oyuncu topa, sepete ya da 
arkalığa temas ettiğinde.   

 Bir oyuncu sepete alttan uzandığında ve topa temas ettiğinde.  

 Bir savunma oyuncusu, sepetin içindeyken topa ve sepete temas 
ederek topun fileden geçmesini engellediğinde. 

 Bir hakemin değerlendirmesine göre, bir oyuncu arkalığı sallayarak ya 
da çemberi tutarak, topun sepete girmesini engellediğinde ya da 
sepete girmesine neden olduğunda. 

 Bir oyuncu topla oynamak için sepeti tuttuğunda.  

 

31.2.5 • Top atış halinde olan bir oyuncunun ellerindeyken ya da şut sırasında  

  top havadayken bir hakem düdük çalarsa, 

 Şut sırasında top havadayken oyun saati, bir periyodun sonu için sesli 
işaret verirse,  

 Hiçbir oyuncu, hala sepete girme olasılığı olan topa, çembere temas ettikten 
sonra temas etmeyecektir. 

Topa temas ve müdahale ile ilgili tüm kısıtlamalar uygulanacaktır. 

31.3   Cezası 

31.3.1 Eğer ihlal bir hücum oyuncusu tarafından yapılırsa, sayı verilemez. 
Kurallarda başka şekilde belirtilmedikçe, serbest atış çizgisinin uzantısından, 
oyuna sokulması için top rakibe verilecektir. 

31.3.2 Eğer ihlal bir savunma oyuncusu tarafından yapılırsa, hücum eden takım 
şunları kazanır: 

 Top serbest atış için elden çıktığında bir (1) sayı. 

 İki sayılık bölgeden atış için elden çıktığında iki (2) sayı. 

 Üç sayılık bölgeden atış için elden çıktığında üç (3) sayı. 

Top sepetten geçmiş gibi sayı verilir. 

31.3.3 Eğer ihlal, son ya da tek serbest atış sırasında bir savunma oyuncusu 
tarafından yapılırsa, hücum eden takıma bir (1) sayı verilecek ve sonrasında 
savunma oyuncusuna bir teknik faul verilecektir. 
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KURAL ALTI - FAULLER 

Madde 32 Fauller 

32.1 Tanım 

32.1.1 Bir faul, rakibe illegal kişisel temas ve/veya sportmenlik dışı davranış 
konusunda kurallara aykırılıktır. 

32.1.2 Bir takıma herhangi bir sayıda faul verilebilir. Cezasına bakılmaksızın, her faul 
yapan aleyhine maç kağıdına kaydedilecek ve uygun şekilde 
cezalandırılacaktır.  

Madde 33 Temas: Genel Prensipler 

33.1 Silindir prensibi 

Silindir prensibi zemindeki bir oyuncunun işgal ettiği hayali bir silindir içindeki 
boşluk olarak tanımlanır. Bu tanım oyuncunun üzerindeki boşluğu içerir ve şu 
sınırlarla belirlenir:  

 Önde ellerin avuç içleri, 

 Arkada kalça ve 

 Yanlarda kol ve bacakların dış kısımları. 

Eller ve kollar, ayakların pozisyonunu taşmamak ve dirseklerden bükülü olmak 
ve böylece ön kollar ve eller kaldırılmak koşuluyla gövdenin önünde 
uzatılabilir. Oyuncunun ayakları arasındaki uzaklık, oyuncunun boyuna göre 
değişecektir. 

 

 

Diyagram 5 – Silindir prensibi  

 

33.2 Dikeylik prensibi 

Oyun sırasında, oyun sahasındaki her oyuncu, bir rakip tarafından işgal 
edilmemiş her pozisyonu (silindiri) kullanma hakkına sahiptir. 

Bu prensip, oyuncunun zeminde işgal ettiği alanı ve boşluk içinde dik olarak 



 

BASKETBOL RESMİ KURALLARI 

KURAL ALTI – FAULLER  
 

 

NİSAN 2012 TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU 
Sayfa 

35 / 84 
 

sıçradığında üzerindeki boşluğu korur. 

Oyuncu dikey pozisyonunu (silindirini) terk eder ve kendi dikey pozisyonu 
(silindirini) sağlamış olan rakiple vücut teması oluşursa, dikey pozisyonunu 
(silindirini) terk eden oyuncu bu temastan sorumludur.  

Savunma oyuncusu zemini dik olarak terk ettiği (kendi silindirinin içinde) ya 
da ellerini ve kollarını kendi silindiri içinde yukarı uzattığı için 
cezalandırılmamalıdır. 

Zeminde ya da havada, hücum oyuncusu legal savunma pozisyonundaki 
savunma oyuncusuna aşağıdakileri yaparak temasa neden olmayacaktır: 

 Kollarını kullanarak kendisi için daha fazla boşluk yaratamaz (itemez). 

 Sahadan bir atış sırasında ya da hemen sonrasında bacaklarını ya da 
kollarını açamaz. 

33.3 Legal savunma pozisyonu 

Bir savunma oyuncusu şu durumlarda, legal savunma pozisyonunu almıştır: 

 Yüzü rakibine dönük ve  

 Her iki ayağı yerde. 

Legal savunma pozisyonu, zeminden tavana kadar oyuncunun üzerinde 
(silindir) dik olarak uzanır. Oyuncu kollarını ve ellerini başının üzerinde 
kaldırabilir ya da dikey olarak sıçrayabilir ancak, kollarını ve ellerini hayali 
silindirin içinde dikey pozisyonda tutmalıdır. 

33.4 Topu kontrol eden bir oyuncuyu savunma 

Topu kontrol eden (tutan ya da dripling yapan) bir oyuncu savunulduğunda 
zaman ve uzaklık faktörleri uygulanmaz. 

Toplu oyuncu savunulmayı beklemeli ve bir rakibi, saniyenin bir bölümü 
içinde bile olsa, önünde ilk legal savunma pozisyonunu aldığında durmaya ya 
da yönünü değiştirmeye hazır olmalıdır. 

Savunan (defansif) oyuncu, pozisyon almadan önce temasa neden olmadan, 
legal savunma pozisyonunu almalıdır. 

Legal savunma pozisyonunu alan savunma oyuncusu, rakibini savunmak için 
hareket edebilir, ancak kollarını, omuzlarını, kalçalarını ya da bacaklarını 
uzatarak, dripling yapan oyuncunun kendisini geçmesini engelleyemez. 

Bir hakem, toplu bir oyuncuyu içeren şarj/blok değerlendirmesi yaparken, şu 
prensipleri kullanacaktır: 

 Savunma oyuncusu, yüzü toplu oyuncuya dönük ve her iki ayağı yerde, 
legal savunma pozisyonunu almış olmalıdır. 

 Savunma oyuncusu ilk legal savunma pozisyonunu oluşturma için 
hareketsiz durabilir, dikey sıçrayabilir, yanlara ya da geriye doğru 
hareket edebilir. 

 Savunma oyuncusu ilk legal savunma pozisyonunu korumak için, 
hareketi yanlara ve geriye doğru ancak, toplu oyuncuya doğru 
olmamak koşuluyla, bir ya da iki ayağını bir an için zeminden 
kaldırabilir. 

 Savunma oyuncusunun temas yerine ilk geldiğinin düşünüldüğü 
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durumda temas gövdeye olmalıdır.   

 Legal savunma pozisyonunu almış olan savunma oyuncusu, sakatlığı 
önlemek için silindirinin içinde dönebilir. 

Yukarıdaki durumlardan herhangi birinde, temasa toplu oyuncunun neden 
olduğu kabul edilir. 

33.5 Topu kontrol etmeyen bir oyuncuyu savunma 

Topu kontrol etmeyen bir oyuncu oyun sahasında serbestçe hareket etme ve 
başka bir oyuncu tarafından işgal edilmeyen herhangi bir pozisyon alma 
hakkına sahiptir. 

Topsuz bir oyuncu savunulduğunda zaman ve uzaklık faktörleri 
uygulanacaktır. Bir savunma oyuncusu, hareket etmekte olan rakibinin, 
durmasına ya da yön değiştirmesine olanak vermeyecek kadar yeterli zaman 
ya da uzaklık bırakmadan, hareket alanının üzerinde ve/veya yakınında 
pozisyon alamaz. 

Bu uzaklık direkt rakibin hızıyla orantılıdır, hiçbir şekilde bir (1) normal 
adımdan az olamaz. 

Eğer bir savunma oyuncusu ilk legal savunma pozisyonunu alırken, zaman 
ve uzaklık faktörlerine dikkat etmez ve bir rakibiyle temas meydana gelirse, 
temastan sorumludur. 

Bir savunma oyuncusu legal savunma pozisyonu aldıktan sonra, rakibini 
savunmak için hareket edebilir. Kollarını, omuzlarını, kalçalarını ya da 
bacaklarını uzatarak, kendisini geçmesini engelleyemez. Sakatlığı önlemek 
için silindiri içinde dönebilir. 

33.6 Havadaki bir oyuncu 

Oyun sahasındaki herhangi bir yerden sıçrayan oyuncu aynı yere inme 
hakkına sahiptir. 

Bu oyuncu, ineceği yer ve sıçradığı yer ile ineceği yer arasında rakip(ler) 
olmaması koşuluyla, oyun sahasında başka bir yere inme hakkına sahiptir. 

Eğer bir oyuncu sıçrar ve iner, ancak momenti indiği yerin ötesinde bulunan, 
legal bir savunma pozisyonu almış bir rakibine temasa neden olursa, 
sıçrayan oyuncu temastan sorumludur. 

Bir rakip, bir oyuncu havaya sıçradıktan sonra bu oyuncunun yoluna 
giremez. 

Havadaki bir oyuncunun altına hareket etme ve temasa neden olma, 
genellikle sportmenlik dışı fauldür ve bazı durumlarda, diskalifiye edici faul 
bile olabilir. 

33.7 Perdeleme: Legal ve illegal 

Perdeleme, topu kontrolünde bulundurmayan bir rakibinin oyun sahasında 
istediği bir noktaya ulaşmasını geciktirmeye ya da engellemeye dönük bir 
girişimdir. 

Bir oyuncu rakibine, aşağıdaki koşullara göre, perdeleme yaptığında, 
legaldir: 

 Temas meydana geldiğinde (kendi silindiri içinde) hareketsiz 
kaldıysa. 
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 Temas meydana geldiğinde her iki ayağı zemindeyse. 

Bir oyuncu rakibine, aşağıdaki koşullara göre perdeleme yaptığında, 
illegaldir: 

 Temas meydana geldiğinde hareketli olduğunda, 

 Temas meydana geldiğinde, görüş alanı dışında hareketsiz duran bir 
rakibe perdeleme yaparken yeterli uzaklık bırakmadığında,   

 Temas meydana geldiğinde, hareketli bir rakibine karşı zaman ve 
uzaklık faktörlerine dikkat etmediğinde.  

Eğer perdeleme hareketsiz duran bir rakibin görüş alanı içinde (önden ya da 
yandan) yapılırsa, perdeleme yapan oyuncu, temas etmemek koşuluyla, 
rakibine istediği kadar yaklaşabilir. 

Eğer perdeleme hareketsiz duran bir rakibin görüş alanı dışında yapılırsa, 
perdeleme yapan oyuncu rakibine, temas etmeden perdelemeye doğru bir 
(1) normal adım atmasına izin vermelidir.  

Eğer rakip hareketliyse, zaman ve uzaklık faktörleri uygulanacaktır. 
Perdeleme yapan oyuncu, rakibin durarak ya da yön değiştirerek 
perdelemeden kurtulmasına olanak verecek kadar yeterli uzaklık bırakmalıdır.  

Gerekli uzaklık bir (1) normal adımdan az, iki (2) normal adımdan fazla 
olmayacaktır. 

Legal olarak perdeleme yapılan bir oyuncu, perdeleme yapan oyuncuya 
yapacağı temaslardan sorumludur. 

33.8 Şarj 

Şarj, topla ya da topsuz, bir rakibin gövdesini iterek ya da hareket ettirerek 
yapılan illegal kişisel temastır. 

33.9 Blok 

Blok, bir rakibin topla ya da topsuz ilerlemesini engelleyen illegal kişisel 
temastır. 

Perdeleme yapmak isteyen bir oyuncu hareketli olduğunda ve rakibi 
hareketsiz olduğunda ya da kendisinden uzaklaştığında eğer temas olursa, 
perdeleme yapan oyuncu blok faulü yapmıştır.  

Eğer bir oyuncu topla ilgilenmezse, yüzü rakibe dönükse ve rakibinin yer 
değiştirmesiyle kendi pozisyonuna da değiştirirse, başka faktörler 
karışmadıkça, olan herhangi bir temastan öncelikle sorumludur. 

‘Başka faktörler karışmadıkça’ ifadesi, perdelenen oyuncunun bilerek itilmesi, 
şarj edilmesi ya da tutulmasını kastetmektedir. 

Bir oyuncunun sahada pozisyon alırken kol(lar)unu(nı) ya da dirsek(ler)ini 
silindirinin dışına uzatması legaldir, ancak bir rakibi geçmeye teşebbüs 
ederse, bunlar silindirin içine alınmalıdır. Eğer, kol(ları) ya da dirsek(ler) 
silindirinin dışındaysa ve temas olursa, bu blok ya da tutmadır.  

33.10 Şarjsız yarım daire alanları 

Şarjsız yarım daire alanları, sepetin altındaki şarj/blok durumlarının yorumu 
için belirlenmiş özel bir alan amacıyla oyun sahasına çizilir.  

Hücum oyuncusu illegal olarak ellerini, kollarını, bacaklarını ya da vücudunu 



 

BASKETBOL RESMİ KURALLARI 

KURAL ALTI – FAULLER  
 

 

NİSAN 2012 TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU 
Sayfa 

38 / 84 
 

kullanmadıkça, aşağıdaki koşullarda, şarjsız yarım daire alanına herhangi bir 
içeri yüklenme oyunu durumunda, şarjsız yarım daire alanı içindeki savunma 
oyuncusuna hücum oyuncusu tarafından yapılan temasa bir hücum faul 
çalınmayacaktır: 

 Hücum oyuncusu havadayken topu kontrol etmektedir ve 

 Bu oyuncu sahadan bir şut ya da topu pas atmaya teşebbüs 
etmektedir ve 

 Savunma oyuncusunun her iki ayağı şarjsız yarım daire alanı 
içindedir. 

33.11 Bir rakibe el(ler)le ve/veya kol(lar)la temas 

Bir rakibin el(ler)le temasının, kendi içinde, bir faul olması şart değildir. 

Hakemler, temasa neden olan oyuncunun bir avantaj elde edip etmediğine 
karar verecektir. Eğer bir oyuncunun teması, bir rakibin hareket serbestliğini 
herhangi bir şekilde engelliyorsa, bu temas fauldür. 

Savunma oyuncusu savunma pozisyonunda olduğunda ve el(ler)ini ya da 
kol(lar)unu(ını), bir rakibinin toplu ya da topsuz ilerlemesini engellemek için 
temas ettirdiğinde ve teması sürdürdüğünde, el(ler)in ya da uzatılmış 
kol(lar)un(ın) illegal kullanılması durumu oluşur.  

Toplu ya da topsuz rakibe tekrar tekrar temas etmek ya da ‘dürtmek’, oyunun 
sertleşmesine neden olabileceği için, bir fauldür. 

Toplu bir hücum oyuncusu, aşağıdakileri hareketleri yaparsa, bir fauldür: 

 Bir avantaj sağlamak için, bir kolunu ya da bir dirseğini savunma 
oyuncusuna ‘çengeller’ ya da dolarsa. 

 Savunma oyuncusunun topla oynamasını ya da oynamaya çalışmasını 
engellemek ya da kendisine daha fazla boşluk açmak için ‘iterse’. 

 Dripling yaparken, bir rakibin topun kontrolünü kazanmasını engellemek 
için, uzatılmış önkolunu ya da elini kullanırsa. 

Topsuz bir hücum oyuncusu, aşağıdaki hareketlerden dolayı rakibini 
‘iterse’, bir fauldür: 

 Topu serbestçe alabilmek için. 

 Savunma oyuncusunun topla oynamasını ya da oynamaya çalışmasını 
engellemek için. 

 Kendine daha fazla boşluk açmak için. 

33.12 Post oyunu 

Dikeylik prensibi (silindir prensibi), post oyununda da uygulanır. 

Post pozisyonundaki hücum oyuncusu ve onu savunan savunma oyuncusu 
birbirlerinin dikeylik pozisyonunun (silindir) haklarına uymalıdır. 

Post pozisyonundaki hücum ya da savunma oyuncusunun, omuz ya da 
kalçasıyla rakibini pozisyon dışına itmesi ya da uzatılmış kollarıyla, omzuyla, 
kalçasıyla, bacaklarıyla ya da vücudunun başka kısımlarıyla rakibinin hareket 
serbestliğine müdahale etmesi bir fauldür. 

33.13 Arkadan yapılan illegal savunma 

Arkadan yapılan illegal savunma, bir rakibe bir savunma oyuncusu tarafından 
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arkadan yapılan kişisel bir temastır. Savunma oyuncusunun topla oynama 
teşebbüsü gerçeği, bir rakibine arkadan yaptığı temasının haklı olduğunu 
göstermez. 

33.14 Tutma 

Tutma, bir rakip oyuncu tarafından hareket serbestliğine müdahale eden bir 
illegal kişisel temastır. Temas (tutma) vücudun herhangi bir kısmı ile olabilir. 

33.15 İtme 

İtme, bir oyuncunun toplu ya da topsuz rakibini, vücudunun herhangi bir 
kısmıyla zorla hareket ettirmesi ya da harekete zorlamasıyla olan bir illegal 
kişisel temastır. 

Madde 34 Kişisel faul 

34.1 Tanım  

34.1.1 Bir kişisel faul, bir oyuncunun bir rakibine, top canlı ya da ölüyken yaptığı 
temastır.  

Bir oyuncu elini, kolunu, dirseğini, omzunu, kalçasını, bacağını, dizini ya da 
ayağını uzatarak ya da vücudunu ‘anormal’ bir pozisyona getirerek 
(silindirinin dışında) rakibini tutmayacak, blok yapmayacak, itmeyecek, şarj 
etmeyecek, çelme takmayacak ya da ilerlemesini engellemeyecek ya da sert 
ve şiddetli oyuna neden olmayacaktır.  

34.2 Cezası 

Bu oyuncuya bir kişisel faul verilecektir. 

34.2.1 Eğer faul, atış halinde olmayan bir oyuncuya yapılmışsa: 

 Oyun, faul yapılan takımın, ihlalin yapıldığı en yakın yerden topu oyuna 
sokmasıyla devam edecektir. 

 Eğer faul yapan takım, takım faulü cezası durumundaysa, Madde 41 
(Takım faulleri: Cezası) uygulanacaktır. 

34.2.2 Eğer faul, atış halinde olan bir oyuncuya yapılmışsa, bu oyuncu serbest 
atış(lar) kullanacaktır. 

 Eğer sahadan yapılan atış başarılıysa, sayı verilecek ve ayrıca, bir (1) 
serbest atış hakkı verilecektir. 

 Eğer iki (2) sayılık bölgeden yapılan atış başarısızsa, iki (2) serbest atış 
hakkı verilecektir. 

 Eğer üç (3) sayılık bölgeden yapılan atış başarısızsa, üç (3) serbest atış 
hakkı verilecektir. 

 Eğer oyun saatinin bir periyodun bittiğini gösteren sesli işaretiyle ya da 
hemen öncesinde ya da yirmi dört (24) saniye saatinin sesli işaretiyle ya 
da hemen öncesinde, top henüz el(ler)inde olan oyuncuya bir faul 
yapılırsa ve atış başarılı olursa, sayı verilmeyecek ve iki (2) ya da üç (3) 
serbest atış kullandırılacaktır. 

Madde 35 Çift faul 

35.1 Tanım 

35.1.1. Bir çift faul, iki (2) rakibin birbirlerine karşı, yaklaşık aynı zamanda yaptıkları 
kişisel fauller durumudur. 
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35.2 Cezası 

Her iki oyuncuya bir kişisel faul kaydedilecektir. Serbest atış kullandırılmayacak 
ve oyun aşağıdaki gibi devam edecektir. 

Eğer çift faul yaklaşık aynı zamanda olmuşsa:  

 Bir geçerli sayı ya da başarılmış son ya da tek serbest atış varsa, sayı 
yiyen takım dip çizginin herhangi bir yerinden topu oyuna sokar. 

 Topu kontrol eden ya da kontrol etme hakkı olan takım varsa, top,  
ihlalin olduğu en yakın yerden oyuna sokması için bu takıma 
verilecektir. 

 Hiçbir takım topu kontrol etmiyorsa ya da hiçbir takımın kontrol etme 
hakkı yoksa bir hava atışı durumu doğar. 

Madde 36 Sportmenlik dışı faul 

36.1 Tanım 

36.1.1     Bir sportmenlik dışı faul, bir hakemin değerlendirmesine göre, kuralların ruhuna 
ve amacına uymayan, doğrudan topla oynamaya yönelik olmayan temaslı bir 
oyuncu faulüdür. 

36.1.2 Hakem sportmenlik dışı faullerin oyun boyunca tutarlılık göstermesini ve sadece 
hareketi değerlendirmeyi yorumlamalıdır. 

36.1.3 Hakemler, bir faulün sportmenlik dışı olup olmadığını değerlendirirken, şu 
prensipleri uygulamalıdır: 

 Eğer bir oyuncunun topla oynama çabası yoksa ve temasa neden 
olursa, bu bir sportmenlik dışı fauldür. 

 Eğer bir oyuncunun topla oynama çabası varsa ve aşırı bir temasa (sert 
faul) neden olursa, bu bir sportmenlik dışı fauldür.  

 Eğer bir savunma oyuncusu, hızlı hücumu durdurmaya çalışırken bir 
rakibine arkadan ya da yandan temasa neden olursa ve hücum 
oyuncusu ile rakibin sepeti arasında başka bir rakip yoksa, bu bir 
sportmenlik dışı fauldür.    

 Eğer bir oyuncu, topla kurallara uygun oynama çabasındayken bir faul 
yaparsa (normal oyun), bu bir sportmenlik dışı faul değildir. 

36.2 Cezası 

36.2.1 Bu oyuncu sportmenlik dışı faulle cezalandırılacaktır. 

36.2.2 Faul yapılan oyuncuya serbest atış(lar) kullandırılacak ve sonra 
aşağıdakilerden biri uygulanacaktır: 

 Hakem masasının karşısındaki orta çizginin uzantısından top oyuna 
sokulacaktır. 

 Birinci periyodun başlaması için orta dairede bir hava atışı yapılacaktır. 

Serbest atış sayısı şu şekilde olacaktır: 

 Eğer faul atış halinde olmayan bir oyuncuya yapılmışsa: iki (2) serbest 
atış. 

 Eğer faul atış halindeki bir oyuncuya yapılmışsa: eğer sayı, varsa 
sayılacak, ayrıca bir (1) serbest atış. 



 

BASKETBOL RESMİ KURALLARI 

KURAL ALTI – FAULLER  
 

 

NİSAN 2012 TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU 
Sayfa 

41 / 84 
 

 Eğer faul atış halindeki oyuncuya yapılmışsa ve sayı olmamışsa: iki (2) 
ya da üç (3) serbest atış.  

36.2.3 İki (2) adet sportmenlik dışı faul ile cezalandırılan bir oyuncu diskalifiye 
edilecektir.             

36.2.4 Eğer bir oyuncu, Madde 36.2.3’e göre diskalifiye edilirse, sadece sportmenlik 
dışı faulün cezası uygulanacak ve ayrıca, diskalifiyeden kaynaklanan bir ceza 
verilmeyecektir.     

Madde 37 Diskalifiye edici faul 

37.1 Tanım 

37.1.1 Bir diskalifiye edici faul, bir oyuncu ya da takım sırası görevlilerince açıkça 
yapılan herhangi bir sportmenlik dışı davranıştır.  

37.1.2 Diskalifiye edici faul alan bir antrenör, maç kağıdına yazılmış olan antrenör 
yardımcısıyla değişecektir. Eğer, ismi maç kağıdına yazılmış antrenör 
yardımcısı yoksa, kaptanla (CAP) değişecektir. 

37.2 Cezası 

37.2.1 Diskalifiye edici faulden yapan sorumlu olacaktır. 

37.2.2 Sorumlu kişi, bu kuralların maddelerine göre diskalifiye edildiğinde, takımının 
soyunma odasına gidecek ve oyun süresi boyunca orada kalacaktır ya da 
eğer isterse, salonu terk edecektir.   

37.2.3 Serbest atış(lar) şu şekilde belirlenecektir: 

 Temassız bir faul durumunda, antrenörü tarafından belirlenen herhangi 
bir rakip. 

 Temaslı faul durumunda, faul yapılan oyuncu. 

 Serbest atışlardan sonra:  

 Hakem masasının karşısındaki orta çizginin uzantısından top oyuna 
sokulacaktır. 

 Birinci periyodun başlaması için orta dairede bir hava atışı yapılacaktır. 

37.2.4 Serbest atış sayısı aşağıdaki sayıda olacaktır: 

 Eğer faul atış halinde olmayan bir oyuncuya yapılmışsa: iki (2) serbest 
atış.  

 Eğer faul atış halindeki oyuncuya yapılmışsa: eğer sayı, varsa sayılacak, 
ayrıca bir (1) serbest atış. 

 Eğer faul atış halindeki oyuncuya yapılmışsa ve sayı olmamışsa: iki (2) 
ya da üç (3) serbest atış.  

Madde 38 Teknik faul 

38.1 Davranış kuralları 

38.1.1 Oyunun uygun davranışı, oyuncuların ve takım sırası görevlilerinin, 
hakemlerle, masa görevlileriyle ve varsa, teknik komiserle tam ve gerçek 
işbirliğini gerektirmektedir. 

38.1.2 Her takım başarı sağlamak için en iyisini yapacaktır, ancak bu, sportmenlik 
ve dürüst oyun ruhu içinde olmalıdır.  

38.1.3 Bu kuralın ruhuna ve amacına aykırı olan, işbirliği ve uyumu bozan kasıtlı ve 
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tekrarlanan davranışlar teknik faul olarak dikkate alınacaktır. 

38.1.4 Hakem, uyarı vererek ya da oyunun akışıyla direkt ilgisi olmayan ve kasıt 
unsuru taşımayan önemsiz tepkileri, bu yöndeki davranışlar uyarıdan sonra 
tekrarlanmadıkça, dikkate almayarak teknik faulden kaçınabilir. 

38.1.5 Top canlandıktan sonra daha önceki bir teknik ihlal fark edilirse, oyun 
durdurulacak ve bir teknik faul verilecektir. Cezası, teknik faul verildiği anda 
olmuş gibi yönetilecektir. Teknik ihlalle, oyunun durdurulması arasındaki 
sürede olanlar geçerli kalacaktır. 

38.2 Şiddet 

38.2.1 Oyun sırasında sportmenliğe ve dürüst oyun ruhuna aykırı şiddetli 
davranışlar meydana gelebilir. Bu davranışlar hakemler ve eğer gerekirse, 
resmi güvenlik kuvvetleri tarafından hemen durdurulmalıdır.  

38.2.2 Oyun sahasında ya da çevresinde, oyuncuları ya da takım sırası görevlilerini 
içeren şiddet olayları olduğunda, hakemler onları durdurmak için gerekeni 
yapacaktır. 

38.2.3 Rakibe ya da hakemlere karşı açıkça saldırgan davranışlarda bulunan 
yukarıdaki kişiler diskalifiye edilecektir. Başhakem durumu yarışmanın 
organizasyon kuruluşuna rapor etmelidir. 

38.2.4 Resmi güvenlik kuvvetleri ancak hakemlerin istemeleri halinde oyun sahasına 
girebilirler. Ancak, seyirciler şiddetli davranışlarda bulunarak oyun sahasına 
girdiklerinde, resmi güvenlik kuvvetleri takımları ve hakemleri korumak için 
hemen araya girmelidir. 

38.2.5 Girişler, çıkışlar, koridorlar, soyunma odaları, vb. tüm alanlar yarışmanın 
organizasyon kuruluşunun ve resmi güvenlik kuvvetlerinin yetki alanındadır. 

38.2.6 Oyuncuların ya da takım sırası görevlilerinin, oyun donanımının zarar 
görmesine yol açacak fiziksel hareketlerine hakemler tarafından izin 
verilmeyecektir.  

Bu tür hareket hakemler tarafından gözlendiğinde, yapan takımın 
antrenörüne bir uyarı verilecektir.  

Hareket(ler)in tekrarında, ilgili kişi(ler)ye(e) hemen bir teknik faul 
verilecektir. 

38.3 Tanım 

38.3.1 Bir teknik faul, bir oyuncunun, aşağıdakilerle sınırlı olmayan davranışlarını 
içeren temassız faulüdür: 

 Hakemlerin uyarılarını dikkate almama. 

 Hakemlere, teknik komisere, masa görevlilerine, rakibe ya da takım 
sırasındaki kişilere saygısızca temas etme. 

 Hakemlerle, teknik komiserle, masa görevlileriyle ya da rakiple saygısızca 
iletişim kurma. 

 Seyirciyi rahatsız etme ya da kışkırtma için sözlü ya da jestli 
davranışlarda bulunma.  

 Bir rakibi kızdırma ya da ellerini rakibinin gözlerinin önünde sallayarak 
görüşünü engelleme. 

 Dirsekleri aşırı derecede sallama. 
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 Sepetten geçen topa bilerek temas ederek ya da topun oyuna hemen 
sokulmasını engelleyerek oyunu geciktirme. 

 Faul aldatması için yere düşme.   

 Smaç sırasındaki bir anlık çemberi tutma ya da bir hakemin 
değerlendirmesine göre, kendisini ya da başka oyuncuyu sakatlıktan 
koruma amacı dışında, tüm ağırlığını verecek şekilde çembere asılma. 

 Son ya da tek serbest atış sırasında savunma oyuncusu tarafından topa 
temas etme. Hücum takımına bir (1) sayı verilecek ve savunma 
oyuncusuna verilen teknik faulün cezası uygulanacaktır.  

38.3.2 Bir teknik faul, takım sırası görevlilerinin hakemlerle, teknik komiserle, masa 
görevlileriyle ya da rakiple saygısızca iletişim kurmasından ya da temas 
etmesinden ya da oyunun akışını ve doğasını zedeleyici davranışlardan dolayı 
verilen bir fauldür.   

38.3.3 Bir antrenör aşağıdaki koşullara göre, diskalifiye edilecektir: 

 Kendi kişisel sportmenlik dışı davranışları sonucunda iki (2) teknik faul 
(‘C’) ile cezalandırılırsa. 

 Takım sırası görevlilerinin sportmenlik dışı davranışları sonucunda hepsi 
takım sırasına verilen (‘B’) ya da biri antrenöre verilen (‘C’) toplam üç 
(3) teknik faul ile cezalandırılırsa. 

38.3.4 Eğer bir antrenör Madde 38.3.3’e göre diskalifiye edilirse, teknik faul sadece 
cezalandırılacak faul olacaktır ve diskalifiyeden dolayı ayrıca bir ceza 
uygulanmayacaktır. 

38.4 Cezası 

38.4.1 Eğer bir teknik faul: 

 Oyuncuya verilirse, teknik faul oyuncunun aleyhine yazılacak ve takım 
faullerinden birisi olarak kabul edilecektir.     

 Takım sırası görevlisine verilirse antrenöre yazılacak, ancak takım 
faullerinden birisi olarak kabul edilmeyecektir.  

38.4.2   Rakibe iki (2) serbest atış verilecektir ve: 

 Hakem masasının karşısındaki orta çizginin uzantısından rakip topu 
oyuna sokacaktır. 

 Birinci periyodun başlaması için orta dairede bir hava atışı yapılacaktır. 

Madde 39 Kavga 

39.1 Tanım 

Kavga, iki (2) ya da daha fazla rakip arasındaki (oyuncular ve takım sırası 
görevlileri) bir fiziksel etkileşimdir. 

Bu madde sadece, bir kavga ya da kavgayla sonuçlanabilecek bir durumda 
takım sırası bölgesi sınırlarını terk eden takım sırası görevlilerine uygulanır. 

39.2 Kural 

39.2.1 Bir kavga ya da kavgayla sonuçlanabilecek durumda takım sırası bölgesini 
terk eden yedek oyuncular, oyun dışı kalmış oyuncular ve takım üyeleri 
diskalifiye edilecektir. 

39.2.2 Bir kavga ya da kavgayla sonuçlanabilecek durumda, sadece antrenöre 
ve/veya antrenör yardımcısına, düzeni korumak ve yeniden sağlamak için 
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hakemlere yardımcı olmak amacıyla takım sırası bölgesini terk etmelerine izin 
verilir. Bu durumda, antrenör ve/veya antrenör yardımcısı diskalifiye 
edilmeyecektir. 

39.2.3 Eğer antrenör ve/veya antrenör yardımcısı takım sırası bölgesini terk eder ve 
düzeni korumak ve yeniden sağlamak için hakemlere yardım ya da yardıma 
teşebbüs etmezlerse, diskalifiye edilecektir. 

39.3 Cezası 

39.3.1 Takım sırası bölgesini terk ettiği için diskalifiye edilen takım sırası 
görevlilerinin sayısına bakmaksızın, antrenörün aleyhine tek bir teknik faul 
(‘B’) verilecektir.  

39.3.2 Eğer bu kurala göre her iki takımın takım sırası görevlileri diskalifiye edilirse 
ve uygulanacak başka faul cezaları yoksa, oyun aşağıdaki gibi devam 
edecektir. 

Eğer kavga nedeniyle oyun yaklaşık aynı zamanda durmuşsa: 

 Bir sayı varsa, top, dip çizginin herhangi bir yerinden oyuna sokması için 
sayı yiyen takıma verilecektir. 

 Top bir takımın kontrolündeyse ya da bir takımın topu kontrol etme 
hakkı varsa, top, hakem masasının karşısındaki orta çizginin 
uzantısından oyuna sokması için bu takıma verilecektir. 

 Top hiçbir takımın kontrolünde değilse ya da hiçbir takımın topu kontrol 
etme hakkı yoksa, bir hava atışı durumu doğar. 

39.3.3 Tüm diskalifiye edici fauller B.8.3’te gösterildiği gibi kaydedilecek ve takım 
faulü olarak sayılmayacaktır. 

39.3.4        Kavga ya da kavgaya yol açacak herhangi bir durumla ilgili oyun 
sahasındaki oyuncuların tüm potansiyel faul cezaları Madde 42’ye (Özel 
Durumlar) göre uygulanacaktır. 
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KURAL YEDİ - GENEL KOŞULLAR 

Madde 40 Bir oyuncunun beş faulü 

40.1 Bir oyuncu kişisel ve/veya teknik, beş (5) faul hakkını doldurduğunda, durum 
bir hakem tarafından oyuncuya bildirilecek ve oyuncu oyunu hemen terk 
edecektir. Otuz (30) saniye içinde başka bir oyuncuyla değişmelidir. 

40.2 Daha önce beşinci faulünü doldurmuş olan oyuncunun yapacağı fauller, oyun 
dışı kalmış oyuncunun faulü olarak kabul edilir ve maç kağıdında antrenöre 
(‘B’) yazılır.  

Madde 41 Takım faulleri: Cezası 

41.1 Tanım 

41.1.1 Bir takım bir periyotta dört (4) takım faulü yaptığında, takım faulü cezası 
durumundadır.  

41.1.2 Bir oyun arasında yapılan tüm takım faulleri, bir sonraki periyot ya da 
uzatma periyodunda yapılmış gibi değerlendirilecektir. 

41.1.3 Bir uzatma periyodunda yapılan tüm fauller dördüncü periyotta yapılmış gibi 
değerlendirilecektir. 

41.2 Kural  

41.2.1 Bir takım, takım faul cezası durumu içindeyken, daha sonra atış halinde 
olmayan oyuncuya yapılan oyuncu kişisel faulleri, topun oyuna sokulması 
yerine iki (2) serbest atışla cezalandırılacaktır.  

41.2.2 Canlı topu kontrol eden ya da kontrol etme hakkına sahip olan takımın bir 
oyuncusu kişisel faul yaparsa, bu faul rakibin topu oyuna sokması ile 
cezalandırılacaktır. 

Madde 42 Özel durumlar 

42.1 Tanım 

Bir kural ihlalinden sonra aynı duran saat periyodunda, başka faul(ler)ün(in) 
verilmesiyle özel durumlar oluşabilir.    

42.2 Prosedür 

42.2.1 Tüm fauller kaydedilecek ve cezaları belirlenecektir. 

42.2.2 Kural ihlallerinin hangi sıra ile yapıldığı belirlenecektir. 

42.2.3 Her iki takıma karşı eşit cezalar ve çift faul cezaları, çalınma sırasına göre 
birbirini götürecektir. Cezalar birbirini götürdüğünden fauller asla olmamış 
gibi kabul edilir. 

42.2.4 Son cezanın parçası olan topa sahip olma hakkı, daha önceki topu oyuna 
sokma hakkını iptal edecektir. 

42.2.5 Top, ilk ya da tek serbest atış ya da topun oyuna sokulması cezası için 
canlandığında, artık bu ceza, kalan başka cezaları iptal etmek için 
kullanılamaz. 

42.2.6 Kalan tüm cezalar, çalınma sırasına göre yönetilecektir. 

42.2.7 Eğer, eşit cezaların iptalinden sonra, yönetilecek başka ceza kalmamışsa, 
oyun şu şekilde devam edecektir. 

Eğer, yaklaşık olarak, ilk kural ihlaliyle aynı zamanda olmuşsa: 
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 Geçerli atıştan sayı kaydedilir, top, dip çizginin herhangi bir yerinden 
oyuna sokması için sayı yiyen takıma verilecektir. 

 Bir takım topu kontrol etmektedir ya da kontrol etme hakkı vardır, top,  
ilk kural ihlalinin olduğu yere en yakın yerden oyuna sokması için bu 
takıma verilecektir. 

 Hiç bir takım topu kontrol etmemektedir ya da kontrol etme hakkı 
yoktur, bir hava atışı durumu doğar. 

Madde 43 Serbest atışlar 

43.1 Tanım 

43.1.1 Bir serbest atış, bir oyuncuya serbest atış çizgisinin gerisinden ve yarım 
dairenin içinden, bir müdahale olmadan, bir (1) sayı atması için verilmiş bir 
fırsattır.   

43.1.2 Bir serbest atış serisi, tek bir faulün cezasından kaynaklanan tüm serbest 
atışlardan ve/veya topu oyuna sokma hakkından oluşur. 

43.2 Kural 

43.2.1 Bir kişisel faul kararı çalındığında, serbest atış(lar) aşağıdaki gibi verilecektir: 

 Faul yapılan oyuncu serbest atış(lar)ı kullanır. 

 Eğer, bu oyuncunun değiştirilmesi istendiyse, oyunu terk etmeden önce 
serbest atış(lar)ı kullanmalıdır. 

 Eğer oyuncu, sakatlık, beşinci faulü ya da diskalifiye edilmesi nedeniyle 
oyunu terk etmek zorundaysa, yerine giren oyuncu serbest atış(lar)ı 
kullanacaktır. Eğer yedek oyuncu yoksa, antrenörü tarafından 
belirlenen herhangi bir takım arkadaşı serbest atış(lar)ı kullanacaktır. 

43.2.2 Teknik faul verildiğinde, rakip takımdan, antrenörü tarafından belirlenen 
herhangi bir oyuncu serbest atış(lar)ı kullanacaktır. 

43.2.3 Serbest atışı kullanan oyuncu: 

 Yarım dairenin içinde, serbest atış çizgisinin gerisinde pozisyon 
alacaktır. 

 Topun sepete üstten girmesi ya da çembere temas etmesi koşuluyla, 
serbest atışta herhangi bir metodu kullanacaktır. 

 Hakem tarafından top kontrolüne verildikten sonra beş (5) saniye içinde 
topu elinden çıkaracaktır. 

 Top sepetten geçmeden ya da çembere temas etmeden önce serbest 
atış çizgisine basmayacak ya da kısıtlamalı alana girmeyecektir. 

 Aldatma atışı yapmayacaktır. 

43.2.4 Serbest atış ribaunt kulvarlarındaki oyuncular, bir (1) m derinliğindeki 
alternatifli pozisyonlara yerleşeceklerdir (Diyagram 6). 

Serbest atışlar sırasında bu oyuncular: 

 Kendilerine ait olmayan serbest atış ribaunt kulvarlarını 
yerleşmeyeceklerdir. 

 Top, serbest atışı kullanan oyuncunun el(ler)ini terk etmeden önce 
kısıtlamalı alana, tarafsız bölgeye girmeyecekler ya da serbest atış 
ribaunt kulvarını terk etmeyeceklerdir. 
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 Hareketleriyle serbest atış kullanan oyuncuyu şaşırtmayacaklardır. 

 

 
Diyagram 6 - Serbest atışlar sırasında oyuncuların pozisyonları 

 

43.2.5 Serbest atış ribaunt kulvarında yer almayan oyuncular, serbest atış 
sonuçlanana kadar serbest atış çizgisinin uzantısının gerisinde ya da üç sayı 
çizgisinin gerisinde bekleyeceklerdir. 

43.2.6 Başka serbest atış set(ler)inin takip edeceği ya da topun dışarıdan oyuna 
sokulacağı serbest atış(lar) sırasında, tüm oyuncular serbest atış çizgisinin 
uzantısının gerisinde ve üç sayı çizgisinin gerisinde bekleyeceklerdir. 

Madde 43.2.3, 43.2.4, 43.2.5 ve 43.2.6’ya uyulmaması ihlaldir. 

43.3 Cezası 

43.3.1 Eğer bir serbest atış başarılıysa ve ihlal(ler) serbest atışı kullanan bir 
oyuncu tarafından yapılırsa, varsa sayı, sayılmayacaktır. 

 Serbest atışı kullanan oyuncunun yaptığı ihlalin hemen öncesinde, yaklaşık 
aynı zamanda ya da sonrasında, herhangi bir oyuncunun yaptığı ihlal dikkate 
alınmayacaktır. 

Yönetilecek başka serbest atış(lar) ya da topa sahip olma hakkı yoksa, 
serbest atış çizgisinin uzantısından oyuna sokulması için top, rakibe 
verilecektir. 

43.3.2 Eğer, serbest atış başarılıysa ve ihlal(ler), serbest atışı kullanan oyuncu 
dışındaki herhangi bir oyuncu(lar) tarafından yapılmışsa: 

 Varsa sayı(lar) sayılacaktır. 

 İhlal(ler) dikkate alınmayacaktır. 

Son ya da tek serbest atış durumunda, top rakipler tarafından dip çizginin 
herhangi bir yerinden oyuna sokulacaktır. 

43.3.3 Eğer, serbest atış başarılı değilse ve ihlal: 
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 Son ya da tek serbest atışta, serbest atışı kullanan oyuncu ya da 
takım arkadaşı tarafından yapılırsa, bu takımın topa sahip olma hakkı 
olmadıkça, top rakip tarafından serbest atış çizgisinin uzantısından 
oyuna sokulacaktır.   

 Serbest atışı kullanan oyuncunun bir rakibi tarafından yapılırsa, serbest 
atışı kullanan oyuncuya yeni bir atış hakkı verilecektir.  

 Son ya da tek serbest atışta her iki takımın oyuncuları tarafından 
yapılırsa, bir hava atışı durumu doğar. 

Madde 44 Düzeltilebilir hatalar 

44.1 Tanım 

Eğer bir kural yanlışlıkla göz ardı edilirse, hakemler sadece aşağıda belirtilen 
durumlarda bir hatayı düzeltebilirler: 

 Hak edilmeyen bir serbest atış(lar) verilmesi. 

 Hak edilen bir serbest atış (ların) verilmemesi. 

 Yanlışlıkla sayı(lar) verilmesi ya da sayı(lar)nın(ın) iptal edilmesi. 

 Yanlış oyuncuya bir serbest atış(lar)ı kullanmasına izin verilmesi. 

44.2 Genel Prosedür 

44.2.1 Yukarıda belirtilen hataların düzeltilebilmesi için, hata, hakemler, varsa, 
teknik komiser ya da masa görevlileri tarafından, hatadan sonra saat 
çalışırken ilk ölü top sonrasında, top yeniden canlanmadan önce, fark edilmiş 
olmalıdır. 

44.2.2 Bir hakem, bir düzeltilebilir hatanın fark ettiğinde, takımlardan hiçbirini 
dezavantajlı duruma düşürmemek koşuluyla oyunu hemen durdurabilir.  

44.2.3 Hatanın olması ile hatanın fark edilmesi arasında verilen fauller, sayılar, 
geçen süre ve diğer aktiviteler geçerli olacaktır.  

44.2.4        Bu kurallarda aksi belirtilmedikçe, hatanın düzeltilmesinden 
sonra oyun, hatanın düzeltilmesi için oyunun durdurulduğu yerden devam 
edecektir. Top, hatanın düzeltilmesi için oyun durdurulduğunda topa sahip 
olma hakkı olan takıma verilecektir. 

44.2.5 Bir hatanın hala düzeltilebilir olduğu fark edildiğinde ve:    

 Hatanın düzeltilmesi ile ilgili olan oyuncu legal bir değişiklikten sonra 
takım sırasındaysa, hatanın düzeltilmesi için oyuncu olmak üzere oyun 
sahasına tekrar girmelidir. 

Hatanın düzeltilmesi işlemi gerçekleştikten sonra bu oyuncu, tekrar legal 
bir oyuncu değişikliği isteği olmadıkça, oyun sahasını terk edebilir. 

 Eğer bu oyuncu sakatlığından, beşinci faulünü aldığından ya da 
diskalifiye edildiğinden dolayı değiştirildiyse, bu oyuncunun yerine giren 
oyuncu, hatanın düzeltilmesi işlemine katılır. 

44.2.6 Düzeltilebilir hatalar başhakem maç kağıdını imzaladıktan sonra düzeltilemez. 

44.2.7  Skor, faul sayısı, mola sayısı ve geçen ve kalan süreyle ilgili sayı görevlisinin 
yazı, süre görevlisinin zaman hataları başhakem maç kağıdını imzalamadan 
önce, herhangi bir zamanda hakemler tarafından düzeltilebilir.   

44.3 Özel prosedür 
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44.3.1 Hak edilmeyen bir serbest atış(lar)ın verilmesi:  

Hata sonucu verilen serbest atış(lar) iptal edilecek ve oyun şu şekilde devam 
edecektir: 

 Oyun saati çalışmamışsa top, serbest atış çizgisinin uzantısından oyuna 
sokması için serbest atışları iptal edilen takıma verilecektir.  

 Oyun saati çalışmışsa ve: 

- Hata fark edildiğinde topu kontrol eden ya da kontrol etme hakkı 
olan takım, hata olduğunda topu kontrol etmekte olan aynı 
takımsa ya da 

- Hata fark edildiğinde top hiçbir takımın kontrolünde değilse,  

 top, hata olduğunda topu kontrol eden takım tarafından oyuna 
sokulacaktır. 

 Eğer oyun saati çalışmış ve hata fark edildiğinde,  topu kontrol eden ya 
da kontrol etme hakkı olan takım, hata meydana geldiğinde topu 
kontrol eden takımın rakibiyse, bir hava atışı durumu doğar. 

 Eğer oyun saati çalışmış ve hata fark edildiğinde, serbest atış(lar)ı 
içeren faul kararı verilmişse, serbest atış(lar) yönetilecek ve top, oyuna 
sokması için, hata meydana geldiğinde topu kontrol etmekte olan 
takıma verilecektir. 

44.3.2 Hak edilmiş serbest atış(lar)ın verilmemesi: 

 Eğer hata olduktan sonra topun kontrolü değişmemişse, oyun hatanın 
düzeltilmesinden sonra, herhangi bir normal serbest atış sonrası gibi 
devam edecektir. 

 Eğer aynı takım, hata sonucu topu oyuna soktuktan sonra sayı 
kaydetmişse, hata göz ardı edilecektir.  

44.3.3 Yanlış oyuncuya serbest atış(lar)ı atmasına izin verilmesi: 

Atılan serbest atış(lar) ve eğer cezanın parçasıysa, topa sahip olma hakkı 
iptal edilecek ve yönetilecek başka ihlallerin cezaları olmadıkça top, serbest 
atış çizgisi uzantısından oyuna sokulması için rakiplere verilecektir.  
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KURAL SEKİZ –   HAKEMLER,  MASA GÖREVLİLERİ,  TEKNİK KOMİSER:  
GÖREVLERİ VE YETKİLERİ  

Madde 45 Hakemler, masa görevlileri ve teknik komiser 

45.1 Hakemler, bir başhakem ve bir (1) ya da iki (2) yardımcı hakemden 
oluşacaktır. Onlara masa görevlileri ve varsa, teknik komiser yardımcı 
olacaktır. 

45.2 Masa görevlileri; sayı görevlisi, yardımcı sayı görevlisi, süre görevlisi ve 
yirmi dört (24) saniye saati görevlisinden oluşacaktır. 

45.3 Teknik komiser sayı ve süre görevlilerinin arasına oturacaktır. Oyun 
sırasında öncelikli görevi masa görevlilerini denetlemek ve oyunun düzgün 
akışı için başhakeme ve yardımcı hakem(ler)e yardımcı olmaktır.  

45.4 Hakemlerin oyun sahasındaki takımlarla herhangi bir şekilde ilişkisi 
olmamalıdır. 

45.5 Hakemler, masa görevlileri ve teknik komiser, görevlerini 
kuralların öngördüğü şekilde yerine getireceklerdir ve kuralları 
değiştirme hakları yoktur. 

45.6 Hakemlerin üniforması hakem tişörtü, siyah pantolon, siyah çorap ve 
siyah basketbol ayakkabısından oluşacaktır.   

45.7 Hakemler ve masa görevlileri bir örnek giyineceklerdir. 

Madde 46 Başhakem: Görevleri ve yetkileri 

Başhakem: 

46.1 Oyun sırasında kullanılacak tüm donanımı kontrol edecek ve 
onaylayacaktır. 

46.2 Oyun saatini, yirmi dört (24) saniye saatini, kronometreyi belirleyecek ve 
masa görevlileri ile tanışacaktır. 

46.3 Ev sahibi takım tarafından sağlanan kullanılmış, minimum iki (2) top 
seçecektir. Ev sahibi takımın sağladığı toplar uygun değilse, uygun olan en 
iyi kalitedeki başka bir topu, maç topu olarak seçebilecektir. 

46.4 Diğer oyuncuların yaralanmalarına neden olabilecek objeler kullanılmasına 
izin vermeyecektir. 

46.5 Birinci periyodun başlaması için hava atışını yapacak, diğer periyotların 
başlaması için topun oyuna sokulması işlemini yerine getirecektir. 

46.6 Koşullar gerektiriyorsa, oyunu durduracaktır. 

46.7 Bir takımın hükmen yenilgisine karar verme yetkisine sahip olacaktır. 

46.8 Oyun süresinin sonunda ya da gerek duyduğu herhangi bir zamanda maç 
kağıdını dikkatli kontrol edecektir. 

46.9 Hakemlerin yönetimini ve oyunla ilgilerini sona erdirmek için, oyun 
süresi bittikten sonra, maç kağıdını onaylayacak ve imzalayacaktır. 
Hakemlerin yetkileri, oyunun belirlenen başlama saatinden yirmi (20) 
dakika önce oyun sahasına çıkmalarıyla başlayacak ve oyun saatinin, 
oyun süresinin bittiği gösteren sesli işaretinin hakemler tarafından 
onaylanmasıyla sona erecektir. 
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46.10 Maç kağıdını imzalamadan önce maç kağıdının arkasına aşağıdakileri 
yazacaktır:  

 Hükmen yenilgi ya da diskalifiye edici faul.  

 Oyuncular ya da takım sırası görevlilerinin oyunun belirlenmiş 
başlama saatinden yirmi (20) dakika öncesinde ya da oyun süresinin 
sonuyla maç kağıdının onaylanıp imzalanmasına kadar geçen sürede 
yaptıkları sportmenlik dışı davranışlar.    

Bu durumda, başhakem (varsa teknik komiser) detaylı bir raporu maçla 
ilgili organizasyon kuruluşuna göndermelidir. 

46.11 Gerekli gördüğü her durumda ya da hakemler arasında anlaşmazlık 
olduğunda son kararı verecektir. Son kararı verirken, yardımcı 
hakem(ler)e, varsa, teknik komisere ve/veya masa görevlilerine 
danışabilir. 

46.12 Eğer varsa, maç kağıdını imzalamadan önce, her periyodun ya da 
herhangi bir uzatma periyodunun sonunda yapılan son atışın oyun süresi 
içinde olup olmadığına ve/veya bu atışın iki (2) ya da üç (3) sayı sayılıp 
sayılmayacağına karar vermek için gerekli teknik ekipmanı, onaylama ve 
kullanma hakkına sahip olacaktır. 

46.13 Bu kurallarda açıkça belirtilmemiş tüm konularda karar verme 
yetkisine sahiptir. 

Madde 47 Hakemler: Görevleri ve yetkileri 

47.1 Hakemler, hakem masası, takım sıraları ve çizgilerin hemen gerisindeki 
alan dahil olmak üzere, saha çizgilerinin içinde ya da dışında, kurallara 
aykırı olan konularda karar verme yetkilerine sahip olacaktır. 

47.2 Hakemler kurallara aykırı durum olduğunda, bir periyot sona erdiğinde ya 
da oyunu durdurmaya gerekli gördüklerinde düdük çalarlar. Başarılmış bir 
atış, başarılmış bir serbest atış ya da topun canlanmasından sonra düdük 
çalmazlar.  

47.3 Hakemler kişisel temas ya da ihlal değerlendirmelerinde, şu prensipleri 
dikkate alacaktır: 

 Kuralların ruhu ve amacı ve oyunun doğruluğuna destek verme 
ihtiyacı.  

 ‘Avantaj/dezavantaj’ kavramının uygulanmasının tutarlılığı, bu 
şekilde hakemlerin, oyuncuya avantaj sağlamayan, rakibini 
dezavantajlı duruma düşürmeyen küçük kişisel temasları gereksiz 
yere cezalandırarak oyunun akışını durdurmamaya gayret etmesi.    

 Her bir maçta sağduyulu davranma, oyuncuların yeteneklerini ve 
davranışlarını dikkate alma ve oyunu yönetme tutarlılığı. 

 Oyunun kontrolü ve oyunun akışı arasındaki dengeyi sağlama 
tutarlılığı, oyuna katılanların ne yapmak istediklerini ve oyun için 
neyin doğru olduğunu ‘hissetme’. 

47.4 Takımlardan biri itiraz ederse, başhakem (varsa, teknik komiser) oyun 
süresinin bitiminden sonra bir saat içinde, itirazı maçla ilgili organizasyon 
kuruluşuna bildirecektir. 

47.5 Eğer bir hakem sakatlanırsa ya da başka bir nedenle görevini yapmaya 
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devam edemezse, beş (5) dakika içinde oyun devam ettirilecektir. Diğer 
hakem(ler), aynı özelliklerdeki yedek bir hakemin sakatlanan hakemin 
yerine geçme olasılığı bulunmadıkça, maçın sonuna kadar tek başına 
görev yapacaktır. Diğer hakem, varsa teknik komisere danıştıktan sonra 
olası değişiklik için karar verecektir. 

47.6 Tüm uluslararası maçlarda, bir kararın açıklanması için sözlü iletişim 
gerekirse, İngilizce dilinde yapılacaktır.   

47.7 Bir hakem, görevleriyle sınırlı olarak karar verme yetkisine 
sahiptir, ancak, bir hakemin, diğer hakem(ler)in verdiği kararı 
yok sayma ya da kararından dolayı sorgulama yetkisi yoktur. 

47.8 Hakemler tarafından verilen kararlar kesindir ve itiraz edilemez 
ya da saymama yapılamaz. 

Madde 48 Sayı görevlisi ve yardımcı sayı görevlisi: Görevleri 

48.1 Sayı görevlisine bir maç kağıdı sağlanır ve sayı görevlisi aşağıdakileri 
maç kağıdına kaydedecektir: 

 Oyuna başlayan tüm oyuncuların ve oyuna sonradan giren yedek 
oyuncuların isim ve numaraları. Oyuna başlayan beş (5) oyuncu, 
oyuncu değişikliği ya da oyuncu numaraları ile ilgili kurallara aykırı 
bir durum fark ettiğinde durumu hemen en yakın hakeme 
bildirecektir. 

 Sahadan ve serbest atıştan yapılan sayıların kronolojik özeti. 

 Oyunculara verilen fauller.  Bir oyuncu beşinci faulünü aldığında 
sayı görevlisi hemen hakeme durumu bildirmelidir. Antrenörlere 
verilen teknik faulleri kaydedecek ve antrenörün diskalifiye olması 
gerektiğinde hemen hakemlere durumu bildirecektir. Aynı şekilde, 
bir oyuncu iki sportmenlik dışı faul aldığında, durumu hakemlere 
bildirmelidir. 

 Molalar. Bir takım mola talebinde bulunursa, hakemlere mola 
fırsatını bildirmeli ve devrede ya da uzatma periyodunda molası 
biten takımın antrenörüne, bir hakem vasıtasıyla durumu 
bildirmelidir. 

 Pozisyon sırasına göre ok yönü. Takımlar ikinci devre için sepetleri 
değiştireceklerinden, birinci devre bittiğinde hemen pozisyon 
okunun yönünü değiştirecektir. 

48.2 Sayı görevlisi ayrıca: 

 Oyuncu faul göstergesini her iki antrenörün göreceği şekilde 
kaldırarak oyuncu faulünü gösterecektir. 

 Bir takımın bir periyottaki dördüncü takım faulünden sonra, top 
canlanınca, hakem masasının o takımın sırasına yakın olan 
tarafına, takım faul göstergesini koyacaktır. 

 Oyuncu değişikliklerini gerçekleştirecektir. 

 Sesli işaretini sadece top öldüğünde ve yeniden canlanmadan 
önce verecektir. Sesli işareti oyun saatini ve oyunu durdurmaz ya 
da topun ölmesine neden olmaz. 

48.3 Yardımcı sayı görevlisi skorboarda çalıştıracak ve sayı görevlisine 
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yardım edecektir. Skorboard ile maç kağıdı arasında çözüme 
kavuşturulamayan uyumsuzluk olması durumunda, maç kağıdı öncelikli 
olacak ve skorboard bu doğrultuda düzeltilecektir. 

48.4 Eğer, sayı görevlisinin hatası fark edilirse: 

 Oyun sırasında, sesli işaret vermek için topun ölmesini 
beklemelidir. 

 Oyun süresinin bitmesinden sonra ve maç kağıdının başhakem 
tarafından imzalanmasından önce, maçın sonucunu etkilese bile, 
hata düzeltilecektir.  

 Maç kağıdı başhakem tarafından imzalandıktan sonra hata 
düzeltilemez. Bu durumda, başhakem ya da varsa, teknik komiser 
detaylı bir raporu maçla ilgili organizasyon kuruluşuna 
göndermelidir. 

Madde 49 Süre görevlisi: Görevleri 

49.1 Süre görevlisine bir oyun saati ve bir kronometre sağlanacak ve süre 
görevlisi: 

 Oyun, mola ve oyun aralarının süresini tutacaktır. 

 Oyun saatinin, periyodun sonunda oyun süresinin bittiğini belirten, 
yüksek sesli ve otomatik sesli işaretini vermesini sağlayacaktır. 

 Sesli işareti çalışmaz ya da duyulmazsa, hakemleri uyarmak için her 
yolu deneyecektir. 

 Üçüncü periyodun başlamasına üç (3) dakika kaldığını hakemlere ve 
takımlara bildirecektir. 

49.2 Süre görevlisi; oyun süresini aşağıdaki koşullara göre ayarlayacaktır: 

 Oyun saatini şu durumlarda başlatır: 

- Hava atışı sırasında, sıçrayanlardan birisi tarafından topa legal 
olarak temas edildiğinde. 

- Başarısız son ya da tek serbest atıştan sonra ve top canlı 
kalmaya devam ettiğinde, oyun sahasında top, ilk oyuncuya 
temas ettiğinde ya da bir oyuncu tarafından topa temas 
edildiğinde.   

- Top oyuna sokulurken, oyun sahasında top, ilk oyuncuya temas 
ettiğinde ya da legal olarak bir oyuncu tarafından topa temas 
edildiğinde. 

 Oyun saatini şu durumlarda durdurur: 

- Eğer oyun saati otomatik olarak durmazsa, bir periyodun oyun 
süresinin sonunda zaman sona erdiğinde,  

- Top canlıyken bir hakem düdük çaldığında. 

- Mola isteyen takım sayı yediğinde. 

- Dördüncü periyotta ya da her bir uzatma periyodunda oyun 
saati 2:00 ya da daha az dakika gösterdiğinde sayı olduğunda. 

- Top bir takımın kontrolündeyken yirmi dört (24) saniye saati 
sesli işaret verdiğinde. 



 

BASKETBOL RESMİ KURALLARI 

KURAL SEKİZ – HAKEMLER, MASA GÖREVLİLERİ, TEKNİK 

KOMİSER: GÖREV VE YETKİLERİ  

 

 

NİSAN 2012 TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU 
Sayfa 

54 / 84 
 

49.3 Süre görevlisi mola için aşağıdaki ayarlamaları yapacaktır: 

 Hakem düdüğünü çaldığında ve mola işaretini verdiğinde, hemen 
kronometreyi başlatır. 

 Mola süresinin elli (50) saniyesi geçtikten sonra sesli işaretini verir. 

 Mola süresi bittiğinde sesli işaretini verir. 

49.4 Süre görevlisi oyun arası için aşağıdaki ayarlamaları yapacaktır: 

 Bir periyot sona erdiğinde hemen kronometreyi başlatır. 

 Birinci ve üçüncü periyotların başlamasına üç (3) dakika, bir (1) 
dakika otuz (30) saniye kaldığında sesli işaretini verir. 

 İkinci, dördüncü ve her bir uzatma periyodunun başlamasına otuz 
(30) saniye kala sesli işaretini verir. 

 Oyun arası sona erdiğinde, sesli işaretini verir ve hemen 
kronometreyi durdurur. 

Madde 50 Yirmi dört (24) saniye saati görevlisi: Görevleri 

Yirmi dört (24) saniye saati görevlisine yirmi dört (24) saniye saati 
sağlanacak ve yirmi dört saniye görevlisi: 

50.1 Kaldığı yerden ya da baştan başlatacaktır: 

 Bir takım oyun sahasında canlı bir topun kontrolünü elde ettiğinde.  

 Top oyuna sokulurken, top oyun sahasındaki bir oyuncuya ya da bir 
oyuncu legal olarak topa temas ettiğinde. 

Eğer aynı takım topu kontrolünde tutarsa, bir rakibin topa küçük 
temasları, yeni bir yirmi dört (24) saniye periyodunu başlatmaz. 

50.2 Bir hakem aşağıdakilerin sonucu olarak düdüğünü çaldığında: 

 Bir faul ya da ihlal (topu kontrol etmeyen takım tarafından topun 
oyun sahasının dışına çıkması değil). 

 Topu kontrol eden takımla ilgili olmayan bir nedenle oyunun 
durdurulması. 

 Rakipleri dezavantajlı duruma düşmedikçe, her iki takımla ilgili 
olmayan bir nedenle oyunun durdurulması. 

Yirmi dört (24) saniye saati:  

1. Bir görüntü olmadan, durdurulacak ve yirmi dört (24) saniye 
başa alınacaktır.   

- Top legal olarak sepete girdiğinde. 

- Top rakibin sepetinin çemberine temas ettiğinde (top 
çemberle arkalık arasında sıkışıp kalmadıkça).  

- Takıma geri sahasından topu oyuna sokma hakkı 
verildiğinde. 

- Takıma serbest atış(lar) hakkı verildiğinde. 

- Topu kontrol eden takım tarafından yapılan kural 
ihlalinde. 

2. Daha önce topu kontrol eden aynı takıma ön sahasından topu oyuna 
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sokma hakkı verildiğinde ve yirmi dört (24) saniye saatinde on dört 
(14) saniye ya da daha fazla olduğunda, durdurulacak, ancak 
yirmi dört (24) saniye başa alınmayacaktır.  

3. Daha önce topu kontrol eden aynı takıma ön sahasından topu oyuna 
sokma hakkı verildiğinde ve yirmi dört (24) saniye saatinde on üç 
(13) saniye ya da daha az olduğunda, durdurulacak ve yirmi dört 
(24) saniye on dört (14) saniyeye ayarlanacaktır. 

50.3 Daha önce topu kontrol eden aynı takıma aşağıdakilerin sonucu olarak 
topu oyuna sokma hakkı verildiğinde durdurulacak, ancak yirmi dört 
(24) saniye başa alınmayacaktır: 

 Oyun sahası dışına çıkan bir top. 

 Aynı takımdan sakatlanan bir oyuncu. 

 Bir hava atışı durumu. 

 Bir çift faul. 

 Takımlara verilen eşit cezaların birbirini götürmesi.  

50.4 Top öldükten ve oyun saati durduktan sonra kapatılacaktır. 

 Herhangi bir takım için topun yeni bir kontrolü olduğunda ve oyun 
saatinde yirmi dört (24) saniyeden daha az kaldığında. 

 Oyun saatinde on dört (14) saniyeden daha az kaldığı zaman ön 
sahada yirmi dört (24) saniye saati, on dört (14) saniyeye 
ayarlandığında.  

Yirmi dört (24) saniye saatinin sesli işareti, oyun saatini ya da oyunu 
durdurmaz ya da takımlardan biri topu kontrol etmedikçe, topun ölmesine 
neden olmaz.    
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A – HAKEM İŞARETLERİ 

A.1 Bu kurallarda gösterilen el işaretleri resmi hakem işaretleridir. Bu işaretler 
tüm hakemler tarafından tüm maçlarda kullanılmalıdır. 

A.2 Masa görevlilerin bu işaretleri bilmesi önemlidir. 

I. SAYILAR 

 

II. SAAT İLE İLGİLİ 

  

III. İDARİ 
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VI. İHLALLERİN ÖRNEKLERİ 

 

 



 

BASKETBOL RESMİ KURALLARI 

A – Hakem işaretleri  
 

 

NİSAN 2012 TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU 
Sayfa 

58 / 84 
 

 

V. BİR FAULÜN HAKEM MASASINA BİLDİRİLMESİ (3 adım) 

ADIM 1 – OYUNCUNUN NUMARASI 
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ADIM 2 – FAULÜN TİPİ 
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ADIM 3 – VERİLEN SERBEST ATIŞ(LAR) SAYISI 
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VI. SERBEST ATIŞIN YÖNETİMİ (2 Adım) 

ADIM 1 – KISITLAMALI ALANIN İÇİNDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIM 2 – KISITLAMALI ALANIN DIŞINDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diyagram 7 - Hakem işaretleri 
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B – MAÇ KAĞIDI 

 

Diyagram 8 – Maç kağıdı 
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B.1 FIBA Teknik Komisyonu tarafından onaylanan maç kağıdı Diyagram 8’de 
gösterilmektedir. 

B.2 Maç kağıdı her biri farklı renklerde, bir (1) orijinal ve üç (3) kopyadan oluşur. 
Beyaz, orijinal FIBA içindir. Mavi, ilk kopya yarışmanın organizasyon kuruluşu, 
pembe, ikinci kopya kazanan takım, sarı, son kopya kaybeden takım içindir. 

Not:     1. Birini, birinci ve üçüncü periyotta, diğerini, ikinci ve dördüncü periyotta 
olmak üzere, sayı görevlisine iki (2) ayrı renkte kalem kullanması 
önerilir.  

   2. Maç kağıdı elektronik olarak hazırlanabilir ve doldurulabilir.  

B.3 Oyunun belirlenmiş başlama saatinden minimum 20 dakika önce, sayı 
görevlisi maç kağıdını aşağıdaki şekilde hazırlayacaktır:  

B.3.1 Sayı görevlisi iki (2) takımın isimlerini maç kağıdının üstündeki boşluklara 
yazacaktır. ‘A’ takımı her zaman yerel (ev sahibi) takım ya da turnuvalarda ya da 
tarafsız saha maçlarında programda ilk belirtilmiş takım olacaktır. Diğer takım 'B' 
takımı olacaktır. 

B.3.2   Sayı görevlisi daha sonra aşağıdakileri maç kağıdına yazacaktır: 

 Yarışmanın ismi.  

 Maçın numarası. 

 Maçın tarihi, saati ve yeri. 

 Başhakem ve yardımcı hakem(ler)in isimleri.  

 

 

 

 

 

 

 

Diyagram 9 – Maç kağıdının üst kısmı 

B.3.3 Sayı görevlisi daha sonra, antrenörün ya da temsilcisinin temin ettiği takım 
listesini kullanarak, her bir takımın üyelerinin isimlerini yazacaktır. ‘A’ takımı maç 
kağıdının üst kısmına, ‘B’ takımıysa alt kısmına yazılacaktır. 

B.3.3.1 Sayı görevlisi, ilk sütuna her oyuncunun lisans numarasını (son üç (3) sayı) 
yazacaktır. Turnuvalarda oyuncuların lisans numaraları sadece takımının 
oynayacağı ilk maçta yazılacaktır. 

B.3.3.2 Sayı görevlisi, BÜYÜK HARFLER ile ikinci sütuna her oyuncunun soy isminin ve 
isminin ilk harfini, her oyuncunun forma numarasının yanına yazacaktır. Takım 
kaptanının isminin hemen yanına (CAP) ibaresi yazılacaktır. 

B.3.3.3 Eğer bir takım on iki’den (12) az oyuncu bildirirse, sayı görevlisi ilgili 
oyuncu(lara)ya ait forma numarasının sırasındaki lisans numarası, isim ve numara 
vb. boşlukları bir çizgiyle kapatacaktır. 
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B.3.4 Her takıma ait bölümün en alt kısmına, sayı görevlisi, o takımın antrenör ve 
antrenör yardımcısının soy isimlerini ve isimlerinin ilk harflerini (BÜYÜK 
HARFLERLE) yazacaktır. 

B.4 Oyundan minimum 10 dakika önce, her iki antrenör: 

B.4.1 Takım üyelerinin isim ve numaralarını onaylayacaktır. 

B.4.2 Antrenör ve antrenör yardımcısının isimlerini onaylayacaktır. 

B.4.3 Oyuna başlayacak beş (5) oyuncuyu, oyuncu numaralarının yanındaki ‘oyuna 
giren oyuncu’ sütununa küçük bir ‘x’ işareti koyarak gösterecektir. 

B.4.4 Maç kağıdını imzalayacaktır. 

Yukarıdaki bilgileri ilk olarak  ‘A’  Takımı antrenörü verecektir. 

B.5 Oyunun başında, sayı görevlisi her bir takımın oyuna başlayacak ilk beş (5) 
oyuncusunun numarasının yanındaki ‘x’ işaretini daire içine alacaktır. 

B.6 Oyun sırasında, sayı görevlisi oyuna ilk kez giren yedek oyuncunun numarasının 
yanındaki ‘oyuna giren oyuncu’ sütununa küçük bir ‘x’ işareti (daire içine 
almadan) koyacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diyagram 10 – Maç kağıdında takımlar 

 

B.7 Molalar 

B.7.1 Molalar, maç kağıdına takım isminin altındaki uygun kutuya, her periyot ve uzatma 
periyodunda alındığı dakika yazılarak kaydedilecektir. 
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B.7.2 Her devre ve uzatma periyodunun sonunda kullanılmayan kutular iki (2) yatay 
paralel çizgiyle kapatılacaktır. 

B.8 Fauller 

B.8.1 Oyuncu faulü, kişisel,  teknik,  sportmenlik dışı ya da diskalifiye edici olabilir ve 
oyuncunun aleyhine kaydedilecektir. 

B.8.2 Takım sırası görevlilerinin faulleri, teknik ya da diskalifiye edici olabilir ve 
antrenörün aleyhine kaydedilecektir.  

B.8.3 Tüm fauller şu şekilde kaydedilecektir: 

B.8.3.1 Kişisel faul 'P' harfiyle kaydedilecektir. 

B.8.3.2 Oyuncuya verilen teknik faul 'T' harfiyle kaydedilecektir. 

B.8.3.3 Antrenörün kişisel sportmenlik dışı davranışı nedeniyle verilen teknik faul ‘C’ 
harfiyle kaydedilecektir. İkinci benzer şekilde verilen teknik faul  ‘C’ harfiyle ve 
kalan boşluğa ‘D’ harfiyle kaydedilecektir. 

B.8.3.4 Antrenöre başka herhangi bir nedenle verilen teknik faul 'B' harfiyle 
kaydedilecektir. 

B.8.3.5 Bir oyuncuya verilen sportmenlik dışı faul ‘U’ harfiyle gösterilecektir. İkinci 
sportmenlik dışı faul ‘U’ harfiyle ve kalan boşluğa ‘D’ harfiyle kaydedilecektir. 

B.8.3.6 Diskalifiye edici faul 'D' harfiyle kaydedilecektir. 

B.8.3.7 Serbest atış(lar) gerektiren herhangi bir faulde, 'P', 'T', 'C', 'B', 'U' ya da 'D' harfinin 
yanına serbest atış sayısı (1, 2 ya da 3) kaydedilecektir.  

B.8.3.8 Her iki takıma, aynı ağırlıkta olan ve Madde 42’ye (Özel durumlar) göre cezaları 
iptal edilen tüm fauller için  'P', 'T', 'C', 'B', 'U' ya da 'D' nin yanına küçük bir ‘c’ harfi 
kaydedilecektir. 

B.8.3.9 Her bir periyodun sonunda, sayı görevlisi kullanılan boşluklarla, kullanılmayan 
boşluklar arasına kalın bir çizgi çekecektir.  

Oyunun sonunda, sayı görevlisi kalın bir yatay çizgiyle kalan boşlukları iptal 
edecektir. 

B.8.3.10  Diskalifiye edici faul örnekleri: 

Takım sırası bölgesini terk eden takım sırası görevlilerine (Madde 39) verilen 
diskalifiye edici fauller aşağıdaki gibi kaydedilecektir. Diskalifiye edilen kişiye ait 
kalan faul boşlukları ‘F’ ile doldurulacaktır. 

Eğer sadece antrenör diskalifiye edilirse: 

 

 

 

Eğer sadece antrenör yardımcısı diskalifiye edilirse: 

 

 

 

 

 

 

 



 

BASKETBOL RESMİ KURALLARI 

B – Maç Kağıdı  

 

 

NİSAN 2012 TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU 
Sayfa 

66 / 84 
 

Eğer antrenör ve antrenör yardımcısı diskalifiye edilirse: 

 

Dört (4) faulden az faulü olan bir yedek oyuncu diskalifiye edilirse, kalan faul 
boşlukları ‘F’ ile doldurulacaktır. 

 

 

Yedek oyuncunun beşinci faulüyse, son faul boşluğuna ‘F’ kaydedilecektir. 

 

 

Beş (5) faul alarak (oyundan çıkarılmış) oyun dışı kalmış oyuncu diskalifiye 
edilirse, son faul kutusunun yanına ‘F’ kaydedilecektir. 

 

 F 

Yukarıda örnekleri verilen yedek oyuncular ya da bir takım görevlisi diskalifiye 
edilirse, antrenöre de bir teknik faul kaydedilecektir. 

 

 

 

Not: Madde 39’a göre verilen teknik ya da diskalifiye edici fauller, takım faulü 
sayılmayacaktır.   

B.8.3.11  Diskalifiye edilen bir yedek oyuncunun (Madde 39, hariç) faulü aşağıdaki gibi 
kaydedilecektir: 

 

 

ve 

 

 

 

 

B.8.3.12  Diskalifiye edilen bir yardımcı antrenörün (Madde 39, hariç) faulü aşağıdaki gibi 
kaydedilecektir: 
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B.8.3.13  Beşinci faulünden sonra diskalifiye edilen oyun dışı kalmış bir oyuncunun (Madde 
39, hariç) faulü aşağıdaki gibi kaydedilecektir: 

 

 D 
            ve  

 

 

 

B.9 Takım faulleri 

B.9.1 Maç kağıdında, takım faullerini kaydetmek üzere her periyot için dört boşluk (takım 
isminin hemen altında ve oyuncuların isimlerinin üstünde) bulunmaktadır. 

B.9.2 Sayı görevlisi, bir oyuncuya kişisel, teknik, sportmenlik dışı ya da diskalifiye edici 
bir faul verildiğinde, belirlenmiş boşluklara büyük bir ‘X’ işareti koyarak faulü 
kaydedecektir. 
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B.10 Devam eden skor 

B.10.1 Sayı görevlisi her bir takımın sayılarını kronolojik devam 
eden sırayla yazacaktır. 

B.10.2 Maç kağıdında devam eden sayılar için dört (4) sütun 
vardır. 

B.10.3 Her bir sütun tekrar dört sütuna bölünmüştür. Soldaki iki 
(2) sütun 'A' takımı, sağdaki iki (2) sütun 'B' takımı içindir. 
Ortadaki sütunlar, her bir takımın devam eden sayıları (160 
sayı) içindir. 

         Sayı Görevlisi: 

 İlk olarak, bir takımın toplam sayısının üzerine 
toplayarak yeni toplam sayıyı, başarılı her sayı için 
diyagonal bir çizgiyle (/), başarılı her serbest atış 
için içi dolu bir daireyle (●) kaydedecektir. 

 Sonra, yeni toplam sayıyla aynı taraftaki boşluğa 
(yeni / ya da ● işaretinin yanına) sayıyı ya da 
serbest atışı atan oyuncunun numarasını 
kaydedecektir. 

B.11 Devam eden skor: Ek açıklamalar 

B.11.1 Bir oyuncu tarafından atan üç sayı, atan oyuncunun 
numarası daire içine alınarak kaydedilecektir. 

B.11.2 Bir oyuncu tarafından kendi sepetine yanlışlıkla atılan sayı, 
rakip takımın oyun sahasındaki kaptanı yapmış gibi 
kaydedilecektir. 

B.11.3 Top sepete girmeden verilen sayılar (Madde 31 - Topa 
Temas ve Müdahale), atış girişiminde bulunan oyuncu 
yapmış gibi kaydedilecektir. 

B.11.4 Her periyodun sonunda sayı görevlisi, her takımın son 
sayısını kalın bir daireye (O) alacak ve bu sayıların ve son 
sayıları atan her oyuncunun numarasının altına kalın bir 
çizgi çizecektir. 

B.11.5 Her periyodun başında, sayı görevlisi sayıları kronolojik 
devam eden sayıyla, kaldığı yerden tutmaya devam 
edecektir. 

B.11.6 Mümkün olan zamanda, sayı görevlisi maç kağıdındaki 
devam eden sayılarla skorboarddaki sayıları kontrol 
etmelidir. Eğer bir farklılık varsa ve kendi skoru doğruysa, 
hemen skorboardın düzeltilmesini sağlayacaktır. Bir şüphe 
varsa ya da takımlardan birisi düzeltmeye itiraz ederse, 
topun ilk öldüğü ve oyun saatinin durduğu anda durumu 
başhakeme bildirecektir. 

B.12 Devam eden skor: Toplama 

B.12.1 Her periyodun sonunda sayı görevlisi her takımın o 
periyottaki skorunu maç kağıdının alt kısmındaki ilgili 
bölüme yazacaktır. 

 

 
Diyagram 11 – 
Devam eden skor 
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B.12.2      Oyunun sonunda sayı görevlisi her takımın son sayısının ve 
son sayıları yapan oyuncuların numarasının altına iki (2) 
kalın yatay çizgi çekecektir. Ayrıca, her bir takımın kalan 
numaralarını (devam eden skor) iptal etmek amacıyla, 
devam eden skor sütununa diyagonal bir çizgi çizecektir.     

B.12.3 Oyunun sonunda, sayı görevlisi son skoru ve 
kazanan takımın ismini yazacaktır. 

B.12.4 Sayı görevlisi sonra büyük harflerle kendi soy ismini 
maç kağıdına yazacaktır ve sonra bu işlem, yardımcı 
sayı, süre ve yirmi dört (24) saniye saati görevlileri 
tarafından yerine getirilecektir. 

B.12.5 Yardımcı hakem(ler)in de imzalamasından sonra, 
baş hakem maç kağıdını son olarak onaylayacak ve 
imzalayacaktır. Bu işlem, hakemlerin yönetimini ve 
oyunla ilişkilerini sona erdirmektedir.   

 

  

 

 

Not:  Kaptanlardan (CAP) birisi, itiraz amacıyla maç kağıdını (‘itiraz durumunda 
kaptanının imzası’ yazılı boşluğu kullanarak) imzalarsa, masa görevlileri ve 
yardımcı hakem(ler), gitmelerine izin verinceye kadar başhakemin emrinde 
olacaklardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diyagram 11 – Maç kağıdının alt kısmı 

 

 
Diyagram 12 –  
Özet 
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C – İTİRAZ PROSEDÜRÜ 

Eğer resmi bir FIBA maçında, bir takım hakemlerden [başhakem ya da yardımcı hakem(ler)] 
birinin bir kararı ya da oyun sırasında oluşan bir olay nedeniyle, olumsuz etkilendiğine 
inanıyorsa, aşağıdaki şekilde hareket etmelidir: 

C.1 Takımın kaptanı (CAP), maçın sonunda hemen, başhakeme, takımının maçın 
sonucuna itiraz ettiğini bildirecek ve maç kağıdındaki ‘itiraz durumunda kaptanın 
imzası’ bölümünü imzalayacaktır. 

Bu itirazın geçerli olabilmesi için, ulusal federasyonun ya da kulübün resmi yetkilisinin 
itirazı yazıyla konfirme etmesi gerekmektedir. Bu işlem maçın bitiminden sonra yirmi 
(20) dakika içinde yapılmalıdır.   

Ayrıntılı açıklamalar gerekli değildir. Sadece: ‘X Ulusal Federasyonu (ya da kulübü), X 
ve Y takımları arasında oynanan maçın sonucuna itiraz etmektedir’ yazılması yeterlidir. 
Sonra, FIBA temsilcisine ya da Teknik Komite Başkanına, 1500 CHF’ye eşdeğer bir 
tutarı depozito olarak verecektir. 

İtiraz eden takımın Ulusal Federasyonu ya da kulübü, maçın bitiminden sonra bir (1) 
saat içinde resmi protesto yazısını FIBA temsilcisine ya da Teknik Komite Başkanına 
sunmalıdır. 

Eğer itiraz kabul edilirse, depozito iade edilecektir. 

C.2 Başhakem maçın bitiminden sonra bir (1) saat içinde protestoya yol açan olayı FIBA 
temsilcisine ya da Teknik Komite Başkanına rapor edecektir. 

C.3 İtiraz eden takımın Ulusal Federasyonu ya da kulübü, ya da rakip takım ya da kulüp, 
Teknik Komitenin kararına katılmıyorsa, temyiz için Temyiz Jürisine başvurabilir. 

Bu temyizin geçerli olabilmesi için, Teknik Komitenin kararını bildirmesinden sonra 
yirmi (20) dakika içinde yazıyla yapılmalı ve 3000 CHF’ye eşdeğer bir tutar depozito 
olarak verilmelidir. 

 Temyiz Jürisi temyiz için son kararı verecektir ve bu kesin karar olacaktır. 

C.4 Videolar, filmler, fotoğraflar ya da herhangi bir görsel, elektronik, dijital ve başka gibi 
materyaller: 

 Her bir periyot ya da herhangi bir uzatma periyodunun sonunda son atışın, 
oyun saati içinde yapılıp yapılmadığına ve/veya bu şutun iki (2) ya da üç (3) 
sayı sayılıp sayılmayacağına karar verme için kullanılabilir.   

 Oyun bittikten sonra disiplin konularındaki sorumluluğu belirleme ya da 
öğretim (eğitim) amaçlarıyla kullanılabilir. 
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D – TAKIMLARIN SIRALANMASI 

D.1 Prosedür  

Takımlar kazandıkları–kaybettikleri sayılara göre, kazandıkları her maç için iki (2) 
puan, kaybettikleri (kendiliğinden yenilgi dahil) her maç için bir (1) puan ve hükmen 
yenildikleri maç için sıfır (0) puan alarak, sıralandırılacaktır. 

D.1.1 Eğer sıralamada eşit puana sahip iki (2) takım varsa, bu iki (2) takım arasında 
oynanan maç(lar)ın sonu(çları)cu sıralamayı belirlemek için kullanılacaktır.  

D.1.2 Eğer bu iki (2) takım arasındaki maçların puanı ve sayı averajı hala aynıysa sıralama, 
her bir takımın grupta oynadığı tüm maçların sayı averajına göre belirlenecektir.  

D.1.3 Eğer sıralamada eşit puanlara sahip ikiden (2) fazla takım varsa, sadece bu takımlar 
arasındaki maçların sonuçları dikkate alınarak, ikinci bir sıralama yapılacaktır. 

D.1.4 Eğer bu prosedürün herhangi bir aşamasında eşit puana sahip olan takımların sayısı 
sadece ikiye (2) indirilirse, yukarıdaki D.1.1 ve D.1.2 prosedürü uygulanacaktır.   

D.1.5 Eğer ikinci sıralamada hala eşit puana sahip olan takımlar varsa, sıralamayı 
belirlemek için sadece bu takımlar arasında oynanan maçların sonuçları dikkate 
alınarak, sayı averajı kullanılacaktır.  

D.1.6 Eğer hala aynı sayı averajına sahip ikiden (2) fazla takım varsa sıralama, grupta 
oynadıkları tüm maçlarının sonuçlarına göre sayı averajı kullanılarak belirlenecektir.   

D.1.7 Bu prosedürün herhangi bir aşamasında eşit puanda olan takımların sayısı hala 
ikiden (2) fazlaysa, yukarıdaki D.1.3’den başlanarak prosedür tekrarlanır. 

D.1.8 Sayı averajı her zaman bölme işlemiyle hesaplanacaktır.  

D.2 İstisna: 

Eğer bir yarışmada yalnızca üç (3) takım varsa ve sıralama yukarıda belirtilen 
prosedürle çözülemiyorsa (bölmeyle elde edilen sayı averajı eşitse), yapılan sayıların 
toplamı sıralamayı belirleyecektir.  

Örnek: 

A, B, C arasındaki maçların sonuçları:       A - B              82 - 75 

A - C              64 - 71 

B - C              91 - 84      

Takım  Oyun Galibiyet Yenilgi Puan  Sayı Sayı 
     farkı averajı 

 

A                2                1                1             3            146 : 146    1.000 

B                2                1                1            3            166 : 166    1.000 

C                2                1                1             3            155 : 155    1.000 

Bu nedenle:             Birinci  B - 166 sayı yapmış  

    İkinci  C - 155 sayı yapmış 

Üçüncü  A - 146 sayı yapmış 

Yukarıdaki tüm aşamaların takip edilmesine rağmen, takımların eşitliği hala 
bozulmamışsa, son sıralamayı belirlemek için bir kura çekilecektir. Kura yöntemi 
teknik komiser ya da yetkili yerel makamlar tarafından belirlenecektir. 
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D.3 Sıralama kuralı için başka örnekler: 

D.3.1 İki (2) takım - eşit puanda ve aralarında sadece bir maç oynamışlarsa. 

Takım Oyun Galibiyet Yenilgi Puan 

A                   5                   4                   1                   9 

B                    5                   4                   1                   9 

C                   5                   3                  2                   8 

D                   5                   2                  3                   7 

E                    5                   2                   3                   7 

F                    5                   0                  5                   5 

A ile B’nin arasındaki maçı kazanan birinci, D ile E’nin arasındaki maçı kazanan 
dördüncü olur. 

D.3.2 İki (2) takım - eşit puanda ve aralarında iki (2) maç oynamışlarsa. 

Takım Oyun Galibiyet Yenilgi Puan 

A                  10                   7                    3                   17 

B                  10                   7                    3                   17 

C                  10                   6                    4                   16 

D                  10                   5                    5                   15 

E                  10                   3                    7                   13 

F                  10                   2                    8                   12 

A ile B arasındaki sonuçlar:                  

D.3.2.1  A her iki maçı kazanır: 

Bu nedenle Birinci               A 

 İkinci                B 

D.3.2.2  Her bir takım bir maç kazanır: 

 A – B 90 – 82 

B – A 69 – 62 

Sayı farkı: A        152 – 151 

     B  151 – 152 

Sayı averajı A             1.0066 

B          0.9934 

Bu nedenle Birinci A 

 İkinci    B 

D.3.2.3  Her bir takım bir maç kazanır:  

 A – B 90 – 82 

 B – A 70 – 62  

İki (2) takım aynı sayı farkına (152 – 152) ve bölmeyle aynı sayı averajına (1.000) 
sahiptir.  

Sıralama, grupta oynadıkları tüm maçlarının sonuçlarının sayı averajı kullanılarak 
belirlenecektir. 
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D.3.3  İkiden (2) fazla takım - eşit puan: 

Takım       Oyun  Galibiyet Yenilgi Puan      

A                   5                  4                  1                  9 

B                   5                  4                  1                  9 

C                   5                  4                  1                  9 

D                   5                  2                  3                  7 

E                   5                  1                  4                  6 

F                   5                  0                  5                  5 

 

A, B, C arasındaki sonuç:  A – B 82 – 75 

 A – C 77 – 80  

 B – C 88 – 77 

 

Takım Oyun Galibiyet     Yenilgi    Puan Sayı Farkı Sayı Averajı
  

A  2 1 1 3 159 – 155 1.0258 

B  2 1 1 3 163 – 159 1.0251 

C  2 1 1 3 157 – 165 0.9515 

Bu nedenle Birinci A 

 İkinci B 

 Üçüncü  C 

Eğer üç (3) takımın sayı averajlarında eşitlik varsa, son sıralama grupta oynadıkları 
tüm maçların sonuçlarına göre belirlenir. 

 

D.3.4  İkiden (2) fazla takım - eşit puan: 

Takım       Oyun  Galibiyet Yenilgi Puan      

A                   5                  3                  2                  8 

B                   5                  3                  2                  8 

C                   5                  3                  2                  8 

D                   5                  3                  2                  8 

E                   5                  2                  3                  7 

F                   5                  1                  4                  6 

 

Eşit durumda olan takımların arasındaki maçların sonuçları dikkate alınarak ikinci 
sıralama yapılacaktır. 

 

İki (2) olasılık vardır: 
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I.                                                            
II. 

Takım G Y G Y 

A 3 0 2 1 

B 1 2 2 1 

C 1 2 1 2 

D 1 2 1 2 

 

Durum I: Birinci A 

B, C, D’ nin sıralaması yukarıdaki D.3.3 örneğindeki gibi 
uygulanacaktır. 

Durum II:  A ile B ve C ile D’ nin sıralaması yukarıdaki D.3.2 örneğindeki gibi 
uygulanacaktır. 

Geçerli bir neden olmadan, belirlenmiş bir maça çıkmayan ya da maçın sonu 
gelmeden oyun sahasından çekilen bir takım, maçı hükmen kaybedecek ve 
sıralamada sıfır (0) puan alacaktır. 

Eğer takım ikinci kez hükmen kaybederse, bu takımın oynadığı tüm maçların sonuçları 
geçersiz olacaktır.   
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E – TELEVİZYON (TV) MOLALARI 

E.1 Tanım  

Yarışmanın organizasyon kuruluşu kendi içinde, TV molası uygulanıp 
uygulanmayacağını ve uygulanacaksa, süresine (60, 75, 90 ya da 100 saniye) karar 
verebilir.   

E.2 Kural 

E.2.1 Her bir periyotta normal molalara ek olarak bir (1) TV molasına izin verilir. Uzatma 
periyotlarında TV molalarına izin verilmemektedir. 

E.2.2 Her bir periyodun ilk molası  (takım ya da TV) 60, 75, 90 ya da 100 saniye süreli 
olacaktır. 

E.2.3 Bir periyot içindeki diğer tüm molalar 60 saniye olacaktır. 

E.2.4 Her iki takımın ilk devre sırasında iki (2) mola ve ikinci devre sırasında üç (3) mola 
hakkı olacaktır.  

Bu molalar oyun sırasında herhangi bir zamanda talep edilebilir ve bunların süreleri 
aşağıdaki gibi olabilir: 

 Eğer bir TV molası olarak kabul edilirse, 60, 75, 90 ya da 100 saniye, 
örnek: bir periyodun ilk molası ya da  

 Eğer bir TV molası olarak kabul edilmezse, 60 saniye, örnek: TV 
molasından sonra, takımlardan birisi tarafından istenirse.  

E.3 Prosedür   

E.3.1 İdeal olarak TV molası periyodun son beş (5) dakikası içerisinde alınmalıdır. Ancak, bu 
durumun oluşması garanti değildir.  

E.3.2 Eğer takımlar periyodun son beş (5) dakikasından önce bir mola talep etmemişse, bir 
TV molası topun öldüğü ve oyun saatinin durduğu ilk fırsatta verilecektir. Bu mola hiç 
bir takıma kaydedilmeyecektir. 

E.3.3 Eğer takımlardan birisine, periyodun son beş (5) dakikasından önce bir mola 
verilmişse, bu mola TV molası gibi kullandırılacaktır.  

Bu mola hem TV molası, hem de mola talebinde bulunan takımın molası sayılacaktır.  

E.3.4 Bu prosedüre göre, her bir periyotta minimum bir (1) mola ve ilk devrede maksimum 
altı (6) mola ve ikinci devrede maksimum sekiz (8) mola olacaktır. 

 
 

OYUN KURALLARININ  

VE  

OYUN PROSEDÜRLERİNİN SONU 
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KURALLAR FİHRİSTİ    

- A - 

Ağızlık………………..……….…………………………………………………………………………..………… 12 

Aksama müdahale……….…………………………………………………………………………..………… 33 

Antrenör 

 diskalifiye………………………………………………………………………………..…………… 41, 44 

 görevleri ve yetkileri…………………………………………………………….…………………… 16 

 takım üyesi…………………………………………………………………………..…………..……… 13 

 ayakta durma…………………………………………………………………….……………..……… 16 

 takım liste………………………………………………………………………………………………… 15 

 teknik faul………………………………………………………………………………………………… 43 

Antrenör yardımcısı 

 görevleri ve yetkileri……………………………………..……………………..…………………… 16 

 maç kağıdı.……………………………………………………..………………………..……………… 16 

Atış hali 

 tanım………………………………………………………………….…………………………………… 21 

 oyuncuya yapılan faul……………………………………………..………………………………… 40 

Arkadan illegal savunma……………………………………………………..……………………………… 39 

Avantaj/dezavantaj kavramı………………………………….……………….……………………………… 52 

 

- B - 

Basketbol 

 donanım………………………………………………………………………………………………….. 12 

Başhakem 

 tanım….………………………………………………………………………………………….………… 51 

 yetkileri…………………………………………………………………………………………………..… 51 

Başlayan beş oyuncu……………………………………………………………………………..……………… 15 

Beraberlik…………………………………………………………………….……………………………………… 17 

Beş faul…………………………………………………………………………………………………………… 13, 46 

Beş saniye 

 yakından savunulan oyuncu………………………………………………………….…………… 30 

 oyuna sokma………………..………………………..………………………………………………… 23 

Blok……………………………………………………………………………………………………………………. 38 

 

- C - 

Canlı top……………………………………………………………………………………………………………… 18 

Ceza 

 geri sahaya dönen top…………………………………………….……………………………….. 41 

 diskalifiye edici faul………………………………………………….……………………………….. 41 

 çift faul………………………………………………………………………….…………………………. 40 

 kavga……………………………………………………………………………….……………………… 45 

 serbest atış ihlalleri……………………………………………………………….………………….. 49 

 kendiliğinden yenilgi………………………………………………………………….………………. 27 

 hükmen yenilgi…………………………………………………………………………….…………… 27 
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 müdahale….……………………………………………………………………….…………………..… 34 

 kişisel faul………………………………………………………………………………………………… 40 

 antrenöre verilen teknik faul………………………………………………………………………. 44 

 oyuncuya verilen teknik faul………………………………………………………………………. 44 

 oyun arasında verilen teknik faul………………………………………………………………… 44 

oyuna sokma ihlali……………………………………………………………………..…………….. 24 

 sportmenlik dışı faul……………………………………………………………………………..…… 42 

 ihlaller……………………………………………………………………………………………………… 29 

 

- Ç - 

Çevirmen……………………………………………………………………………………………..……………… 13 

Çift faul………………………………………………………………………………………….…………………… 40 

Çoraplar………….…………………………………………………………………………….…………………….    11 

 

- D - 

Davranış kuralları 

 tanım….……………………………………………………………………………………………….…… 42 

Değişiklik sandalyeleri…………………………………………………………………………………………… 11 

Değişiklik fırsatı…………………………………………………………………………………………….……… 26 

Devamlılık gösteren hareket…………………………………….….……………………………..………… 22 

Devre arası…………………………………………………………………………………………………..……… 17 

Diğer donanım 

 oyuncu tarafından kullanılan………………………………………………….…………………… 14 

Dikeylik 

 tanım………………………………………………………………………..……………………………… 35 

 legal savunma pozisyonu………………………………………………….………………………… 36 

Dikeylik prensibi…………………………………………………………………………………………………… 35 

Dip çizgileri……………………………………………………..……………………………………………..…… 7 

Diskalifiye edici faul……………………………………………………………………………………………… 41 

Doktor………………………………………………………………………………………………………………… 15 

Donanım……………………………………………..……………………………………………………………… 12 

Dripling yapan oyuncunun şarjı ……………………………………………………………..……………… 37 

Dripling yapan oyuncu tarafından şarj………………..…………………………………………..……… 37 

Dripling  

 tanım….…………………………………………………..……………………………….……………… 29 

Düzeltilebilir hatalar……………………………………….…………….……………………………………… 49 

 

- E - 

Eller 

 rakibine temas…………………………..………….……………………….………………………… 38 

 kullanılması………………………………..……………………………….…………………………… 38 

Ev sahibi takım……………………………………………………………..…………….……………………… 14 

 

- F - 

Faul 
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 oyun süresinden sonra……………………………………….……………………………………… 17 

 oyun süresinin sonunda…………………………………..………………………………………… 17 

 tanım……………………………………………………….……………………………………………… 35 

 antrenörün diskalifiye edilmesi………………………..………………………..…………… 41, 44 

diskalifiye………………………………………………………………………………………………… 41 

 topu oyuna sokma sırasında…………………….………………………………………………… 21 

 kavga……………………………………………………….……………………………………………… 44 

 oyuncunun beş faulü…………………………………………………….…………………..…… 13, 46 
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sportmenlik dışı………………………………………………………………………………………… 41 
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Fizyoterapist………………………………………………………………………………………………………… 13 

Formalar 

 renk……………………………………………………………………………………………….………… 13 

 numaralar………………………………………………………………………………………….……… 14 

 

- G - 

Geri saha  

topun dönmesi………………………………………………..……………………………..…..…… 32           

 tanım………………………………………………………………………………………………………. 31 

 

- H - 

Hakem 

 tanım……………………………………………………………………………………………….……… 52 

 anlaşmazlık………………………………………………………………………………………………. 53 

 yer………………………………………………………………………………………………………..… 19 

 yetkiler…………………………………………………………………………………………………….. 52 

 işaretler 

  idari…….……………………………………………………………………………………….. 56 

  saatle ilgili…..………………………………………………………………………………… 56 

  serbest atış yönetimi……..………………………………………….…………………… 61 

  faulün açıklanması………………..……………………………………………………….. 59 

  sayı……………………………………..……………………………………………………….. 56 
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 kararlar için zaman ve mekan………………..…………………………………………………… 52 

 üniforma………………………………………………..………………………………………………… 51 
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Hava atışı durumu………………………………………………………………………………………………. 20 

 

- İ - 

İç giyimler……………………………………………………………………………………………………….…… 13 

İhlal 

 özel durumlar…………………………………………………………………………….……………… 46 

İhlaller 

 tanım…………………………………………………………………………………..…………………… 28 

İstatistikçi……………………………………………………………………………………………………….…… 13 

İtiraz 

 teknik komiserin raporu……………………………………………………………………………… 51 

 prosedür…………………………………………………………………………………………………… 70 

 hakem raporu……………………………………………….…………………………………………… 52 

İtme……………………………………………………………………………….…………………………………… 39 

 

- K - 

Kaptan 

 antrenörün yerini alması ………………………………………….………………………………… 15 

 antrenör ………………………………………………………………………..………………………… 16 

 görev ve yetkileri ……………………………………………………………………………………… 15 

 itiraz …………………………………………………………………………………..…………………… 15 

Kavga………………………………………………………………….……………………………………………… 44 

Kenar çizgileri…………………………………………………………………………….………………………… 7 
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Kişisel temas………………………………………………………………………………………………………… 35 

Kişisel faul………………………………………………………………………………………………….………… 39 

Kompresyon çorabı.……………………………………………………………………………………………… 12 

Kompresyon kolluğu.………………………………………………………………………………….………… 12 

 

- L - 

Legal savunma pozisyonu………………………………………………………………………………….… 36 

 

- M – 

Maç kağıdı 

 kontrol….……………………………………………………………………………………..…………… 52 

 biçim………………………………………………………………………………………………………… 62 

 prosedür…………………………………………………………………………………………………… 63 

Maç topu…………………………….…….…………………………………………….………………………… 51 

Masa görevlileri 

 tanım…..…………………………………………………………………………………………………… 51 

 üniforma…………………………………………………………………………………………………… 51 

Menajer………………………………………………………………………………………………………………. 13 

Misafir takım………………………………………………………………………………………………………… 14   
Mola 

 tanım………………………………………………….…………………………………………………… 24 
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 sayı görevlisinin sorumlulukları…………………………………….……………………………… 53 

 süre görevlisinin sorumlulukları…………………………………………………………………… 54 

  fırsat………………………………………………………………………………………………………… 24 

 

- N - 

Normal basketbol pozisyonu………………………………………………………………………………….. 36 

Numaralar 

 formalarda…………………….………………………………………………………………………… 14 

- O - 

Orta daire …………………………………………………………………………………………………………… 9 

Orta çizgi ………………………………………………………………………………………….………………… 9 
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Oyun 
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Oyun arası 
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Oyuncu 
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 beş faul………………………………………………………………………………………………… 13, 46 
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Oyuncu kontrolü 
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Oyun saati 
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 tanım…………………………………………………………………………….………………………… 17 
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Ön saha 
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Sayı görevlisi 
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Sakatlanma 
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