
Türkiye Basketbol Federasyonu
Davranış Kuralları

Basketbolda Saygı



“Vizyonumuz; uluslararası sportif 
rekabette, altyapı gelişiminde, üst düzey 
organizasyonların düzenlenmesinde ve 
basketbolun yönetiminde en başarılı 
federasyon olarak, Türkiye’yi bir numaralı 
basketbol ülkesi haline getirmektir.”
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İleri görüşlü  Her zaman uzun vadeli ve büyük düşünürüz.

Öncü  Her zaman ilk adımı atmaya ve öncülük etmeye hazırız.

Çalışkan  Çok çalışmanın yerini hiçbir şeyin tutmayacağını biliriz.

Saygılı  Başkalarına saygı, yaptığımız her işin temelidir. 

Yaratıcı  Türk Basketbolu’nun büyümesi ve federasyonumuzun 
gelişmesi için her zaman yaratıcı çözümler düşünürüz. 

Tutkulu  Basketbol, ülkemiz ve camiamız için her zaman tutkuluyuz. 

Tecrübeli  Bireysel ve kurumsal tecrübelerimizi yeni nesillerin 
gelişmesi ve yararı için kullanırız.

Adil  Basketbolu, objektif prensipler ve gelişmesine en çok yarar 
sağlayacak kurallar ile yönetiriz.

Kazanan  Sporcularımızın, teknik ve idari kadrolarımızın ve 
tüm paydaşlarımızın kazanmayı hedefleyen bir düşünce yapısı 
benimsemelerini ve geliştirmelerini teşvik ederiz.

Spor ve özellikle basketbol, bireylerin hayatlarını değiştiren, 
toplumları geliştiren bir güce sahiptir. Sağlıklı yaşam bilincini 
destekler, bireyleri eğitir, motive eder ve ülkemiz için önemli bir gurur 
kaynağıdır. Toplumsal gelişime ve sosyal entegrasyona çok önemli 
katkılar sağlar. Türk Basketbolu’nu yöneten kurum olarak misyonumuz 
açıktır: Basketbolun etkisini artırmak.

Basketbol camiasının içinde olan bütün bireylerin davranışları ve tüm 
paydaşların birbirleriyle olan ilişkileri, basketbolun yarattığı etkiyi 
ve başarısını etkiler. Bu açıdan, Türk Basketbolu’nun başarısında 
hepimize önemli görevler düşmektedir. Birlikte çalıştığımız takdirde 
vizyonumuzu gerçekleştirebilir, Türkiye’yi dünyanın bir numaralı 
basketbol ülkesi haline getirebiliriz. 

İşte bu vizyonla oluşturduğumuz TBF Davranış 
Kuralları sayesinde TBF ekibinden sporculara, 
seyircilerden ailelere kadar Türk Basketbolu’na 
dahil olan tüm bireylerin basketbol ile ilgili 
tecrübelerini daha olumlu hale getirmeyi 
hedefliyoruz.

Türkiye Basketbol Federasyonu 
olarak yol haritamızı, sahip 
olduğumuz değerler ışığında 
belirliyoruz.

Misyonumuz: 
Basketbolun etkisini artırmak
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TBF Davranış Kuralları, basketbola olan tutkumuzun ve basketbolda 
saygı unsurunu geliştirmeye yönelik kararlılığımızın somut bir 
göstergesidir.

Bu projenin bizi vizyonumuza, dünya basketbolunun güç 
merkezlerinden biri olmaya bir adım daha yaklaştıracağına inanıyoruz.

TBF Davranış Kuralları, farklı gruplar için belirlediğimiz genel ve bazı 
özel esaslardan oluşmaktadır.

Bu gruplar şunlardır;

Basketbolun temelinde spora ve insanlara saygı duymak vardır. 

Sporumuza saygı duyuyoruz. Bu sebeple her zaman basketbol oyun 
kuralları çerçevesinde ve basketbol ruhuna uygun biçimde mücadele 
edeceğiz. Takım arkadaşlarımıza ve rakiplerimize karşı daima saygılı 
olacağız. Haksız rekabete sebep olacak davranışlara ve yasaklı madde 
kullanımına asla müsamaha göstermeyeceğiz.

İnsanlarımıza saygı duyuyoruz. Bu sebeple yaş, cinsiyet, ırk, etnik 
ve sosyo-ekonomik kimlik, fiziksel eksiklik, inanç, politik görüş ve 
benzeri farklılıklar gözetmeksizin herkese eşit ve adil davranacağız.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da, her türlü ayrımcılığın karşısında olmaya devam 
edeceğiz. 

Türk Basketbolu’nun yarattığı etkinin, basketbol camiasının tüm 
bireylerinin davranışları ve etkileşimi ile doğrudan ilişkili olduğuna 
inanıyor ve buna çok önem veriyoruz.

TBF Davranış Kuralları Kitapçığı, Türk Basketbolu’nda uyulması 
öngörülen bu esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Basketbolda Saygı

İşte bu Türk Basketbolu’dur.

Altyapılar

Genç Basketbolcular

Antrenörler ve Yöneticiler

Aileler

A Takımlar

Yetişkin Basketbolcular

Antrenörler ve Yöneticiler

Hakemler ve Görevliler Seyirciler ve Taraftarlar

TBF
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Yaklaşımımız: 

 • Herkese saygılı ve adil davranacağız. 
 • Olumlu, duyarlı ve yapıcı olacağız.
 • TBF’nin imajına olumlu katkı sağlayacak ve örnek olacak şekilde 

davranacağız. 
 • Herkesin zamanının değerli olduğunu bilerek dakik olmaya özen 

göstereceğiz.
 • TBF’nin değerlerini ve prensiplerini koruyacağız. 
 • Hiçbir şekilde ayrımcılığa izin vermeyeceğiz.
 • Görevimizi kişisel çıkarlar için kullanmayacağız.

 • TBF’nin bütünlüğünü riske atacak davranışlarda bulunmayacağız.

İşimiz:

 • Yaptığımız her işte en yüksek kaliteyi hedefleyeceğiz.
 • İşimizi sürekli olarak geliştirmek için çaba göstereceğiz.
 • Yeni fikirlere açık olacak, iş kalitemizi ve verimliliğimizi artıracak 

yaratıcı yöntemler arayacağız.
 • Yararlı ve saygılı bir biçimde geri bildirimde bulunacağız.

Türk Basketbolu’nun ulusal ve uluslararası platformlardaki 
yöneticisi ve temsilcisi olarak Türkiye Basketbol 
Federasyonu’nun temel sorumluluğu; Türk Basketbolu’nun 
büyümesi için çalışmak ve TBF markasını geliştirmektir.

Bu nedenle, TBF olarak aşağıdaki davranış kurallarına uyacağız.

Türkiye 
Basketbol 
Federasyonu 
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Altyapılar

Bu bölüm, altyapılarımızdaki tüm paydaşların birbirleri ile 
ilişkilerinde uymasını beklediğimiz kuralları içermektedir.

 A Takımlar seviyesinde önemli başarılar kazanmak için 
uyguladığımız sistemin en önemli parçalarından bir tanesi, 
altyapılarımızda yürüttüğümüz çalışmalardır. Gençlerimiz, iyi 
bir basketbolcu olmak için ilk adımlarını bu seviyede atarlar. 

A Takımlar seviyesinde başarılı olmak için, 
uygulanan sistemin her parçasının sağlam 
olması ve aksamadan işlemesi gerekmektedir.
Bizim için öncelikle, çocuklarımızın basketbol oynayarak 
geçirdikleri zamanın olumlu ve motive edici olması çok 
önemlidir. Bu nedenle, eğitim kurumlarıyla işbirliği içerisinde 
basketbol ve okul arasında sağlıklı bir denge kurulmasını 
sağlamalıyız. Bu sayede basketbol kültürünü geliştirerek yeni 
yıldızlar yetiştirebilir ve Türkiye’yi dünya basketbolunun güç 
merkezlerinden biri haline getirebiliriz.
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 • Rakipler, takım arkadaşları, antrenörler ve yöneticiler hakkında, hiçbir 
platformda alaycı tutum ve söylemlerde bulunulmamalı, asılsız 
yorumlar yapılmamalıdır.

 • Tüm sporcular duygularını ve hareketlerini kontrol etmekle 
yükümlüdürler. Şiddet içeren davranışlar ve hakaret içeren söylemler 
asla kabul edilemez.

 • Cinsiyet, yetenek, inanç, sosyo-kültürel ve etnik kimlik gibi 
farklılıklar gözetmeksizin, herkesin kişisel haklarına ve itibarına saygı 
gösterilmelidir.

 • Gereksiz gösterişten uzak durulmalı ve diğer sporcuları küçük 
düşürecek davranışlardan kaçınılmalıdır.

 • Sağlıklı beslenmeye ve uyku saatlerine dikkat edilmelidir.

 • Fiziksel gelişimi hızlandıranlar da dahil olmak üzere, sağlığa zararlı ve 
yasaklı maddeler hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.

Çocuklarımız toplumumuzun ve Türk Basketbolu’nun geleceğidir. 
Kendilerini geliştirebilmeleri, ülkemize yararlı birer vatandaş ve 
basketbol elçisi olabilmeleri için onlara sağlam bir temel vermek 
hepimizin sorumluluğudur.

TBF olarak bizler bu amaç için çalışırken, genç basketbolcuların da 
aşağıdaki davranış kurallarına uymalarını bekliyoruz.

 • Basketbolun bir takım oyunu olduğu, temelinde paylaşım ve 
dayanışmanın bulunduğu unutulmamalıdır.

 • Kazanmak kadar kaybetmenin de basketbolun bir parçası olduğu 
unutulmamalı; her zaman elden gelenin en iyisini yapmak için çaba 
gösterilmelidir.

 • Herkes kendi davranışlarının ve performansının sorumluluğunu almalı; 
kendi hatası için başkasını suçlamamalıdır.

 • Okulda alınan eğitimin, iyi bir basketbolcu olmanın en önemli 
gerekliliklerinden biri olduğu unutulmamalıdır.

 • Oyun kurallarına uyulmalı; hakemlere ve verdikleri kararlara saygı 
duyulmalıdır.

 • Antrenör ve takım yöneticilerinin sözleri dinlenmeli, söylediklerine 
saygı gösterilmelidir.

Altyapılar
Genç Basketbolcular 
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 • Çocuklarımızın beden ve ruh sağlığına herşeyden daha çok önem 
verilmelidir.

 • Genç basketbolcuların okul eğitimlerinde başarılı olmaları teşvik 
edilmeli; antrenman saatleri ve takım organizasyonları öncelikle buna 
göre planlanmalıdır.

 • Antrenmanlar yaş grubuna, oyuncuların yetenek ve seviyesine bağlı 
olarak eğlenceli ve motive edici hale getirilmelidir.

 • Kullanılan malzemeler, antrenman süreleri ve metodlar sporcuların 
yaş, yetenek ve olgunluk seviyelerine uygun olmalıdır.

 • Her çocuğumuza, yeteneklerini geliştirmeleri için eşit fırsat 
tanınmalıdır.

 • Antrenörlerin çocuklar üzerindeki etkisi unutulmamalı; her zaman ve 
her yerde örnek tutum sergilenmelidir.

 • Antrenörler ve yöneticiler duygularını ve hareketlerini kontrol etmekle 
yükümlüdürler. Sözlü veya fiziksel hakaret, istismar ve taciz hiçbir 
şekilde kabul edilemez.

 • Asla şiddet içeren ve kötü örnek teşkil edecek davranışlarda 
bulunulmamalı; ayrımcılıktan ve cinsel istismar olarak algılanabilecek 
her türlü yaklaşımdan kesinlikle kaçınılmalıdır.

 • Genç basketbolculara takım arkadaşlarına, rakiplerine, antrenörlere 
ve yöneticilere karşı daima saygılı olmaları; hiçbir platformda kaba 
ve aşağılayıcı söylem ve davranışlarda bulunmamaları gerektiği 
öğretilmelidir.

 • Altyapıdan itibaren genç basketbolcularımıza ülkelerini temsil 
etmenin gururu, ay-yıldızlı formayı giymenin önemi ve manevi değeri 
aşılanmalıdır.

 • Doğrudan veya dolaylı yoldan hiçbir şekilde bahis oynanmamalıdır; 
sporculara da kesinlikle bunlardan uzak durmaları öğretilmelidir.

 • Genç basketbolculara sağlıklı beslenmenin önemi aşılanmalı; fiziksel 
gelişimi hızlandıranlar da dahil olmak üzere, sağlığa zararlı ve yasaklı 
maddelerin kullanımına izin verilmemelidir.

Antrenörler ve Yöneticiler

Altyapı antrenörleri ve yöneticileri, sporcuların gelişim 
süreçlerinin kilit parçasıdırlar. Sporcuların kişisel gelişimlerine 
yön verirler ve basketbol yaşamlarında belirleyici bir etkiye 
sahiptirler.

Bu nedenle, bütün altyapı antrenörlerinin ve yöneticilerinin 
aşağıdaki davranış kurallarına uymalarını bekliyoruz.

Altyapılar
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 • Çocuklarımızın iyi vakit geçirmek ve sağlıklı gelişmelerini desteklemek 
için spor yaptıkları unutulmamalıdır.

 • Çocuklarımız spor yapmaya teşvik edilmeli, ancak asla 
zorlanmamalıdırlar.

 • Çocuklarımızın kazanmaları veya kaybetmelerine değil, gösterdikleri 
çabaya önem verilmelidir.

 • Basketbol eğitiminin uzun bir süreç olduğu unutulmamalı; 
çocuklarımız hata yaptıklarında eleştirilmemeli, hatalarından ders 
almaları öğretilmelidir.

 • Okulda alınan eğitimin çocuklarımızın geleceği için çok önemli olduğu 
hiçbir zaman unutulmamalı; ilk olarak eğitim hayatlarında başarılı 
olmaları teşvik edilmelidir. 

 • Çocuklarımız, sosyal medya da dahil olmak üzere her türlü platformda 
rahatsız edici ve zarar verici davranışlardan uzak durmaları konusunda 
eğitilmelidir. 

 • Çocuklarımız oyun kuralları çerçevesinde oynamaya teşvik edilmeli, 
anlaşmazlıklarını sözlü ve fiziksel saldırganlığa başvurmadan 
çözmeleri gerektiği konusunda eğitilmelidir.

 • Çocuklarımıza hakem kararlarına, takım arkadaşlarına ve rakiplere karşı 
saygılı olmaları öğretilmelidir.

 • Takım ruhu yaratılmasına katkıda bulunulmalı, takımın bütün fertleri 
desteklenmelidir.

 • Antrenör ve hakem kararlarına saygı duyulmalı ve hiçbir şekilde 
müdahale edilmemelidir. Çocuklarımıza ve diğer ailelere bu konuda iyi 
örnek olunmalıdır.

 • Maçlarda seyirciler için ayrılan bölümlerde durulmalı, saha içine 
girilmemeli, sporculara veya sahadaki oyuna hiçbir şekilde müdahale 
edilmemelidir.

 • Sözlü ve fiziksel istismarı önlemeye yönelik girişimler 
desteklenmelidir.

 • Alkol, sigara ve her türlü zararlı maddeden arınmış bir ortam bilinci 
geliştirilmeli ve bu amaçla yürütülen çalışmalar desteklenmelidir.

 • Çocuklarımıza doğru beslenme ve dinlenme alışkanlıkları 
kazandırılmalıdır.

 • Fiziksel gelişimi hızlandıranlar da dahil olmak üzere, sağlığa zararlı ve 
yasaklı maddelerin kullanımına izin verilmemelidir.

Çocuklarımızın davranışlarının ve basketbola yaklaşımlarının 
şekillenmesinde aileleri çok önemli bir rol oynamaktadırlar.

Bu nedenle, ailelerin aşağıdaki davranış kurallarına uymalarını 
bekliyoruz.

Altyapılar
Aileler



ImageImage
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Başarıya ulaşmak için uyguladığımız sistemin her parçası 
aksamadan çalıştığı sürece, Türk Basketbolu gelişmeye ve 
büyümeye devam edecektir. 

Basketbolu, Türkiye’de ailelerin çocukları için en çok tercih 
ettiği spor dalı haline getiren bu sistem; uluslararası spor 
kamuoyunun, medyanın ve sponsorların da büyük ilgisini 
çekmektedir.

Sporcular, antrenörler, yöneticiler, hakemler veya seyirciler 
istenmeyen davranışlar sergilediklerinde, Türk Basketbolu’nun 
olumlu imajı ve uluslararası spor çevrelerindeki saygın konumu 
bu durumdan dolayı zarar görebilmektedir.

Çalışmanın bu bölümünde yer alan kurallar, 
basketbolun içinde yer alan yetişkinleri daima 
gerçek sportmenlik bilinciyle davranmaya teşvik 
etmeyi hedeflemektedir.

A Takımlar
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 • Sporcular öfke ve hareketlerini kontrol etmekle yükümlüdürler. 
Hakemlere sözlü ve fiziksel itirazda bulunulmamalı, rakiple veya 
takımdaki diğer sporcularla münakaşaya girilmemeli, tahrik edici 
hareketlerden uzak durulmalıdır.

 • Maçtan önce, maç sırasında ve sonrasında şiddet içeren veya 
provokatif davranışlarda bulunulmamalıdır.

 • Kamuoyu önünde ve sosyal medya da dahil olmak üzere hiçbir 
platformda hakemlere, takım arkadaşlarına ve rakiplere yönelik 
eleştiride bulunulmamalıdır.

 • Asla doping yapılmamalıdır. TBF Doping Yönergesi ve WADA tarafından 
belirlenen kurallar incelenerek, bunlara riayet edilmelidir.

 • Doğrudan veya dolaylı yoldan hiçbir şekilde bahis oynanmamalıdır; 
kesinlikle uzak durulmalıdır. 

Sporcular, Türk Basketbolu’nun en çok göz önünde bulunan 
aktörleridir. 

Basketbolun doğasında takımın kazanması için mücadele etmek 
vardır; fakat ‘her ne pahasına olursa olsun’ yaklaşımı ile değil, 
doğru davranışlardan ve saygıdan ödün vermeden kazanmayı 
hedeflemeliyiz.

Bu nedenle, tüm yetişkin basketbolcuların aşağıdaki davranış 
kurallarına uymalarını bekliyoruz.

 • Cinsiyet, yetenek, inanç, sosyo-kültürel ve etnik kimlik gibi farklılıklar 
gözetilmeksizin herkesin kişisel haklarına ve itibarına saygı 
gösterilmelidir.

 • Takım ruhu; kişisel hırs ve önceliklerin üzerinde tutulmalıdır.

 • Genç nesillere iyi örnek olacak davranışlar sergilenmelidir. 

 • Basketbolun en önemli unsurlarından olan taraftarlara ve seyircilere 
saygı ve ilgi ile yaklaşılmalıdır.

 • Rakibe karşı haksız avantaj sağlamaya ve rakipleri kasıtlı olarak 
sakatlamaya yönelik hareket ve davranışlarda bulunulmamalıdır.

A Takımlar
Yetişkin Basketbolcular 
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Antrenörler ve yöneticiler takım ruhunun oluşmasında, 
sporcuların gelişiminde ve elde edilen başarılarda çok önemli 
rol oynamaktadırlar. Özellikle antrenörlerin takımları üzerindeki 
etkileri, çoğu zaman tek başına kazanmak ve kaybetmek arasında 
belirleyici etken olabilmektedir.

Bu nedenle, bütün antrenör ve yöneticilerin aşağıdaki davranış 
kurallarına uymalarını bekliyoruz.

Antrenörler ve Yöneticiler

 • Oyuncularla karşılıklı güvene ve saygıya dayalı bir iş ilişkisi 
geliştirmelidir.

 • Teknik ve idari ekip de dahil olmak üzere takımdaki herkesin 
kendi davranışlarının ve performansının sorumluluğunu alması 
sağlanmalıdır.

 • Kişisel eğitime ve gelişime sürekli devam edilmeli; bilgi ve 
tecrübelerin yeni nesil antrenörlere ve yöneticilere aktarılmasına 
önem verilmelidir.

 • Kamuoyu önünde ve sosyal medya da dâhil olmak üzere hiçbir 
platformda hakemlere, oyunculara veya rakiplere yönelik eleştiride 
bulunulmamalı; pozitif mesajlar verilmelidir.

 • Yapıcı eleştirilerin ve değerlendirmelerin daha iyi ve başarılı olmak 
için yararlı olacağı unutulmamalıdır.

 • Maçlarda haksız avantaj sağlamak amacıyla hakemler ve rakip 
üzerinde baskı yaratacak yöntemlere başvurulmamalıdır.

 • Doğrudan veya dolaylı yoldan hiçbir şekilde bahis oynanmamalıdır; 
kesinlikle uzak durulmalıdır.

A Takımlar
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Hakemler ve müsabaka görevlileri, basketbolun 
itibarını koruyan, maçlardaki eşitliği ve saygıyı 
sağlayan en önemli aktörlerdir. 

Hakemler ve Görevliler
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Hakemler

 • Fiziksel ve mental olarak maça hazır hissedilmeyen durumlarda 
(hastalık, sakatlık, ailevi sebepler vb.) atamanın iptali ile ilgili 
olarak yetkililer ile irtibata geçilmelidir.

 • Tarafsızlığı etkileyecek veya bu şekilde değerlendirebilecek 
hususlar olması durumunda yetkililer bilgilendirilmelidir.

 • Hakemlik ile ilgili güncel gelişmeler takip edilmeli, kişisel 
gelişime önem verilmelidir.

 • Görev ile ilişkili olarak, ağırlanma, misafir edilme teklifleri kabul 
edilmemeli ve böyle bir talepte bulunulmamalıdır.

 • Üçüncü kişi ve kurumlardan hiçbir şekilde hediye kabul 
edilmemelidir.

 • Doğrudan veya dolaylı yoldan hiçbir şekilde bahis 
oynanmamalıdır; kesinlikle uzak durulmalıdır. 

 • Oyun kurallarını uygularken dürüst, tutarlı, özenli, objektif ve tarafsız 
olunmalıdır.

 • Basketbolun ruhunu yansıtan yaklaşımlar desteklenmeli ve çevreye 
örnek olunmalıdır.

 • Yöneticilerle, antrenörlerle, sporcularla ve seyircilerle iletişimde 
daima saygılı olunmalıdır.

 • Oyun kuralları doğru uygulanırken, sporcuların sağlığı ve iyiliği 
gözetilmelidir.

 • Maçın ritmine uyum sağlamak ve üst düzey bir yönetim sergilemek 
için maçlara fiziksel ve mental olarak iyi hazırlanılmalıdır.

Hakemlerin aşağıdaki davranış kurallarına uymalarını bekliyoruz.

Hakemler
Görevliler
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Görevliler

 • Tarafsızlığı etkileyecek veya bu şekilde değerlendirebilecek hususlar 
olması durumunda yetkililer bilgilendirilmelidir.

 • Kişisel veya diğer sebeplerden dolayı görevin gerektiği gibi 
yapılamayacağı durumlarda TBF ile irtibata geçilerek gereğinin 
yapılması sağlanmalıdır.

 • Üçüncü kişi ve kurumlardan hiçbir şekilde hediye kabul edilmemelidir.

 • Doğrudan veya dolaylı yoldan hiçbir şekilde bahis oynanmamalı; 
kesinlikle uzak durulmalıdır.

 • Sporcular ve antrenörler, oyun kurallarına ve basketbol ruhuna saygı 
göstermeye teşvik edilmelidir.

 • Hakemleri ve kararlarını yanlış yönlendirecek her türlü hareket ve 
söylemden kaçınılmalıdır.

 • Irkçı, cinsiyetçi ve aşağılayıcı bir dil kullanan veya davranışlarda 
bulunan taraftarlara ve kulüp temsilcilerine karşı gerekli yaptırımlar 
uygulanmalıdır.

 • Yasaklı madde kullanımı da dahil olmak üzere, yasadışı ve spor ruhuna 
aykırı davranış ve uygulamalar gerekli mercilere bildirilmelidir.

Müsabaka görevlilerinin aşağıdaki davranış kurallarına 
uymalarını bekliyoruz.

Hakemler
Görevliler
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Seyirciler ve taraftarlar sağladıkları destek ve motivasyon ile 
basketbolun büyümesinde, gelişmesinde ve daha heyecanlı 
hale gelmesinde çok önemli bir rol oynamaktadırlar. 

TBF olarak, basketbol oynanan her yerde güvenli, rahat ve zevkli 
bir ortam yaratmak için çalışırız. Çünkü tüm basketbolseverler, 
sporcular tarafından desteklerinin değerinin bilindiği ve saygı 
duyulduğu; kurallara uydukları sürece TBF personeli, tesis ve 
takım yöneticileri tarafından profesyonelce, tutarlı ve nazik bir 
şekilde karşılandıkları bir ortam hak etmektedirler.

Seyirciler ve Taraftarlar
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Seyirciler ve Taraftarlar

 • Sahaya girmeye teşebbüs edilmemeli, bir şey atılmamalı ve kavga 
edilmemelidir.

 • Uygunsuz mesaj içeren pankart ve benzeri unsurlar salona 
getirilmemelidir.

 • Satın alınan biletin şartlarına ve varsa kısıtlamalarına, ayrıca 
müsabakaların oynandığı salonun kurallarına uyulmalıdır. Tesislere 
hiçbir şekilde zarar verilmemelidir.

 • Rakibe ve müsabaka görevlilerine saygı gösterilmeli ve buna uygun 
davranılmalıdır.

 • Asla küfürlü, cinsiyetçi, ırkçı söylemlerde ve şiddet içeren 
davranışlarda bulunulmamalıdır.

 • Sporculara, antrenörlere, müsabaka görevlilerine ve diğer seyircilere 
asla sözlü hakarette bulunulmamalıdır.

Basketbolun, küfür ve şiddetten arınmış, karşılıklı saygının esas 
olduğu bir ortamda çok daha keyifli olduğuna inanıyoruz. 

Bu nedenle, bütün seyircilerin ve taraftarların aşağıdaki davranış 
kurallarına uymalarını bekliyoruz.
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İşte bu Türk Basketbolu’dur.

Türkiye’yi dünya basketbolunun güç 
merkezlerinden biri olmaya götüren 
süreçte, Türk Basketbolu’yla yolu kesişen 
herkesin olumlu tecrübeler yaşamasını 
sağlamalıyız.
Bu amaçla hazırlanan TBF Davranış 
Kuralları, Türk Basketbolu’nun etkisini 
artıracak esasları belirlemektedir.



sayfa 38



Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından hazırlanmıştır


