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BÖLÜM - I 

GENEL HÜKÜMLER 

1. Amaç 

Bu yönergenin amacı, özel müsabaka ve turnuvalar ile ilgili esasları ve tarafların uymaları 
gereken yükümlülükleri belirlemek, müsabakaların belli standartlar ve şartlarda azami sportif 
performansla oynanmasını sağlamaktır.  

2. Kapsam 

Bu yönergenin kapsamı, Türkiye Basketbol Federasyonu faaliyet programında yer alan resmi 
müsabakalar dışında kalan, kulüpler veya kurumlar tarafından Federasyona başvurularak alınan 
onayla organize edilen ve hakem atamaları Federasyon tarafından yapılan müsabakalar veya 
ikiden fazla takımın katılacağı özel turnuvalardır. 

3. Dayanak 

Bu yönerge, Basketbol Federasyonu Ana Statüsü ’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

4. Tanımlar 

Bu Yönergede geçen; 

Federasyon :  Türkiye Basketbol Federasyonu’ nu, 

İl Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerini, 

Kulüp : Basketbol dalında faaliyeti bulunan mevzuata uygun olarak 
kurulmuş ve Federasyon tarafından tescil edilmiş dernek veya 
şirketleri, 

Merkez Hakem Kurulu(MHK) :  Basketbol Federasyonuna bağlı ve ülkemizde hakemlikle ilgili idari 
ve teknik tüm konulardan sorumlu olan kuruluşu, 

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

Federasyon Temsilcisi  :  Faaliyetlerde, Federasyonu temsilen görevlendirilmiş 
organizasyonla ilgili tüm konularda yetkili kişiyi, 

Gözlemci : İllerde yerle lig takımları veya kurumlar/firmalar tarafından 
düzenlenen faaliyetlerde organizasyonla ilgili tüm konularda yetkili 
kişiyi, 

Organizatör Kurum/Firma : Federasyon mevzuatı kapsamında basketbol müsabakaları veya 
turnuvalar organize etmek üzere Federasyon tarafından 
yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri,  

ifade eder. 
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BÖLÜM - II 

ESAS HÜKÜMLER 

Kısım – 1 

Organizasyon 

5. Özel Müsabaka ve Turnuvalar 

Özel müsabaka ve turnuvalar; kulüpler veya kurumlar tarafından organize edilen tek veya belli bir 
formata göre bir sistem dahilinde oynanan müsabakalardır. 

Her türlü özel müsabaka ve turnuva organizasyonu için Federasyondan izin alınması gereklidir. 

Özel müsabaka ve turnuva çeşitleri aşağıdaki gibidir. 

a. Özel müsabaka: Kulüpler arasında yapılan tek müsabakadır. 

b. Hazırlık Turnuvası: En az üç en fazla altı kulübün yer aldığı ve belli bir fikstüre göre 
belirlenmiş maç programına uygun olarak oynanan maçların tamamıdır. Dört kulüpten 
daha fazla katılımla düzenlenen hazırlık turnuvalarında maç programının oyuncu 
sakatlanmasına karşı tedbir alınarak düzenlenmesi gerekir.  

c. Özel turnuva: Özel veya resmi kurumlar tarafından kurum içi veya kurumlar arası kendi 
bünyelerinden veya belirli standartlara haiz oluşturulan takımlar arasında belli bir fikstüre 
göre belirlenmiş maç programına uygun olarak oynanan maçların tamamıdır. 

Kulüpler, yurt içinde ve dışında bir sezonda hazırlık döneminde en fazla iki, sezon içinde bir olmak 
üzere toplam üç hazırlık turnuvasına katılabilir.  Kulüplerin yapacağı özel müsabaka sayısında bir 
kısıtlama yoktur. 

İlgili turnuva herhangi bir kişi veya kuruluş adına düzenleniyorsa, bu kişi (veya varisleri) veya 
kuruluş onayının olduğuna dair izin yazısının Federasyona ibrazı şarttır.  

6. Organizatörler 

Özel müsabaka ve hazırlık turnuvaları; kulüpler veya organizatör kurumlar tarafından, özel 
turnuvalar ise özel veya resmi kurumlar tarafından organize edilir. Organizatör kurumlar, masraf 
ödemeleri dışında herhangi bir kurum ve kuruluşa komisyon veya başka bir ad altında 
organizasyon hizmet bedeli ödemeyecektir. 

İhtiyaç duyulan hallerde Federasyon doğrudan veya yetkilendireceği organizatör kurumlar 
vasıtasıyla özel müsabaka, hazırlık turnuvası veya özel turnuva düzenleyebilir. 

7. Tarihler 

7.1. Kulüpler, Federasyonun yıllık faaliyet programı dahilinde düzenlenen resmi müsabaka 
takvimi başlamadan, sona erdiğinde veya ara verildiğinde özel müsabaka yapabilir veya 
hazırlık turnuvalarına katılabilir.   
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7.2. Yıllık Faaliyet programında yer alan aşağıdaki faaliyetler süresinde hazırlık turnuvası 
düzenlenmesine izin verilmez. 

a. Türkiye Kupası ve elemeleri  

b. Federasyon Kupası ve elemeleri 

c. Cumhurbaşkanlığı Kupası 

d. Yıldızlar Geçidi (All Star) Organizasyonu 

e. Hakem Gelişim Seminerleri  

7.3. Özel turnuvalar yılın her dönemi organize edilebilir. 

7.4. Özel müsabakalara, hazırlık veya özel turnuvalara katılım veya bunlarda yer alan takımlarda 
sporcusunun bulunması resmi müsabakaların tehiri için gerekçe olamaz.  

8. Başvuru 

8.1. Her türlü özel müsabakalar, hazırlık veya özel turnuvalar için organizasyon sorumluluğunu 
üstlenen kulüp veya müsabaka organizatörü kurum Federasyona doğrudan veya İl 
Müdürlüğü kanalıyla başvuruda bulunarak yazılı izin almak zorundadır. 

Yapılacak başvuruda, 

(1) Organizasyona katılacak takımlar, kullanılacak tesisler, müsabaka formatı gibi bilgileri 
içeren genel organizasyon bilgileri,  

(2) Yabancı takım katılması halinde takımın bağlı bulunduğu federasyondan alınmış bilgisi 
ve izni olduğuna dair yazı, 

(3) Organizasyonun yapılacağı tesise ait bilgiler ve tahsis yazısı, 

(4) Müsabaka veya turnuva süresince güvenlik ve sağlık  (doktor ve ambulans) 
hizmetlerinin sağlanacağına dair taahhütname, 

(5) Organizasyonun, organizatör firma veya kurum tarafından düzenleniyor olması halinde 
kurum veya firmaya ait Federasyon izin ve yetki belgesi, 

(6) Maçların bir bölümünün veya tamamının televizyondan naklen veya gecikmeli olarak 
yayınlanması halinde Federasyon mevzuatı kapsamında yapılacak başvuruya ilişkin 
dilekçe ve Federasyon payının yatırıldığını gösterir banka dekontu, 

(7) Maçlarda görev alacak hakem, masa görevlisi, federasyon temsilcisi ve istatistik 
personeli ücretlerinin yatırıldığını gösterir banka dekontu, 

(8) İddaa programında yer alacak özel müsabakalar, hazırlık veya özel turnuvalar için 
takım başına nakit veya banka kanalı ile yapılacak beher organizasyon için; 5.000 TL, 
başvuru ücreti,  

yer almalıdır.  
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8.2. Bu yönerge kapsamında yer alan kriterler dahilinde yapılmış başvurular Federasyon 
tarafından üç gün içinde incelenir ve uygun bulunması halinde onaylanarak izin verilir. Uygun 
bulunmayan veya eksik yapılmış başvurular gerekçesi ile iade edilir. 

8.3. Organizasyonun başlama tarihinden (maçların oynanacağı gün hariç) en az yedi (7) gün 
önce yapılmamış başvurular işleme alınmaz ve organizasyona izin verilmez. 

8.4. Hazırlık turnuvalarının maç programı sporcu sağlığı koruyucu ve sakatlıklarını önleyici 
şekilde yapılması gereklidir. Beş günden uzun süren, bir takımın üç günden daha fazla peş 
peşe maç yapacağı veya günde iki maç oynayacağı şekilde hazırlanmış maç programları 
içeren hazırlık turnuvalarına izin verilmez. 

9. Organizasyon Standardı 

9.1. Her türlü hazırlık veya özel turnuvalar için organizasyon sorumluluğunu üstlenen kulüp veya 
müsabaka organizatörü tarafından aşağıda belirtilen standardın sağlanması gereklidir. 

a. Müsabakaların oynanacağı salonlar, organizasyona katılan takımlardan en üst ligde 
bulunan takımın yer aldığı lig için geçerli olan Yönetim Esasları Yönergesi ve Ligler 
Direktörlüğü SUG standartlarına sahip olmalıdır.  

b. Müsabakalar esnasında gerektiğinde müdahale edebilecek şekilde tam teşekküllü bir 
ambulans ve paramedic ekibi salonda hazır bulunacaktır. 

c. Müsabakalarda yeteri sayıda özel ve resmi güvenlik görevlisi görev yapmalıdır. Güvenlik 
elemanı sayısı başvuru esnasında Federasyona bildirilmelidir. Salonda birden fazla 
sayıda takımın taraftarı bulunuyorsa özel güvenlik tedbirleri alınmalıdır. 

9.2. Hazırlık ve özel turnuvalar için aşağıdaki koşulların sağlanması önemle tavsiye edilir. 

a. Maçlar için numaralı bilet satışı yapılmalı, seyircilerin bu numaralara göre oturmaları 
sağlanmalıdır. 

b. Turnuvalar için poster bastırılmalı ve azami şekilde tanıtım gerçekleştirilmesi için 
çalışmalar yapılmalıdır. 

c. Federasyon, talep olması halinde maçların, TBF İstatistik Canlı yayın sisteminden 
yayınlanması sağlayacaktır. Ayrıca bu müsabakaları tbl.org.tr web sitesinde haber 
yapacak, maç sonuçlarını sitelerden ve twitter ile facebook uygulamalarından 
duyurulmalıdır. 

d. Kura çekimi ve turnuva öncesi ve maçlardan sonra basın toplantısı düzenlenmelidir. 

e. Salonda turnuva müsabakaları sırasında görev yapacak bir adet anonsçu 
bulundurulmalıdır. 
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Kısım – 2 

Takım Kadroları ve Resmi Görevliler 

10. Resmi Görevliler 

10.1. Federasyon tarafından izin verilmiş ve onaylanmış maçlar için hakem, masa görevlisi, 
federasyon temsilcisi veya gözlemci ve istatistik görevlisi atanır. 

10.2. Özel müsabaka ve turnuvalarda görev yapacak resmi görevliler aşağıdaki gibidir. 

a. Organizasyon sorumluluğunu üstlenen kulüp veya kurumun talebine bağlı olarak iki veya 
üç hakem, 

İstisna: 

Minikler kategorisinde veya 3x3 Açıkhava Basketbol etkinliklerinde organizasyonu 
üstlenen kulüp veya kurumun talebine bağlı olarak tek hakem görevlendirmesi yapılabilir. 

b. Üç masa görevlisi, 

İstisna: 

Minikler kategorisinde, 3x3 Açıkhava Basketbol etkinliklerinde veya müsabakaların 
oynanacağı tesislerdeki teknik teçhizata bağlı olarak ihtiyaç duyulmaması halinde 
organizasyonu üstlenen kulüp veya kurumun talebine bağlı olarak daha az sayıda masa 
görevlisi görevlendirmesi yapılabilir. Eksik masa görevlisi görevlendirilmesi halinde 
maçlarda oluşabilecek sorunlar organizasyonu üstlenen kulüp veya kurumun 
sorumluluğundadır. 

c. Bir federasyon temsilcisi veya gözlemci,  

d. Organizasyon sorumluluğunu üstlenen kulüp veya kurumun talebi olması halinde 
istatistik görevlisi, 

10.3. Hakemler, görevlerini yapma konusunda Uluslararası Oyun Kuralları ve bu konuda 
yayınlanmış Yönerge hükümlerine tabidirler. Hakemlerin karşılaşmaların teknik sonuçları 
hakkındaki onayları kesindir. Organizasyon sorumluluğunu üstlenen kulüp veya kurumun 
talebi ile değişik kurallar uygulanamaz. 

10.4. Maçlarda resmi müsabaka cetveli kullanılacaktır. 

10.5. Karşılaşmaların hakemleri, masa görevlileri ve federasyon temsilcisi veya gözlemcisi Merkez 
Hakem Kurulu tarafından atanır.  

Yerel lig takımları arasında organize edilen hazırlık turnuvaları ile illerdeki özel turnuvalara 
hakem, masa görevlisi ve gözlemci tayinleri Merkez Hakem Kurulu tarafından verilecek yetki 
ile kısmen veya tamamen İl Hakem Kurulu tarafından yapılabilir.  

Hakemlerin atama şekli ve yetkisi organizasyon izin yazısında belirtilir. 

Özel Müsabaka ve Turnuva Yönergesi  - 9 - Y/K: 27.07.2015 



 
 

11. Resmi Görevli Ödemeleri 

11.1. Müsabaka görevlilerine ödenecek görev ücretleri Federasyon tarafından belirlenmiş rayiç 
bedeller esas alınarak hesaplanır ve organizasyon öncesi Federasyon hesabına yatırılır. 
Paranın yatırılmaması veya eksik yatırılması durumunda görevlendirme yapılmaz. 

11.2. Müsabakalarda görev yapan hakem, masa görevlisi ve gözlemcinin müsabaka sayılarına 
bağlı olarak tahakkuk eden ücretleri için gözlemci tarafından bordro hazırlanır ve görevlilere 
imzalatılarak Federasyona gönderilir. 

11.3. Müsabakalarda TBF istatistik ekibi görev yapması halinde bu kişilerin bordroları Federasyon 
tarafından hazırlanır. 

11.4. Tüm görevli ödemeleri hak sahiplerinin banka hesap numaralarına yatırılmak suretiyle yapılır. 
Özel veya acil durumlarda görevlilere nakden ve elden ödeme yapılması gerekmesi halinde; 

a.  Federasyonun yazılı bilgi ve onayı bulunması, 

b. Ödemelerin bordro veya benzeri gider makbuzu mukabilinde organizasyon mahallinde 
yapılması, 

c. Ödemeye ait belgelerin muhafaza edilmek üzere Federasyon veya İl Temsilciliğine teslim 
edilmesi, 

gereklidir.    

11.5. Organizasyonun gerçekleştirildiği mahalde yeterli sayıda ve/veya nitelikte hakem veya masa 
görevlisi olmaması veya başka illerden hakem talep edilmesi halinde bu kişilere ait ulaşım ve 
gerekli olması halinde konaklama giderleri organizasyonu üstlenen kulüp ye da kurum 
tarafından karşılanır. 

12. Kulüpler 

12.1. Özel müsabaka ve turnuvalarda, Federasyonun izni olmak kaydıyla yabancı ülkelerden takım 
yer alabilir. Hiçbir kulüp, FIBA tarafından tanınmayan federasyon veya ülkelere mensup 
kulüplerle hazırlık müsabakası yapamaz, doğrudan karşılaşmasalar dahi bu ülkelere mensup 
kulüplerin yer aldığı turnuvalara katılamaz. 

12.2. Özel müsabaka veya hazırlık turnuvası organize etme yetkisi organizasyonda yer alan 
kulüplerden birine veya müsabaka organizatörüne aittir.  

13. Takım Kadroları 

13.1. Özel müsabaka veya hazırlık turnuvalarına katılan kulüpler kadrolarında yer verecek 
sporcuların ad ve soyadlarını kulüp başlıklı kâğıdına yazarak Federasyona bildirmek 
zorundadır.  

Bu müsabaka ve turnuvalarda; kulübe tescilli sporcular ve kulübe tescilli olmayan en fazla iki 
sporcu yer alabilir. Kulübe tescili bulunmayan bir sporcunun oynatılması durumunda ilgili 
sporcunun tescilli bulunduğu kulüpten alınmış anılan müsabaka veya turnuvada 
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oynamasına  muvafakat edildiğine dair yazının da ibraz edilmesi gerekmektedir. 
Türkiye’de tescilli bulunmayan yabancı uyruklu sporcular için kulüpten izin alınması şartı 
aranmaz. 

13.2. Özel müsabaka veya hazırlık turnuvalarına farklı liglerde yer alan takımlar katılabilir. 
Turnuvada her takımın kadrosu yer aldığı ligin kurallarına uygun olacaktır. Çelişen kurallar 
başvuru aşamasında organizasyon sorumluluğu üstlenen kulüp veya organizatör tarafından 
belirlenecek ve tüm katılımcılara duyurulacaktır.  

13.3. Özel turnuvalara katılan sporcuların ad ve soyadları ile vatandaşlık numaralarının yer aldığı 
listelerin organizasyon sonunda organizasyonu üstlenen kurum tarafından Federasyona 
teslim edilmesi gereklidir. 

13.4. Bu yönerge kapsamında düzenlenen her türlü müsabakada yer alacak sporcular için sağlık 
raporu alınmış olması gereklidir. O sezon için lisanslarını vize ettirmiş sporcular için bu koşul 
aranmaz.  

13.5. Takım kadrosunda yer alacak sporcular resmi müsabakalarını oynadıkları lig maçları için 
geçerli yönergede belirtilen standart ve özelliklere haiz formalarla maçlara çıkacaktır. 

Kısım – 3 

Denetim ve Disiplin Uygulamaları 

14. Denetim 

14.1. Federasyon izni alınarak düzenlenmiş tüm hazırlık ve özel turnuvalar Federasyon gözetim ve 
denetimine tabi olup ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Ayrıca kulüpler veya organizatör 
kurum organizasyonun yapılacağı ildeki mülki amirliklerine bilgi vermek ve emniyet 
tedbirlerini almakla yükümlüdür. 

14.2. Hazırlık ve özel turnuvalar öncesinde ve süresince Federasyon veya yetkilendireceği il 
temsilcilikleri tarafından denetim yapılır. Denetimlerde tespit edilen aksaklıkların 
giderilmemesi halinde izin geçici süreyle askıya alınır veya iptal edilir. 

14.3. Özel müsabaka ve turnuvalardaki hukuki sorumluluklar organizasyonun sorumluluğunu 
üstelenen kulüp veya organizatör kuruluşa aittir. Federasyonun hiçbir konuda yasal 
sorumluluğu yoktur. 

15. Disiplin Cezaları 

15.1. Özel müsabaka veya turnuvalarda gerçekleşecek disiplin ihlalleri halinde Disiplin Yönergesi 
kapsamında gereken işlem yapılır. Bu yönerge kapsamında düzenlenen maçlarda verilen 
cezaların infazı resmi müsabakalarda alınan cezaların infazı ile aynı şekilde gerçekleştirilir. 

15.2. İzni veya yetki belgesi olmayan bi r  müsabaka organizatörü tarafından  özel 
müsabaka veya turnuva organize edildiğinin tespiti halinde, ilgili organizasyonda yer alan 
kulüplere Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.  Bu tür organizasyona katılan kulüplerin ilgili 
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organizasyon kapsamında elde edecekleri tüm ticari gelirlerin (bahis gelirleri, gişe gelirleri, 
reklam ve yayın gelirleri vb.) iki katı oranında para cezası verilir. 

15.3. Kulüplerin bu müsabaka veya turnuvadan elde edecekleri gelirleri bir organizasyon şirketine 
devrettiklerinin tespit edilmesi (bahis gelirleri üzerine konulan temlik, yayın gelirleri 
temliki vb. durumlar) halinde ilgili organizasyonun bu kuruluş tarafından organize edildiğine 
karine teşkil eder. 

Kısım – 4 

Ticari Haklar ve İddaa Programında Yer Alma 

16. Ticari Haklar 

Bu yönerge kapsamında düzenlenen hazırlık ve özel turnuvalardan elde edilecek ticari gelirlerin 
dağılımı ilgili kulüpler arasında yapılacak bir protokol ile belirlenir. Yapılan protokol kapsamında 
oluşması halinde Federasyon payı, organizasyon sorumluluğunu üstlenen kulüp veya müsabaka 
organizatörü tarafından organizasyonun bitiminden en geç üç gün içinde Federasyon hesabına 
defaten yatırılır. 

17. Müsabakaların İddaa Programında Yer Alması 

17.1. Federasyon tarafından onaylanmamış ve/veya bu yönerge kapsamı dışında düzenlenmiş 
özel müsabaka ve hazırlık turnuvaları bahis oyunları (İddaa) programlarında yer alamaz. 

17.2. Özel müsabaka ve hazırlık turnuvalarının İddaa programında yer alabilmesi için: 

a. Takımların tümü Spor Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş kulüp veya TBF Şirketleşme 
Yönergesindeki şartları taşıyan bir şirket veya FIBA tarafından tanınmış federasyonlara 
tescilli takım olmaları zorunludur. 

b. Müsabakalarda federasyon tarafından tescilli, o sezona ait vizesi yapılmış ve 
yönergelerde ön görülen sayıda hakem ve masa görevlileri görev yapması gereklidir. 

c. Takım kadroları ilgili ligin yönerge kriterlerine uygun olmayan takımların müsabaka 
ve/veya turnuvaları Spor Toto/İddaa’ya bildirilmez. 

d. Müsabaka veya turnuvalarda TBF istatistik canlı yayın sisteminin kullanılması ve 
müsabakanın Ulusal ve/veya yerel bir televizyon kanalından yayınlanması veya TBF 
TV’den yayınlanması gereklidir. 

Müsabakaların TBF TV’den yayınlanmasının talep edilmesi halinde yayınla ilgili tüm 
maliyetler organizasyonu üstlenen kulüp ye da kurum tarafından karşılanır. 

17.3. Bir takımın bir sezonda yurt içinde özel müsabaka olarak ve/veya hazırlık turnuvaları 
kapsamında yapacağı Basketbol Süper Liginde yer alan takımlar için en fazla sekiz (8), diğer 
liglerde yer alan takımlar için en fazla altı (6) müsabaka bahis oyunları (İddaa) 
programlarında yer alabilir. 
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BÖLÜM -  III 

SON HÜKÜMLER 

18. Yönergede Yer Almayan Hususlar 

Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında mevcut Kanun, Yönetmelik ve Uluslararası kurallara 
göre TBF Yönetim Kurulu tarafından karar alınır. 

19. Yürürlükten Kaldırma 

01.08.2013 tarihinde Spor Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren 
Özel Müsabakalar ve Turnuva Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

20. Yürürlük 

Bu yönerge Spor Genel Müdürlüğünün Internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

21. Yürütme 

Bu yönerge hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yürütür. 
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