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Birinci Bölüm



Amaç
Bu çalışmanın amacı ING Basketbol Süper Ligi (BSL),  Herbalife Nutrition 
Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) ve Türkiye Basketbol Ligi (TBL) için 
Covid-19 pandemisi sürecinde basketbola dönüş protokolünü belirlemek, bu 
liglerde mücadele eden takımlarımızdaki basketbolcu, teknik ekip, idari ve 
destek ekiplerine mümkün olduğunca dezenfekte bir çalışma alanı 
sağlamak, basketbolun tüm paydaşlarının ve ailelerinin sağlığını korumak, 
müsabaka dönemine kadar sporcuların fiziksel ve ruhsal performanslarının 
optimum düzeye çıkartılmasını sağlayarak müsabakaların sağlıklı bir şekilde 
başlamasını mümkün kılmaktır.



Genel Prensipler
Covid-19 pandemisinin etkin olduğu bölgelerde ciddi sağlık sorunlarına 
neden olabileceği ve yaşamı tehdit eden sonuçlar doğurabileceği daima 
akılda tutularak, basketbol sporuna yönelik gerekli önlemler ışığında 
normalleşmenin sağlanması gereklidir. Ancak bu süreçte, sağlık 
konusundaki önceliklerin sportif beklentilerin önünde tutulacağı 
unutulmamalıdır.

Basketbola Dönüş Protokolü, dinamik güncel süreçlere göre revize edilmek 
ve tüm basketbol paydaşlarının Covid-19 pandemisinden en az düzeyde 
etkilenmesini sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Takımlarda görevli personel, teknik ekip ve basketbolcular mümkün olan 
her alanda bireysel hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına 
uyarak bireysel sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

Protokolün temel bakış açısı, saha içindeki oyunun doğasını değiştirmeden 
takımların etkin şekilde mücadele etmesini sağlamak, ancak saha dışında 
mümkün olduğunca sıfır risk yaklaşımı oluşturmaktır. Bu yaklaşım 
sayesinde, bir temas sporu olan basketboldaki riskin, saha dışındaki temas 
azaltılarak minimize edilmesi amaçlanmaktadır.

Her birey ve kurum kendini denetlemeli, federasyonun ve devletin ilgili 
kurumları ile sürekli iletişim içinde olmalıdır. Türkiye Basketbol Federasyonu 
ve kurulları bu protokolün uygulanması konusunda denetleyici konumdadır.

Pandeminin güncel durumuna göre protokolde yapılabilecek değişiklikler, 
basketbolcular ve kulüpler tarafından devletin ilgili kurumlarının 
yayımlayacağı tavsiye ve yönergelerle aynı hassasiyetle takip edilmelidir.



İletişim ve
Koordinasyon

Pandemi sürecinde kulüpler; Türkiye Basketbol Federasyonu ve devletin ilgili 
kurumları ile iletişimin sağlanması için bir ‘Pandemi İletişim Sorumlusu’ 
belirleyecektir.

Belirlenen iletişim sorumlusunun tercihen pandemi sürecinin doğal takipçisi 
olan takım doktoru dışında bir idari görevli olması uygun olacaktır. 

Takım doktoru (sağlık sorumlusu) bu süreçte en önemli görevlerden birini 
üstlenmektedir. Asli hekimlik görevleri dışında iletişim sorumlusu, diğer 
yetkililerle sürekli iletişim içinde olup eğitim, bilgilendirme faaliyetlerini 
yürütmeli, bunun yanı sıra tarama testleri, semptom takipleri, şüpheli ve 
pozitif vaka yönetiminin hatasız sağlanmasını da temin etmelidir.

Kulüplerde tesis, salon ve antrenman olanakları ile ilgili beklentiler 
konusunda farklılıklar olabileceği için kulüp özelinde karar alınması, alınan 
kararların kulüp içinde benimsenmesi ve uygulanması için sporcu, teknik 
ekip, destek ekibi, yönetim ve tesis görevlisinin de içinde olduğu kulüp içi 
‘Pandemi Kurulu’ oluşturulması önerilir.

Yabancı uyruklu basketbolcuları olan takımlarda, basketbolcuların ana diline 
hâkim bir tercümanın takım pandemi kurulunda görevlendirilmesi, olası 
pozitif test sonucu senaryosunda basketbolcuların ve ailelerinin 
bilgilendirilmesi, kaygı ve taleplerinin giderilmesi konusunda
faydalı olacaktır.



Eğitim ve
Bilgilendirme

Pandemi sürecinde alınacak önlemlere bireysel uyumun arttırılması için kulüp 
idarecilerinin ve teknik ekiplerin protokole bağlı olması esastır.

Bu nedenle süreç sırasında takım doktoru ile sağlık sorumluları (doktor, 
fizyoterapist, masör) TBF Spora Dönüş Protokolü’ndeki detaylara hâkim olmalı 
ve protokol ile ilgili sağlık ekipleri, sorumlular tarafından bilgilendirilmelidir.

Sağlık sorumlusunun protokoldeki detaylara uyum konusundaki en büyük 
destekçileri konumundaki teknik ekiplere eğitim verilmeli ve önerilerin eksiksiz 
yerine getirilmesi sağlanmalıdır.

Sağlık sorumlusu ve sağlık ekipleri, pandemi sürecinde basketbolcuları 
protokoldeki detaylar ve dikkat edilmesi gereken bireysel önlemler konusunda 
bilgilendirmeli, dönemsel olarak önlemlere uyum konusunda dijital gruplar ve 
sosyal medya üzerinden hatırlatma mesajları yayımlanmalıdır.



İkinci Bölüm



Takvim ve
Statü Yönetimi

Bu bölümdeki tüm tarih ve lige özel detaylar BSL için geçerlidir. Bölümün 
sonunda KBSL ve TBL için tarihleri gösteren tabloya yer verilmiş olup, detaylı 
çalışmalar ilgili liglerdeki kulüplere ayrıca tebliğ edilmiştir. KBSL ve TBL için 
tüm tarih ve lige özel detaylara ise Ek 3 ve Ek 4’te yer verilmiş olup, detaylı 
çalışmalar ilgili liglerdeki kulüplere ayrıca tebliğ edilmiştir.



Önceki sezonlarda olduğu gibi sezon 16 takımın katılımıyla çift 
devreli lig usulü normal lig ve play-off müsabakaları olmak üzere 
iki aşamada oynanır ve tamamlanır.

Normal lig müsabakaları sonunda programlanan tüm 
müsabakaların tamamlanmasıyla Uluslararası Basketbol Oyun 
Kuralları’na göre belirlenen puan sistemi esas alınarak yapılan 
sıralamaya göre;

a) İlk sekiz sırayı alan takımlar play-off (3/5/5 müsabaka  
.....üzerinden) oynamaya hak kazanır.
 
b) Dokuzuncu ila on dördüncü sırada yer alan takımlar sezonu  
.....tamamlamış.olur.

c) On beşinci ve on altıncı sıradaki takımlar bir alt lige tenzil  
.....edilir.

Takım
Takım
Takım
Takım
Takım
Takım
Takım
Takım
Takım
Takım
Takım
Takım
Takım
Takım
Takım

Takım1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1 Normal Sezon Süreci (1. Etap)



Karar Tarihi:

Sezon Tarihleri: 

Süre:

Müsabaka
Sayısı:

Bu etap planının uygulanacağına dair son karar,
14 Ağustos 2020 itibarıyla verilecektir

Normal Sezon
1. Devre                   26 Eylül 2020 

Normal Sezon
2. Devre                   15 Ocak 2021 

Türkiye Kupası          9 Şubat 2021 

Play-off Dönemi         12 Mayıs 2021 

30 Hafta + Play-off süreci

Normal sezon  

Play-off            

240 müsabaka

17 - 27 müsabaka

11 Ocak 2021

3 Mayıs 2021

14 Şubat 2021

15 Haziran 2021  

-

-

-

-



14 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla normal sezon sürecine (1. Etap) başlanamazsa 
veya normal sezon süreci (1. Etap) başladıktan sonra ilk 8 hafta içerisinde 
müsabakalar süresiz durdurulmuşsa, 2. Etap’a geçilme kararı alınır ve BSL’de 
oynama hakkı olan takımlar sekizli iki gruba ayrılır. Sezon, her iki grupta çift 
devreli lig usulü normal lig ve play-off müsabakaları olmak üzere iki aşamada 
oynanarak tamamlanır.

1. Etap başlamadan doğrudan 2. Etap başladıysa ve normal lig müsabakaları 
sonunda her iki grupta da programlanan tüm müsabakalar tamamlanmış ise 
Uluslararası Basketbol Oyun Kuralları’na göre belirlenen puan sistemi; eğer 1. 
Etap müsabakaları başladıktan sonra 2. Etap uygulandıysa Ek-1’de yer alan 
puan sistemine göre düzenlenmiş BSL sıralaması esas alınarak yapılan grup 
sıralamasına göre;

Her grupta ilk dört sırayı alan takımlar (toplam sekiz takım) play-off 
müsabakalarını (3/5/5) oynamaya hak kazanır. 

Play-off eşleşmelerinde; ilk iki turda grubu üst sırada bitirmiş takımlar, finalde 
aynı sırada bitiren takımların eşleşmeleri halinde ise play-off müsabakaları 
başlayana kadar oynanmış müsabaka sonuçları esas alınarak ekte yer alan 
puan sistemine göre üstte yer alan takım ev sahibi avantajı kazanır.

Gruplarında beşinci ve altıncı sırada yer alan takımlar sezonu tamamlamış 
olur.

Yedinci sırada yer alan takımlar, diğer grubun sekizincileriyle 3 müsabaka 
üzerinden play-out müsabakaları oynar. Eşleşmelerin kaybedenleri alt lige 
tenzil edilirken, kazananları sezonu tamamlayıp ligde kalma hakkını
sürdürmüş olur. 

Kısaltılmış Sezon
Süreci (2. Etap)

a)

b)

c)

d)

2



Takımların gruplara dağılımı aşağıdaki şekilde yapılır:

1. Etap başlamadan önce 2. Etap uygulamasına geçilmesine karar verilmesi 
halinde 2019-2020 sezonu için tescil edilmiş BSL sıralaması esas alınarak; ilk 
dört sıradaki takımlar 1. torbadan, beşinci ile sekizinci sırada yer alan 
takımlar 2. torbadan, dokuzuncu ila on ikinci sıradaki takımlar 3. torbadan, 
kalan takımlar ise 4. torbadan kuraya girer ve aynı torbadaki takımlar iki 
gruba ayrılacak şekilde kura çekimi gerçekleştirilir. 

1. Etap başladıktan sonra 2. Etap uygulamasına geçilmesine karar verilmesi 
halinde ise ekte yer alan puan sistemine göre düzenlenmiş BSL sıralaması 
esas alınarak takımlar (1,4,5,8,9,12,13,16 sıra bir grup, 2,3,6,7,10,11,14,15 diğer 
grup olmak üzere) 2 gruba ayrılır.

a)

b)

Hangi aşamada olursa olsun 2. Etap’a geçilmesi halinde lig fikstürü yeniden kura 
çekilerek belirlenir.

1. Etap başladıktan sonra 2. Etap uygulamasına geçilmesi halinde;

Takımların 1. Etap’ta oynadıkları tüm müsabaka sonuçları (galibiyet, 
mağlubiyet, atılan sayı ve yenen sayı) grubuna taşınır.

Çekilen kura sonuçlarına göre oluşan yeni fikstürde takımlar 2. Etap’ta 
grubundaki her takımla iki devreli lig usulüne göre müsabaka oynar.

Grup müsabakaları tamamlandıktan sonra grup sıralaması veya herhangi 
bir nedenle tamamlanamaması halinde sezon sıralaması ekte yer alan 
puan sistemine göre belirlenir.

a)

b)

c)

Takım

Takım

Takım

Takım

Takım

Takım

Takım

Takım1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Takım

Takım

Takım

Takım

Takım

Takım

Takım

Takım1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kısaltılmış
Sezon Süreci



Karar Tarihi:

Sezon Tarihleri: 

Süre:

Müsabaka
Sayısı:

14 Ağustos 2020 veya 26 Eylül 2020 - 16 Kasım 2020
arasında herhangi bir tarih

Normal Sezon              9 Ocak 2021   –  26 Nisan 2021

Türkiye Kupası          Oynanmaz

Play-off Dönemi         11 Mayıs 2021 –  15 Haziran 2021

14 Hafta + Play-off / Play-out süreci

Normal sezonda (sadece 2. Etap kısmında) 112 müsabaka

Play-off            

Play-out            

17 - 27 müsabaka

4 - 6 müsabaka



Herhangi bir durumda 3. Etap’a geçilme kararı verildiği anda BSL’de oynama 
hakkı olan takımlar, dörderli dört gruba ayrılırlar. Sezon, her dört grupta çift 
devreli lig usulü normal lig ve play-off müsabakaları olmak üzere iki 
aşamada oynanır ve tamamlanır.

1. Etap ve/veya 2. Etap’tan 3. Etap’a geçildiyse, Uluslararası Basketbol Oyun 
Kuralları’nda belirtilen puan sistemi esas alınarak yapılan grup sıralamasına 
göre;

Her grupta ilk iki sırayı alan takımlar (toplam sekiz takım) play-off 
müsabakalarını (3/3/3) oynamaya hak kazanır.

Play-off eşleşmelerinde; ilk turda grubu üst sırada bitirmiş takımlar ile 
yarı final ve finali aynı sırada bitiren takımların eşleşmeleri halinde ise 
play-off müsabakaları başlayana kadar oynanmış müsabaka sonuçları 
esas alınarak ekte yer alan puan sistemine göre üstte yer alan takım ev 
sahibi avantajı kazanır.

Play-off çeyrek final müsabakaları eşleşmeleri: 
A Grubu 1.’si – B Grubu 2.’si
C Grubu 1.’si – D Grubu 2.’si
B Grubu 1.’si – A Grubu 2.’si
D Grubu 1.’si – C Grubu 2.’si
Play-off yarı final müsabakaları eşleşmeleri:
E - F
G - H

Sezonu Sonuçlandırma
Süreci (3. Etap)

a)

Gruplarında üçüncü sırada yer alan takımlar sezonu tamamlamış olur.b)

Gruplarında dördüncü sıradaki takımlar (dört takım) arasında tarafsız 
sahada tek devreli lig usulü turnuva düzenlenir. Grup müsabakaları 
sonunda son iki sırada yer alan takımlar tenzil edilir.

c)

(Serinin galibi E)
(Serinin galibi F)
(Serinin galibi G)
(Serinin galibi H)

3



Takımların gruplara dağılımı aşağıdaki şekilde yapılır:

1. Etap başladıktan sonra 3. Etap uygulamasına geçilmesine karar 
verilmesi halinde Ek-1’de yer alan puan sistemine göre düzenlenmiş BSL 
sıralaması esas alınarak takımlar yukarıdaki şekilde gruplara ayrılır. 

2. Etap başladıktan sonra 3. Etap uygulamasına geçilmesine karar 
verilmesi halinde ise gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar 1. torbadan, 
3. ve 4. sırada yer alan takımlar 2. torbadan, 5. ve 6. sırada yer alan 
takımlar 3. torbadan, 7. ve 8. sırada yer alan takımlar ise 4. torbadan kura 
ile gruplara ayrılır.  

a)

b)

Hangi aşamada olursa olsun 3. Etap’a geçilmesi halinde lig fikstürü yeniden 
çekilecek kura ile belirlenir. Eğer 1. Etap ve/veya 2. Etap başladıktan sonra 3. 
Etap’a geçilmişse;

Hangi aşamada olursa olsun 3. Etap’a geçilmesi halinde o aşamaya dek 
oynanan müsabaka sonuçları dikkate alınmaz ve kurayla belirlenen 4 
takım eşit şartlarda grup müsabakalarına başlar.

Çekilen kura sonuçlarına göre oluşan yeni fikstürde takımlar 3. Etap 
grubundaki her takımla iki devreli lig usulüne göre müsabaka oynar.

Grup müsabakaları tamamlandıktan sonra grup sıralaması veya herhangi 
bir nedenle tamamlanamaması halinde sezon sıralaması, ekte yer alan 
puan sistemine göre belirlenir.

a)

b)

c)

Takım

Takım

Takım

Takım1.

2.

3.

4.

Takım

Takım

Takım

Takım1.

2.

3.

4.

Takım

Takım

Takım

Takım1.

2.

3.

4.

Takım

Takım

Takım

Takım1.

2.

3.

4.

Sezonu
Sonuçlandırma

Süreci



Bu senaryo, acil durum planıdır ve son çare olarak uygulanacaktır. 
Tarihler duruma göre belirlenecek olup ihtiyaç duyulması halinde play-off 
statülerinde değişikliğe gidilebilecektir.

Karar Tarihi:

Sezon Tarihleri: 

Süre:

Müsabaka
Sayısı:

16 Kasım 2020 sonrası

Daha sonra açıklanacak

Türkiye Kupası:          Oynanmaz

6 hafta + play-off süreci

Normal sezonda (sadece 3. Etap kısmında) 48 müsabaka

Play-off                   14 - 21 müsabaka

Play-out                   3 günde 6 müsabaka



2020-2021 sezonu normal lig müsabakaları başladıktan sonra herhangi bir 
etapta müsabakaların durması ve devamına imkân kalmadığına karar 
verilmesi halinde ekte yer alan puan sistemine göre sezon sıralaması 
belirlenerek lig şampiyonu ilan edilmez ve takım tenzili yapılmaksızın lig tescil 
edilir.  

4

Notlar: 

Gerekli görülmesi halinde etaplardaki play-off müsabaka sayılarında 
değişiklik yapılabilir.

Açıklanan Avrupa kupası müsabakaları tarihlerinde değişiklik olması veya 
müsabakaların durdurulması durumunda tarafımızdan açıklanan tarihlerde 
değişiklik yapılabilir.

8 Şubat 2021’den sonra herhangi bir tarihte müsabakaların durdurulması 
halinde TBF planlanan normal sezon ve play-off müsabakalarının farklı bir 
takvimde bitirilmesi veya beyaz sezon ilan edilmesi yönünde karar verebilir.

Oluşan şartlar sonucu 1. Etap ve 2. Etap müsabakaları hiç başlatılamamışsa 
(2020-2021 sezonunda hiç müsabaka oynanamamışsa) ve sezonun bitiş 
tarihinde değişiklik yapılabiliyorsa TBF, kulüplerin onayını almak kaydıyla 
açıklanan statüler harici bir statü uygulanmasına karar verebilir.

Beyaz Sezon

a)

b)

c)

d)

Pandemi sürecine bağlı gelişmelere göre TBF uygulama değişikliği yapabilir.



Üçüncü Bölüm



Basketbolculara, teknik ekiplere, kulüp çalışanlarına ve salon çalışanlarına 
sağlıklı, dezenfekte ve güvenli ortamı oluşturmaktır. Bu nedenle kulüp 
yöneticileri, tesis sorumluları ile birlikte gereken önlemlerin alınmasını 
sağlayacak ve uygulamaların takibini yapacaklardır.

Amaç

Salon ve Tesis
Yönetimi



Genel Kurallar ve Önlemler

Salon içindeki yaşam, sosyal mesafe kurallarına göre organize 
edilmelidir.

Salon ve tesise kulüp çalışanları, basketbolcular ve diğer çalışanlar 
dâhil maskesiz kimse alınmamalıdır. Tesis içindeki tüm kapalı 
alanlarda maske takılmalıdır. 

Tesise giriş öncesi herkes el antiseptiği kullanmalı ve yeterli sayıda 
el antiseptiği her alanda bulundurulmalıdır.

Az sayıda çalışan ile en üst düzey güvenliğin sağlanması için 
önlemler alınmalıdır.

Basketbolcu, ekip ve çalışanların günlük aktivite ve organizasyon 
bilgileri ile isim listeleri takip edilmelidir. Görevli olmayan ve 
listelerde olmayan hiç kimse salonlara alınmamalıdır.

Tesis girişinde izole bir bekleme alanı/salonu oluşturulması 
gereklidir. Bu salon sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmelidir.  



Müsabaka Dışı Yönetim
Tesis girişleri ve ortak kullanımda olan diğer alanlara Covid-19 
pandemisi ile ilgili bilgilendirme panoları ve yazıları asılmalıdır.

Tesislerin giriş/çıkışlarında görev yapan güvenlik görevlilerinin (fiili 
olarak görev yaptıkları süre boyunca) maske ya da yüz 
koruyucu/siperlik kullanmaları zorunludur.

Tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır.

Tesis girişindeki güvenlik noktasında ateş ölçer cihaz bulundurulmalıdır. 
Ateşi 37,8 dereceden yüksek olduğu tespit edilen kişi/kişiler içeri 
alınmayarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelidir.

Toksik etkileri nedeniyle dünyadaki sağlık otoritelerinin (Dünya Sağlık 
Örgütü, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Amerika Birleşik 
Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) kullanımını 
önermediği dezenfektan püskürtme sistemlerinin (dezenfektan tüneli 
vb. uygulamalar) tesislerde kullanımı yasaktır.

Tesis içerisinde el hijyeni (düzenli yıkama vb.) kurallarına uyulması 
gereklidir.

Kullanımda olan tüm alanlar günde en az 2 kez havalandırılmalıdır. 
Antrenmanlardan sonra alanların dezenfekte edilmesi ve 
havalandırılması için en az 1 saat ayrılmalıdır. Bu süreden önce 
antrenman ve/veya müsabaka yapılmamalıdır. HVAC ile ilgili genel 
uygulamalar ve tedbirler Ek-6’da verilmiştir. 

Asansörlerin havalandırması yeterli olmadığından zorunlu değilse 
kullanılmaması gerekmektedir. Yalnızca özel gereksinimi olan kişiler 
tarafından kullanılabilecektir. Bu kapsamda, asansör içerisinde sosyal 
mesafeyi korumak adına kişi/kişilerin durması gereken alanlar, 
aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle 
belirlenecektir. 

Tuvaletler genişlik açısından sosyal mesafeye uygun değilse aynı anda 
en fazla 1 kişi tarafından kullanılmalıdır. Tuvaletlerde sıvı sabun 
kullanılmalı ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek adına 
muslukların, sıvı sabun ünitelerinin imkan varsa fotoselli olması 
sağlanmalıdır. Tuvaletlerin ana giriş/çıkış kapılarının elle temas 
etmeden açılabilmesi için gereken sistemlerin kurulmasına 
çalışılmalıdır.

a)

b)

c)

ç)

d)

e)

f)

g)

h)
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Tuvaletlerden de virüsün yayılabilmesi mümkün olduğundan tuvalet 
egzoz sistemleri de 7/24 çalıştırılarak bu alanlar negatif basınçta 
tutulmalıdır. Tuvaletlerde bulunan üflemeli el kurutma makineleri 
içerisinde bulunduğu bölgenin havasını çevirdiği için bu süreçte 
kullanılmaması, bunun yerine tek kullanımlık kâğıt havluların 
kullanımı uygun olacaktır. Lavabo, klozet armatürleri ve kapı 
kulplarının sensörlü yapılması tavsiye edilir.

Gün içinde kullanımda olan alanlar saat başı temizlenmeli ve gün 
sonunda dezenfekte edilmelidir.

Kullanılan eldiven , maske vb. tek kullanımlık malzemeler için tesisin 
belirli noktalarında tıbbi atık kutuları bulundurulmalıdır.

Süreç boyunca teknik ekip ve basketbolcuların kullanımı için tesis 
içinde bir adet toplantı odası belirlenecektir. Bu oda kullanıcıların 
birer metre arayla oturacağı şekilde düzenlenmeli, kullanımdan önce 
ve sonra protokollere uygun şekilde havalandırılarak dezenfekte 
edilmelidir.

Tesis girişlerinde bulunan döner kapılar ile içeride bulunan yürüyen 
merdivenlerin bantları, kapı kolları, tırabzan ve asansör düğmeleri 
gibi sık dokunulan yüzeyler 3 saatte bir temizlenmeli ve gerekli 
dezenfeksiyon işleminin yapılması sağlanmalıdır.

Tesisteki ortak alanlar olan; bekleme salonları, koridorlar, asansörler, 
dinlenme odaları ve toplantı odaları günlük olarak temizlenmelidir.

Tesis güvenlik kameralarından her alanı (duş ve tuvaletler dışında) 
takip edecek güvenlik personelleri görevlendirilmelidir. Tesiste 
güvenlik odası bulunmayan salonlarda ise aktif kullanılan noktalarda 
gözlem yapılması önerilir.  

Temizlik elemanları her temas ve kullanım sonrası eldivenlerini 
dezenfekte ederek tıbbi atık kutusuna atmalı ve her işlem sonunda 
eldivenlerini yenisi ile değiştirmelidir.

Profesyonel dezenfeksiyon işlemleri; tesis müdürü, kulüp genel 
menajeri ve takım doktorunun iş birliği ile birlikte yürütülmelidir. Her 
dezenfektasyon işlemi sonrasında gün ve saat belirtilerek yapılan 
işlemler kayıt altına alınarak muhafaza edilmelidir. En geç 
müsabakadan bir gün önce veya müsabaka sabahı tutulan kaydın 
bir kopyası müsabakada görevli lig temsilcisine verilmelidir.

ı)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

ö)

  Eldiven Kullanımı: Yüzey ve malzeme teması gereken durumlarda eldiven kullanılabilir. Ancak eldiven kullanımı ile ilgili bilinmesi gereken en önemli husus, 
eldivenlerin tek seferlik kullanılmasıdır. Eldiven her kullanım sonrası değiştirilmeli, değiştirilmeden önce el dezenfektanı ile yıkanıp çıkarılmalı ve tesis içerisinde 
bulundurulacak tıbbi atık kutularına atılmalıdır. Bu kullanım şekli tüm çalışanlar için geçerlidir. 



Tesis çalışanları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı'nın belirttiği risk 
grubu kriterlerine uyan kişiler varsa bu kişilerin izinli sayılması 
önerilir.

Tesislerin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak 
alanlarının yanı sıra restoran/lokanta ile yeme-içme alanlarında 
bulunan tüm sandalye, koltuk ve masalar kaldırılmalı, mecbur 
olunan durumlarda sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde 
düzenlenmelidir.

Danışma, tesis ve ofis girişleri vb. yerlerde sosyal mesafe kuralının 
göz ardı edilme ihtimaline karşı adı geçen alanlara 1,5 metre 
aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretleri çizilmelidir.

Tesis giriş ve çıkışlarında ziyaretçilerin karşılıklı temasını engellemek 
için tedbir alınmalı, mümkün olduğunca tek yönden giriş, tek 
yönden çıkış yapılması sağlanmalı, bu amaçla yer işaretlemeleri ile 
yönlendirmede bulunulmalıdır.

Covid-19 tanısı konan ya da Covid-19 temaslı olması nedeniyle 
takibe giren personel en az 14 gün çalıştırılmamalıdır.

Çalışan personel içerisinde; ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes 
darlığı vb. hastalık semptomları olanlar hızla ilgili sağlık birimine 
yönlendirilmelidir.

Tesislerde görev yapan personelin yemekleri mümkün olduğunca 
kumanya şeklinde dağıtılmalı, kumanya sunumları tek kullanımlık 
malzemelerle (tabak, çatal, kaşık, bardak vb.) yapılmalıdır.

Tesis müdürü tarafından alınan tedbirler (alınan hijyen ve temizlik 
tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin 
günlük denetim çizelgeleri ile) gerektiğinde ibraz edilmek üzere 
günlük çizelgeler ile kayıt altına alınmalıdır. Tesislerde görevli 
güvenlik, sağlık ve temizlik personeline değişen/yeni iş tanımları, 
Covid-19 kapsamında alınan tedbirler ve yapılması gerekenler 
hakkında teorik/pratik eğitimler vermelidir. 

p)

r)

s)

ş)

t)

u)

ü)

v)



Her ofis alanında antiseptik el temizleme solüsyonları bulundurulmalıdır.

Ofislerde çalışanların maske takması zorunlu olup, el hijyenine dikkat 
etmeleri gereklidir.

Sık yüzey temasında bulunacak ofis çalışanları eldiven kullanmalıdır. 

Ofislerde kişiler arasında en az iki 2 metre çalışma mesafesi olmalıdır.

Ofislerde bireyler, ziyaretçi ve çalışanlar dahil 4 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde 
bulundurulmalıdır.

Kullanılan her masa ve ofis ekipmanı, kullanım sonrası ofis çalışanı 
tarafından dezenfekte edilmelidir.

Ofis mesaisi bittikten sonra tüm ofis alanları temizlik ekipleri tarafından 
temizlenmelidir.

Tüm ofis alanları her gün en az 3 kere (mesai öncesi, öğle arası ve mesai 
sonrasında) havalandırılmalıdır.

Tüm ofis çalışanları, şüpheli semptom olması halinde ilgili departman 
sorumlularına bilgi vermelidir.

Kulüp ofis çalışanlarının ulaşımları için günlük servis kullanımı söz konusuysa, 
servislerin kullanım düzeni güncel T.C. Sağlık Bakanlığı kılavuzları göz önüne 
alınarak organize edilmelidir.

a)

b)

c)

ç)

d)

e)

f)

g)

h)

ı)

Ofis Alanlarının Yönetimi
Tesis içerisindeki teknik ekip, medya, muhasebe, idari yetkililer ve yönetici 
çalışma ofisleri ile tüm toplantı salonları bu kapsama girmektedir. Tüm süreç 
içerisinde bu alanlarda en az sayıda kişi bulundurulması gereklidir. Mümkün ise 
her ofiste (teknik ekip ofisleri ve takım toplantı odası dışında) aynı anda 
maksimum bir kişi bulunacak şekilde ve gün aşırı değişim ile çalışma şekli 
sağlanmalıdır. Bu alanların sorumluluğu öncelikle bireysel olup, sonrasında 
tesis müdürünün olmalıdır. İlgili alanlar hakkında öneriler ve alınması gereken 
tedbirler aşağıda açıklanmıştır:
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Soyunma odaları ve duşlar mümkün olduğunca kullanılmamalı, mecbur 
kalınan durumlarda ise tesis alanı yeterli ve teknik olarak mümkünse birden 
fazla soyunma odası kullanılmalıdır.

Alan yeterli ise kişi başına 6 m² düşecek şekilde düzenlenmelidir. Dolap 
düzenindeki soyunma odalarında basketbolcular arasında birer dolap boş 
bırakılacak şekilde kullanım yapılması önerilmektedir.

Her soyunma odasında el antiseptiği ve kâğıt havlu bulundurulmalıdır.

Basketbolcular ve teknik ekip harici soyunma odasına giren herkes maske 
kullanmalıdır.  

Soyunma odaları her kullanım sonrası temizlenmeli ve havalandırılmalıdır.

Soyunma odasına girecek temizlik ve malzeme ekibi çalışanları eldiven ve 
maske kullanmalıdır.

Soyunma odasında kontaminasyon riski barındıran malzeme sayısı 
azaltılmalı, temas edilen malzemeler günlük temizlenmelidir.

Temiz malzemeler her basketbolcu için ayrı ve tek kullanımlık poşetler
içinde odaya konulmalı, kirli malzemeler her basketbolcu için ayrı olarak
tek kullanımlık poşetler içinde yıkamaya götürülmelidir. Poşetlerin üzerine
temiz/kirli ibaresi konulmalı ve sporcu isimleri yazılmalıdır.

a)

b)

c)

ç)

d)

e)

f)

g)

Soyunma Odalarının Yönetimi3



Kondisyon salonunun kullanımı, mümkün olan en düşük seviyede ve 
kontrollü olarak sağlanmalıdır.

Deplasmanlarda, gerekmedikçe ve ev sahibi kulübün izni olmadan 
kondisyon salonu kullanılmamalıdır.

Basketbolcular hariç kondisyon salonuna maskesiz giriş ve ortak kullanım 
aletlerine eldivensiz dokunmak yasaklanmalıdır.

Kondisyon salonu liste bazlı olacak şekilde kullanılmalı ve kullanım takvimi  
ilgili kişilerle paylaşılmalıdır. Bu alan, çalışma sırasında sirkülasyon oldukça, 
dikkatli ve temassız olacak şekilde, kulüp yetkilileri tarafından organize 
edilmelidir.

Kondisyon salonunda aynı anda bulunacak kişi sayısı mümkün olduğunca 
kısıtlanmalı, destek ekibinden minimum sayıda insan bulunmalıdır. Kişiler, 
her bireye 6 m² alan sağlanacak şekilde çalışmalıdır.

Basketbolcular, salonun kullanımı esnasında cihazlara temas öncesi ve 
temas sonrasında antiseptik el temizleme solüsyonları kullanmalıdır.

Kondisyon salonunun kullanılması halinde, her farklı grup kullanımı 
sonrasında temizlik ekipleri tarafından salon dezenfekte edilerek 
havalandırılmalıdır. 

Tüm çalışma sürecinde herkesin havlusu ayrı olmalı ve herkes havlusunu 
yanında taşımalıdır.

Her aktivite sonrası kullanılan tüm ekipmanların dezenfektan ile 
temizlenmesi önerilir.

Kondisyon ekipmanlarını sahaya taşımak isteyen kulüpler her ağırlık 
istasyonu arası asgari 2 metre boşluk bırakmalıdır.

Kondisyon salonu bu mesafelere olanak sağlamıyor ise grup halinde 
kullanımı önerilmemektedir.

a)

b)

c)

ç)

d)

e)

f)

g)

h)

ı)

i)

Kondisyon / Fitness
Alanlarının Yönetimi
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Bu alanlar ana kullanım amacı dışında kullanılmamalıdır.

Bu süreçte bu alanların ihtiyaç harici kullanımı olabildiğince en aza 
indirilmelidir. 

Medikal alanları kullanacak kişiler, giriş sırasında maske ve eldiven 
takmalıdır. Çıkış sırasında ise kapıda bulundurulacak tıbbi atık kutularına 
maske ve eldivenleri atarak yenisi ile değiştirmelidir. 

Her odada antiseptik el temizleme solüsyonu ve kâğıt havlu 
bulundurulmalıdır.

Doktorlar, fizyoterapistler, masörler ve basketbolcular odalar içerisinde 
maske takmalıdır.

Doktorlar, fizyoterapist ve masörler, tedavi mümkün kılıyorsa eldiven 
kullanmalıdır.

Her temas sonrası eldiven ve maskeler değiştirilmelidir.

Her temas, muayene, tedavi ve masaj sonrası oda havalandırılmalı ve 
temizlenmeli, gün sonlarında dezenfekte edilmelidir.

Fizyoterapi odasında aynı anda maksimum 2 kişi (bir fizyoterapist, bir 
basketbolcu) veya fiziksel alan izin veriyorsa tedavi alanları arasında 6 m² 
olacak şekilde düzenlenerek uygun sayıda kişi olmalıdır.

Masaj odasında aynı anda maksimum 2 kişi (bir masör, bir basketbolcu) 
olmalıdır.

Odalardaki yatak koruyucular ve bezler her kullanım sonrası değiştirilmelidir.

a)

b)

c)

ç)

d)

e)

f)

g)

h)

ı)

i)

Medikal Alanların Yönetimi
Bu alanlar fizyoterapi, masaj, doping kontrol, ilk yardım ve doktor muayene 
odalarını kapsamaktadır. Bu alanlar yoğun, birebir temas riskinin olduğu 
alanlardır. Bu alanlara kontrollü girişin sağlanmasının sorumluluğu öncelikle 
kulüp sağlık birimine, sonrasında da tesis müdürüne aittir. Basketbolcuların 
konu hakkında bilgilendirilmesi kulüpleri tarafından yapılmalıdır.  
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Malzeme odasına günlük giriş-çıkışı sadece bir kişi yapmalıdır.

Malzeme odalarına maskesiz ve eldivensiz giriş önerilmez.

Her odada antiseptik el temizleme solüsyonu ve kâğıt havlu 
bulundurulmalıdır.

Tüm malzeme çalışanları el hijyenlerine dikkat etmeli ve ellerini düzenli 
olarak yıkamalıdır.

Her kullanım sonrası antrenman malzemeleri yıkanmalı/temizlenmelidir.

Her günün sonunda odalar temizlenmeli, havalandırılmalı, kirli malzeme 
kutuları dezenfekte edilmelidir.

Kirli kıyafetler antrenman sonrası basketbolcunun kendisi tarafından, 
malzeme ekiplerince önceden sağlanmış olan tek kullanımlık poşetlere 
konulmalı ve ardından malzeme görevlilerince toplanmalıdır.

Antrenman sahasındaki ve tesis içindeki kirli kıyafetler farklı kutularda 
toplanmalı ve işaretlenmelidir.

Kirli kıyafet kutuları her kullanım sonrası alkol ve dezenfektan ile düzenli 
olarak temizlenmelidir.

Kirli kıyafetler, eldivenli olunsa bile kesinlikle elde taşınmamalı, sadece 
belirlenen poşetler içerisinde taşınmalıdır.

Soyunma odasına dağıtılacak temiz kıyafetler mümkünse her basketbolcu 
için ayrı poşetlere konulmalıdır.

Yıkama ısısı 60 derecenin üzerinde olmalıdır.

a)

b)

c)

ç)

d)

e)

f)

g)

h)

ı)

i)

j)

Malzeme Alanlarının Yönetimi
Malzeme odaları hem malzemelerin dağıtımının yapıldığı hem de 
malzemelerin yıkandığı yıkama odalarını kapsamaktadır. Mümkün ise tesisteki 
diğer malzemelerin yıkandığı alanlardan ayrılmalıdır.

Malzeme odalarının yönetim sorumluluğu kulüp malzeme çalışanına aittir.  
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Tesislerde antrenman süreleri haricinde mümkün olduğu kadar az süre 
geçirilmelidir.

Basketbolcular, teknik ve destek ekipleri tesislere mümkünse antrenman 
kıyafetleri ile gelmelidir. Mecburi durumlar harici soyunma odalarının 
kullanımının minimuma indirilmesi önerilmektedir.

Basketbolcular tesise giriş yaptıktan sonra ortak alanlarda minimum zaman 
geçirmeleri sağlanmalıdır.

Teknik ve destek ekipleri tesise erken gelecekler ise tüm mesafe ve hijyen 
kurallarına uymak zorundadır. 

Takım antrenmanlarına ilk etapta küçük (4-5 kişilik) gruplar halinde 
başlanması önerilir. 

Antrenman sahası içerisinde en az sayıda kişi bulundurulmalıdır.

Bir antrenman esnasında basketbolcular, teknik ve destek ekipleri olmak 
üzere salonda maksimum 20 kişi bulunması önerilmektedir.

Antrenman sırasında basketbolcular, teknik ekip ve kondisyoner dışında 
herkesin tıbbi maske takması önerilmektedir.

Antrenman sırasındaki sıvı ihtiyacı, ayrı ayrı isimlendirilmiş tek kullanımlık 
şişeler ile sağlanmalı, şişeler sahanın belirli bir bölgesinde konumlandırılarak 
basketbolcu tarafından alınmalıdır.

Güvenlik ve temizlik operasyonları sosyal mesafe ve hijyen kurallarına 
uyarak, kulüp çalışanlarının ve destek ekiplerinin işlerini aksatmayacak, 
antrenman süreçlerini etkilemeyecek şekilde kurgulanmalı ve hayata 
geçirilmelidir. Tüm organizasyonlar öncesinde kulüp genel menajeri 
bilgilendirilmelidir.

Gerekli durumlarda soyunma odalarının kullanımı ile ilgili kurallar için 
‘Soyunma Odalarının Yönetimi’ kısmına bakınız.

a)

b)

c)

ç)

d)

e)

f)

g)

h)

ı)

i)

Antrenman İçi Yönetim
Antrenman sahalarında amaç, sahadaki basketbolcuların ve diğer kulüp 
yetkililerinin güvenli ve hijyenik bir ortamda antrenman yapmalarını 
sağlamaktır. Antrenmanlarla ilgili tüm süreç kulüp idari menajerinin 
koordinasyonunda ilerleyecektir. Bu dönemde antrenmanlar basına kapalı 
şekilde sürdürülmelidir.
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Tuvalet ve duş kullanımlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması 
gereklidir.

Tüm ekibin ve diğer çalışanların antrenman sahasına giriş ve çıkış sırasında 
antiseptik el temizleme solüsyonu kullanması gereklidir.

Sağlık ekibi ve malzeme çalışanlarının hijyen kurallarına uyması ve 
mümkünse eldivenli olması önerilir.

Antrenman sahasında kullanılacak ekipmanlar her antrenman sonrası 
düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

Basketbol topları antrenmana katılan sporcu sayısına göre belirlenmeli ve 
toplar antrenmandan en fazla bir saat önce ve antrenman sonrası tekrar 
dezenfekte edilmelidir.

Antrenman sahası içerisinde bulunan diğer alanlar (oda, depo vb.) günlük ve 
düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

 Antrenmanlara misafir-izleyici kabul edilmemelidir.

Saha içerisinde her basketbolcu için ayrı ekipman (havlu, mat, lastik vb.) 
organize edilmelidir. Saha içerisindeki çalışan ve basketbolcu arasındaki 
etkileşim, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre yapılmalıdır.

j)

k)

l)

m)

n)

o)

ö)

p)



Dördüncü Bölüm



Hazırlık Dönemi
Organizasyonu
Yeni sezonun sportif açıdan en yüksek seviyede başarılı geçmesi, insan sağlığı 
açısından ise en düşük risk oranıyla başlaması, devamı ve sona ermesi 
basketbolun tüm unsurlarının kurallara riayet etmesine bağlıdır. ‘İletişim ve 
Koordinasyon’ bölümünde belirlenmesi istenen pandemi iletişim sorumlusunun 
yanı sıra bu dönemde kulüp doktorları, başantrenör ve genel menajerlerin 
hassasiyetle gelişmeleri takip etmeleri, kuralların uygulanmasını sağlamaları ve 
şeffaflık içinde paylaşımda bulunmaları basketbola geri dönüş sürecinin 
başarıyla uygulanabilmesinin temel unsurudur.

Basketbol ekibi içerisinde yer alan kişilerin kulübün doğrudan veya dolaylı 
tüm aktiviteleri başta olmak üzere ‘Bireysel Alınacak Önlemlerin Yönetimi’ 
bölümünde tanımlanan maddeler dahil olmak üzere basketbola özel veya 
genel sağlık tedbirlerine uygun davranış sergilemelerini takip edeceklerdir.

Ekipte yer alan veya temasta oldukları kişilerin günün herhangi bir saatinde 
hastalık belirtisi şüphesi duymaları halinde izleyecekleri yöntemi ve iletişim 
zincirini belirleyerek uygulanmasını sağlayacaklardır.   

Ekipte yer alan herhangi bir kişiye hastalık tanısı konulması halinde gerekli 
işlemlerin başlatılmasını sağlayacaklar ve en kısa sürede pandemi iletişim 
koordinasyon birimine bilgi vereceklerdir.

Basketbola Geri Dönüş Protokolü’nün uygulanmasında karşılaşılan zorluklar 
veya protokolde yer almayan bir durumla karşılaşılması hali, Ligler 
Direktörlüğü’ne rapor edilecektir. Bu haller TBF’nin ilgili kurul ve birimleri ile 
yeniden gözden geçirilecek ve gerekirse yeni uygulama tüm kulüplerle 
paylaşılacaktır.

Bu sorumlulukla karar mercii kişiler olarak kulüp doktorları, başantrenör ve 
genel menajerler;



Kulüplerin sezona hazırlık dönemi; 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ‘ilk aşama 
hazırlık dönemi’ ve 1 Eylül 2020’den liglerin başlangıcına kadar ‘ikinci aşama 
hazırlık dönemi’ olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Her iki 
hazırlık döneminde de uygulanacak program ve yer seçimi kulüplerin 
tasarrufundadır.
  
Sezon hazırlıklarına başlayacak tüm kulüplerin, ‘Salon ve Tesis Yönetimi’, 
‘Tarama Testleri Yönetimi’ ve ‘Yurt dışından Gelen Basketbolcular’ 
bölümlerinde yer alan kurallara göre hareket etmesi zorunludur. Bu kuralların 
tam olarak uygulanamadığı tesislerde antrenmanların yapılıp yapılmama 
kararı kulüp yönetiminin karar ve sorumluluğundadır.

Takımların ilk aşama hazırlık döneminde kendi altyapı veya ikinci takımları da 
dahil olmak üzere başka bir takım ile hazırlık müsabakası yapmasına izin 
verilmez. İkinci aşama hazırlık döneminde ise bu protokolde belirlenen 
koşullara uygunluk göstermek kaydı ile kulüpler hazırlık müsabakaları 
yapabilirler. Hazırlık müsabakalarında uygulanacak prosedürlerle ilgili Ligler 
Direktörlüğü’nün yayımlayacağı bildirge takip edilmelidir. Dış temastan 
olabildiğince kaçınabilmek amacıyla mümkün olan en az sayıda hazırlık 
müsabakası yapılması önerilir. 

Takımların, kendi altyapı veya 
ikinci takımları da dahil olmak 
üzere başka bir takım ile hazırlık 
müsabakası yapmasına izin 
verilmez.

31 Ağustos 2020 tarihine kadar 
İlk Aşama Hazırlık Dönemi   

1 Eylül 2020'den
liglerin başlangıcına kadar
İkinci Aşama Hazırlık Dönemi

Takımlar, protokolde belirlenen 
koşullara uygunluk göstermek 
kaydı ile hazırlık müsabakaları 
yapabilirler. Dış temastan 
olabildiğince kaçınabilmek 
amacıyla mümkün olan en az 
sayıda hazırlık müsabakası 
yapılması önerilir.



Beşinci Bölüm



Müsabaka
Organizasyonu
Müsabaka dönemindeki tesis yönetimi sorumluluğu öncelikle ev sahibi kulübe 
aittir. Ancak, tesis içerisindeki her bireyin kişisel sorumluluğu da oldukça 
önemlidir. Ev sahibi kulüp idari menajeri, tesis müdürü, müsabaka operasyon 
birimi; federasyon, rakip takım yetkilisi ve güvenlik güçleri ile sürekli iletişim 
halinde süreci hassasiyetle yürütmelidir. Bu anlamda, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 
pandemi süreci ile ilgili her türlü bilgilendirme materyali, önceden müsabakaya 
akredite olacak ve tesiste görev alacak her kişiye dağıtılmış olmalı, bilgiler tesis 
içerisinde de poster/afiş şeklinde görünür kılınmalıdır. 



Seyircisiz Müsabakalar
İçin Önlemler

Tesisler müsabaka sabahı veya bir gün önce profesyonel şirketler 
tarafından dezenfekte edilmiş olmalıdır. Dezenfeksiyon sonrası müsabakaya 
kadar geçecek süreçte tesis kullanılmamalıdır.

Tesis girişlerinde yetkili kişiler tarafından herkesin (basketbolcular ve kulüp 
temsilcileri dahil) vücut ısısı ölçümü yapılacaktır. Bu nedenle, tüm tesis 
girişlerinde ateş ölçer cihazlar/termal kameralar bulundurulmalıdır. 

Vücut sıcaklığı 37,8 derecenin üzerinde olan kişilerde (kulak içi ölçümlerde)
2 ila 5 dakika arasında beklenerek ölçüm yenilenmeli, ölçüm sonrası hala 
belirtilenin üzerinde yüksek değer mevcut ise kişi/kişiler tesis içine 
alınmamalı, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelidir.

Müsabaka günü kullanılacak giriş kapılarına antiseptik el temizleme 
solüsyonları konumlandırılmalıdır.

Tesise müsabakadan en erken 2 saat önce giriş yapılmalıdır (müsabakanın 
seyri için zorunlu görevi olan personeller hariç).

a)

b)

c)

ç)

d)
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Tesise sadece gereklilik durumlarında giriş yapılmalıdır.

Basketbolcular, yedek sırasında bulunan takım mensupları ve müsabaka 
hakemleri dışında tesis içerisinde bulunan herkesin maske takarak sosyal 
mesafeyi gözetmesi gereklidir.

Müsabaka operasyonu için ayrı ayrı özel çalışma alanları/ofisleri 
oluşturulmalıdır. Bu çalışma alanları olabildiğince sahaya ve tribünlere uzak 
yerlerde konumlandırılacak olup, içerisindeki çalışan sayısı en aza 
indirilmeli ve sosyal mesafe korunmalıdır.

Saha içi ve dışındaki ısınma alanlarına takımlar dışında kimse girmemelidir.

Ev sahibi takım ve misafir takım oturma alanları ile görevli masasının 
arkasında birer adet antiseptik el temizleme solüsyonu, yeterli sayıda 
maske ve kâğıt havlular bulundurulmalıdır.

Yedek sıraları ve görevli masası oturma düzeni koltuklar arası mümkün olan 
en fazla boşluk olacak şekilde sağlanmalı, bu bölümlerin arkasındaki 
tribünde ilk sıraya müsabaka görevlileri, protokol vb. izleyici alınmaması 
sağlanmalıdır.

Hakemlerin salona ulaşımları, seyahatlerine ilişkin uygulamalar ve 
müsabaka dışı kıyafetleri ile ilgili hususlar MHK (Merkez Hakem Kurulu) 
tarafından belirlenecek ve hakemlere bildirilecektir.

Hakemler dışarıdan gelip soyunma odalarına girişlerine kadar ve müsabaka 
sonrası odadan çıkışlarından itibaren maske takmalıdır. Hakemler 
müsabaka sahasına çıktıklarında maske takmayacaklardır.

Masa görevlileri kıyafetlerini giymiş olarak salona gelecekler ve soyunma 
odasına gitmeksizin doğrudan görevli masasına yerleşeceklerdir. Görevleri 
ile ilgili tüm işlemleri buradan yapacaklardır.

Ev sahibi takımlar müsabaka öncesi yapılacak güvenlik toplantısı için 
yeterli genişlikte ve tercihen doğal havalandırmaya (pencere) sahip bir 
odayı hazırlayacaktır.

Lig temsilcileri görevleri süresince maske takmak zorundadır. Kendi 
tercihlerine bağlı olarak arzu ettikleri takdirde koruyucu siperlik takabilirler.

Cihaz panelleri, tuşları, faul göstergeleri ve açma-kapama anahtarları 
kullanıcıları tarafından dezenfektan ile silinecektir. Ev sahibi takımlar görevli 
masasında dezenfektan bulundurmak zorundadır.
 
Hakem değerlendiricileri ve BSL müsabakalarında video operatörleri, 
istatistik görevlileri, televizyon spikerleri ve yorumcular ile müsabaka anons 
görevlileri görev süreleri boyunca maske takmak zorundadır. Kendi 
tercihlerine bağlı olarak arzu ettikleri taktirde koruyucu siperlik takabilirler.

i)

j)

k)

n)

m)

l)

o)

e)

f)

g)

h)

ı)

ö)



Görevli masasının önü ve yanları, asgari 2 metre yükseklikte olacak şekilde 
şeffaf ve kırılmaz malzeme ile kabin haline getirilmelidir. Kabinde, evrak 
alışverişi için masanın hemen üzerinde olacak şekilde, 20 santimetre 
yüksekliğinde açık bir bölme de bulunmalıdır.

Salon içindeki röportajlar için sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenecek 
röportaj alanları oluşturulup basın muhabirlerinin, basketbolcular ve 
antrenörlerle yakın temasa girmemesi sağlanacaktır.

Talimatlar gereği basın toplantısı düzenlenecek olan liglerde tercihen doğal 
havalandırmaya (pencere) sahip bir oda hazırlanacaktır. Basketbolcular ve 
antrenörler ile basın muhabirleri arasında gerekli sosyal mesafe şartları 
sağlanacaktır.

Basketbolcular dışında kalan teknik ve idari ekipler ile müsabaka hakemleri 
müsabaka önü ve sonunda birbirleriyle tokalaşmamalıdır.

Tesislere giriş için ev sahibi kulüp yönetici ve mensupları ile deplasman 
kulübü yönetici ve mensupları olmak üzere sadece 20’şer kişiye izin 
verilecektir.

BSL müsabakalarında ev sahibi takımlar hakemlerin kullandıkları Precision 
Time cihazlarını her müsabaka öncesi dezenfekte edecekler ve ağzı kapalı 
naylon poşet içinde hakemlere teslim edeceklerdir. Cihazlar hakem odasına 
bırakılmayacaktır.

Takımlarda tüm basketbolcuların müsabaka sırasında üzerinde isimleri 
yazılı kişisel su ve içecek şişeleri ve kişiye özel havluları bulunmalıdır. Şişe ve 
havlulara sadece basketbolcular tarafından temas edilmelidir.

Tesis içerisinde görev yapan tüm çalışanlar mümkün olduğunca yüzey 
temasından kaçınmalıdır.

Tuvaletler her saat başı temizlenmelidir.

Müsabakaların ısınma periyodu öncesi, takımlar soyunma odasına 
gittiklerinde, çeyrek/devre araları ve müsabaka sonunda salon 
havalandırılmalıdır.

Tesis içerisinde hiçbir alanda yemek ve içecek servisi yapılmamalıdır.

Müsabaka sonrası tesis, boşaltıldıktan sonra ev sahibi kulüp ve tesis müdürü 
koordinasyonunda temizlenmelidir.

Müsabakadan bir gün sonra tesis tekrar dezenfekte edilmelidir.

Tesis içine sadece Ek-6’daki tabloda yer alan kişilerin girmesine izin 
verilecektir.

t)

r)

u)

ü)

z)

y)

v)

aa)

bb)

cc)

dd)

p)

s)

ş)



Kısıtlı Sayıda Seyircili
Müsabaka Önlemleri

Belirlenen kapasite oranında bilet satışı yapılmalıdır.

Bilette yer alan oturma yerleri her 4 m ’ye bir kişi olacak şekilde ve damalı 
oturma sisteminde  planlanacaktır. Seyircilerin salon içi hareketleri, TBF 
temsilcileri tarafından takip edilecektir. Salondaki tüm koltukların numaralı 
olması ve yönlendirme ve/veya ilave yer gösterici personelle seyircilerin 
yerlerine oturmaları sağlanmalıdır. 

Seyircilerin genel sağlık tedbirlerine uyularak salona alınması gereklidir. 
Girişlerde ve çıkışlarda bekleme ve yığılma olmasını önlemek amacıyla 
yeterli sayıda kapı açılmalı ve yeterli sayıda personel görevlendirilmelidir. 
Özellikle girişlerde seyircilerin uygun mesafe ile giriş yapmalarına yardımcı 
olacak yer markalamaları yapılmalıdır.

Vücut sıcaklığı 37,8 derecenin üzerinde olan kişilerde (kulak içi ölçümlerde) 
2 ila 5 dakika arasında beklenerek ölçüm yenilenmeli, ölçüm sonrası hala 
belirtilenin üzerinde yüksek değer mevcut ise kişi tesis içine alınmamalı, 
ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelidir. Bu nedenle salona alınmayacak 
kişiye ve tercihine bağlı olarak yanındaki kişilere, bilet bedeli iade edilmesi 
sağlanacaktır. Bu durum bilet üzerinde ve satış sözleşmesinde açıkça yer 
almalıdır.

Girişlerde güvenlik kontrolü, metal kapı ve el dedektörleri ile yapılmalı, 
kesinlikle elle üst araması yapılmamalıdır. Büyük el çantası, sırt çantası 
veya benzeri eşya ile gelmiş olan seyirciler için ya dışarıda eşyalarını 
emanet bırakabilecekleri bir yer imkânı sağlanmalı ya da en az bir kapıda 
x-ray ile kontrol yapılmasını sağlayacak cihaz bulundurulmalıdır.

Mümkün olan tüm müsabakalarda e-bilet satışı yapılmalıdır. Biletler akıllı 
cep telefonları veya el okuyucuları ile kontrol edilmelidir. Sabit bilet 
okuyucuların kullanılması halinde bu cihazların elle dokunulan yerleri her 
geçiş sonrası sabit görevlendirilmiş bir temizlik görevlisi tarafından 
dezenfekte edilmelidir.

a)

b)

c)

ç)

d)

e)

Müsabakaların salon kapasitelerine göre belirlenecek kısıtlı sayıda seyirci alımına 
müsaade edilerek oynanmasına karar verilmesi halinde, yukarıda belirtilen 
seyircisiz müsabaka önlemlerine ek olarak aşağıda belirtilen önlemler alınmalıdır.

Bir koltuğun sağının, solunun, arkasının ve önünün boş olması.
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f)

Gişelerin önlerinde uygun mesafe ile sıraya girmelerine yardımcı olacak yer 
markalaması yapılmalıdır.

Gişe pencerelerinde kişilerin doğrudan görüşme yapmasını önleyici cam 
veya şeffaf paneller olmalıdır.

Satış yapan kişiler satışa başlamadan evvel eldiven takmalı ve özellikle 
yoğun satışlarda eldivenlerini sıkça değiştirmelidir.

Girişte bilet kontrolü yapan kişiye bilet elden verilmemeli, bunun yerine 
seyirci biletini makul bir mesafeden gösterdikten ve geçerli olduğu 
anlaşıldıktan sonra kendisi tarafından uygun yeri yırtılarak kutuya atılmalıdır.

Büfe, tuvalet gibi ortak alanlarda sosyal mesafe ve temizlik konularıyla ilgili 
bilgilendirme afişleri, yer belirticiler ve yön göstericiler hazır bulundurulmalıdır. 
Bütün ortak alanlarda el dezenfektanı bulundurulmalı ve herkes maske 
takmalıdır.

Büfelerde sıra bekleme işaretleri ve temassız ödeme seçenekleri 
bulundurulmalıdır. Su, lazım görülürse soğuk sandviç gibi temel ihtiyaca 
yönelik ürünler dışında ürünlerin satışı tavsiye edilmemektedir. Bununla 
birlikte müsabaka günlerinde büfe kullanımı ve kapasitesiyle ilgili karar ev 
sahibi kulübe ait olacaktır.

Ortak tuvaletlerde pisuvarlar bir kişilik aralık kalacak şekilde kullanıma 
sunulmalıdır. Kabin tuvaletlerde oturma kağıdı, tuvalet kağıdı, lavabolarda 
kağıt havlu, sabun gibi kişisel hijyen malzemeleri her zaman yeterli miktarda 
ve hazır bulundurulmalıdır. Bu malzemelerden mümkün olanların ortak 
temasın önüne geçecek şekilde fotoselli makineler vasıtasıyla sağlanması 
önerilmektedir.

Covid-19 pandemi sürecinde mümkünse salon dışında 2 tane ambulans 
bulundurulması, bu ambulanslardan en az birinin müsabakadan 120 dakika 
önce salon dışında hazır olması tavsiye edilir.

g)

h)

ı)

i)

Mecbur kalınan durumlarda kâğıt bilet satılması halinde;



Altıncı Bölüm



Seyahat ve
Deplasman Yönetimi
Deplasman müsabakaları esnasında seyahat ve tesis koşullarına, takımın 
güvenli ulaşımı ve konaklamasının sağlanması adına azami dikkat sarf 
edilmelidir.



Seyahat
Ulaşım, 6 saate kadar olan seyahatlerde mümkünse otobüs ile 
sağlanmalıdır.

Otobüs ile seyahat edilecek durumlarda, otobüsler seyahat öncesi ve 
sonrasında dezenfekte edilmelidir.

Otobüs içinde transfer esnasında mutlaka en az 1 adet el antiseptik 
solüsyonu bulundurulmalıdır.

Ulaşımın otobüs ile sağlanacağı durumlarda otobüs içinde tüm yolcuların 
ağız ve burnun tamamını içine alacak şekilde maske kullanması 
sağlanmalıdır.

Otobüs seyahati sırasında her ikili koltuğa 1 kişinin oturması sağlanmalı, 
kişiler öndeki koltukta oturan kişinin çaprazında olacak şekilde oturmalıdır. 

Takım otobüsünde basketbolcular, teknik ekip, idari ekip ve destek ekipleri 
dışında kimsenin bulunmaması sağlanmalıdır.

Otobüs seyahati sırasında mola verilen yerlerden mümkün olduğunca gıda 
alışverişi yapılmamalı ve otobüsler mola esnasında havalandırılmalıdır.

Kullanılacak araçlardaki şoförlerin hijyen kuralları ve semptom takibi 
açısından kontrolü sağlanmalıdır. Mümkün olduğu durumlarda tarama 
testleri protokollerine dahil edilmelidirler.

Takım ile birlikte nakledilen tüm malzemelerin ulaşımının ardından kontrolü 
ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır.
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Uçakla seyahatin planlandığı durumlarda tüm seyahat boyunca maske 
kullanma kuralları geçerli olacaktır. Kulüp şartlarının el verdiği durumlarda 
özel uçak kullanılması önerilir.

Uçakla seyahatin planlandığı durumlarda, basketbolcular ve takım destek 
ekiplerinin havalimanına ulaşımlarını mümkün olduğunca kişisel araçları ile 
sağlaması önerilir.

Tarifeli uçuşlarda standart terminallerin kullanılması gerektiği durumlarda, 
terminallerde takıma özel güvenlik kapıları oluşturulmalı ve takım terminal 
içinde kafile halinde hareket etmelidir. 

Havalimanına varış sonrasında takımın taraftarlar ile fotoğraf çekimi vb.  
fiziksel temas kurmaması gerekmektedir.

Uçak seyahati sırasında yastık ve battaniye gibi eşyaların uçak içinden 
temin edilmemesi önerilir.

Uçak seyahati esnasında kapalı su dışında yiyecek-içecek servisi yapılması 
önerilmez. 



Konaklama
Tüm konaklamaların, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, 
Türkiye'nin Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’na katılmış ve sertifikasını 
almış tesislerde yapılması önerilir.

Konaklamaların mümkün olduğunca takımların diğer otel müşterilerinden 
izole olabilmesinin sağlanması için, otelin bir katının veya bir bölümünün 
takıma ayrılması önerilir.

Seyahat öncesi takım doktoru tarafından hazırlanan, ‘çalışan sağlık anketi’  
tesise gönderilerek otel çalışanlarının semptom ve tıbbi geçmiş sorgulaması 
yapılmalıdır.

Seyahat öncesinde otel odalarının dezenfeksiyonu sağlanmalı, ardından 
tesis yönetimi ile görüşülüp odalara takım gelene kadar girilmemesi 
planlanmalıdır.

Tüm otel çalışanlarının sosyal mesafe, maske ve eldiven kuralına uyması 
sağlanmalıdır.

Konaklanan otele takım kafilesi için dışarıdan misafir girişi yasaklanmalıdır.

Mümkün olduğu durumlarda, otelde takımın yemek alanının ayrı bir yerde 
oluşturulması önerilir.

Konaklama sırasında yemek salonunda pipet, tuz, karabiber ve 
baharatların tek kullanımlık paketlerde servis edilmesi önerilir.

Konaklama sırasında yemek salonunda çatal, kaşık ve peçete servislerinin 
kağıt paketler içinde hazırlanması önerilir.

Konaklanan oteldeki yemek servisinin tercihen alakart olması, mümkün 
değilse açık büfede servisin eldiven kullanan servis elemanları tarafından 
yapılıp servis kaşıklarına herkesin temas etmesi engellenmelidir.

Yemek salonu masalardaki kişi sayısı sınırlandırılmalı, oturma düzeni sosyal 
mesafe kuralları gözetilerek yapılmalıdır.

Ara öğünlerde servis edilen ürünler mutlaka kapalı kutularda, meyveler de 
birer birer stretch filme sarılmış halde sunulmalıdır.

Mümkün olduğu durumlarda konaklamada tek kişilik odalar tercih 
edilmelidir. Uygun olmadığında ise, iki kişilik odada kişisel hijyen kuralları 
(kişisel havlu vb.) ve sosyal mesafeye dikkat ederek konaklanmalıdır. 

Gerekmedikçe konaklama yapılan tesislerde fitness salonları 
kullanılmamalıdır.
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Yedinci Bölüm



Bireysel Alınacak
Önlemlerin Yönetimi

Pandemi sürecinde, antrenman ve spor aktiviteleri dışında da tüm ekibin 
özel hayatlarında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına özen göstermeleri 
gerekmektedir.

Seyahat ve konaklama konusunda yetkililer tarafından alınan önlemler çok 
önemli olmakla birlikte, en etkili korunma yöntemi basketbolcuların ve tüm 
ekibin bireysel önlemlere bağlı kalmasıdır.

Bireysel önlemler; basketbolcuların ve tüm takım yetkililerinin özel 
yaşamlarında kişisel hijyen kuralları, sosyal mesafe ve maske kullanımına 
dikkat etmeleri şeklinde özetlenebilir.

Gerekmedikçe kapalı ve kalabalık alanlarda (AVM, kalabalık tesisler vb.) 
bulunmaktan kaçınılmalıdır. 

Yurt dışından seyahat eden kişilerle gerekmedikçe temas edilmemesine 
mutlaka özen gösterilmelidir.

Öksürük, ateş ve nefes darlığı saptanan kişilerle temas olması durumunda 
kulüp sağlık yetkilileri bilgilendirilmeli ve takımla temastan kaçınılmalıdır.



Sekizinci Bölüm



Tarama Testleri
Yönetimi

Müsabaka öncesi hazırlık döneminde takımın gruplar halinde veya topluca 
yapılacak antrenmanları öncesi kadroda yer alan tüm basketbolcular, teknik 
ve destek ekiplerine Covid-19 PCR ve antikor testi uygulanmalıdır. 

Testlerin sonuçlanmasının ardından antrenman sürecine, ilgili tesis 
prosedürlerine dikkat edilerek başlanması uygun olacaktır.

PCR testi negatif olup IgG antikor pozitifliği saptanan basketbolcuların 
kardiyak tarama ardından spora dönüşüne onay verilmelidir.

Hazırlık süreci içerisinde PCR testlerinin tüm ekiplere 10 günlük periyotlarla 
uygulanması önerilir. Takımların müsabaka dönemi öncesi minimum 2 defa 
test edilmiş olması gereklidir.

Hazırlık sürecindeki son PCR testinin müsabakaların başlamasından 2 gün 
önce planlanması gereklidir.

'İkinci Aşama Hazırlık Dönemi’nde hazırlık müsabakası ya da müsabakaları 
yapacak olan kulüplerin ‘b’ bendinde yer alan 'Müsabaka Dönemi 
Protokolleri’ne uygunluk göstermeleri gereklidir.

Testlerin yapıldığı gün antrenman yapılmamalı, test sonuçlarının ardından 
antrenman programı gerçekleştirilmeli, antrenmanlara sadece testleri 
negatif sonuçlanan basketbolcu, teknik ve destek ekipleri katılmalıdır.

Bu test takvimine, takım doktoru gerekli gördüğü durumlarda eklemeler 
yapabilir, test sıklığı arttırılabilir.

Opsiyonel olarak süreçte ek antikor testleri de uygulanabilir. Antikor testi 
yapılmasına karar vermek takım doktorunun inisiyatifindedir.

Test Takvimi

a) Müsabaka Öncesi Hazırlık Dönemi:

Takımların müsabaka öncesi hazırlık dönemi sırasında ve müsabaka 
dönemindeki test takvimi aşağıdaki gibidir.
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Müsabaka döneminde uygulanması gereken test planlamasında tüm 
müsabakalardan 2 gün önce takımdaki tüm basketbolculara, teknik ve 
destek ekipleri ile müsabaka operasyonunda görev alacak kişilere Covid-19 
PCR testi uygulanmalıdır. 

Avrupa kupaları maç takvimi nedeniyle belirtilen süreçte test 
yaptıramayacak olan kulüplerin, 4 günü aşmayacak şekilde ilgili Avrupa 
kupası müsabakasından önce yaptırdığı testler ya da FIBA/ECA 
organizasyonları bünyesinde tabi tutuldukları güncel testler kabul 
edilecektir. 

Kadro planlaması test sonuçlarının ulaşmasından sonra yapılmalıdır. 
Kadroda yer alacak tüm basketbolcu, teknik ve destek ekipleri
çalışanlarının test sonuçlarının negatif olduğu belgelenmelidir.

Müsabaka döneminde ihtiyaç halinde testlere eklemeler yapmak takım 
doktorunun inisiyatifindedir.

Covid-19 PCR testleri; İl Sağlık Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı tarafından 
akredite edilmiş özel laboratuvarlar veya hastanelerde yapılmalıdır.

Şüpheli veya pozitif bir vakanın deplasman ya da kamp döneminde 
saptanması durumunda, ilgili kişi takımdan izole edilerek Sağlık 
Bakanlığı’nca uygun görülen koşullarda seyahat ettirilmelidir.

b) Müsabaka Dönemi:



Şüpheli vaka, takım ile temas halinde olup ateş, öksürük ve nefes darlığı 
semptomlarından birini gösteren kişilerdir.

Şüpheli vakanın tespit edildiği durumda, tespit edildiği bölgede eldiven ve 
maske ile izole alana alınır veya uygun koşullarda en yakın sağlık 
kuruluşuna nakledilerek Covid-19 PCR testi uygulanır.

Şüpheli vakanın tespit edilmesi durumunda tüm takım ve çalışanlara 
ivedilikle yeni bir Covid-19 PCR testi planlanır ve semptom takibine devam 
edilir.

Test sonucu negatif dahi olsa vaka 5 gün izolasyonda tutulur. 5. günün 
sonunda evinde uygulanacak ikinci bir test sonrası test negatifliği 
gözlenirse ve semptomsuz ise çalışma programına katılmasına izin verilir.

Belirgin semptomları olan şüpheli olgularda Covid-19 PCR testi 
negatifliğinde dahi, İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişim sağlanmalı, sağlık 
kuruluşunda tanı ve tedavi süreci devam etmelidir. 

Şüpheli Vaka Yönetimi2



Takıma uygulanan testler sonrasında pozitif bir vaka ile karşılaşılması 
durumunda pozitif vakanın derhal takımdan ayrılması ve semptomları 
değerlendirilerek, semptomatik olduğu durumda sağlık kuruluşuna 
yönlendirilmesi, semptomatik olmadığı durumlarda da ev izolasyonuna 
alınması gereklidir.

Pozitif vaka ile karşılaşıldığında hasta mahremiyet kuralları da göz önünde 
bulundurularak isim paylaşılmadan takım bilgilendirilmelidir.

Pozitiflik saptanan kişinin sağlık kuruluşunda ilgili hekimlerin semptom 
durumuna göre gerekli göreceği testlerden geçmesi, yatış gerekmediği 
durumlarda güncel tedavi yöntemleri uygulanarak evlerinde takip edilmesi, 
yatış gerektiğinde ise hastanede tedavisinin sağlanması önemlidir.

Pozitif vaka evde takip edilecekse, kişinin filyasyon çalışmaları İl Sağlık 
Müdürlüğü ve takım doktoru iş birliği ile yapılmalıdır.

Pozitif vaka evde takip edilecek ise aynı evde yaşayan diğer bireylere ve 
hastanın kendisine takım doktoru tarafından tercihen online yöntemler 
kullanılarak eğitim verilmeli, kişiler ev içi karantina kuralları ile ilgili 
bilgilendirilmelidir.

Pozitif Vaka Yönetimi

Pozitif test sonucu son 15 gün içinde karşılaşılmış bir takımda çıkarsa, tüm 
basketbolcu ve çalışanlar maç gününden en fazla iki gün önce tarama 
testine girmelidir.

Pozitif Vakada Rakip
Takımın Yönetimi
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Pozitif vakalar semptomlarına göre ilgili sağlık kuruluşlarınca 
değerlendirilecek ve ilgili branş hekimleri ve takım doktoru tarafından 
gerekli görülen testler uygulanacaktır (BT, kan testleri, antikor testleri vb.).

Pozitif saptanan vakaya aynı gün veya takip eden 4 gün içinde kontrol PCR 
testi yapılması gereksizdir. Pozitif saptanan vaka, ilk 4 gün içinde yapılan 
ikinci testte negatif dahi saptansa pozitif sonuç doğru kabul edilerek, pozitif 
vaka algoritmasına göre hareket edilir.

Pozitif test günü sıfırıncı gün kabul edilerek pozitif vaka evinde takip 
edilecek ise takım doktoru tarafından günlük online semptom kontrolü 
yapılarak, 10. günde PCR testi yenilenir. 10. gün yapılan testin negatif 
sonuçlandığı durumlarda semptomsuz olan ve takım doktorunun gerekli 
gördüğü opsiyonel testleri (EKG, akciğer BT, kan testleri, antikor testleri vb.) 
yaptıran kişiler takımdaki görevlerine yeniden dönebilir.

10. gün testin pozitif çıkması durumunda takip eden (11. gün,12. gün, vb...) 
günlerde PCR testi tekrarlanır ve 2 adet ardışık günlerde Negatif PCR testi 
ile semptomsuz olan ve takım doktorunun gerekli gördüğü opsiyonel testleri 
(EKG, akciğer BT, kan testleri, antikor testleri vb.) yaptıran kişiler takımdaki 
görevlerine yeniden dönebilir.

Pozitif vaka bir sağlık kuruluşuna yatırılmış ve orada takip ve tedavi sürecini 
geçirmiş ise kontrol testleri ve takibi ilgili kurumun inisiyatifindedir. Taburcu 
olması sonrası olgular minimuma indiyse, önerilen ev izolasyon süresi 
ardından görevlerine dönebilirler. 

Pandemi sürecinde hastaneye yatış gerektirecek düzeyde hastalıktan 
etkilenen basketbolcuların spora dönüşü kararı, ilgili branş hekimleri (göğüs 
hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları) ve takım doktorundan oluşan kurul 
tarafından verilmelidir.

Pozitif Vakanın Geri Katılımı5



Dokuzuncu Bölüm



Yurt Dışından Gelen
Basketbolcular

Pandemi sürecinde yurt dışında olan ve takıma sonradan katılması 
planlanan basketbolcuların katılımında öncelikli kurallar ilgili bakanlıklarca 
belirlenen güncel uygulamalardır.

Ancak ilgili kurumların bu konuda öneri getirmediği durumda 
basketbolcuya ülkeye varışının ardından takımla temas etmeden önce PCR 
testi yapılmalı ve kişi evinde veya kulüp tarafından organize edilen tesiste 
izole olmalıdır.

İzolasyonun 5. gününde yapılacak kontrol PCR testi de negatif sonuçlanır, 
kişide herhangi bir semptoma rastlanmazsa takıma katılımına izin verilmesi 
önerilir.



Onuncu Bölüm



Müsabaka Denetimi
Müsabaka gününde müsabakanın sağlık önlemleri ihmal edilmeden 
gerçekleşmesi, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından görevlendirilmiş lig 
temsilcisinin denetiminde olacaktır. Gerekli görülmesi halinde aşağıdaki 
görevlerin icrası için ilave görevli ataması ve yeni görev dağılımı 
yapılabilecektir.

Covid-19 döneminde lig temsilcisi tarafından müsabaka günü denetimi 
yapılacak önlemler şu şekildedir:

d)

a)

b)

c)

ç)

h)

e)

f)

g)

Belirlenen test yönetimine uygun olarak bildirimlerin kulüpler tarafından 
yapılmış olması;

Her iki takım basketbolcu ve görevlilerinin tesise girişte protokole uygun şekilde 
ateş ölçümlerinin yapılması ve varsa şüpheli vakaların tesise alınmaması

Zorunlu tutulan kişilerin maske kullanımı

Görevli masasının protokolde belirtilen şartlara uygun şekilde kabin haline 
getirilmiş olması 

Klima sistemlerinin ‘Salon-Tesis Yönetimi’ protokolüne uygunluğu

Ortak alanlarda, takımların oturma sıraları ve görevli masasının arkasında el 
dezenfektanı bulundurulması

Girişlerde ateş ölçüm cihazları bulundurulması

Büfe, tuvalet, gişe ve oturma düzeninin ‘Kısıtlı Sayıda Seyircili Müsabaka 
Yönetimi’ protokolüne uygunluğu

Müsabaka sabahı veya bir gün önce tesisin profesyonel bir şirket tarafından 
dezenfekte edilmiş olduğunu gösterir belgenin sunulması

Bir basketbolcunun tıbben müsabakalara katılabilir durumda kabul 
edilmesi için maç gününden en fazla iki gün önce yapılan testlerde 
sonucunun negatif çıkmış olması gereklidir.



Genel sağlık tedbirlerine aykırı davranış sergileyen veya bir araya toplanan 
seyircilerin olması halinde durum lig temsilcisi tarafından kulüp temsilcisine 
bildirilecek ve en kısa sürede olumsuzluğun giderilmesi istenecektir. Uyarılara 
rağmen olumsuzluğun giderilememesi ve kamu sağlığına tehdit olması halinde 
başhakeme bilgi verilecek ve müsabaka durdurularak olumsuzluğa sebep olan 
seyirci grubu salon dışına çıkarılacaktır. Bu durum bilet üzerinde ve satış 
sözleşmesinde açıkça yer almalıdır.



On Birinci Bölüm



Tedbirlerin Takibi ve
Test Uygulamaları
Basketbol müsabakalarının sağlıklı bir ortamda oynanabilmesi, Basketbola 
Dönüş Protokolü’nde yer alan tedbirlerin eksiksiz ve amacına uygun bir şekilde 
uygulanmasına bağlı olduğu bir gerçektir. Bu gerçekle hedeflenen amaca 
ulaşabilmek için oyunun birer parçası olan tüm tarafların açık yüreklilikle, şeffaf 
bir şekilde ve insan sağlığının her şeyden önde olduğu bilinciyle dayanışma 
içinde olması ve bir kriz anında birbirine yardımcı olacak şekilde davranış 
sergilemesi gereklidir.
 
Protokolde yer alan hususların takibi ve müsabakalar için yapılması öngörülen 
testler aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır. Bu bölümde yer alan hususlar, 
bölüm içinde ayrıca belirtilmediği takdirde resmi lig, kupa ve hazırlık 
müsabakaları/turnuvaları için geçerlidir.



Genel Hususlar
Herhangi bir kriz anında ve/veya sıra dışı gelişmelerde tek yetkili organ TBF 
Yönetim Kurulu’dur. Yönetim Kurulu, böyle bir gelişmede Sağlık Kurulu 
ve/veya Hukuk Müşavirliği mütalaalarını göz önünde bulundurarak karar 
tesis edecek, gerekli gördüğü hallerde sorumlu bulduğu kişi ve/veya 
kurumları Disiplin Kurulu’na sevk edecektir.  

Müsabakalarda alınması gereken tedbirlerin kontrolü, takibi ve gerekli 
görülmesi halinde raporlanması konusunda tek yetkili müsabaka için 
atanmış lig temsilcisidir. Gerekli görülmesi halinde lig temsilcisine yardımcı 
olmak üzere müsabaka sağlık gözlemcisi ataması da yapılabilir.

Talimatlarda ve protokolde açıkça belirtilmiş hususlarda görülen 
aksaklıkların düzeltilmesi konusunda karar vermede tek yetkili lig 
temsilcisidir. Protokolde açık olarak belirtilmemiş bir konu veya takım 
mensubunun salona alınmaması ya da müsabakanın oynanıp 
oynanmaması gibi konularda lig temsilcisi ve mevcut ise müsabaka sağlık 
gözlemcisi, Ligler Direktörlüğü ile koordineli çalışarak alınan kararın 
uygulanmasını sağlayacaktır.

Pandemi sürecinde, ülke genelinde uygulanacak tedbirlere bağlı olarak 
Basketbola Dönüş Protokolü’nde ve bu bölümde belirtilen uygulamalarda 
azaltma veya artırma yapılabilir.
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Takım Mensuplarının
Salona Girişi

2

Ev sahibi ve misafir takım yetkilileri müsabakaya girişlerde aynı kapıyı 
kullanacaktır. İmkân olan tesislerde iki, olmayan tesislerde ise tek kapıdan 
girişler sağlanacaktır. İki kapının kullanılması halinde kapılardan biri sadece 
ev sahibi ile misafir takımın kafilesinde bulunan ve protokolde tarif edilmiş 
kişiler için kullanılacaktır. Salona giriş yapılacak kapı en az 24 saat 
öncesinde misafir takımın yönetimine bildirilecektir. 

Her iki takımın test listesinde yer alan kişiler ile TBF tarafından akredite 
edilmiş olan personelleri, giriş için belirlenmiş kapıdan, müsabaka 
saatinden en erken iki, en geç bir buçuk saat önceki yarım saatlik süre 
içerisinde giriş yapacaklardır. Bu saat dilimi içerisinde ateş ölçümü için ev 
sahibi kulüp tarafından görevlendirilmiş ateş ölçüm görevlileri, lig 
temsilcisinin nezaretinde kulak içi ölçüm cihazları ile ölçümleri yapacaktır. 
Bu işlem esnasında ev sahibi ve misafir takımlar tercihlerine bağlı olarak 
kendi temsilcilerini de bulundurabilirler.

Her iki kulüp için de teste tabi tutulan kişiler ve akredite personel dışında, 
Ligler Direktörlüğü’nün yazılı izni haricinde, tesise girişe lig temsilcisi 
tarafından izin verilmeyecektir. Ateş ölçümü yapılmadan salon dâhilinde 
bulunduğu tespit edilen kişinin ateş ölçümü yapılması sağlanacak ancak bu 
durum rapor edilecektir. 

Müsabakaların seyircisiz veya kısıtlı seyirci ile oynanmasına bağlı olarak 
belirlenmiş esaslar dâhilinde, salona girmesine izin verilmiş kişilerin içeri 
alınması ve bu işleme ilişkin gerekli teçhizatın sağlanması ev sahibi kulübün 
sorumluluğundadır.



Ölçümlerde yüksek ateş (kulak içi ölçümle 37,8 derece) tespit edilen kişilere 
2 ila 5 dakika arasında beklenerek ikinci ölçüm yapılmalıdır. İkinci ölçümde 
de belirtilenin üzerinde yüksek değer mevcut ise ilgili kişi ivedilikle daha 
önceden belirlenmiş izolasyon alanına (tercihen tesis dışında) alınacak ve 5 
dakika sonra son kez kontrol ölçümü yapılacaktır. Son ölçümde de yüksek 
ateş tespiti halinde kişi tesise alınmayacak ve ilgili sağlık kuruluşlarına 
yönlendirilecektir.

Müsabaka girişlerinde ev sahibi kulübün organizasyonunu sağlamakla 
yükümlü olduğu ölçümler kulak içinden yapılmalıdır. Her ölçümden sonra 
cihazın başlığının değiştirilmesine dikkat edilmelidir. 

Herhangi bir nedenle belirlenen saat dilimi dışında salona giriş yapmak 
zorunda kalan kişiler kapıda bekletilecek ve lig temsilcisine haber verilip 
onun nezaretinde ölçüm yapılarak tesise alınması sağlanacaktır. 

Salona giriş yapılacak  kapıda sosyal mesafenin korunmasına yönelik yer 
markalaması ev sahibi kulüp tarafından yapılacaktır. 



Test Yapılması
Gereken Kişiler

Genel prensip olarak, oyun sahası içinde ve takım oturma alanlarında görev 
yapacak kişiler ile soyunma odalarına girecek tüm kişilerin (fiziksel temas 
halinde olacak kişiler) müsabaka gününden 2 gün önce test yaptırmaları ve test 
sonuçlarının negatif olması gereklidir. Kadroda olup olmadığına bakılmaksızın 
tüm basketbolcular, kenar yönetimi ve kenar yönetiminde olmayan ama 
sahada görev yapacak ve/veya soyunma odasına girecek olan takım 
mensupları, tüm masrafları mensubu bulunduğu kulüp tarafından karşılanmak 
üzere bu protokolde belirtilen test prosedürüne tabidir. Bu kişiler dışında 
kalanlar genel tedbirlere riayet etmek şartı ile görev yapabilirler. Test 
yaptırmamış kişilerin oyun sahasına ve/veya soyunma odalarına girmeleri ciddi 
bir ihlal kabul edilerek rapor edilecektir.
  
Müsabakalar öncesi, ilgili takım mensuplarına yapılan tüm test sonuçları, ‘TBF 
Pandemi İletişim Birimi’ne bildirilecektir. Negatif sonuçlu kişilerden oluşan liste 
lig temsilcisine ulaştırılacak ve her ne sıfatla olursa olsun listede yer almayan 
takım mensuplarının salona girmesine izin verilmeyecektir.
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Test yapılması gereken kişilerde genel sağlık tedbirlerine bağlı olarak, zaman içerisinde değişiklik yapılabilir.



Her hazırlık müsabakası veya turnuvası için lig temsilcisi görevlendirmesi 
yapılacaktır. Lig temsilcilerinin müsabaka tazminatı ve gerekli olması 
halinde ulaşım ile konaklama masrafları ev sahibi kulüp veya organizasyon 
sorumluluğunu üstlenen kurum tarafından karşılanacaktır.

Her hazırlık müsabakası için bu protokolde belirtilen esaslar dâhilinde test 
uygulaması ve takibi yapılacaktır. 

Hazırlık müsabakalarında görevlendirilen lig temsilcisi ve müsabaka 
hakemleri bu protokolde belirtilen esaslar dâhilinde test uygulamasına tabi 
tutulacak, ilgili testlerin tüm masrafları ev sahibi kulüp veya organizasyon 
sorumluluğunu üstlenen kurum tarafından karşılanacaktır.

Aynı il ve salonda olmak şartıyla turnuva şeklinde düzenlenen 
müsabakalarda;

Hazırlık Müsabakaları
veya Turnuvaları

Basketbola Dönüş Protokolü’nde yer alan hususlar ve tedbirler hazırlık 
müsabakaları ve turnuvaları için de geçerlidir. Bu organizasyona özgü 
istisnalar veya ilaveler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

İlk müsabaka gününden 2 günü önce yapılan testler maksimum 4 gün 
sürecek turnuvalar boyunca geçerli sayılacak, her gün için ayrı bir test 
yapılmayacaktır.

4 günü aşacak turnuvalar için 3. gün içerisinde tüm testlerin 
tekrarlanması gerekmektedir. 

Salona girişlerde ateş ölçme uygulaması yapılmayacaktır. Takım 
kafilelerinde yer alan kişilerin ateş ölçümleri takım doktorları (olmadığı 
hallerde fizyoterapistler) tarafından müsabakadan iki saat öncesinde 
yapılacaktır. Ölçüm sonuçlarını içeren liste takım doktorları tarafından 
imzalanarak lig temsilcisine teslim edilecektir.

i.

ii.

iii.
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Beş günü aşan özel turnuvalara izin verilmeyecektir.

Hazırlık turnuvaları ve müsabakalarına seyirci alınmayacaktır. Hazırlık 
turnuvaları esnasında bir sonraki maçta yer alacak veya maçı 
tamamlanmış ve bir sonraki maçı izlemek isteyen takım mensupları, 
tribünde olmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla maçları takip 
edebilirler.

Hazırlık turnuvalarında maçların başlangıç saatleri arasında asgari 3 saat 
süre olmalıdır.

Hazırlık müsabakası oynayacak veya turnuvaya katılacak yabancı ülke 
takımları hiçbir ayrım gözetmeksizin protokoldeki işlemlere tabi tutulacak, 
gerekli test yaptırma şartları aranacaktır.



On İkinci Bölüm



Kontrat ve Kadro
Yönetimi

Tüm kulüpler, basketbolcular ve diğer görevliler ile TBF mevzuatında yer 
alan hükümlere göre sözleşme yapmalıdır.  

Kulüpler sözleşmelerde; kendi gelir kaynakları, nakit akış ve sponsorluk 
sözleşmelerinde yer alan mücbir sebep koşullarını göz önünde 
bulundurarak; sürece girilmesi halinde (‘Takvim ve Statü Yönetimi’ 
protokolünde yer alan hususlar dikkate alınarak) yükümlülüklerin yerine 
getirilmesinde uygulanacak şartlara ve ödeme planına yer vermelidirler.

Kulüplerin yıllık faaliyet takviminde yer alan, normal lig müsabakaları 
dışında kalan Türkiye Kupası/Federasyon Kupası, Avrupa kupası ve
play-off müsabakalarının oynanıp oynanmamasına ilişkin ilgili şartlara 
sözleşmelerde ayrıca yer verilmelidir. Sözleşmede şartlar belirtilmediği 
hallerde TBF tarafından bir hüküm tesis edilmeyecek, taraflar yükümlü 
tutulmayacaktır.

2020-2021 sezonunda sözleşmeli basketbolcuların yer aldığı liglerde sezon 
öncesi ilan edilen takvim uygulanamadığı ve alternatif süreçlerle ligin 
devamı veya tamamlanmaması halinde;

Tarafların sözleşmelerinde yazan olağan dışı koşullara bağlı olarak
veya karşılıklı müzakerelerle anlaşmaları halinde TBF yapılan 
mutabakatı kabul edecektir.

Ligin sezon öncesi ilan edilen takvim dâhilinde veya alternatif 
programlara geçilerek tamamlanması (lig için ilan edilen statüde yer 
alan programın tamamlanması) halinde sözleşme hükümleri tümüyle 
geçerli olacaktır.

a)

b)



Müsabakaların
Ertelenmesi

Müsabakalarda yer alan basketbolcular, takım idari ve teknik personeli, 
hakemler, müsabaka görevlileri ve salon personelinin devlet birimleri 
tarafından belirlenmiş genel sağlık önlemlerini almaları kendi 
sorumluluklarındadır. Bu kişilerden bir veya birkaçının Covid-19 tanısı 
taşıması müsabakaların ertelenmesi için gerekçe olamaz.

Müsabakalar için ataması yapılmış olan hakem, masa görevlisi ve/veya lig 
temsilcisine Covid-19 tanısı konması halinde bu kişiler federasyonun ilgili 
kurulları tarafından derhal değiştirilecektir. Bu değişimin en eş değer 
seviyede yapılmasına özen gösterilecek ancak imkânların elvermediği 
hallerde ilgili kurulun kararı geçerli olacaktır.

Kulüpler müsabakalarda yer alacak basketbolcu, takım idari ve teknik 
personelinde yapılan testler veya kişinin şikâyetleri nedeniyle konulan 
teşhisle Covid-19 tanısı konmuş olanlar için gerekli önlemleri alacak ve bu 
kişiler için karantina uygulaması başlatacaklardır.

Basketbolcusu/basketbolcuları için pozitif test sonucu alınmış olan 
takımlara pozitif çıkan oyuncuları nedeni ile ilgili talimat şartlarına 
uyamamaları durumunda sahaya en az on (10) basketbolcu ile çıkılması, 
altyapıdan yetişmiş 22 yaş ve altı basketbolcu bulundurulması ve TKBL’de 
en az 7 sözleşmeli basketbolcu bulundurulması kuralları uygulanmaz.

Takımların kadrosunda yer alan ve takımın yer aldığı lig için tescil edilmiş 
sözleşmeli basketbolcuların içerisinde en az 6 basketbolcu için karantina 
uygulaması başlatılmışsa;

Kulübün bünyesinde bulunan ve TBF tescili yapılmamış sözleşmeli diğer 
basketbolcuların, sözleşme sayısı koşuluna bağlı olmaksızın ve ek ödeme 
yapmadan, sözleşmelerin anılan lig için süreli olarak geçerli olması 
imkânı sağlanır.  

Transfer takviminden bağımsız olarak, takım kadrosunda yer alacak 
yabancı uyruklu basketbolcu sayısına uygun olmak şartıyla, yeni bir 
basketbolcuyla süreli ve ek ödeme yapmadan sözleşme imzalamasına 
veya geçici transfer yapmasına izin verilir.

a)

b)



Belirlenen sayının üzerinde basketbolcusu için karantina uygulaması 
başlamış olmasına karşın ilgili müsabakanın oynanması yönünde kulüp 
tarafından yazılı beyan verilmiş ise müsabakayla ilgili son karar Ligler 
Direktörlüğü tarafından verilir. 

Bu koşullara rağmen takımın müsabakayı oynama imkânı yoksa 
müsabaka ertelenir.

c)

ç)

Takımların kadrosunda yer alan ve takımın yer aldığı lig için tescil edilmiş 
sözleşmeli antrenörlerin içerisinde, biri başantrenör olmak kaydıyla, en az 2 
antrenör için karantina uygulaması başlatılmışsa müsabaka ertelenir. 
Belirlenen adedin üzerinde antrenörü için karantina uygulaması başlamış 
olmasına karşın ilgili müsabakanın oynanması yönünde kulüp tarafından 
yazılı beyan verilmiş ise müsabakayla ilgili son karar Ligler Direktörlüğü 
tarafından verilir.

Diğer takım görevlileri için karantina uygulaması başlaması erteleme 
gerekçesi değildir. Kulüpler bunun gibi oluşabilecek durumlarda yedek 
görevli bulundurma ve benzeri önlemleri almakla yükümlüdür.



Ekler



Takımların sıralaması için uygulanacak kriterlerin öncelik sıralaması 
aşağıdaki gibi olacaktır;

1. öncelik: Takımları galibiyet sayılarının oynadıkları müsabaka sayılarına 
bölünmesiyle elde edilecek oranın büyükten küçüğe sıralaması,

2. öncelik: Bu sıralamaya göre eşit orana sahip takımların toplam attıkları 
sayının yedikleri sayıya bölünmesiyle elde edilecek oranın kendi içlerinde 
büyükten küçüğe sıralaması,

3. öncelik: Bu sıralamaya göre eşit orana sahip takımların toplam attıkları 
sayının büyükten küçüğe sıralaması,

4. öncelik: Bu sıralamaya göre eşitlik bozulmazsa 2019-2020 sezonu için 
tescil edilen lig sıralaması,

Ek-1: Puan Sistemi

Bu puan sisteminin uygulanması esnasında herhangi bir sebep ile;

i. Eksi puan cezası verilen takımların eksi puan adedinde galibiyet sayısı                             
azaltılarak 
(Örn: -1 puan = 1 galibiyet),

ii. Hükmen mağlubiyet cezası alan takımların ceza başına bir (1) galibiyet 
sayısı azaltılarak, 

mağlubiyet sayısına eklendikten sonra galibiyet/müsabaka sayısı oranı 
belirlenir.



Ek-2: Liglere Göre
Başlangıç Tarihleri

BSL

1. Etap

2. Etap

3. Etap

Beyaz
Sezon

KBSL TBL

26 Eylül 2020 3 Ekim 2020 16 Ekim 2020

9 Ocak 2021 9 Ocak 2021 8 Ocak 2021

Daha sonra
açıklanacak

Daha sonra
açıklanacak

Daha sonra
açıklanacak

Salgın
koşullarına göre
karar verilecektir

Salgın
koşullarına göre
karar verilecektir

Salgın
koşullarına göre
karar verilecektir



Ek-3:
Herbalife Nutrition Kadınlar
Basketbol Süper Ligi

Pandemiye Bağlı Lig Takvim
Uygulamaları

 Normal Sezon Süreci (1. Etap)

Önceki sezonlarda olduğu gibi, sezon 14 takımın katılımıyla çift devreli lig 
usulü normal lig ve play-off müsabakaları olmak üzere iki aşamada oynanır 
ve tamamlanır.

Normal lig müsabakaları sonunda programlanan tüm karşılaşmaların 
tamamlanmasıyla Uluslararası Basketbol Oyun Kuralları’na göre belirlenen 
puan sistemi esas alınarak yapılan sıralamaya göre;

a) İlk sekiz sırayı alan takımlar play-off müsabakalarını (3-5-5 müsabaka 
.....üzerinden) oynamaya hak kazanır. 

b) Dokuzuncu ila on ikinci sırada yer alan takımlar sezonu tamamlamış olur.

c) On üçüncü ve on dördüncü sıradaki takımlar bir alt lige tenzil edilir.
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27 Aralık 2020

11 Nisan 2021

6 Mart 2021

17 Mayıs 2021

-

-

-

-

Karar Tarihi:

Sezon Tarihleri: 

Süre:

Müsabaka
Sayısı:

Bu etap planının uygulanıp uygulanmayacağına dair
son karar 14 Ağustos 2020 itibarıyla verilecektir

Normal Sezon
1. Devre                   3 Ekim 2020 

Normal Sezon
2. Devre                   2 Ocak 2021 

Türkiye Kupası          1 Mart 2021 

Play-off Dönemi         14 Nisan 2021 

26 Hafta + Play-off süreci

182 maç

17 - 27 maç

Normal sezon  

Play-off



Kısaltılmış Sezon
Süreci (2. Etap)

2

14 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla normal sezon sürecine (1. Etap) 
başlanamazsa veya 1. Etap müsabakaları başladıktan sonra 15 Kasım 
tarihine kadar müsabakalar durdurulmuşsa, 2. Etap’a geçilme kararı alınır 
ve KBSL’de oynama hakkı olan takımlar yedili iki gruba ayrılır. Sezon her 
iki grupta çift devreli lig usulü normal lig ve play-off müsabakaları olmak 
üzere iki aşamada oynanır ve tamamlanır.

1. Etap başlamadan doğrudan 2. Etap’a başlandıysa ve normal lig 
müsabakaları sonunda her iki grupta da programlanan tüm karşılaşmalar 
tamamlandıysa Uluslararası Basketbol Oyun Kuralları’na göre belirlenen 
puan sistemi; eğer 1. Etap müsabakaları başladıktan sonra 2. Etap 
uygulandıysa ek 1’de yer alan puan sistemi esas alınarak düzenlenmiş 
KBSL göre;

Her grupta ilk dört sırayı alan takımlar (toplam sekiz takım) play-off 
(3/5/5 müsabaka üzerinden) oynamaya hak kazanır. 

Play-off eşleşmelerinde; ilk iki turda grubu üst sırada bitirmiş takımlar, 
finalde aynı sırada bitiren takımların eşleşmeleri halinde ise play-off 
müsabakaları başlayana kadar oynanmış müsabaka sonuçları esas 
alınarak ekte yer alan puan sistemine göre üstte yer alan takım ev 
sahibi avantajı kazanır.

Gruplarında beşinci sırada yer alan takımlar sezonu tamamlamış olur. 
 
Gruplarında altıncı sırada yer alan takımlar diğer grubun yedincileri ile 
üç müsabaka üzerinden play-out müsabakaları oynar. Eşleşmelerin 
kaybedenleri alt lige tenzil edilirken, kazanları sezonu tamamlayıp ligde 
kalma hakkını sürdürmüş olur.

a)

b)

c)

d)



Takımların gruplara dağılımı aşağıdaki şekilde yapılır:

Hangi aşamada olursa olsun 2. Etap’a geçilmesi halinde lig fikstürü 
yeniden kura çekilerek belirlenir.

1. Etap başladıktan sonra 2. Etap uygulamasına geçilmesi halinde;

1. Etap başlamadan önce 2. Etap uygulamasına geçilmesine karar 
verilmesi halinde 2019-2020 sezonu için tescil edilmiş KBSL sıralaması 
esas alınarak; ilk dört sıradaki takımlar 1. torbadan, beşinci ile sekizinci 
sırada yer alan takımlar 2. torbadan, kalan takımlar ise 3. torbadan 
kuraya girer ve aynı torbadaki takımlar iki gruba eşit sayıda ayrılacak 
şekilde kura çekimi gerçekleştirilir.

1. Etap başladıktan sonra 2. Etap uygulamasına geçilmesine karar 
verilmesi halinde ise ekte yer alan puan sistemine göre düzenlenmiş 
KBSL sıralaması esas alınarak takımlar (1,4,5,8,9,12,13 sıra bir grup,  
2,3,6,7,10,11,14 sıra diğer grup olmak üzere) 2 gruba ayrılır.

1)

2)

Takımların 1. Etap’ta oynadıkları tüm müsabaka sonuçları (galibiyet, 
mağlubiyet, atılan sayı ve yenen sayı) grubuna taşınır.

Çekilen kura sonuçlarına göre oluşan yeni fikstürde takımlar 2. Etap’ta 
grubundaki her takımla iki devreli lig usulüne göre müsabaka oynar.

Grup müsabakaları tamamlandıktan sonra grup sıralaması veya her 
hangi bir nedenle tamamlanamaması halinde sezon sıralaması ekte yer 
alan puan sistemine göre belirlenir.

a)

c)

b)



18 Nisan 2021-

24 Mayıs 2021-

Karar Tarihi:

Sezon Tarihleri: 

Süre:

Müsabaka
Sayısı:

14 Ağustos 2020 veya 3 Ekim 2020-16 Kasım 2020 arasında
herhangi bir tarih

Normal Sezon
1. Devre                   9 Ocak 2021

Türkiye Kupası          Oynanmaz 

Play-off Dönemi         21 Nisan 2021 

14 Hafta + Play-off / Play-out süreci

84 müsabaka

17 - 27 müsabaka

4 - 6 müsabaka

Normal sezon
(sadece 2. Etap
kısmında) 

Play-off

Play-out



Sezonu Sonuçlandırma
Süreci (3. Etap)

Herhangi bir durumda 3. Etap’a geçilme kararı verildiği anda KBSL’de 
oynama hakkı olan takımlar dörderli iki (A ve D grupları), üçerli iki (B ve C 
grupları) olmak üzere dört gruba ayrılırlar. Sezon her dört grupta çift 
devreli lig usulü normal lig ve play-off müsabakaları olmak üzere iki 
aşamada oynanır ve tamamlanır. 

1. Etap ve/veya 2. Etap’tan 3. Etap’a geçildiyse, Uluslararası Basketbol 
Oyun Kuralları’nda belirtilen puan sistemi esas alınarak yapılan grup 
sıralamasına göre;

Her grupta ilk iki sırayı alan takımlar (toplam 8 takım) play-off 
müsabakalarını (3/3/3) oynamaya hak kazanır.

Play-off eşleşmelerinde; ilk turda grubu üst sırada bitirmiş takımlar ile 
yarı final ve finali aynı sırada bitiren takımların eşleşmeleri halinde ise 
play-off müsabakaları başlayana kadar oynanmış müsabaka sonuçları 
esas alınarak ekte yer alan puan sistemine göre üstte yer alan takım ev 
sahibi avantajı kazanır.

Play-off çeyrek final müsabakaları eşleşmeleri: 
A grubu 1.’si – B grubu 2.’si  (Serinin galibi E)
C grubu 1.’si – D grubu 2.’si  (Serinin galibi F)
B grubu 1.’si – A grubu 2.’si  (Serinin galibi G)
D grubu 1.’si – C grubu 2.’si  (Serinin galibi H)
Play-off yarı final müsabakaları eşleşmeleri:
E - F
G - H

Gruplarında üçüncü ve dördüncü sıradaki takımlar (altı takım) arasında 
tarafsız sahada tek devreli lig usulü turnuva düzenlenir. Grup maçları 
sonunda son iki sırada yer alan takımlar tenzil edilir.

a)

b)

c)

d)
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Takımların gruplara dağılımı aşağıdaki şekilde yapılır.

1. Etap başladıktan sonra 3. Etap uygulamasına geçilmesine karar 
verilmesi halinde Ek-1’de yer alan puan sistemine göre düzenlenmiş 
KBSL sıralaması esas alınarak takımlar yukarıdaki şekilde gruplara 
ayrılır. 

2. Etap başladıktan sonra 3. Etap uygulamasına geçilmesine karar 
verilmesi halinde ise gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar 1. 
torbadan, 3. ve 4. sırada yer alan takımlar 2. torbadan, 5. 6. ve 7. sırada 
yer alan takımlar 3. torbadan kura ile gruplara ayrılır.
  
Hangi aşamada olursa olsun 3. Etap’a geçilmesi halinde lig fikstürü 
yeniden çekilecek kura ile belirlenir. Eğer 1. Etap ve/veya 2. Etap 
başladıktan sonra 3. Etap’a geçilmişse;

Hangi aşamada olursa olsun 3. Etap’a geçilmesi halinde o aşamaya dek 
oynanan müsabaka sonuçları dikkate alınmaz ve kurayla belirlenen 4 
takım eşit şartlarda grup müsabakalarına başlar.

Çekilen kura sonuçlarına göre oluşan yeni fikstürde takımlar 3. Etap 
grubundaki her takımla iki devreli lig usulüne göre müsabaka oynar.

Grup müsabakaları tamamlandıktan sonra grup sıralaması veya her 
hangi bir nedenle tamamlanamaması halinde sezon sıralaması ekte yer 
alan puan sistemine göre belirlenir.

1)

2)

c)

b)

a)



Karar Tarihi:

Sezon Tarihleri: 

Süre:

Müsabaka
Sayısı:

16 Kasım 2020 sonrası 

Daha sonra açıklanacak

Türkiye Kupası          Oynanmaz

6 Hafta + Play-off süreci

36 müsabaka

14-21 müsabaka

5 günde 15 müsabaka

Normal sezon
(sadece 3. Etap
kısmında)  

Play-off

Play-out

Bu senaryo acil durum planıdır ve son çare olarak uygulanacaktır. Tarihler
duruma göre belirlenecek olup ihtiyaç duyulması halinde play-off statülerinde
değişikliğe gidilebilecektir.



Beyaz Sezon
2020-2021 sezonu normal lig müsabakaları başladıktan sonra herhangi 
bir etapta müsabakaların durması ve devamına imkân kalmadığına 
karar verilmesi halinde ekte yer alan puan sistemine göre sezon 
sıralaması belirlenerek lig şampiyonluğu ve takım tenzili ilan 
edilmeksizin lig tescil edilir. 
 
Notlar
2020-2021 sezonu normal lig müsabakaları başladıktan sonra herhangi 
bir etapta müsabakaların durması ve devamına imkân kalmadığına 
karar verilmesi halinde ekte yer alan puan sistemine göre sezon 
sıralaması belirlenerek lig şampiyonu ilan edilmez ve takım tenzili 
yapılmaksızın lig tescil edilir.

Gerekli görülmesi halinde etaplardaki play-off müsabaka sayılarında 
değişiklik yapılabilir.

Açıklanan Avrupa kupası müsabakaları tarihlerinde değişiklik olması 
veya müsabakaların durdurulması durumunda tarafımızdan açıklanan 
tarihlerde değişiklik yapılabilir.  

8 Şubat 2021’den sonra herhangi bir tarihte müsabakaların 
durdurulması halinde TBF planlanan normal sezon ve play-off 
müsabakalarının farklı bir takvimde bitirilmesi veya beyaz sezon ilan 
edilmesi yönünde karar verebilir.

a)

c)

b)
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Ek-4: Türkiye Basketbol Ligi
Pandemiye Bağlı Lig
Takvim Uygulamaları 

Normal Sezon Süreci (1. Etap)

Önceki sezonlarda olduğu gibi, sezon 16 takımın katılımıyla çift devreli lig 
usulü normal lig ve play-off müsabakaları olmak üzere iki aşamada oynanır 
ve tamamlanır.
 
Süre: 30 Hafta + Play-off süreci 

Normal lig müsabakaları sonunda programlanan tüm müsabakaların 
tamamlanmasıyla Uluslararası Basketbol Oyun Kuralları’na göre belirlenen 
puan sistemi esas alınarak yapılan sıralamaya göre;

Birinci olan takım direkt üst lige yükselmeye hak kazanır. 

İkinci ila dokuzuncu sırayı alan takımlar play-off (3/5/5 müsabaka 
üzerinden) oynamaya hak kazanır.  

Onuncu ila on dördüncü sırada yer alan takımlar sezonu tamamlamış 
olur. 

On beşinci ve on altıncı sıradaki takımlar bir alt lige tenzil edilir. 

a)

c)

d)

b)

1



-

-

-

-

Karar Tarihi:

Sezon Tarihleri: 

Süre:

Müsabaka
Sayısı:

Bu etap planının uygulanıp uygulanmayacağına dair
son karar 14 Ağustos 2020 itibarıyla verilecektir 

Normal Sezon
1. Devre                  16 Ekim 2020 

Normal Sezon
2. Devre                   29 Ocak 2021 

Federasyon Kupası     27 Eylül 2020          4 Ekim 2020 

Play-off Dönemi         7 Mayıs 2021 

30 Hafta + Play-off süreci

240 müsabaka

17 - 27 müsabaka

Normal sezon  

Play-off

17 Ocak 2021 

2 Mayıs 2021 

10 Haziran 2021 



Kısaltılmış Sezon
Süreci (2. Etap)

14 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla normal sezon sürecine (1. Etap) başlanamazsa 
veya normal sezon süreci (1. Etap) başladıktan sonra ilk 5 hafta içerisinde 
müsabakalar süresiz durdurulmuşsa, 2. Etap’a geçilme kararı alınır ve TBL’de 
oynama hakkı olan takımlar sekizli iki gruba ayrılır. Sezon her iki grupta çift 
devreli lig usulü normal lig ve play-off müsabakaları olmak üzere iki aşamada 
oynanarak tamamlanır.
 
Süre: 14 Hafta + Play-off / Play-out süreci 

1. Etap başlamadan doğrudan 2. Etap başladıysa ve normal lig müsabakaları 
sonunda her iki grupta da programlanan tüm müsabakalar tamamlanmış ise 
Uluslararası Basketbol Oyun Kuralları’na göre belirlenen puan sistemi; eğer 1. 
Etap müsabakaları başladıktan sonra 2. Etap uygulandıysa Ek-1’de yer alan 
puan sistemine göre düzenlenmiş TBL sıralaması esas alınarak yapılan grup 
sıralamasına göre;

Her grupta ilk dört sırayı alan takımlar (toplam sekiz takım) play-off 
müsabakalarını (3/5/5) oynamaya hak kazanır.  

Play-off eşleşmelerinde; ilk iki turda grubu üst sırada bitirmiş takımlar, 
finalde aynı sırada bitiren takımların eşleşmeleri halinde ise play-off 
müsabakaları başlayana kadar oynanmış müsabaka sonuçları esas 
alınarak ekte yer alan puan sistemine göre üstte yer alan takım ev 
sahibi avantajı kazanır. 

Gruplarında beşinci ve altıncı sırada yer alan takımlar sezonu 
tamamlamış olur. 

Yedinci sırada yer alan takımlar, diğer grubun sekizincileriyle 3 
müsabaka üzerinden play-out müsabakaları oynar. Eşleşmelerin 
kaybedenleri alt lige tenzil edilirken, kazananları sezonu tamamlayıp 
ligde kalma hakkını sürdürmüş olur.  

a)

c)

d)

b)

2



Takımların gruplara dağılımı aşağıdaki şekilde yapılır.

Hangi aşamada olursa olsun 2. Etap’a geçilmesi halinde lig fikstürü yeniden 
kura çekilerek belirlenir.

1. Etap başladıktan sonra 2. Etap uygulamasına geçilmesi halinde; 

1. Etap başlamadan önce 2. Etap uygulamasına geçilmesine karar 
verilmesi halinde 2019-2020 sezonu için tescil edilmiş TBL sıralaması 
esas alınarak; ilk dört sıradaki takımlar 1. torbadan, beşinci ila sekizinci 
sırada yer alan takımlar 2. torbadan, dokuzuncu ila on ikinci sıradaki 
takımlar 3. torbadan, kalan takımlar ise 4. torbadan kuraya girer ve aynı 
torbadaki takımlar iki gruba ayrılacak şekilde kura çekimi 
gerçekleştirilir.  

1. Etap başladıktan sonra 2. Etap uygulamasına geçilmesine karar 
verilmesi halinde ise ekte yer alan puan sistemine göre düzenlenmiş TBL 
sıralaması esas alınarak takımlar (1,4,5,8,9,12,13,16 sıra bir grup, 
2,3,6,7,10,11,14,15 diğer grup olmak üzere) 2 gruba ayrılır,

a)

b)

Takımların 1. Etap’ta oynadıkları tüm müsabaka sonuçları (galibiyet, 
mağlubiyet, atılan sayı ve yenen sayı) grubuna taşınır. 

Çekilen kura sonuçlarına göre oluşan yeni fikstürde takımlar 2. Etap’ta 
grubundaki her takımla iki devreli lig usulüne göre müsabaka oynar. 

Grup müsabakaları tamamlandıktan sonra grup sıralaması veya 
herhangi bir nedenle tamamlanamaması halinde sezon sıralaması ekte 
yer alan puan sistemine göre belirlenir. 

a)

b)

c)



-

-

Karar Tarihi:

Sezon Tarihleri: 

Süre:

Müsabaka
Sayısı:

14 Ağustos 2020 veya 27 Eylül 2020 - 16 Kasım 2020
arasında herhangi bir tarih

Normal Sezon
1. Devre                  8 Ocak 2021   

Federasyon Kupası     Oynanmaz 

Play-off Dönemi         19 Nisan 2021  

14 Hafta + Play-off / Play-out süreci

112 müsabaka

yaklaşık 17 - 27 müsabaka

4 - 6 müsabaka

Normal sezon
(sadece 2. Etap
kısmında):   

Play-off

Play-out

11 Nisan 2021 

23 Mayıs 2021 



Sezonu Sonuçlandırma
Süreci (3. Etap)

Herhangi bir durumda 3. Etap’a geçilme kararı verildiği anda TBL’de oynama 
hakkı olan takımlar, dörderli dört gruba ayrılırlar. Sezon, her dört grupta çift 
devreli lig usulü normal lig ve play-off müsabakaları olmak üzere iki aşamada 
oynanır ve tamamlanır. 

Süre: 6 Hafta + play-off süreci 

1. Etap ve/veya 2. Etap’tan 3. Etap’a geçildiyse, Uluslararası Basketbol Oyun 
Kuralları’nda belirtilen puan sistemi esas alınarak yapılan grup sıralamasına 
göre;

Her grupta ilk iki sırayı alan takımlar (toplam sekiz takım) play-off 
müsabakalarını (3/3/3) oynamaya hak kazanır. 
 
Play-off eşleşmelerinde; ilk turda grubu üst sırada bitirmiş takımlar ile 
yarı final ve finali aynı sırada bitiren takımların eşleşmeleri halinde ise 
play-off müsabakaları başlayana kadar oynanmış müsabaka sonuçları 
esas alınarak ekte yer alan puan sistemine göre üstte yer alan takım ev 
sahibi avantajı kazanır. 
 
Play-off çeyrek final müsabakaları eşleşmeleri:  
A grubu 1.si – B grubu 2.si  (Serinin galibi E) 
C grubu 1.si – D grubu 2.si  (Serinin galibi F) 
B grubu 1.si – A grubu 2.si  (Serinin galibi G) 
D grubu 1.si – C grubu 2.si  (Serinin galibi H) 
Play-off yarı final müsabakaları eşleşmeleri: 
E - F 
G - H 
 
Gruplarında üçüncü sırada yer alan takımlar sezonu tamamlamış olur. 

Gruplarında dördüncü sıradaki takımlar (dört takım) arasında tarafsız 
sahada tek devreli lig usulü turnuva düzenlenir. Grup müsabakaları 
sonunda son iki sırada yer alan takımlar alt lige tenzil edilir. 

a)

c)

d)

b)
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Takımların gruplara dağılımı aşağıdaki şekilde yapılır: 

Hangi aşamada olursa olsun 3. Etap’a geçilmesi halinde lig fikstürü yeniden 
çekilecek kura ile belirlenir. Eğer 1. Etap ve/veya 2. Etap başladıktan sonra 3. 
Etap’a geçilmişse; 

1. Etap başladıktan sonra 3. Etap uygulamasına geçilmesine karar 
verilmesi halinde Ek-1’de yer alan puan sistemine göre düzenlenmiş TBL 
sıralaması esas alınarak takımlar yukarıdaki şekilde gruplara ayrılır.  

2. Etap başladıktan sonra 3. Etap uygulamasına geçilmesine karar 
verilmesi halinde ise gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar 1. 
torbadan, 3. ve 4. sırada yer alan takımlar 2. torbadan, 5. ve 6. sırada 
yer alan takımlar 3. torbadan, 7. ve 8. sırada yer alan takımlar ise 4. 
torbadan kura ile gruplara ayrılır.

a)

b)

Hangi aşamada olursa olsun 3. Etap’a geçilmesi halinde o aşamaya dek 
oynanan müsabaka sonuçları dikkate alınmaz ve kurayla belirlenen 4 
takım eşit şartlarda grup müsabakalarına başlar. 

Çekilen kura sonuçlarına göre oluşan yeni fikstürde takımlar 3. Etap 
grubundaki her takımla iki devreli lig usulüne göre müsabaka oynar. 

Grup müsabakaları tamamlandıktan sonra grup sıralaması veya 
herhangi bir nedenle tamamlanamaması halinde sezon sıralaması, ekte 
yer alan puan sistemine göre belirlenir.

a)

b)

c)



Karar Tarihi:

Sezon Tarihleri: 

Müsabaka
Sayısı:

16 Kasım 2020 sonrası

Daha sonra açıklanacak

48 müsabaka

14 - 21 müsabaka 

3 günde 6 müsabaka

Normal sezon
(sadece 3. Etap
kısmında):   

Play-off

Play-out

Bu senaryo acil durum planıdır ve son çare olarak uygulanacaktır. Tarihler 
duruma göre belirlenecek olup ihtiyaç duyulması halinde play-off statülerinde 
değişikliğe gidilebilecektir.



2020-2021 sezonu normal lig müsabakaları başladıktan sonra herhangi 
bir etapta müsabakaların durması ve devamına imkan kalmadığına 
karar verilmesi halinde ekte yer alan puan sistemine göre sezon 
sıralaması belirlenerek lig şampiyonu ilan edilmez ve takım tenzili 
yapılmaksızın lig tescil edilir. 
 
Notlar

Gerekli görülmesi halinde, etaplardaki play-off müsabaka sayılarında 
değişiklik yapılabilir. 

8 Şubat 2021’den sonra herhangi bir tarihte müsabakaların 
durdurulması halinde, TBF planlanan normal sezon ve play-off 
müsabakalarının farklı bir takvimde bitirilmesi veya beyaz sezon ilan 
edilmesi yönünde karar verebilir. 

Oluşan şartlar sonucu 1. Etap ve 2. Etap müsabakaları hiç 
başlatılamamışsa (2020-2021 sezonunda hiç müsabaka 
oynanamamışsa) ve sezonun bitiş tarihinde değişiklik yapılabiliyorsa, 
TBF kulüplerin onayını almak kaydıyla açıklanan statüler harici bir statü 
uygulanmasına karar verebilir. Pandemi sürecine bağlı gelişmelere göre 
TBF uygulama değişikliği yapabilir. 

a)

c)

b)

Beyaz Sezon4



Ek-5: Seyircisiz Müsabakalarda
Salona Girebilecekler

Müsabaka sahası ve soyunma odalarına girme hakkı 
olacak takım mensupları

Takım yedek sırası arkasında veya kendileri için ayrılan 
bölümde oturma hakkı olacak takım mensupları

Ev sahibi kulüp idari görevlileri

Resmi müsabaka görevlileri

a) Hakemler
b) Lig temsilcisi
c) Masa görevlileri
d) Hakem değerlendiricisi
e) Video operatörü (sadece BSL müsabakaları)
f) İstatistik görevlileri
g) Doping Kontrol görevlileri (atanmışsa)

Müsabaka organizasyonu görevlileri

a) PA
b) Sağlık görevlileri
c) Yer silici personel
d) Özel güvenlik
e) Temizlik ekibi 

Salon personeli
Her müsabaka öncesi yapılan güvenlik toplantısında 
salon personeli isim listesi lig temsilcisine verilecektir.

Naklen yayın ekibi

Sponsor aktiviteleri ekibi 

En fazla 24 kişi

En fazla 6 kişi

En fazla 10 kişi

3 kişi
En fazla 2 kişi
4 kişi
1 kişi
1 kişi
En fazla 3 kişi 
En fazla 3 kişi

1 kişi
En fazla 4 kişi
En fazla 2 kişi
En fazla 20 kişi 
En fazla 4 kişi

En fazla 10 kişi

En fazla 20 kişi

d)

e)

f)

g)

a)

b)

c)

ç)

 Her müsabaka için Ligler Direktörlüğü tarafından belirlenecek ve ev sahibi takıma bilgi verilecektir.



NOT: Ek-7’de yer alan muvafakatnamenin imzalanmamış olması halinde ilgili kişi maç günü spor salonuna alınmayacaktır.

Ev sahibi takım yöneticileri sadece tribünde bulunabilirler. Müsabakanın herhangi bir zamanında ne koşulda olursa olsun
müsabaka sahasına ve soyunma odalarına girmelerine izin verilmez. Yöneticiler 4 m  alana bir kişi prensibine göre oturacaklardır.

Misafir takım yöneticileri sadece tribünde ve ev sahibi takım yöneticilerinden ayrı bir bölgede bulunabilirler. Müsabakanın herhangi
bir zamanında ne koşulda olursa olsun müsabaka sahasına ve soyunma odalarına girmelerine izin verilmez. Yöneticiler 4 m
alana bir kişi prensibine göre oturacaklardır.

Her müsabaka için ayrıca belirlenecektir.
 
Ligler Direktörlüğü tarafından müsabakaya göre ayrı ayrı belirlenir.

5

6

7

8

Ev sahibi takım yönetici ve mensupları 

Misafir takım yöneticileri ve mensupları 

Basın mensupları  

TBF görevli ve yöneticileri  

En fazla 20 kişi

En fazla 20 kişi

j)

ı)

i)

k)

5

6

7

8

2

2



Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli olarak 
yapılmalı, filtre değişimi aerosol oluşturacak işlem kabul edildiğinden bu 
işlem sırasında tesis personeli N95/FFP2 maske, eldiven ve yüz siperliği 
kullanarak, çıkartılan filtre çift kat poşetlenmek suretiyle atılmalıdır. 

Oda, hava temizleyicilerinin havadaki partikülleri etkili bir şekilde 
temizleyebilmesi için en az HEPA filtre verimliliğine sahip olması ve/veya 
UV-C ışıklı olması gerekir. Bu tip hava temizleyicilerin insanların dolaştığı 
küçük mekânlarda kullanılması faydalı olacaktır.

Doğal havalandırma yapılabilen tüm ortamlarda klima sistemleri 
çalıştırılmaya başlandığında minimum 2 saat doğal havalandırma 
yapılmalıdır. Hava sirkülasyonunu sağlamak amacı ile tesisteki ortak 
kullanım alanları arasındaki kapılar açık tutulmalıdır.

Havalandırma cihazları mümkünse tam kapasitede 7/24 çalıştırılarak, 
mümkün değilse binanın kullanımda olmadığı durumlarda hava miktarı 
düşürülerek iç ortam havası istenen hijyen şartlarına getirilmelidir.

Cihazların hava debisi ve dolayısıyla hava değişim sayıları, cihazların teknik 
özellikleri gözetilerek ve üretici tavsiyesi doğrultusunda ortama verilecek 
taze hava miktarı arttırılabilir. Bu sayede iç ortama daha fazla taze hava 
girişi sağlanabilir.

Tesislerin giriş kapılarında bulunan hava perdeleri çalıştırılmamalıdır.

Kirli hava çıkışının yapıldığı noktalarda insan geçişi engellenmelidir.

Klima santrallerinin periyodik bakımları ve normal temizlikleri yetkili servisler 
tarafından daha sık aralıklarla yapılmalıdır.

Filtre kademeleri iyileştirilmiş santrallerde, filtre değişimi yapılmadan uygun 
bir kimyasalla filtre dekontaminasyonu yapılmalıdır.

Bina içinde kullanılan yüzeylerin temizliği ile hijyenin sağlanması ve sık sık 
kontrol edilmesi havalandırma açısından son derece kritik önemdedir.

a)

b)

c)

ç)

d)

e)

f)

g)

h)

ı)

Ek-6: Tesis Havalandırma
Standart ve Uygulamaları
Tesislerin havalandırma sistemlerinde iç ortam havası kullanılmamalı, 
havalandırma işlemi %100 dış ortam havası ile sağlanmalıdır. Merkezi 
havalandırma sistemleri dışında klima sistemleri kullanılmamalıdır. Klima 
konusunda T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın  
talimatlarına uyulmalıdır.



Ek-7: Muvafakatname
Bu talimat kapsamında yapılması zorunlu olan Covid-19 PCR testi yaptırmaya 
ve test sonuçlarım ile bu hastalıkla ilişkili tıbbi tahlil, tetkik vb. tüm bilgilerin 
kulübümün veya bağlı bulunduğum kurumumun yetkili kıldığı ilgili yetkililer ve 
TBF tarafından yetkilendirilecek kişi(ler) ile paylaşılmasına izin verdiğimi ve 
muvafakat ettiğimi; test sonuçlarına göre uygunluk taşımamam veya test 
yaptırmamam halinde müsabakalara iştirak edemeyeceğim ve spor salonuna 
giremeyeceğim gibi bu eylemin disiplin ihlali sayılacağını da bildiğimi, bu ve 
oluşabilecek benzeri durumlarda tüm sorumluluğu aldığımı ve TBF’yi hiçbir 
şekilde sorumlu tutmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Adı Soyadı: 

Kulüp/Kurum: 

Tarih: 

İmza:



Ek-8: ING Basketbol Süper Ligi
Pandemiye Bağlı Play-Off 
Uygulamaları

Play-off süresince tüm tur eşleşmeleri öncesinde takımlar TBF tescili 
yapılmış (2020/2021 sezonu için geçerli lisans veya sözleşme) 
basketbolcuları arasından 20 kişilik test listesini Erkek Ligleri 
Direktörlüğü’ne sunmakla yükümlüdür. Mevcut tur içerisinde listelerde 
herhangi bir değişiklik yapılamayacak olup her tur arasında listelerde 
güncelleme yapılabilecektir. Tur içerisinde sadece doktor raporlu sakatlık 
olması durumunda listelerde güncelleme yapılabilecektir.

Play-off süresince yapılacak olan tüm testlerde 20 basketbolcu için test 
uygulaması yapılmalıdır. 

Tüm eşleşmelerinde ilk müsabakadan en fazla 2 gün önce 11. Bölüm 
3.madde ‘Test Yapılması Gereken Kişiler’ kısmına uygun şekilde test 
uygulaması yapılacaktır. Yapılan bu testlerin sonuçları her tur içerisinde art 
arda oynanacak iki müsabaka için geçerli sayılacaktır. İlgili play-off 
eşleşmelerinde 2 müsabakadan fazla müsabaka yapılması halinde bir 
sonraki müsabakadan en fazla 2 gün önce yeni bir test uygulaması 
istenecek olup yapılacak bu testlerin sonuçları yine 2 müsabaka için geçerli 
sayılacaktır. Yarı final ve final eşleşmelerinde serilerin 5. müsabakaya 
uzaması halinde son müsabakadan en fazla 2 gün önce son bir test 
uygulaması daha yapılacaktır.

Play-off süresince, yapılacak testlerde çıkan pozitif vakalar için 10 gün 
karantina süreci uygulanacak olup, izolasyon ve saha geri dönüşleri için 8. 
Bölüm 3. ve 5. Maddeleri geçerli olacaktır. 

Play-off süresince, takımların teste girecek 20 kişilik basketbolcuları 
arasında, sözleşmeli olma şartı aranmaksızın, en az 10 basketbolcusu veya 
TBF sahaya çıkış işlemleri yapılmış tüm antrenörleri için karantina 
uygulaması (PCR test sonucunun pozitif olması veya konulan Kovid 
teşhisinin TBF Sağlık Kurulu tarafından onaylanmış olması) başlamışsa;

i. Başantrenör ve yardımcı antrenörlerinin tamamı için karantina 
uygulaması başlamış olan takıma herhangi bir ek ödeme yapmadan 
süreli olarak yeni bir antrenörle anlaşma imkânı sağlanır. 

a)

b)

c)

ç)

d)



ii. Belirlenen sayıda basketbolcu için karantina uygulaması başlamış olan 
takım için sahaya en az 10 basketbolcu ile çıkması ve ülkemiz ümit, genç 
veya yıldız takımlarından yetişmiş en az 5 sözleşmeli basketbolcu 
bulundurması kuralları uygulanmaz.

iii. Belirlenen sayıda basketbolcu ve/veya antrenör için karantina 
uygulaması başlamış olmasına karşın ilgili müsabakanın oynanması 
yönünde kulüp tarafından yazılı beyan verilmiş ise müsabakayla ilgili son 
karar Ligler Direktörlüğü tarafından verilir.

iv. Bu koşullara rağmen takımın müsabakayı oynama imkânı yoksa 
müsabaka ertelenir.

Play-off çeyrek final eşleşmelerinde müsabaka ertelemesini gerektirecek bir 
durum ortaya çıkarsa, diğer eşleşmeler planlandığı şekilde bitirilecek olup, 
erteleme uygulanan eşleşme karantina sürecinin bitimiyle birlikte 
tamamlanır. 

Play-off çeyrek final eşleşmeleri süresince herhangi bir müsabaka 
ertelemesini gerektirecek bir durum ortaya çıkmaması halinde, yarı final ve 
final müsabakaları planlandığı şekilde düzenlenir. Play-off esnasında 
herhangi bir aşamada ertelemeyi gerektirecek bir durum ortaya çıkması ve 
buna bağlı olarak lig takviminin daha önce ilan edildiği şekilde 
uygulanamayacak olması halinde konuyla ilgili son kararı Türkiye Basketbol 
Federasyonu Yönetim Kurulu verecektir.

e)

f)



Ek-9: Türkiye Basketbol Ligi 
Pandemiye Bağlı Play-Off 
Uygulamaları

Tüm eşleşmelerinde ilk müsabakadan en fazla 2 gün önce 11. Bölüm 
3.madde ‘Test Yapılması Gereken Kişiler’ kısmına uygun şekilde test 
uygulaması yapılacaktır. Yapılan bu testlerin sonuçları her tur içerisinde art 
arda oynanacak iki müsabaka için geçerli sayılacaktır. İlgili play-off 
eşleşmelerinde 2 müsabakadan fazla müsabaka yapılması halinde bir 
sonraki müsabakadan en fazla 2 gün önce yeni bir test uygulaması 
istenecek olup yapılacak bu testlerin sonuçları yine 2 müsabaka için geçerli 
sayılacaktır. Yarı final ve final eşleşmelerinde serilerin 5. müsabakaya 
uzaması halinde son müsabakadan en fazla 2 gün önce son bir test 
uygulaması daha yapılacaktır.

Play-off süresince, yapılacak testlerde çıkan pozitif vakalar 8. Bölüm 3. ve 5. 
maddeler uyarınca izole edilecek ve sahaya geri dönüşüne izin verilecektir. 

Play-off başlangıcından sonra, 12. Bölüm ‘Müsabakaların Ertelenmesi’ 
maddesi uyarınca en az 6 basketbolcu ve/veya biri başantrenör olmak 
kaydıyla en az 2 antrenör için karantina uygulaması başlamışsa, 

i. Belirlenen sayıda basketbolcu için karantina uygulaması başlamış 
olan takım için sahaya en az 10 basketbolcu ile çıkması ve ülkemiz 
ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş en az 7 sözleşmeli 
basketbolcu bulundurması kuralları uygulanmaz.

ii. Belirlenen sayıda basketbolcu ve/veya antrenör için karantina 
uygulaması başlamış olmasına karşın ilgili müsabakanın oynanması 
yönünde kulüp tarafından yazılı beyan verilmiş ise müsabakayla ilgili 
son karar Ligler Direktörlüğü tarafından verilir.

iii. Bu koşullara rağmen takımın müsabakayı oynama imkanı yoksa 
müsabaka ertelenir.

Play-off sürecinde müsabaka ertelenmesini gerektirecek şartlar ortaya 
çıkarsa, ilgili müsabaka haricinde içinde bulunulan serinin diğer 
müsabakaları planlanan şekilde tamamlanacaktır. Sonrasında müsabaka 
ertelenmesine konu olan ilgili basketbolcu ya da antrenörlerin 8. Bölüm 5. 
Madde uyarınca geri katılımına uygun zamanlamayla ilgili seri tamamlanır.

a)

b)

c)

ç)



Play-off esnasında herhangi bir aşamada ertelemeyi gerektirecek bir durum 
ortaya çıkması ve buna bağlı olarak lig takviminin daha önce ilan edildiği 
şekilde uygulanamayacak olması halinde konuyla ilgili son kararı Türkiye 
Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu verecektir.

d)


