
 

 

FIBA (GENERAL REGULATIONS)  GENEL TÜZÜK VE  FIBA  İÇ TÜZÜĞÜNÜN 

(INTERNAL REGULATIONS) DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 
Çalışmamızda  FIBA Genel Tüzüğü ve İç Tüzüğü’nün önemli bölümleri İngilizceden Türkçeye 
çevrilerek okuyucunun dikkatine sunulmuştur. Basketbol Türkiye’de son zamanlarda çok büyük 
gelişmeler kaydetmiştir. Türkiye büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorilerinde ve gençlerde 
uluslararası arenada çok iyi derecelere imza atmıştır. Türkiye Basketbol Erkekler ve Kadınlar ligi, 
Avrupa’nın sayılı liglerinden olmuştur. Türkiye kulüpler seviyesinde Eurolig’de 3-4 takımla mücadele 
etmektedir, Euro Cup‘da kupayı almak ve final oynamak dahil  büyük başarılara imza atmıştır. 
Kadınlar kategorisinde ise Takımlarımız geçen sezon Eurolig’de ve Eurocup’da final oynamıştır.    
 
Türkiye Basketbol Ligi , Avrupa’nın sayılı ligleri arasında yer almaktadır. Gerek Kadınlar ,gerekse 
Erkekler liginde birçok kaliteli yabancı oyuncu oynamaktadır. Gelen yabancıların transferleri , 
sözleşmeleri ve olası uyuşmazlıklarında FIBA Genel ve İç Tüzüğü uygulanmaktadır. Bu konulara ışık 
tutmak amacıyla bu çalışmada, FIBA’ya ilişkin kurallara dikkat çekilmek istenmiştir. 
Türkiye’de basketbol piyasası en az futbol kadar ilgi görmektedir ve büyük paraların döndüğü bir 
piyasa haline gelmiştir.Bu piyasa içinde yer alan kişilerin, oyuncular, menajerler, koçlar, hakemler ve 
yöneticilerin FIBA düzeyinde haklarını  ve yükümlülüklerinin anlatılması amaçlanmıştır. 
 
Diğer taraftan, Türkiye’de FIBA Büyük Erkekler Dünya Şampiyonası düzenlemiştir. Bu 
organizasyonda, geçerli olan kurallar, takımların formalarının şekli, sponsorlar , hakemler, oyuncular 
ve koçlarla ilgili kurallar okuyucunun dikkatine sunulmuştur.Burada önemle belirtilmesi  gereken 
nokta, FIBA’nın her şeyi en ince ayrıntısına kadar ,yazılı olarak düzenlediği ve bir kurala 
bağladığıdır.Yapılan organizasyonların şekli bütün dünyada nerede yapılırsa yapılsın yeknesak olarak 
işlemektedir. FIBA’nın en büyük başarılarından biri budur. 
 
FIBA aynı zamanda , ayni haklar, yayın medya hakları ve reklam haklarını  da ayrıca korumaya 
alarak, bu konularla ilgili ayrıntılı düzenlemeler yapmıştır.FIBA Logosunun kullanım şekli ve 
FIBA’ya ait olan marka değerlerinin kullanımı FIBA İç Tüzüğü’nün  “G” Bölümünde  ayrıntılı olarak 
incelenmiştir.  
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FIBA oyuncu ve kulüp uyuşmazlıkları ile ilgili olarak BAT (Basketbol Arbitral Tribunal) Basketbol 
Tahkimini kurarak, oyuncuların ve kulüplerin haklarını korumuştur.

2
 BAT ile ilgili olarak ayrıntılı bir 

çalışma tarafımdan , Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu Av. Atilla ELMAS’a armağan, kitabında 
ayrıntılı olarak ele alınmıştır. FIBA sorumlu bir kuruluş olarak, gücünü varlığından aldığı oyunculara 
ve kulüplere sahip çıkmış ve taraf uyuşmazlıklarına kayıtsız kalmamıştır. BAT uygulaması son 
derecmasrafsıız ve sadece başvuranlardan giderlerini karşılayan bir kuruluştur. Benzer uygulamaların 
diğer uluslararası kuruluşlarca dikkate alınması, diğer dallarda sporcuların ve kulüplerin 
uyuşmazlıklarının çözümü için önemlidir. Özellikle FIVB (Dünya Voleybol Konfederasyonu) ve CEV 
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(Avrupa Voleybol Federasyonu) açısından benzer yöntemlerin acil olarak sisteme sokulması 
gerekmektedir.  
 
Sonuç itibariyle çalışmanın nihai amacı konuyla ilgili kişilerin çalışmalarına kaynak olması ve bağlı 
bulundukları Uluslararası Federasyonun kurallarının daha iyi anlaşılmasının sağlanmasıdır. Bu konuda 
bana bu fırsatı veren Ankara Barosu’na ve Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu’nun  değerli başkanı  
Av. Tacar ÇAĞLAR’a teşekkürü borç bilirim. 

 

Bu çalışmamada FIBA Genel  Tüzük ve İç  Tüzük  değerlendirilmesi  yapılacaktır. Genel olarak FIBA 

genel ve iç tüzük kuralları Türkçeye çevrilmiş ve FIBA’nın, tanımlar, etik kuralları, FIBA Üyeliği ve 

Uluslararası Federasyonlarla İlgili Kurallar, FIBA Müsabakaları ile İlgili Kurallar, Lig Organizasyonu 

ile İlgili Kurallar, FIBA Malvarlığı ve FIBA Ayni Hakları ile İlgili Kurallar, Ceza ve Müeyyidelerin 

Uygulanması ile İlgili Kurallar, Temyiz ve Tahkim ile ilgili Kurallar, Oyuncular, Koçlar, Resmi 

Destekçiler ve Menajerler ile İlgili Kurallar ve Genel Kurul Toplantı ve Kongrelerin  Organizasyonu 

ile İlgili Kurallar  aynı şekilde  çevrilerek okuyucunun yararına sunulmuştur. FIBA Genel Tüzüğü ve 

FIBA İç Tüzüğü’nün  aslı , FIBA web sayfasında bulunmaktadır. Bu çalışma aynı zamanda TBF 

(Türkiye Basket bol Federasyonu) uygulamalarına ve kurallarına ışık tutması beklenmektedir. 

Çalışmamın kendi içindeki düzeni ile FIBA  Genel Tüzük ve FIBA İç Tüzük düzeni farklı olduğu için 

bölüm başlarında gerekli açıklamalar yapılmış ve dip notlar kullanılmıştır. Okuyucuya yararlı olmasını 

diliyorum. 

I   FİBA GENEL TÜZÜK  (FIBA GENERAL STATUTES) 

Bölüm 1- TANIMLAR, OLUŞUM, AMAÇ 

Madde 1 İsim ve Yetki 

FIBA üye ülke federasyonlardan ve Bölüm 2’de belirtilmiş olan dünya çapındaki topluluklardan 
oluşan bağımsız bir kuruluştur. 
FIBA Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmış dünyada kadın ve erkekler arasındaki 
basketbolu düzenleyen tek yetkili otoritedir. 
FIBA siyasi ve dini ayrımcılık yapmayacağı gibi, herhangi bir nedene dayalı ayrımcılığı tolere 
edemez. 
FIBA'nın tüm organları Genel Tüzük, İçtüzük ve kararlarını uygulamalı ve gözetmelidir. 

Madde 2 Merkezleri ve Yargı Yeri 
FIBA merkezleri İsviçre’de olacaktır. 
FIBA İsviçre Kanunu’na tabi olacaktır ve yasal statüsünü İsviçre Kanunu'na uygun olarak yapacaktır. 
Madde 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş 
FIBA kar amacı gütmeyen kuruluştur. Bu nedenle, gelir elde etmeyi amaçlayan girişimlerde 
bulunamaz. FIBA sadece genel merkezin bulunduğu ülkenin kanunlarına uygun olarak genel amaçları 
taşıyan eylemleri gerçekleştirebilir. FIBA'nın (İnansal kaynakları Genel Tüzükte belirtilen amaçlar 
için kullanılabilir. Bu şekilde kişilere ödenecek ücretler, FIBA'nın amaçlarına uygun makul olmalıdır. 
FIBA genel merkezin bulunduğu ülkenin kanunlarının izin verdiği ölçüde para ayırabilir. Bu 
kaynaklar o ülkenin kanunlarına uygun olarak kullanılmalıdır. Bu kaynakların kullanımı hakkında 



 

 

karar Genel Kurul tarafından verilir. 
Madde 4 Görev ve Rolleri 
FIBA'nın görevi basketbol sporunu dünya çapında yönetmek ve basketbolu Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi tarafından tanınmasını sağlamaktır. 
FIBA'nın rolleri ise; 
Dünya çapında basketbolu her yaş grubunda ve kadın erkek ayrımı yapmaksızın kontrol etmek, 
düzenlemek, denetlemek, yönetmek, güçlendirmek ve teşvik etmek 
Katılım, gelişim, yarışma ve ticaret yoluyla basketbolu dünya seviyesinde yönetmek 
Dünya seviyesinde basketbolun rekabet ortamı içinde ve adil bir şekilde yapılmasını sağlamak 
Fırsat eşitliği, eşitlik, spor, sağlık, güvenlik, cinsel taciz, bulaşıcı hastalıklar, ilaçlar ve basketbolla 
ilgili zaman zaman ortaya çıkabilecek konularda ele alınması gereken politikaları belirlemek, 
benimsemek ve uygulamak, 
Dünya seviyesinde basketbolla ilgili kuralları gerektiği takdirde ( resmi basketbol kuralları dahil 
olmak üzere) belirlemek, yasalaştırmak, uygulamak, yorumlamak ve değiştirmek 
Tüm resmi uluslararası müsabakaları takım ve kulüp seviyesinde yönetmek, denetlemek ve tahsis 
etmek 

Uluslararası basketbol oyunlarını veya yarışmaların düzenlenmesi ve yönetilmesini lisanslamak 

ve/veya desteklemek 

 Uyuşmazlıkların çözümü ve kararların temyizini sağlayan FIBA Basketbol yargı sistemini 

oluşturmak 

Görevi ve rolüyle ilgili olarak FIBA'nın fikri ve sınai hakları ile ilgili olarak kendi aracılığıyla ya da 

ticari bir kuruluşla sponsorluk dahil olmak üzere ticari anlaşmalar düzenlemek, Pazar olanakları 

sağlamak Dünya seviyesinde basketbolun denetimini ve yönetimini genişletecek ve geliştirecek 

Uluslararası alanda FIBA'nın temsilini sağlamak 
 Dünya'da katılımı en yüksek spor olan basketbolun tanınmasını teşvik etmek 
Misyon ve rolünü gerçekleştirebilmek için makul olan tüm eylemleri yapmak ve FIBA'nın amaçlanan 
misyon ve görevlerle ilgili sağlanan kazançlardan üye ülke federasyonların yararlanmasını sağlamak 
FIBA ile aynı amaçları olan veya aynı faaliyetlerde bulunan veya basketbolu dünya çapında ya da bir 
bölümünde geliştiren herhangi kişi, kuruluş ya da organizasyona dahil olmak, desteklemek veya 
birlikte çalışmak ve işlemlerinde kamu yararını gözetmek ve 
Misyon ve görevinin gelişimine bağlanan, yardım eden ve gerekli tüm eylemleri gerçekleştirmek 
ve/veya üstlenmek 

BÖLÜM 2 FIBA ÜYELİĞİ 

Madde 5 FIBA Üyeleri 

Sadece ulusal basketbol federasyonları FIBA üyesi olabilir. Üye ülke federasyonların listesi ekte yer 
almaktadır. 
Madde 6 FIBA üyelerinin Görevleri 
Uluslararası çerçevede tanınmış ve bağımsız olan FIBA üyesi ulusal federasyonlar, o ülkede 
basketbolu denetleyen kuruluştur. 
Madde 6.3 ve 6.6 bağlı olan, sadece bir ülke için bir federasyon FIBA üyesi olabilir. 
Bir bölgenin FIBA üyesi olma talebi, ancak o bölgenin uluslararası çevrede tanınmış gelişmekte olan 
bağımsız bir eyalet olması ve bu talebin o ülke tarafından desteklenmesi halinde kabul edilir. 
FIBA üyeliğini onaylamadan önce Genel Kurul aday ülke federasyonun o ülkede kadınlar ve erkekler 
arasında basketbolu denetlediği ve gözetlediği ve o ülke içinde saygın bir kurum olduğu yönünde 
tatmin olmalıdır. 



 

 

FIBA üyeliğine hak kazanmak için ilk koşul federasyonun Genel Tüzük, İç tüzük ve resmi basketbol 
kurallarının lafzında ve ruhunda sıkı bir uygulayıcısı olması gerekir. 
Bu madde varolan üyelerin statüsünü etkilemez. 
Genel Kurul üyelik usulleriyle ilgili gereli yönetmeliği çıkaracaktır. 
 
Madde 7 Üyelerin Hakları 
Üye ülke federasyonlar aşağıdaki haklara sahiptir: 
Kongrelerde yer almak; 
Kongre ajandasında yer alacak olan teklifler sunmak; 
FIBA başkanı ve hazine sorumlusu için aday sunmak; 
FIBA komisyon görevlileri için aday sunmak; 
FIBA resmi müsabakalarında yer almak: 
FIBA tarafından doğrudan ya da bölgeleri aracılığıyla düzenlenen destek ve gelişim programlarında 
yer almak ve Genel Tüzükten ve İçtüzükten doğan tüm haklarını kullanmak  
Madde 8 Üyelerin Yükümlülükleri 
Üye ülke federasyonlar (mali açıdan da) iyi durumda olmalı ve FIBA'nın uluslararası aktivitelerine ve 
basketbol yarışmalarına katılmalıdır. Üye ülke federasyonlar FIBA'nın tüm kurallarını ve kararlarını 
sıkı bir şekilde uygulamalı ve kendi üyelerinin bu kural ve kararları göz ettiğini garanti etmelidir. 
Üye ülke federasyonların içtüzükleri ve yönetmelikleri FIBA'nın Genel Tüzük ve İç yönetmeliklerine 
tümüyle uygun olmalıdır. Genel Tüzük ve İçtüzük otomatik olarak üye ülke federasyonların içtüzük 
ve yönetmeliklerinin bir parçası olurlar. Herhangi bir şüphe ya da uyuşmazlık durumunda FIBA Genel 
Tüzük ve İç Tüzük öncelik kazanır. 
Üye ülke federasyonlar FIBA tarafından oluşturulmuş resmi basketbol kurallarına uymak zorundadır. 
Üye ülke federasyonlar Spor Tahkim Kurulu’nu tanır ve bu tahkim kurulunun vermiş olduğu 
kararların üye ülke federasyon, kulüp, lig, oyuncular, menajerler, görevliler ve yönetim için bağlayıcı 
olduğunu kabul ederler. 
Üye ülke federasyonlar, politikalarını, tüzüklerini ve yönetmeliklerini Dünya Anti-Doping Kanunuma 
(WADA) NATİONAL uyumlu hale getirmelidir. 
Üye ülke federasyonlar organlarının seçim ya da atamayla geleceğini garanti etmelidir. Tüzüklerinin 
seçim ve atamalar için tam bağımsız bir usul düzenleyeceğini garanti etmelidir. 
Üye ülke federasyonlar kendi üyelerinin ve organlarının FIBA'ya ait olan borçlarından dolayı 
sorumludurlar. 
Bu hükümlere uymama durumunda FIBA bu tüzükte ve İçtüzükte yer alan yaptırımlara maruz 
kalacaktır. 
Madde 9 Bağlı Üye 
Üye ülke federasyonun (3) ardışık yıl boyunca üyelik aidatını ve borçlarını ödememesi durumundan 
FIBA üyesi olarak haklarını kaybeder ve bağlı üye konumuna geçer. Bu karar Genel Sekreterlik 
tarafından alınır. Genel Kurul ve Bölgeler bilgilendirilir. 
Bağlı üye FIBA Kongrelerinde veya Bölge Kongrelerinde oy kullanma hakkına sahip değildir. 
Takımları ve resmi görevlileri resmi müsabakalarda veya aktivitelerde yer alamaz. 
Genel Kurul bağlı üyelerle ilgili gerekli yönetmeliği çıkartır. 
Madde 10 Üyelere Uygulanacak Yaptırım ve/veya Üyeliğin askıya alınması ve/veya Üyelikten 
Çıkarılması 
FIBA Genel Kurul önemli nedenlerin varlığı halinde özellikle FIBA Genel Tüzük, İçtüzük veya 
Kararları aşikar bir şekilde ihlal edilir veya üyelik için gerekli nitelikleri artık taşımadığı durumlarda 
üye ülke federasyonu cezalandırabilir ve/veya üyeliğini askıya alabilir. 
Üyeliği askıya alınmış federasyon bağlı üye ülke federasyonlarla aynı haklara sahiptir. 



 

 

Üyeliğin askıya alınması Genel Kurul tarafından kaldırılmazsa bu askıya alınma bir sonraki kongreye 
kadar yürürlükte kalır. Kongre askıya alınmanın kaldırılması veya uzatılması veya üye ülke 
federasyonu ihraç eden kararı almak zorundadır. 

Kongre federasyonu ihraç eden kararı verirken Genel Kurul önüne sunulan detaylı teklifi 

dayanmalıdır. 
Madde 11 Üye Ülke Federasyonun Dağılması: 
Üye ülke federasyonun kendi tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak dağılması durumunda, yeni ülke 
federasyonun madde 6’da belirtilen şartları taşıması ile üyeliği tanınır. 
Dağılmış üye ülke federasyon dağılım esnasında (mali olarak da) kötü durumda olduğu takdirde, yeni 
üye ülke federasyon daha önceki federasyonun FIBA’ya, ilgili FIBA Bölgesi’ne olan borçlarını aksi 
Genel Kurul tarafından kararlaştırılmadıkça üstlenir. 
Madde 12 Kulüpler, Diğer kuruluşlar ve Ligler 
Üye ülke federasyonların çeşitli kuruluşları (Kulüpleri dahil) federasyonlarının kendilerini tanımaları 
ve izinleri ile federasyonun belirlediği limit dahilinde faaliyetlerini gerçekleştirirler. Bu kuruluşların 
uluslararası aktivitelerde yer alması için yetkili üye ülke federasyondan izin alınması gerekir. 
Kıtalararası aktiviteler veya FIBA Bölgesi'nde yer alan kıtasal aktiviteler için FIBA Genel Kurulu'nun 
onay vermesi gerekir. 
Üye ülke federasyonlar ve onların kulüpleri veya ligleri bir başka ülkede o ülke federasyonun izni 
olmadan oynayamaz. Kıtalararası aktivitelerde ve FIBA Bölgesinde yer alan kıtasal aktivitelerde 
FIBA'nın izni de gereklidir. 
FIBA ve üye ülke federasyon bu düzenlemelerin ihlali halinde yaptırım uygulayabilir. 
Genel Kurul ulusal ve uluslar arası seviyede lig organizasyonu ile ilgili yönetmelikler çıkartacaktır. 
 
BÖLÜM 3 FIBA’nın Organizasyonu  
 
Madde 13 FIBA’nın Bölümleri 
FIBA aşağıdaki bölümlerden oluşur: 
Kongre 
Genel Kurul 
FIBA Genel Sekreteri ile hareket eden FIBA Genel Sekretaryası 
Bölgeler 
Komisyonlar  
Madde 14 Kongre 
Kongre FIBA'nın en yüksek otoritesidir ve Genel Tüzüğün kendisine vermiş olduğu yetki ile bağımsız 
güce sahiptir. Kongre, aşağıdaki gibi oluşur: 
Her üye ülke federasyondan tek oya sahip maksimum 2 üye ikisinin de kongrede hazır bulunması 
halinde ilk delegeye oy hakkı tanınır. 
Başkan; 
Üye ülke federasyonu resmi olarak temsil etmediği haller dışında sadece danışma yetkisine sahip olan 
Genel Kurul Üyeleri ve 
Üye ülke federasyonu resmi olarak temsil etmediği haller dışında sadece danışma yetkisine sahip olan 
FIBA Komisyonlarının Başkanları 
Üye ülke federasyonlar, başkanı tarafından delege olarak seçildiği belirtilen imzalı bir belge ile temsil 
edilir. Delegeler sadece bir (1) üye ülke federasyonu temsil edebilir. 
Mektup ya da vekil aracılığıyla temsil yasaktır. 
FIBA Başkanı Kongre’ye başkanlık eder. Kongre sırasında, eşitliğin olması durumunda belirleyici oy 
hakkı dışında oy kullanamaz. 



 

 

Başkan 4 yıllık dönem için, aşağıdaki sıraya uygun olarak Bölgelerden dönüşümlü olarak seçilir. 
Okyanusya( 2006-2010) 
Avrupa (2010-2014) 
Amerika (2014-2018) 
Afrika (2018-2022) 
Asya (2022-2026) 
FIBA Başkanı bölge içinde veya üye ülke federasyonda ofisi olamaz. 
Başkanın geçici olarak çalışmadığı durumlarda, FIBA Başkan Yardımcısı Kongrelerde ve/veya Genel 
Kurul toplantılarında başkanı temsil edecektir. Sürekli çalışamama durumunda ise seçildiği bölgenin 
üye ülke federasyonları bir sonraki kongreye kadar başkanlık görevini yapacak yeni bir üye seçerler. 
Kongre’nin Genel tüzükte belirtilen görevleri vardır. Özellikle, aşağıdaki görevleri yerine getirmelidir: 
Gündemi onaylama 
Genel Tüzüğü onaylamak ve değiştirmek 
FIBA Başkanını seçme 
FIBA Genel Sekreterin teklifi üzerine, FIBA Hazine Sorumlusunu seçme 
Genel Kurul’u onaylamak ve Başkan Yardımcısını atama; 
Etik Komisyon üyelerini atama; 
Onursal Başkan veya Onursal üyeleri belirleme; 
Genel Kurul faaliyet raporu ve gündemdeki diğer başlıklar dahil olmak üzere tüm raporları 
değerlendirme ve onama 
 Madde 10.1 ve 15.1 de belirtilen hükümler dahilinde alınan kararları onama  
Üyelerin ihracı hakkında karar alma ve FIBA'nın dağılımını açıklama 
Kongre her 4 yılda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı belirlenmemiştir. 
FIBA Başkanı, Genel Sekreter, Genel Kurul veya üye ülke federasyon tarafından sunulan konular 
yetkileri dahilinde verildiği takdirde Kongrenin gündemine eklenir. Önerilerin Kongrenin açılımından 
en az 90 gün öne sunulması gereklidir. 
Üye ülke federasyonların 1/5’inin veya Genel Kurul’un talebi üzerine Olağanüstü Kongre FIBA 
Sekreterliğine yapılmış olan talep tarihinden itibaren 3 ay içinde gerçekleşir. 
Olağanüstü Kongre toplantısında görüşülecek olan konular talepte açıkça belirtilir. Bununla beraber, 
sadece Kongre’nin yetki alanındaki konular gündeme alınır. 
Kongre’nin yeri, zamanı ve gündemi Genel Sekreterlik tarafından belirlenir ve tüm üye ülke 
federasyonlara Kongre başlamadan 45 günde gönderilir. Olağanüstü Kongre'ler her zaman FIBA 
merkezlerinin olduğu şehirlerde gerçekleşir. 
Genel Kurul üyelerinin katılım formları FIBA Sekreterliği’ne en geç Kongrenin açılımından 24 saat 
önce gönderilmesi gerekir. 
Genel Sekreterlik alınan kararların detayları ile birlikte dosyalanmasından sorumludur. 
Kongre, FIBA’ya olan olağanüstü hizmetlerinden dolayı bir kişiyi FIBA Onursal Başkan veya FIBA 
Onursal Üyesi olarak belirleyebilir. Bu konumlar için adaylar Genel Kurul tarafından yapılır. FIBA 
Onursal Başkan’ın veya Üyesi’nin görüşmelere katılım ile birlikte kongrelere iştirak edebilir ancak oy 
kullanamaz. 
Kongre kararları nihaidir ve temyiz edilemez. 
Aksi başka türlü kararlaştırılmadıkça, Kongre’de alınmış olan kararlar onaylanarak yürürlüğe girer. 
Madde 15 Genel Kurul 
Genel Kurulun yetkileri Genel Tüzük’te ve İçtüzükte belirlenmiştir. Özellikle; 
Basketbol faaliyetlerini dünya çapında düzenlemek 

Genel Sekreter ve yardımcısını atamak, hizmetleri ve görevleri ile ilgili FIBA adına sözleşme 

düzenlemek; 



 

 

FIBA işleri ile ilgili olarak Genel Sekreterliği denetlemek 
Ülke federasyonlardan gelen üyelik başvurularını kabul veya reddetmek ve onları bölgeye atamak 
Üye ülke federasyonların üyeliğinin askıya alınmasına karar verme 
FIBA'nın özelikle uluslararası ve olimpiyat müsabakaları için oluşturduğu sistemle ilgili Resmi 
Basketbol Kurallarını oluşturma, ekipmanların ve donanımların özelliklerini belirleme ve iç ve genel 
yönetmelikler düzenleme 

FIBA temsilcileri, koçları, hakemleri, komisyon görevlileri ve okutmanlarını atama ve dünya 

genelinde standartlarını oluşturma  

Oyuncu transferleri, koçları ve hakemlerin bir üye ülke federasyondan diğerine transferlerini 

düzenleme 
Üye ülke federasyonları, Bölgeler, onların resmi görevlileri ve oyuncular arasında dostane ve saygılı 
ilişkiler kurulmasını teşvik etme 
Genel Tüzük'ün, İçtüzüğün ve FIBA resmi Basketbol Kurallarının ihlallerini önleyecek uygun 
önlemler alma 
 Basketbol sporunu kötüye kullanma veya yarışmanın bütünlüğünü tehlikeye atacak her türlü yöntem 
veya faaliyetlerin oluşmasını engelleme 
Genel Tüzük ve İçtüzüğe uygun olarak üye ülke federasyonlar, Bölgeler, kulüpler, ligleri; görevliler 
ve oyuncular arasında doğacak olan uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili prensipleri belirleme ve 
savunma hakkı ve tarafsız yargılama sağlama 
İç Yönetmeliklere uygun olarak uluslararası ligle ilgili uyuşmazlıkları dinleme ve karar verme  
Kongreye son finansal yılla ilgili faaliyet ve finansal rapor sunma 
Finansal politikayı belirleme ve Finans Komisyonu tarafından hazırlanan bütçeyi onaylama  
FIBA'nın tüm finansal yönetiminin kontrolünü gerçekleştirme 
 Kongrenin onayına sunulan Genel Tüzükle ilgili değişiklik yapılması hakkında nihai metni 
onaylama; Genel Kurul tarafından onaylanmış nihai metin, Kongreye davet ile birlikte tüm üye ülke 
federasyonlara gönderilir.  
İçtüzüğü değiştirme veya onama 
Dünya Şampiyonası ve diğer dünya müsabakalarının organizasyonunu organize etme, denetleme, 
idare etme ve/veya devretme 
Genel Tüzükte belirtilen hükümler dahilinde FIBA Komisyon Görevlilerini ve Başkanlarını atama 
Bölgelerin tüzüklerini ve yönetmeliklerini onama 
FIBA tarafından resmi olarak tanınmış organizasyonların tüzüklerini ve yönetmeliklerini onama 
Emekli Genel Sekreter unvanı verme 
FIBA Genel Kurul Kararlanma karşı Spor Tahkim Kurulu’na temyiz yoluna gidilebilir. 
Genel Kurul Kongre’nin kapanış gününden sonra başlayarak ve bir sonraki kongrenin son gününü de 
kapsayacak şekilde dört yıllık dönem için görev yapar. 
Genel Kurul oy hakkı ile birlikte aşağıdaki üyelerden oluşur. 
FIBA Başkanı 
FIBA Genel Sekreteri 
FIBA Hazine Sorumlusu 
FIBA- Afrika(3). FIBA Amerika(4), FIBA Asya (3). FIBA Avrupa (4) ve FIBA Okyanusya (3) olmak 
üzere ilgili bölgelerden atanmış 17 üye 
15.5 Genel Kurulda her iki cinsiyette temsil edilmelidir ve her bölge en az bir tane her cinsiyetten üye 
belirlemelidir. Bu hükme uyulmaması halinde bir makam boş bırakılacaktır. 
Her bölge için belirlenecek olan adaylardan ilkinin Bölge Başkanı olması arzu edilir. 
Bölgelerden atanmış üyelere 15.3’te belirtilen süre içerisinde bir ofis temin edilir. Üyelerden birinin 
sürekli olarak çalışamaması durumunda, ilgili bölgeden yedek üye geri kalan süre için devam eder. 



 

 

15.4.d maddesinde belirtilen Genel Kurul üyelerinin tabi olduğu milliyet sınırı (1) dir. Bölge Başkanı 
ve Genel Sekreterin aynı milliyete tabi olması durumunda bu hüküm uygulanmaz ve hem Bölge 
Başkanı hem de Genel Sekreteri Genel Kurul üyesi olur. 
Genel Kurul üyeliği kesinlikle şahsidir ve vekalet aracılığıyla temsil edilemez. Genel Kurul üyeleri 
atandıkları bölgelerle ilgili bilgi, uzmanlık ve yeteneklerini getirmesiyle FIBA'nın global 
amaçları ile ilgili bağımsız hareket ederler. Genel Kurul Kararları eşitlik, adalet ve şeffaflık ilkeleri 
üzerinden verilmelidir. 
Madde 15.4.d’ye göre Bölge tarafından atanan üyeler, otomatik olarak ilgili bölgenin Yönetim/Genel/ 
İdari Komitesi 'ne bakılmaksızın en yüksek kurulun üyesi olurlar. 
FIBA Başkan Yardımcısı madde 14.5’te belirtilen bir sonraki döngüde Başkan seçilecek bölgeden 
belirlenir. Genel Kurul üyeleri arasından FIBA Başkan yardımcısı belirlenir. 
Genel Kurul üyelerine ilave olarak, aşağıda sayılan kişilerde Genel Kurul toplantılarına oy hakkı 
olmadan katılır. 
FIBA Genel Sekreter Vekili(eğer atanmışsa) 
FIBA Emekli Genel Sekreter( eğer unvan verilmişse) 
Genel Kurul üyeleri henüz belirlenmemişse Bölgelerin Genel Sekreterleri 
Genel Sekreter özellikle toplantılarda Komisyonların yetkileri dahilinde konular müzakere edilecekse 
FIBA Komisyonu başkanları gibi kişileri davet edebilir. Ancak toplantıda sadece danışma güçleri 
vardır. 
Genel Kurul yılda en az iki kere olağan toplanır. Gerekli olursa, Başkan ve Başkan yardımcısı ilave 
toplantılar için çağırabilir. Bu durumda, üyeler olağanüstü toplantı için en az 30 gün önce haberdar 
edilmelidir. 
Genel Kurul toplantısından en az 7 gün önce üyelerin elinde olacak şekilde gündem ve çalışma 
evrakları üyelere ulaştırılmalıdır. . 
Genel Kurul toplantıları için toplantı katılım sayısı belirlenmemiştir. 
Genel Kurul’da oyların eşitliği hainde, Başkan’ın belirleyici oy hakkı vardır. 
Başkan ve Genel Sekreterin talebi üzerine, Genel Kurul zarfla oy kullanabilir. 
Hazine Sorumlusunun aşağıdaki görevleri vardır: 
FIBA'nın finansal idaresini denetlemek 
Gelir ve gider hesaplarını denetleme; 
FIBA Sekretaryası tarafından hazırlanan periyodik finansal raporları değerlendirme; 
Finans Komisyonu üyeleri ile birlikte dört (4) yıllık bütçeyi hazırlama 
Bütçe ile uygun eylemleri gerçekleştirme 
Genel Kurul ve Kongreye finansal değerlendirmeleri sunma  
Madde 16 FIBA Sekretaryası 
FIBA Sekretaryası aşağıdaki gibi oluşur; 
Genel Sekreter 
Genel Sekreter Vekili (eğer atanmışsa) 
Sekreterlik Görevlileri 
Tüm Sekretarya görevlileri sözleşmeleri bitene kadar ofiste kalırlar. Sözleşmeleri FIBA’nın genel 
merkezinin bulunduğu ülke kanunlarına göre düzenlenir. 
Genel Sekreter Genel Kurul tarafından atanır ve sözleşmesi bittikten sonra yeniden atanabilme 
hakkına sahiptir. 
Genel Sekreter FIBA Sekretaryasını düzenler ve tüm sorumluluğu üstlenir. Genel Kurul tarafından 
açıkça onaylanmadığı sürece herhangi bir üye ülke federasyonda veya Bölge'de görev alamaz. 
Genel Sekreter FIBA'nın tek yasal temsilcisidir. 
Genel Sekreter, şahsi olarak ya da danışmanları aracılığıyla üye ülke federasyonlara veya onların 



 

 

gruplarına sağlanan teknik ve sağlık yardımı ile ilgili projeler dahil olmak üzere dünya çapında 
basketbolun yönetimi, denetimi ve teşvikiyle ilgili kanunların uygulanmasıyla ilgili çalışmalardan ve 
eylemlerden sorumludur. Özellikle, Genel Sekreter aşağıda sıralanan görevleri gerçekleştirmelidir. 
Sekretaryaya liderlik yapmak ve yönetmek 
Kongre ve Genel Kurul tarafından alman kararların uygulanmasını sağlamak 
Genel Tüzük madde 4’te belirtilen görevleri gerçekleştirmeden ve uluslararası ve Olimpiyat 
müsabakalarından sorumludurlar. 
IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ve WADA tarafından oluşturulan düzenlemelere gerekli 
olduğu durumlarda uyma. 
Kongre ve Genel Kurul toplantılarını düzenleme ve çağırma 
Arşiv hazırlama ve muhafaza etme 
Genel Kurul üyelerine, Komisyon Görevlilerine, üye ülke federasyonlara ve resmi olarak tanınmış 
organlara İç tüzüğü göndermek ve yayınlamak 
 FIBA resmi yazışmaları hazırlamak 
 FIBA yetkili bölümleri tarafınca hükmedilen cezalar, ödenekler, harçlar, lisanslar ve diğer katkılar ile 
yıllık aidatlarının alındığına dair makbuzu sağlamak, FIBA'nın mali yapısını idare etmek; 
FIBA'nın finansal kaynakları ile ilgili yollar üzerinde çalışmak ve bunla ilgili bir raporu Genel Kurul'a 
sunmak 
 Üye ülke federasyonlar, onların üyeleri, FIBA resmi görevlileri ve bölümlerin FIBA Genel 
Tüzüğe ve diğer yönetmeliklere uygun hareket etmelerini sağlama, bu hükümlerin lafzı veya 
ruhuna aykırı bir durum olduğu takdirde Genel Kurul’u haberdar etme. 
 Aksi başka türlü düzenlenmemişse Genel Tüzük ve İç Tüzükte belirtilen Yaptırımlara Uygulanacak 
Olan Temel Prensiplere uygun olarak yaptırım uygulama ve Yargı yetkisi dahilinde karar alma 
Genel Sekreterin önerisi üzerine Genel Kurul tarafından Genel Sekreter vekili atanır. Atandığı 
takdirde, Genel Sekreter vekili Genel Sekreterin sahip olduğu tüm yetkileri kullanabilir. Genel 
Sekreterin belirli bir süre çalışamaması durumunda, Genel Sekreter vekili yokluğunda onun yerine 
görev yapar ve tüm yetkileri üstlenir. Genel Sekreterin sürekli çalışamaması durumunda, Genel 
Sekreter Vekili bir sonraki genel Kurul toplantısına kadar Genel Sekreterlik görevini üstlenir. Açıkça 
Genel Kurul tarafından Genel Sekreter Vekili’ne onay verilmedikçe üye ülke federasyonda veya 
Bölgede görev yapamaz. 
Genel Kurul. Emekli Genel Sekreter unvanını, 10 seneden fazla Genel Sekreterlik görevi yapmış olan 
ve Federasyon’a değerli hizmetlerini sunan kişilere verebilir. Emekli Genel Sekreter FIBA'nın tüm 
toplantılarına ve ana resmi müsabakalarına davet edilir. Genel Sekreter tarafından temsil yetkisi 
verildiğinde tüm görevleri yerine getirir. 
Madde 17 Bölgeler 
Basketbolun dünya koordinasyonunu sağlamak amacıyla Kongre Bölgeler oluşturur. 
Aşağıdaki bölgeler oluşturulmuştur; FIBA Afrika, FIBA Amerika, FIBA Asya, FIBA Avrupa ve 
FIBA Okyanusya 
Bölgelerin oluşturulması, herhangi üye ülke federasyonun direk üyeliğe kabul edilerek bağlanmasını 
etkilemez. 
Bir üye ülke federasyon sadece bir Bölge’ye bağlanabilir. Ülke federasyonun FIBA üyesi olmasıyla, 
otomatik olarak ilgili FIBA Bölgesi’nin üyesi olur. 
FIBA üye ülke federasyonlar Genel Tüzük ekte belirtildiği şekilde gruplandırılmıştır. 
Bölgeler, Kongre ve Genel Kurul tarafından oluşturulan FIBA politikasına sıkı bir şekilde bağlı olarak 
sorumlu oldukları bölgede basketbolu denetlemeli, idare etmeli ve teşvik etmelidir. 
Bölgeler, FIBA'yı 3.kişiler karşısında temsil edemez. 
Madde 17.9’da belirtildiği üzere görevleri dahilinde, Bölgeler FIBA Tüzükleri, Yönetmelikleri ve 



 

 

kararlarına uygun olarak yetkili alanlarında bağımsız hareket ederler. 
Bölgeler aşağıdaki haklara ve yükümlülüklere sahiptir: 
Sorumlu oldukları coğrafi bölgede basketbol sporunu teşvik etmeli ve FIBA'nın teknik ve idari 
yönetmeliklerine uygun olarak düzenli ve sürekli bir şekilde kıtasal ya da Bölge Müsabakaları 
düzenlemelidir. 
FIBA Genel Tüzük ve diğer yönetmeliklerin sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve garanti 
etmek. 
Yetkileri dahilinde ve yönetmelikleri uyarınca üyelere ve kuruluşlara yaptırım uygulamak 
FIBA İç Tüzüğe uygun şekilde düzenlenmemiş Uluslararası Lig veya diğer grupların oluşmadığını 
garanti etmek. 
FIBA Sekretaryasının organize edilen etkinliklerden ve yarışmalardan haberdar etmek, gerekli olduğu 
takdirde, yönetmelikler uyarma şart koşulan izini almak. 
Yetkileri dahilinde yapılmış olan uluslararası müsabakaların sonuçlarını FIBA Sekretaryasına 
bildirmek, ve bu etkinliklerden ilgili Komisyonları haberdar etmek ve Kongre’ye ilgili faaliyet 
raporunu sunmak. 
Bölge içinde yapılmış olan tüm uluslararası oyuncu transferlerin listesini sunmak 
Doping kontrolleri gerçekleştirmek ve bölge içinde şüpheli doping olaylarını FIBA Sekreteryasına 
bildirmek. 
Komisyonlara ve Genel Kurula basketbol dünyası için yararlı bilgileri bildirmek 
Bu Genel Tüzük madde 15.4. d’ ye uygun olarak Genel Kurul için üye belirlemek. Madde 15.3’de 
belirtildiği gibi görev süreleri Genel Kurul’da yapacakları görev süresi ile aynı olmalıdır. Atanması 
veya elenmesi Dünya Kongresi ile aynı yılda veya önceki yılda yapılmalıdır. 
Her Bölge kendi bölgesinin koşullara uygun olarak organize edilir. 
Her Bölge kendi tüzüklerini, yönetmeliklerini FIBA Genel Tüzük ve İçtüzüklerinin genel hükümlerine 
uygun olarak oluşturur ve bu yönetmelikler FIBA Genel Tüzük ve İçtüzük’ün tamamlayıcı bir parçası 
olup onların yerine geçmez. Bu tamamlayıcı yönetmelikler Genel Kurul’un onayına sunulmalıdır. 
FIBA düzenlemeleri ve Bölge yönetmelikleri arasında bir çelişmenin ortaya çıkması durumunda FIBA 
düzenlemeleri dikkate alınacaktır. 
FIBA’ya bağlı olan organlar üzerinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra ilgili Bölgelerde kurulur. 
Bölge Kararları bağlı olan üye ülke federasyonlara uygulanır ancak bu Kararlar FIBA ile 
çelişmemelidir. 
Her Bölge Genel Kurul üyeleri ile aynı görev süresince kendi Başkanlarını seçerler. 
Her Bölge Genel Sekreter atar ya da seçer. Başarılı performansa bağlı olarak Genel Sekreterin tavsiye 
edilen görev süresi 2-4 yıldır. Bölge Genel Sekreteri FIBA Genel Sekreterinin sahip olduğu tüm 
görevler ile kendi bölgesinde aynı görevlere tabidir. 
Bölgelerin Genel Tüzük ve İçtüzüğe uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için Genel 
Kurul kararınca FIBA'nın gelirlerinden belli bir oranda pay alırlar. Genel Kurul bu payın alınması için 
hangi koşulların gerçekleşmesi gerektiğini belirtir ve gerekli görürse koşulları sözleşme olarak 
hazırlar. 
Bölgeler, FIBA Sekretaryasına detaylı olarak faaliyet raporları gönderirler. Genel Kurul kararınca, 
ilgili bölgenin faaliyetlerini tatmin edici bulmazsa ödemeleri geri alma hakkına sahiptir. 
Madde 18 FIBA Komisyonları 
Komisyonlar 
Teknik Komisyon 
Uluslararası Müsabakalar Komisyonu 
Yasal Komisyon 
Kadın Basketbol Komisyonu 



 

 

Genç Basketbol Komisyonu 
Milletler topluluğu Basketbol Komisyonu 
Mali Komisyon 
Sağlık Komisyonu 
Etik Komisyon 
Genel Sekreter, yardım almak amacıyla, uzmanlık alanlarına göre, kişiler atar. Genel Kurura bildirilir. 
FIBA Komisyonları Genel Kurul ile eş zamanlı dört yıllık süre için görev yaparlar. Genel Kurul veya 
burada açıkça aksi yönünde hüküm yoksa bir başkan ve 6 üyeden oluşur. Genel Sekreter Komisyonun 
atanması için Genel Kurula aday listesini iletir. Listenin sunumunda, ilgili komisyonun yetkisi 
dahilinde adayların uzmanlığını dikkate alır. 
Her komisyonun Başkan yardımcısı, komisyon üyeleri arasından Genel Kurul tarafından atanır. 
Komisyon Başkanının kısa süreli çalışamaması durumunda, Komisyon Başkan Yardımcısı onun adına 
komisyon toplantılarında Başkanlık görevini üstlenir. Sürekli çalışamaması durumunda bir sonraki 
kongreye kadar Başkan Yardımcısı Başkanlık görevine geçer. 
FIBA Genel Sekreteri, res’en Komisyonların oy hakkı olmayan üyesi olur. 
FIBA Komisyon üyeliği münhasıran şahsa bağlıdır ve vekil aracılığıyla temsil edilemez. FIBA’nın 
amaçları doğrultusunda, seçildikleri bölge ve Üye ülke federasyondan getirdikleri bilgi, deneyim ve 
uzmanlığı kullanırken bağımsız hareket ederler. 
Komisyon Görevlileri arasından görevini gereği gibi ifa edemeyenler Genel Kurul kararı ile başkası 
ile değiştirilirler. 
FIBA Komisyonları Genel Sekretere danışıldıktan sonra başkanın gerekli gördüğü her durumda 
toplanırlar. 
FIBA Komisyon toplantıları için herhangi bir toplantı yetersayısı belirlenmemiştir. 
Toplantı başlamadan yedi gün önce gündem ve çalışma evrakları üyelerin eline ulaştırılmalıdır. 
FIBA Komisyonları sadece danışma olarak hizmet verirler ve yürütme yetkisine sahip değildir. 
Bununla beraber, Komisyon Başkan ve üyeleri Genel Sekreter'in çağrısı üzerine görevlerini 
gerçekleştirebilirler. Bu durumlarda, Komisyon temsilcisi olarak değil Genel Sekreterin temsilcisi 
olarak görev yaparlar. 
Madde 19 Teknik Komisyon 
Teknik Komisyonun aşağıdaki görevleri vardır: 
Resmi Basketbol Kuralları ile ilgili taslak metini oluşturmak, Genel Kurul’un kabul edeceği 
değişiklikleri hazırlamak, Kurallarla ilgili resmi yorum yapma, Kurallarla ilgili doğmuş olan şüpheli 
durumları düzeltmek ve FIBA Uluslararası hakemlerin, denetmenlerin, eğitmenlerin ve 
komisyonerlerin eğitiminden, değerlendirilmesinden ve yeterliliğinden ilave olarak Dünya Kadınlar ve 
Erkekler Basketbol Şampiyonasına hazırlanmalarından sorumlu olmak, 
Teknik Komisyon Resmi Basketbol Kurallarının uygulanması ile ilgili tüm konularda yetkili organdır. 
Madde 20 Uluslararası Müsabakalar Komisyonu 
Uluslararası Müsabakalar Komisyonu’nun aşağıdaki görevleri vardır: 
Tüm uluslararası müsabakalar ve FIBA'nın diğer bölümleri tarafından oluşturulan uluslar arası 
müsabakalar ile ilgili yönetmelikler üzerinde çalışmak; 
Kadınlar ve Erkekler arası Olimpiyat Basketbol turnuvaları ile ilgili yarışma sistemini oluşturmak 
Kadın Basketbol Komisyonundan, Genç Basketbol Komisyonundan ve Milletler topluluğu Basketbol 
Komisyonundan görüşler almak; 
FIBA tüm Dünya Şampiyonaları ile ilgili yarışına sistemi taslağı hazırlamak 
Yeni FIBA Dünya Şampiyonaları için taslak sistemler oluşturmak 
FIBA müsabakaları için dünya takvimi üzerinde çalışma 
Tüm taslaklar Genel Kurul’un onayına tabidir. 



 

 

Madde 21 Yasal Komisyon 
Yasal Komisyon’un aşağıdaki görevleri vardır: 
Basketbol sporu ile ilgili tüm yasal konularda bağımsız ve tarafsız tavsiyelerde bulunma 
FIBA Genel Tüzükte teklifi yapılacak değişiklikler üzerinde çalışma 
İç Tüzüğün diğer ilgili organları ile birlikte resmi metin taslağını hazırlama ve Genel Kurul’un 
onayına sunulmadan önce bu metni bitirme ve Genel Sekreter ve Genel Kurula yürürlükteki Genel 
Tüzük, İç tüzük ve diğer konularda özellikle seçilebilme konuları ile ilgili yorumda tavsiyede bulunma 
Madde 22 Dünya Kadınlar Basketbol Komisyonu 
Dünya Kadınlar Basketbol Komisyonu’nun aşağıdaki görevleri vardır. : 
Kadın basketbolu ilgili sorunlar üzerinde çalışmak; 
Kadın Basketbolunun gelişimi için gerekli olan kuralların alınmasıile ilgili Genel Kurul’a öneride 
bulunmak ve Uluslararası Müsabakalar Komisyonu’na Kadınları ilgilendiren uluslararası müsabakalar 
ile ilgili konularda teklifte bulunma 
Madde 23 Genç Basketbol Komisyonu 
Genç Basketbol Komisyonu’nun aşağıdaki görevleri vardır: 
Genç insanlar kategorisinde mini-basketbola kadar genç basketbol ile ilgili konularda çalışma 
Mini-Basketbolun gelişimi için gerekli önlemlerin alınması hakkında Genel Kurul’a teklifte bulunma 
ve genç kategorilerin dönüşümünü ve basketbolun gençler arasında yaygınlaşmasını sağlama 
Uluslararası Müsabakalar Komisyonu’na gençleri ilgilendiren uluslararası müsabakalar ile ilgili 
konularda teklifte bulunma 
Madde 24 Milletler Topluluğu Basketbol Komisyonu 
Milletler topluluğu Basketbol Komisyonu bir önceki Milletler topluluğu Basketbol Federasyonunun 
görevlerini yerine getirir. Özellikle, aşağıdaki görevleri vardır: 
Basketbolun gelişimini güçlendirmek ve FIBA'nın Milletler topluluğu ile uyumlaştırılmış yarışına 
programlarının düzenli olmasını sağlamak 
Milletler topluluğu ülkeleri ile birlikte çalışmak, 
Milletler topluluğu Oyunları olduğu her durumda takımları belirlenmesi ve yarışına formatında karar 
verme ve 
Milletler topluluğu ülkeleri arasında düzenlenen müsabakalarda milletler topluluğu oyunları dahil 
olmak üzere teknik destek sağlama 
Üyeler Madde 18.3’e göre atanır, ancak üyeler sadece milletler topluluğu üyesi olan ülkelerden seçilir. 
Madde 25 Finans Komisyonu 
Finans Komisyon’unun aşağıdaki görevleri vardır: 
Genel Kurul onayına sunulacak FIBA tahmini bütçeyi değerlendirme ve 
Genel Kurul onayına sunulacak genel finansal raporu hazırlamak 
Finans Komisyonu aşağıdaki gibi oluşur, 
FIBA hazine Sorumlusu başkan olarak ve 
Madde 8.3’e göre belirlenmiş en az iki üye  
Madde 26 Sağlık Komisyonu 
FIBA Sağlık Komisyonu sağlıkla ilgili konularda tavsiye ve bilgi verir. Genel Sekretere talebi üzerine 
yetki alanına girdiği konularda tavsiyede bulunur. 
FIBA'nın diğer organlarıyla dayanışmasında, Sağlık Komisyonu Genel Kurul’un onayına sunulacak 
doping ile ilgili yönetmelikler hakkında çalışır ve sunar. 
Sağlık Komisyonu, Genel Sekreterliğin kabulü ile belli bir konu üzerinde uzman kullanabilir veya alt 
komisyonlar oluşturabilir. 
Madde 27 Etik Komisyon 
Etik Komisyon İç Tüzükte yer alan Etik kuralları ile Genel Kurul tarafından veya kendisine bildirilen 



 

 

ihlalleri değerlendirir. 
Etik Komisyon Kongre için bir rapor hazırlar. 
Etik Komisyon Kongre tarafından atanan üç kişiden oluşur ve içlerinden birini başkan olarak seçerler. 
Madde 28 Genel Hükümler 
Basketbolun gelişimi için FIBA resmi olarak tanınmış belli organizasyonlara izin verir. FIBA Genel 
Kurulu bu yarışmalara resmi tamına vermeden sorumludur. 
Tanınmış organizasyonlar üye ülke federasyonun, Bölgenin veya FIBA Genel Kurulun onayına tabi 
olarak yetkilerini gerçekleştirmede özgürdür. 
Bu organizasyonların merkezi FIBA Genel Kurulun onayına tabi olarak genel kurulları tarafınca 
belirlenir. 
Bu organizasyonlar FIBA’yı üçüncü kişiler karşısında temsil edemez. 
Bu organizasyonların işleyişini sağlamak için, Genel Kurul kararı ile FIBA'dan ödenek alabilirler. Bu 
karar dört yıllık stratejik programın ve ayrıca yıllık düzeyde alınacak bireysel eylemlerin ve Genel 
Kurul’un gerekli görüldüğü takdirde diğer koşulların sunumuna dayanır. 
Bu organizasyonlar en az iki yılda bir gerçekleştirmiş oldukları eylemlerle ilgili bir raporu FIBA 
Sekretaryasına göndermelidirler. Genel Kurul kararı ile bu organizasyonların eylemleri memnun 
etmediği takdirde yıllık ödenek kesilir. 
Madde 29 Dünya Basketbol Koçları Birliği 
Dünya Basketbol Koçları Birliği ilgili üye ülke federasyonlar tarafından tanınmış ulusal basketbol 
koçları birliğinden oluşur. 
Dünya Basketbol Koçları Birliği’nin aşağıdaki görevleri vardır: 
Antrenörlük metotlarının gelişimi 
Özellikle genç oyunculara antrenörlük dolayısıyla antrenörlük becerilerinin gelişimi için gereli 
düzenlemeleri yapmak 
Basketbolun öğretimi için genel ve teknik metotlar ile ilgili kurallar koymak 
Eğitmenler, koçlar ve idari görevlilere ulusal üye federasyonlar ve Bölgelerle işbirliği ile kurs ve 
seminerler düzenlemek. 
Oyuncular ve koçlar için antrenman tekniklerinin gelişimi ve eğitimi için belgeler hazırlamak 
Antrenörlük videolarının üretimi için gerekli desteği sağlamak ve 
Dünya çapında koçlar için aktif ve sürekli forum sağlamak 
Üye ülke federasyonlar tarafından tanınmış ulusal basketbol koçları birliği, eğer dilerlerse, ait 
oldukları bölgede bir birlik kurabilirler. 
Dünya, Bölge ve Ulusal Basketbol Koçları Birliği, FIBA'nın bölgenin ve üye ülke federasyonların 
tüzük ve yönetmeliklerinin lafzına ve ruhuna uygun olarak hareket etmelidir. 
Basketbol birliğinin tüzük ve yönetmelikleri ilgili yetkili otorite tarafından örneğin ulusal üye 
federasyon, Bölge veya FIBA tarafından onaylanır. 
Dünya Basketbol Koçları Birliği Kurul üyelerinden birini başkan olarak seçer. 
Dünya Basketbol Koçları Birliği’nin genel merkezi ve idari binası FIBA genel merkezlerinde olur ve 
FIBA Genel Sekreteri işlerin denetiminden sorumlu olur. 
Madde 30 Uluslararası Engelli Basketbol Federasyonu 
Uluslararası Engelli Basketbol Federasyonu ilgili ülkelerin engelli basketbol federasyonlarından 
oluşur. 
Uluslararası ve Ulusal Engelli Basketbol Federasyonu’nun tüzük ve yönetmelikleri FIBA’nın Genel 
Tüzük ve Yönetmeliklerin lafzına ve ruhuna uyguna olmak zorundadır. 
Madde 31 FIBA Basketbol Araştırma ve Belge Merkezi: FIBA Pedı o Ferrândiz Kuruluşu 
Basketbol ile ilgili bilimsel çalışmaların gelişimi için FIBA, AlcobendasIspanya’da Basketbol 
Araştırma ve Belge merkezi kurmuştur ve her üye ülke federasyonun uluslararası faaliyetleri 



 

 

araştırma ve bu kuruluşun gelişimi ve desteği için katkıda bulunmalıdırlar. 
Madde 32 Genel Hükümler 
FIBA basketbolun dünya çapında gelişimi ve desteği için olağanüstü çaba gösteren insanları 
onurlandırmak amacıyla İçtüzükte belirtilen bir dizi ödüller oluşturmuştur. 

BÖLÜM 6 Mali Hükümler  
 
Madde 33 Genel Hükümler 
FIBA Olimpiyat oyunları hariç, İçtüzük Bölüm E’de belirtilen oyun ile ilgili yayın, lisans ve 
pazarlama haklarının tek sahibidir. Bölgelerin haklarını etkileyecek olan televizyon, lisans, pazarlama 
gibi sözleşmeler içine girildiğinde, Bölgelerin hakları dikkate alınır. Genel Kurul kararı ile FIBA bu 
haklarını üçüncü kişilere devredebilir. 
FIBA’nın gelirleri aşağıdaki gibidir: 
Üye ülke federasyonlardan alınacak olan aidatlar, 
İlgili yönetmeliklerce alınacak olan para cezaları; 
FIBA haklarının kullanımı için verilen lisans hakları, örneğin pazarlama ve yayın hakları, 
Bağışlar, ödenekler ve çeşitli kazanımlar 
FIBA bütçe süresi dört yılı kapsar, 1 Ocak’ta başlar ve sonraki FIBA Dünya Erkekler Şampiyonasının 
final turuna kadar devam eder. 
FIBA mali yılı 1 Ocak’ta başlar ve o yılın 31 Aralık’ında son bulur. 
İsviçre Kanunu’na uygun olarak mali değerlendirmeler her yılın 31 Aralık’ında yapılır. 

FIBA hesapları kayıtlı şirket denetmeni tarafından denetlenir. Denetmenin atanması Genel Kurul 

tarafından yapılır. 
İsviçre Frangı FIBA’nın para birimidir. Genel Kurul FIBA’nın mali çıkarları, merkezlerinin 
bulunduğu ülkenin mali politikası doğrultusunda veya uluslararası durumun gerekliliği halinde yeni 
para birimi belirleyebilir 
FIBA’nın yükümlülükleri ile ilgili sadece müsait kaynaklar teminat olarak gösterilebilir. 
FIBA Genel Kurulu, Sekretaryası, Komisyonları, Mahkemeleri ve Disiplin Paneli veya FIBA adına 
hareket eden 3.kişileri aşağıdaki durumların varlığı halinde tazmin eder. 
FIBA ya da FIBA’ya bağlı diğer kuruluşlar dışında 3. kişilere karşı kişinin ağır ihmali ya da kastı 
dışında FIBA görevlisi olmasından doğan sorumluluk 
FIBA görevlisi olarak kişinin üzerinde doğan masraf ve harcamalardan doğan sorumluluk veya 
FIBA görevlisi olarak, özel hukuk ya da 
ceza hukukunda sonucun FIBA görevlisi 
lehine çıkan durumlarla ilgili savunma 
sorumluluğu 
 
 
Bölüm 7 Yasal Hükümler  
 
Madde 34 FIBA Disiplin Paneli 
FIBA disiplin paneli İçtüzükte belirtilen disiplin konuları ile ilgilenmek üzere oluşturulmuştur.  
Madde 35 FIBA Temyiz Kurulu 
FIBA Temyiz Kurulu Genel Kurul ile eş zamanlı olmak üzere 4 yıllık ofis dönemi vardır. Aksi Genel 
Kurul tarafından kararlaştırılmadıkça bir başkan ve 6 diğer üyeden oluşur. Genel sekreter Genel 
Kurul’un ataması için adaylar için bir liste oluşturur. Üyelerin hukuk eğitimi olması şarttır. 
Kurul’un Başkan Yardımcısı, Genel Kurul tarafından belirlenir. Başkanın geçici olarak çalışamadığı 



 

 

durumlarda, Başkan yardımcısı onun yerine vekâlet eder. Sürekli olarak çalışamadığı durumlarda. 
Başkan Yardımcısı yeni kongrenin yapılacağı tarihe kadar başkanlık görevine yerleşir. 
Kurul üyeleri Genel Kurul'un gerekli gördüğü durumlarda değişebilir. 
Temyiz Kurulu’nun aşağıdaki görevleri vardır; 
Genel Tüzük ve İçtüzük tarafından açıkça temyiz imkanı tanınmamış durumlar hariç FIBA organları, 
disiplin kuruluşları da dahil olmak üzere FIBA'nın aleyhine verilmiş olan kararlardan etkilenen 
kişilerin temyiz başvurularını incelemek ve karar vermek 
FIBA’nın ilgili bölümleri veya disiplin kuruluşlarının doğrudan içinde bulunmadığı uyuşmazlıklarda, 
basketbol dünyasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için FIBA temyiz kurulu olarak hareket 
etmek 
Genel Kurul onayına sunulacak Temyiz ile ilgili yönetmeliğin hazırlanmasında Yasal Komisyon ile 
beraber çalışmak 
Genel Tüzük ve İç Tüzük’te yapılacak olan değişikliklerde Yasal Komisyona teklifte bulunmak ve 
danışmanlık yapmak 
Madde 36 Spor Tahkim Kurulu Lozan, İsviçre 
FIBA iç temyiz yolu ile çözümlenemeyen ve FIBA Genel Tüzük veya İçtüzükten doğan 
uyuşmazlıklara İsviçre, Lozan Spor Tahkim Kurulu usul ve kanuna uygun olarak oluşmuş tahkim 
kurulu bakar. İlgili taraflar Spor Tahkim Kurulu usul ve kanuna ve iyi niyete göre alınmış kararları 
kabul etmeli ve uymalıdır. 
Bölüm 8 SON HÜKÜMLER 
Madde 37 
Seçimler gizli oyla yapılır ve en çok oy alan seçilir. 
Bu tüzükte başka türlü düzenlenmedikçe, kararlar katılanlar arasından basit oy çoğunluğuyla alınır. 
Genel Tüzük değişiklikleri için, oyların çoğunluğunun 2/3’ü gereklidir. Çekimserler sayılmaz. 
FIBA renkleri, bayrağı ve amblemi Genel Kurul tarafından onaylanır. Genel Sekreterlik tarafından 
yazılı olarak izin alınmadıkça FIBA bayrağının ve amblemimin kullanımı sadece FIBA ana resmi 
müsabakaları ve toplantıları sırasında kullanılabilir. FIBA bayrağı ve ambleminin tüm ana resmi 
müsabakalarda kullanımı zorunludur. 
Kongre, FIBA'nın dağılımını ilan eder. 

 

 

II  FIBA İÇ TÜZÜK  (FIBA INTERNAL REGULATIONS) 

Bu bölümde FIBA İç Tüzüğünde yer alan konular başlıklar halinde belirtilmiştir. Bu konuların tümü 

bu çalışmada değerlendirilmeyecektir. Tanımlar bölümü, Etik Kuralları, FIBA Üyeliği ve Ulusal 

Federasyonlar ile İlgili kurallar, FIBA Yarışmalar İle İlgili kurallar, Lig Organizasyonları ile ilgili 

kurallar, FIBA Mal Varlığı İle İlgili Hükümler ,Ayni Haklar, Oyuncular, Koçlar, Menajerler ile ilgili 

kurallar,FIBA Hakemleri,Hakem Asistanı, Hakem Gözetmenleri, FIBA Komisyon Üyeleri ile ilgili 

kurallar, Ceza Müeyyidelerinin uygulanması ile ilgili kurallar,  temyiz ve tahkim ile ilgili 

düzenlemeler, Genel Kurul ve Kongre  toplantı organizasyonu ile ilgili kurallar , bu çalışmada 

incelenecektir. 

BÖLÜM A ÖNSÖZ 



 

 

A. I  Otorite 
A.2  Yürürlük Tarihi 
A.3  Geçerli Dil 

BÖLÜM B Tanımlar 

B 1  Tanımlar 

BÖLÜM C FIBA Etik kurallar 

C.l  Giriş 
C.2  Bütünlük 
C.3 Adaylar 
C.4 Ülkelerle İlişki 
C.5  Gizlilik 
C 6 Uygulama ve Yürütme 

BÖLÜM D FIBA ÜYELİĞİ VE ULUSAL FEDERASYONLARLA İLGİLİ 
KURALLAR 

D.I  Üyeliğe Başvuru 
D.2  Ortak Üye 
D.3  Geçiçi Üye 
D.4 Yıllık ve kademeli üyelik ücretleri 

BÖLÜM E FIBA YARIŞMALARI İLE İLGİLİ KURALLAR  

E 1  FIBA yarışmaları  
E.2  Genel Prensipler 
E.3  FIBA resmi yarışmalarına katılmaya adaylık 
E.4  FIBA resmi yarışmalarındaki başarılı adaylar ile ilgili sözleşme kuralları  
E.5   FIBA resmi yarışmalarına katılım  
E.6  Resmi FIBA yarışmalarına katılma - ulusal federasyonlara üyelik ve onlara bağlı 
kulüpler 
E 7 Takım formasına reklam 
E 8  FIBA ana resmi yarışmaların yapısı ve uygulanan özel hükümler 
E 9  Uluslararası oyunlar ve turnuvalar 

BÖLÜM F Lig Organizasyonu ile ilgili Kurallar  

F l Lig organizasyonu 
F 2 Liglerin Tanınması 
F 3 Ligle FIBA arasındaki ilişkilerde ana prensipler, FIBA Bölgeleri ve Ulusal Üye 
Federasyonlar. 

F 4  Liglerin Tanınması ile ilgili detaylı kurallar 

F 5 Uyuşmazlık Çözümü 

Bölüm G FIBA MALVARLIĞI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Ayni Haklar  

G l  Mülkiyet ve ticari haklardan faydalanma 

G 2  Değişik haklar 



 

 

Bölüm H Oyuncular, Koçlar, Sponsorlar ve Menajerler ile İlgili Kurallar  

H l   Oyuncuların seçilebilme ehliyeti  
H.2  Oyuncuların ulusal statüsü 
H.3  Uluslararası Oyuncuların Transferi 
H.4  Oyuncuların Yaşı 
H.5  Oyuncu menajerleri 
H.6 FIBA tarafından onaylanmış koçlar 
H.7 Doping kontrol 

 

 

Bölüm J FIBA HAKEMLERİ, FIBA HAKEMLİK ASİSTANI, FIBA HAKEMLİK 
GÖZETMENİ VE FIBA KOMİSYON ÜYELERİ İLE İLGİLİ KURALLAR  

J.l  FIBA Hakemleri 
J.2  FIBA Hakem gözetmeni 
J.3  Hakem asistanları 
J.4 FIBA  komisyon üyeleri 

BÖLÜM K CEZA/MÜEYYİDELERİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ KURALLAR  

K.. I  FIBA’nın uyguladığı cezaların genel prensipleri  
K..2 FIBA ana resmi yarışmalar sırasında uygulanan ceza ve müeyyideler  
K.3  FIBA Bölgelerin’de veya ulusal üye federasyonlarında uygulanan ceza 
K.4  FIBA Disiplin Paneli 
 
BÖLÜM L TEMYİZ VE TAHKİMLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

L. 1 FIBA İtiraz Mahkemesi 

L.2 Basketbol Tahkim Kurulu (BAT) 

BÖLÜM  M GENEL KURUL VE KONGRE TOPLANTI ORGANİZASYONU İLE 
İLGİLİ 
KURALLAR 

M.l  Genel kurul toplantılarının organizasyonu  

M.2  Kongre 

 
BÖLÜM N FIBA ÖDÜLLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR  

N.l FIBA ÖDÜLLERİ 

BÖLÜM O İdari Ceza, Üyelik Aidatı ve Ücret listesi, 

O. I  FIBA’ya ödenecek İdari Para Cezası  
O.2  Üyelik aidatı, 
O.3  FIBA’ya ait ücretler 



 

 

BÖLÜM P EKLER  

Ek 1:  RESMİ EVRAKLAR 

 FIBA Resmi Dokumanları 
 Oyuncular tarafından sağlanacak dokumanlar 
 Ulusal üye federasyonlar tarafından sağlanacak dokumanlar 
 Diğer Dokumanlar 

Ek 2: FIBA LOGOLARI 
FIBA Logoları 
Zone Logoları 

Ek 3:  FIBA ÖDÜLLERİ  
  Onur listesi 
  Liyakat Nişanı 
RadomirShaper Nişanı 
 
Ek4: FIBA Onur Listesi Formu 
 

 

TANIMLAR    : 

FIBA  İç Tüzük (FIBA InternalRegulations)  B Bölümünde yer almıştır. 

B.l  Tanımlar 

 

Bu içtüzükte verilmiş olan tanımlar özel bölümdeki bir metinde ya da paragrafta bir tanım 

verilmediği takdirde uygulama alanı bulur. Bu tanımlar Doping Kontrol Yönetmeliği-H 7 içinde 

yer alan herhangi bir teknik terimi kapsamaz. - Bunlar WADA Kanunu'nda tanımlanmıştır.) 

Yaş Limiti 

Uluslararası transferin izin verilmediği yaştan önceki yaş. 

 Oyuncuların Yaşı 

FIBA gençler kategorisi yarışmalarına katılan her takımın oyuncuları için (U-17, U-19, U-21) bir 

yaş limiti oluşturulur. [ ilgili madde H.4.1] 

Temyiz Mahkemesi 

Genel Tüzük  35. maddeye göre kurulmuş ve istisnai durumlar dışında FIBA ya da organlarının 
almış olduğu kararlarla ilgili temyiz başvurulari ile ilgilenir. 

 



 

 

Genel Kurul 

FIBA Genel Tüzük 15. maddede tanımlanmıştır. 

Orijin KuIüp 

 Bir oyuncunun 18 yaşında lisanslandığı kulüp ya da diğer kuruluş. 

 Koç 

Bir takımı yarışmaya hazırlayan onu yöneten ve Ulusal üye federasyonlarca lisanslanmış kişi ( bazı 
yönetmeliklerde oyuncuyu ya da menajeri de içerir) 

Etik kurallar 

Basketbol aktivitesi içinde olanların davranışları ile ilgili olan kurallar. 

Bedel 

Genç oyuncunun Bölüm H. 3.4’e göre transferi için ödenen miktar. 

 

Kongre 

FIBA Genel Tüzük  madde 14’te tanımlanmış FIBA evrensel yüksek otorite.  

 

 Ülke 

FIBA tarafından bağımsız ulusal basketbol federasyonunun bulunduğu coğrafik bölge. 

Vekil 

Kişi ya da makam sahiplerine ait özel yetkileri yürüten kişi ya da makam sahibi. 

Disiplin Paneli   

FIBA Genel Tüzüğünün 34. maddesine göre kurulan FIBA organizasyonlarına katılanlara dünya 
çapında yaptırım verme gücü olan panel. 

Doping Kontrol   

FIBA anti- doping yönetmeliğine aykırı durumun test edildiği süreç. 

Seçilebilme Koşulları 

Oyuncunun FIBA resmi yarışmalarında ulusal üye federasyonunu temsil etmek üzere seçilebilmeye 

uygun olma statüsüdür. 



 

 

Etik komisyon 

Genel Tüzük 37. maddeye göre kurulmuş olan bu komisyon iç tüzüklerde düzenlenmiş olan Etik 
kurallara riayet edilip edilmediğini denetler. 

 

 

FIBA 

Aksi özellikle belirtilmediği durumlar dışında, FIBA genel sekreterliği veya temsilcisi. 

 FIBA Komisyon Üyesi 

FIBA resmi yarışmalarında masa personeline başkanlık eden özel yetkilere sahip haiz kişi. 

FIBA Kimlik kartı 

Sahibi olan kişinin doğum gününü, milliyetini, cinsiyetini resmi olarak doğrulayan şahsi belge. 

FIBA tabiyeti 

FIBA içtüzüğüne göre milli statüsü belirlenemeyen oyunculara uygulanan konsept.  

Genel Kurul, sekreterlik, komisyon, mahkeme, disiplin paneli veya FIBA tarafından resmi bir 

göreve atanmış üye.  

FIBA “B” lisanslı oyuncu 

FIBA ya da bir FIBA bölgesinde düzenlenmiş resmi oyunda, ligde, FIBA turnuvasında veya bir 
FIBA bölgesinde oyuncunun oynayabileceğini gösteren sertifika. 

 FIBA hakemi 

 Basketbol oyununu idare etmek için resmi olarak görevlendirilmiş kişi. 

Yabancı oyuncu 

Lisanslı olduğu ulusal üye federasyonun resmi milliyetine sahip olmayan oyuncu. 

FIBA  “A” lisanslı yabancı oyuncu 

 

İlgili FIBA bölgesinden yabancı oyuncuya birinci ve ya ikinci küme ulusal şampiyonaya 
katılabilmesi için verilen lisans. 



 

 

 Cinsiyet 

Bu düzenlemeler her iki cinsiyete de eşit olarak uygulanır, ve tüm erkek oyunculara yapılmış olan 
referanslar kadın oyunculara da uygulanacaktır ve aynı değerde uygulanacaktır.  

 

Uluslararası Lig 

2 ya da daha fazla FIBA bölgesinden gelen takımlarla kurulmuş olan lig. 

 Temyiz Mercii 

Teknik Komitenin FIBA'nın resmi yarışmalarında vermiş olduğu kararlara karşı gidilecek olan merci. 

Lig 

FIBA Genel Tüzüğü’nün 21. maddesine uygun olarak kurulmuş organ  

 Yasal Milliyet 

Belli bir ülkeye doğumla, kökenle ya da vatandaşlığın kazanılmasıyla bağlı olma durumu. Bir 
oyuncu ilgili ülkelerin kanunlarına dayanarak bir ya da birkaç uyruğu olabilir. 

Letter of clearnuce  ( Müsaade mektubu) 

Oyununun bir üye ülke federasyonundan diğerine transfer olabilmesini sağlayan belge. 

Lisans 

Bir oyuncunun üye ülke federasyonunda ya da bu federasyona bağlı bir basketbol takımında 
oynamasına imkan sağlayan gerekli izin 

 Yerel Organizasyon Komitesi 

FIBA resmi yarışmaların başarılı bir şekilde organizasyonu ve yürütülmesiyle görevli olan komite. 

 Sağlık Komisyonu 

FIBA Genel Tüzüğünün 26. maddesine dayanarak kurulmuş organ. 

 

 



 

 

Ulusal Üye Federasyon 

FIBA Genel Tüzüğü’nün 5. ve 6. maddesine uygun olarak FIBA üyeliğine kabul edilen federasyon. 

 Oyuncu : 

Basketbol müsabakalarına katılan kişi. Bu terim aynı zamanda bazı düzenlemelerde koçları da 

kapsar. 

 Resmi Oyuncu Desteği : 

 

Yarışmalara hazırlık ve katılım için oyuncuları hazırlayan herhangi koç, antrenör, yönetici, menajer, 

takım çalışanı, resmi, tıbbi ya da para-tıbbi kişiler 

 Menajer : 

Ücret karşılığında oyuncuların ya da koçların uluslararası transferini meydana getiren ya da sağlayan 

kişi. 

 Tanınmış Organizasyon : 

FIBA Genel Tüzüğün, İçtüzüğe ya da üye ülkelerin mevzuatına, bireylere karşı yaptırımlarda dahil 
olmak üzere, aykırı ihlallerde uygulanacak olan yaptırım. 

 Genel Sekreterlik : 

FIBA Genel Sekreterliği ya da temsilcisi 

 Yardımlaşma Fonu : 

Genç oyuncuların gelişimini desteklemek için FIBA tarafından kurulmuş olan fon. 

 

 



 

 

Teknik Komisyon : 

FIBA Genel Mevzuatı 19. maddesine göre kurulan FIBA Teknik komisyonu. 

Teknik komite : 

FIBA ana ya da diğer resmi yarışmalarda ve FIBA destekli etkinlikler sırasında teknik sorunlarla 
görevli FIBA Genel Sekreterliği tarafından atanmış uygun nitelikli kişi 

W AD A : 

 Dünya Anti Doping Ajansı  

Genç Oyuncu : 

18 yaşına gelmemiş oyuncu. 

Bölge  : 

FIBA Genel Tüzüğü (m. 17) ye göre üye ülke federasyonların bağlı olduğu kıtasal parça. Genel 

Mevzuat ve İçtüzüğe uygun olarak FIBA tarafından temsil edilerek yetkisini yürütür. 

 

 

FIBA ETİK KURALLARI 

FIBA Etik Kuralları,  FIBA İç Tüzüğünün (FIBA InternalRegulations )  C Bölümünde yer almıştır. 

C .1 Giriş 

FIBA ve FIBA'nın her ulusal üye federasyonları, FIBA görevlileri ve FIBA ile ilgili her ne olursa 

olsun bağlantısı olan kişi ya da organizasyon, bunlara ait ulusal üye federasyonlar, FIBA bölgesi,  

FIBA tarafından tanınmış organizasyon, FIBA yarışmalarını organize etmek isteyen şehirler ve 

ülkeler, FIBA yarışmaları Organizasyon Komiteleri ( bundan böyle toplu olarak "basketbol tarafları" 

FIBA Genel Tüzük ve İçtüzüğe uymak zorundadır. 

Sonuç olarak; FIBA faaliyetleri çerçevesinde, basketbol tarafları ve FIBA yarışmalarına katılanlar 

aşağıdaki kurallara uymayı ve bunları sağlamayı üstlenirler. 

C. 1.1 İtibar 

C.1.2 İnsan haysiyetinin korunması FIBA'nın temel şartıdır. 

C.1.3 Irk, cinsiyet, etnik köken, inanç, felsefi ya da politik görüş, medeni durum ya da diğer 



 

 

gerekçelerle katılımcılar arasında ayırım olmayacaktır. 

C.1.4. Fiziksel ya da zihinsel zarara sebep olacak herhangi bir uygulama tolere edilmeyecektir. 

Doping uygulamaları her düzeyde kesinlikle yasaktır. 

C .1.4.1 Katılımcılara karşı her seviyede fiziksel, zihinsel, profesyonel veya cinsel taciz kesinlikle 

yasaklanmıştır. 

C .1.4.2. Basketbol tarafları oyunculara, güvenli bir ortam, fiziksel ve ruhsal durumlarına uygun 

olarak tıbbi bakımlarını karşılamayı garanti edeceklerdir. 

C .2 Bütünlük 

C'.2.1 Basketbol tarafları veya temsilcileri, doğrudan ya da dolaylı olarak FIBA aktiviteleri ile ilgili 

herhangi bir gizli ücret, komisyon lavda ya da servis teklif etmeyecek, kabul etmeyecek ya da teşvik 

etmeyecektir. 

C.2.2 Sadece nominal değeri olan yerel adetlere uygun olarak, saygı ve arkadaşlığı temsil eden 

hediyeler kabul edilir veya verilir. Bunun dışındaki hediyeler alıcı tarafından üye olduğu 
organizasyona bildirmelidir. 

C.2.3 Basketbol taraflarının kadrosuna ve onlara eşlik edenlere gösterilecek konukseverlik ev sahibi 
ülkede bu konu ile ilgili standartları aşmaması gerekir. 

C'.2.4 Basketbol tarafları herhangi bir uyuşmazlıktan ya da bu ihtimalin olmasından kaçınmalıdır. 

Uyuşmazlığın çıkması ya da çıkma ihtimalinin olduğu durumda, taraflar gerekli önlemlerin alınması 

için FIBA Genel Sekreterliği’ne bildirmeli gerekli görülen durumlarda FIBA Genel Kurul’a durumu 

bildirmelidir. 

C.2.5 Basketbol tarafları sorumlulukları yerine getirirken gerekli özen ve ihtimamı göstermelidir. 

FIBA'nın itibarını zedeleyecek davranışlar içinde hareket etmemelidir. 

C.2.6 Basketbol tarafları FIBA Genel Tüzüğüne, İç Tüzüğe ve bu kanunda belirtilen prensiplere 

uygun olmayan faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerle ilgisi olmamalıdır. 

C.2.7 Basketbol tarafları oylama ile ilgili talimat veremeyeceği ya da alamayacağı gibi MBA 

organlarına müdahale edecek davranışlarda bulunamaz. 

C.3 Adaylar 
Basketbol tarafları FIBA İç Tüzüğe ve FIBA yarışmalarına Şehir/ Ülke için ev sahibi olma ile ilgili 
Teklif ve Organizasyon Kılavuzu’nda yer alan tüm hükümlere saygı göstermek zorundadır. FIBA 
yarışmalarına ev sahibi olarak organizasyonu düzenlemek isteyen şehir / ülke, diğerleri arasında, adı 
geçen içtüzük ve kılavuza aykırı olacak şekilde 3. kişilerden ya da otoritelerden finansal ya da politik 
destek almaktan kaçınmalıdır. 

C.4 Ülkelerle İlişki 

C.4.1 Basketbol tarafları ülke otoriteleri ile FIBA yarışmalarının prensiplerinden olan evrensellik ve 

siyasi tarafsızlığa uygun olarak uyumlu ilişkiler içinde olmalıdır. Bununla beraber. FIBA 

yarışmalarına ev sahibi olacak ülkelerin hükümetlerinin, FIBA Genel Tüzük, İç Tüzük ve bu kanunda 

da korunmuş, FIBA'nın amaçlarından da olan hümanizm, kardeşlik ve bireylere saygı ruhunun 



 

 

titizlikle uygulanmasını üstlenmiştir. 

C.4.2 Basketbol tarafları , bağlı oldukları ülkede toplumsal yaşamda dilediği şekilde rol oynayabilir. 

Ancak FIBA statülerini suiistimal edecek olan herhangi bir faaliyete katılamaz. FIBA Genel Tüzük. İç 

tüzük ve burada belirtilen prensip ve kurallara aykırı olacak bir ideolojiyi takip edemez. 

C.4.3 Basketbol tarafları organize ettikleri olay münasebetiyle çevreyi korumaya çabalarlar. FIBA 

Yarışmaları kapsamında, çevresel koruma için genel kabul görmüş standartları yüksek tutmayı 

taahhüt ederler. 

C .5 Gizlilik 

Basketbol tarafları kendilerine verilen gizli bilgileri ifşa etmemelidir. Bilgilerin ifşası kişisel gelir ya 

da kazanç kazanma maksadıyla ya da herhangi bir kişinin ya da organizasyonu kötü niyetle zarara 
uğratmak maksadıyla yapılmamalıdır. 

C.6 Etik Komisyon 

C.6.1 Basketbol tarafları FIBA Genel Tüzük’ün, İç Tüzüğün ve Etik  Kuralların uygulandığını 
gözetmek zorundadır. 

C.6.2 Basketbol tarafları FIBA Genel Sekreterlik aracılığıyla  Etik Komisyon'a Genel Tüzük ve İç 

Tüzüğün ihlal edildiği iddiasını bildirmek zorundadır. Komisyon iddia edilen ihlalleri  değerlendirir. 

C.6.3 Her yıl Etik  Komisyon dikkatlerine sunulan Genel Mevzuat ve İçtüzükle ilgili ihlalleri FIBA 

Genel Kurula rapor ederler. Komisyon, FIBA Genel Kuruluna sorumlular hakkında verilmesi 

muhtemel cezaları sunarlar. 

C.6.4 Etik  Komisyon Genel Kurul'a Genel Mevzuat ve İçtüzüğün değişmesi için teklifte bulunabilir. 

 

FIBA  ÜYELİĞİ VE  ULUSAL FEDERASYONLARLA İLGİLİ KURALLAR 

FIBA Üyeliği ve Federasyonlar ile ilgili kurallar FIBA iç Tüzüğü’nün   D  Bölümünde  yer almıştır. 

D 1. Üyeliğe  Başvuru 

D.1.1. FIBA üyesi olabilmek için, ulusal federasyon Genel Sekreterliğe üyelik için bir başvuru ibraz 

etmelidir. 

D.1.2 Başvuran federasyon, başvuru sırasında kendi içtüzüğü ve düzenlemelerinin birer sureti ile. iç 

organizasyonu ile kendi ülkesinde oynanılan basketbol aktiviteleri ile ilgili detayları da ibraz 

etmelidir. 



 

 

D 1.3 Başvuran ulusal federasyon aşağıdaki yükümlülükleri de yerine getirmelidir. 

a. FIBA (Genel Tüzüğe, İç Tüzüğe ve kararları ile üyesi olacağı FIBA Bölgesi'nin kararlarına uyma. 

b. FIBA Resmi Basketbol kurallarına uyma ve 

c. Kendi tüzüğünü ve uygulamalarını FIBA'ya uyumlu hale getirme. 

D 1.4 Başvuran federasyon D.4.1 de belirtilen harcı ödemelidir. 

D 1.5 Tüm belgeler hazır olduğu takdirde, Genel Sekreterlik başvuruyu Genel Kurulun onayına 

sunmalıdır. 

D.2 Bağlı Üyeler 

2.1 FIBA (Genel I Tüzük madde 9'a göre 3 müteakip yıl faturanın tarihinde başlar ve 3 yıl sonra 3. 

yılın sonunda biter.(örneğin 31 Aralık) 

2.2 Üye bağlı olduğunda ; 

a.Sadece belirlenen yıllık aidatı ödemeye devam eder. 

b. Artık dereceli kategori aidatını ödemek zorunda olmayacaktır. 

c. Yıllık hakem komisyon görevlileri ücretleri ve NBA hakem ve komisyon görevlileri ücretlerini 

ödemez 

Ulusal hakemlerini FIBA Hakem adayları listesine kayıt edemez. 

FIBA ana resmi yarışmalarına katılamaz. 

2.3. FIBA üyeliğinin tüm haklarına sahip olarak tekrar tam FIBA üyesi olabilmek için, ortak üye 

Genel Sekreterliğe başvuru yapmalı ve: 

FIBA'ya bağlı olduğu tarihten itibaren tüm borçlarını ödemeli  

FIBA ve FIBA bölgelerine üye iken vadesi gelmiş borçlarını ödemiş olmalıdır, 

Bağlı olmadan önce Genel Sekreterlik tarafından karar verilen sürekli kategori ücretlerine, hakkı 

olduğu (Genel Kurul tarafından) tespit edilirse derhal tabi olacaktır. 

FIBA aktif hakem ve komisyon görevlerine derhal kayıt olacaktır. 

Ulusal Hakemlerini FIBA hakem aday listesine kaydedecektir. 

2.4. Bağlı üyenin Resmi uluslararası yarışmalara katılmasına FIBA bölgesi izin verdiği takdirde, bu 

bağlı üye yeniden tüm FIBA ulusal üyesinin sahip olduğu haklara sahip olacaktır. İlgili bölge bağlı 

üyenin borçlarıyla ilgili uluslararası yarışmalara katılmasını kabul ettiği tarihten itibaren sorumlu 

olur.(ayrıca bkz. E-.6.3.3) 

D.3 Askıya Alınmış Üye 

3.I. Askıya alınmış üye FIBA Genel Tüzüğü madde 9’ a göre bağlı üyenin sahip olduğu tüm haklara 

sahip olur. 

 

D.4 Yıllık ve Kademeli Üyelik Harçları 

4.1. Yıllık ve kademeli harçlar her üye ulusal federasyon taralından 1 Ocak’ta ödenir. Ulusal 

federasyon üyesi olunduğu zaman ilk ulusal federasyon üyeliği aidatı öder.(bkz. O 3) 

4.2 0.3. kısımda belirtilen kademeli harçların belirlenmesinde, ulusal üye federasyonlar 

aşağıdaki kategorilere ayrılırlar: 

4.2.1 Kategori "A" : Angola, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Hırvatistan, Çek 
Cumhuriveti, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İsrail, İtalya, Japonya, Kore, I.übnan, 
l.itvanya, Yeni Zelanda, Polonya, Porto Riko, Katar, Rusya, Slovenya, İspanya, Türkiye ve Amerika 



 

 

Birleşik Devletleri, Sırbistan. 
4.2.2 Kategori "B” : Belçika, Çin, Taipei, Küba, Mısır, İngiltere, Estonya, Finlandiya, 

 Hong Kong, Letonya, Meksika, Nijerya, Portekiz, Senegal, İsveç, Ukrayna, Uruguay Venezüella. 

4.24.2.3 Kategori   “C”: Avusturya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Kolombiya, Kıbrıs, Danimarka, 

Dominik Cumhuriyeti, Makedonya, İzlanda, İrlanda, Endonezya, Demokratik Halk Cumhuriyeti Kore, 

Kuveyt, Lüksemburg, Malezya, Karadağ, Norveç, Panama, Paraguay, Filipinler, Romanya, Suudi 

Arabistan, Singapur, Güney Afrika, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri. 
4.2.4 Kategori "D" : Diğer Tüm Ulusal 
Federasyonlar. 
 
 
FIBA MÜSABAKALARI İLE İLGİLİ KURALLAR 
 
FIBA Müsabakaları ile ilgili kurallar İç Tüzüğün   E Bölümünde yer almıştır. 

 

E.1 FIBA MÜSABAKALARI 
 
E.1.1 FIBA Ana Resmi Yarışmaları 
Olimpiyat Turnuvaları 
Erkekler ve Kadınlar Dünya Olimpiyat Eleme Turnuvaları 
FIBA Erkekler Dünya Şampiyonası 
FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası 
FIBA U-21 Kadınlar Dünya Şampiyonası 
FIBA U-19 Erkekler Dünya Şampiyonası 
FIBA U-19 Kadınlar Dünya Şampiyonası 
FIBA U-17 Erkekler Dünya Şampiyonası 
FIBA U-17 Kadınlar Dünya Şampiyonası 
Tüm Bölge Şampiyonaları ve bu şampiyonalarla ilgili tüm eleme ve turnuvalar  
 
E.1.2Diğer Resmi Yarışmalar: 
FIBA'nın resmi kupa ve turnuvaları 
FIBA tarafından resmi olarak tanınmış ve yaptırıma bağlanmış ve uluslararası takvimde yeralan 
Uluslararası Kupalar ve Turnuvalar. 
 
 
E.2 GENEL PRENSİPLER: 
 
E.2.1 Sadece FIBA çeşitli bölgelerden katılan takımlarda dahil olmak üzere basketbol oyunlarını 
organize etmeye, yaptırım uygulamaya ve kontrol etmeye yetkili olup, veya FIBA Bölgelerine Dünya 
ve Olimpiyat yarışmaları elemeleri için verebilir. 
E.2.2 Her bölge ilgili coğrafi alanında basketbol yarışmaları düzenlemeye, organize etmeye, yaptırım 
uygulama yetkisine sahiptir ve himayesinde düzenlenen resmi yarışmada, FIBA genel mevzuata 
uygun olması şartıyla izlenecek olan usulü belirleyebilir. Bölgeler bu İçtüzük çerçevesinde teknik ve 
mali yönetmelikler düzenlemeye yetkilidir. 
E.2.3 FIBA’nın tüm müsabakaları aşağıdaki hükümlere ve ilgili müsabakalarda diğer özel hükümlere 
uygun olmalıdır. 



 

 

E.2.4. Genel olarak, bir yarışma üye ülke federasyon tarafından, yarışmanın düzenlendiği yerde 
bulunan ve FIBA tarafından tanınmış yerel organizasyon Komitesi tarafından veya FIBA yetkili 
organı tarafından organize edilir. Belli durumlarda, Genel Kurul, FIBA’yı yetkisi dahilinde birden çok 
ülkede yarışına düzenlemeye yetkili kılabilir. 
E.2.5 FlBA’nın müsabaka düzenlemesi ve bu adı geçen müsabakada taraf olma hakkında anlaşma 
FIBA, organizatörler ve takımlar arasında bir akit oluşturur. Tüm taraflar bu "Spor Sözleşmesi”ne 
titizlikle uymak zorundadırlar. Belli yarışmalarda, FIBA "Contract of Assignment" (görev sözleşmesi) 
imzalanmasını isteyebilir. Bu prensip bütün uluslararası yarışmalara resmi nitelikte olmasa bile 
uygulanır. 
E.2.6 Kulüpler tarafından yapılan bağıtlar ulusal üye ülke federasyonun onayı ile yapılmış sayılır. 
Üye ülke federasyon, bu nedenle, bağıtlılığın geçerli olduğunun ispatında sorumludurlar. 
 
E.2.7. FIBA’nın Görevleri 
E.2.7.1. FIBA tüm otoritesi altında düzenlenen yarışmanın her seviyesinde başarıyla düzenlendiği 
gözetmeli ve tarafsızlığı kabul edilmiş yetkili kişiler tarafından FIBA temsil edilmelidir. FIBA tüm 
imkanlarını kullanarak organizatörlere yardım etmekle yükümlüdür. FIBA bu yardımlardan dolayı 
yapmış olduğu masrafların tarafına iadesini isteyebilir. 
E.2.7.2. Organizatörler tarafından E. 1.1. de belirtilen hükümlere aykırılık durumunda, FIBA 
otoritesini ve adını içinde bulunduğu organizasyondan geri çekmek zorundadır. Kusurlu 
organizatörlere disiplin ve finansal yaptırımlar uygulayabilir. 
E.2.7.3. Dünya çapındaki müsabakalarda, bu tür kararlar Genel Kurul tarafından derhal 
alınmalıdır. 
E.2.7.4 Bölge seviyesindeki müsabakalarda, bu tür kararlar Bölge tarafından derhal yapılır ancak 
FIBA'nın dikkatine sunulur. 
 
E.2.8.Organizatörlerin görevleri 
E.2.8.1 Organizatörler bu içtüzükte ilgili olan her hükme uymak zorundadır. 
E.2.8.2 Bu hükümler ayrıca resmi niteliği olmayan etkinliklere katılan takımlar içinde geçerlidir. 
 
E.3 FIBA Resmi müsabakaları düzenlemeye aday olma 
E.3.1 Zaman zaman, FIBA ulusal üye federasyonları resmi yarışmaları düzenlemeye aday olmaya 
çağırır.( Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin düzenlediği ve yetki alanında olan Olimpiyat Oyunları 
hariç) FIBA Yönetmelik E’ye uygun olarak adayları teklif yapmaya çağırmak ve tekliflerin kapanması 
için bir gün belirlemek; veya belli müsabakalarda. Etkinlik ve Teklif Kılavuzu düzenlemek, belirli 
etkinliklerde yönergeler hazırlamak. Bu durumda, bu belgeler Yönetmelik E‘de yer alan 
hükümlerden önce gelir ve titizlikle uygulanır; ve başarılı teklifin belirlenmesi ve değerlendirmesinde 
usulü belirlemek zorundadır. 
E.3.2. FIBA Resmi Yarışmaları için Belirlenen Genel Takvim 



 

 

 

E.3.3. Resmi müsabakaları düzenleme teklifi, FIBA’nın belirlediği zaman diliminde adayın üye 
olduğu ülke federasyon tarafından FIBA’ya sunulmalıdır. Zaman sınırlaması, FIBA tarafından gerekli 
durumların varlığında değişebilir. 
E.3.4. Sunulan teklifte Bölüm Eldeki hükümlere riayet edileceğine dair yazılı bir taahhütnamenin 
verilmesi zorunludur. 
E.3.5. Konaklamalı tekliflerde E.4.te belirlenen "Taahhüt Şartnamesi" ve diğer ilgili hükümlere uygun 
şekilde teklifi sunulmalı ve bunu gerçekleştirmelidir. E.3.6. E.4.teki şartlan yerine getiren aday FIBA 
tarafından belirlenecek tarih içinde adaylık başvurusunu sunmalıdır. Bu tarih organizasyonun kim 
tarafından yapılacağının belirlenmesiyle ilgili toplantıdan en az bir (1) ay önce sunmalıdır. 
E.3.7. İlave olarak, E.4 te düzenlenen taahhüt şartnamesinin yanında, belirli bir etkinlik yapmak için 
sunulacak teklifte aşağıdaki hususlarında eklenmesi gereklidir.Yarışma için teklif edilen günler ve 
yerler adayın teklif dosyasına eklenecek diğer durumlar,yarışına için ayrılan bütçeyle beraber 
finansal durumlar, ulaşım çeşitleri ve ülkelerarası yolculuk mesafeleri,Final eksikliğin olması 
durumunu da kapsayacak şekilde ülke, şehir ve yerel hükümetin tam desteğinin alındığının garantisi 
yarışmanın düzenleneceği salondaki (FIBA onaylı) teknik donamın ve malzemelerinin tüm detayları 
ve garantileri, Bölüm G’de düzenlenen tüm, yayın, pazarlama ve donamın haklarının FIBA'ya ait 
olduğuna dair ve bu tür haklardan gelen gelirin paylaşımının Genel Kurul tarafından belirleneceğinin 
kabulü ile ilgili imzalı bir açıklama. 
E.3.8. FIBA adaylardan aday olma isteğinin ciddiliği göstermesi  açısından uygun finansal garanti 
ve senetler ( nakit teminat veya gayri kabili banka garantilerini İsviçre "AAA" bankası veya ‘‘AA

-
’ ya 

da 
u
AAA” olarak sınıflandırılmış ve İsviçre'de yerleşik uluslararası bankalara yatırılmasını) isteyebilir. 

Kabul edildiği takdirde, ilgili organizasyon yarışına ve FIBA’nın düzenlemelerine ve kararlarına 
uyumluluk gösterecektir. Uygun miktar Genel Kurul tarafından belirlenir. 
E.3.9. E.3.8 deki şartları yerine getirmeyen adayın aday başvurusu kabul edilmez. 
E.3.10 FIBA birkaç ya da tüm adayları görmek için bir gezi düzenleyebilir. Bu etkinlikte, tüm 
masraflar adaylar tarafından karşılanır. 

E.4 FIBA Resmi Yarışmalarını Düzenlemeye Hak Kazanan Adayla İlgili Sözleşme 
Kuralları 

 



 

 

Not 1- Bu İçtüzüğün Bölüm G'si sözleşme kurallarının vazgeçilmez bir parçasıdır ve Bölüm E ile 
birlikte okunmalıdır. Genel olarak, FIBA Dünya Şampiyonası ile ilgili her etkinliğe bağlı tüm sportif 
ve finansal aktiviteler. özellikle yayın, pazarlama ve donanım hakları ile özel haklar yetkiler kullanım 
ve denetleme hakları FIBA'ya aittir. 

Not 2- FIBA burada belirtilen sözleşme kurallarını değiştirme ve genişletme hakkını saklı tutar. Bunun 
yapılması önerildiği takdirde, FIBA değişiklik/ genişletme ile ilgili detaylarıkapanış tarihinden en az 1 
yıl önce adayların bilgisine sunmalıdır. 
Not 3- Dünya Erkekler Şampiyonası ile ilgili düzenlenmiş olan adaylık ve etkinlik kılavuzu üye ülke 
federasyonlar ve ilgili adaylar için başvurulan öncelikli kılavuz olmasına rağmen aşağıda belirtilen 
sözleşme hükümlerinin dışındadır. (İlgili her organizasyon bu kılavuzların kopyasını FlBA'dan temin 
edebilir.) 

E.4.1. Genel Prensipler ve Yaptırımlar 
E.4.1.1. Organizasyon atandığı durumda, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece sözleşme 
koşullarında değişiklik yapma yetkisi yoktur. Organizasyonların sözleşme hükümlerini yerine 
getirmediği durumlarda, FIBA; 

Müsabakanın organizasyonunu düzenleme yetkisini iptal edebilir 

Disiplin ve mali yaptırımlar uygulayabilir ve/veya 

Yeniden Adaylık teklifi için çağırarak ya da çağırmayarak, bu sözleşme hükümlerini kabul eden başka 

üye ülke federasyona organizasyonu devredebilir. 

E.4.2. Devlet Garantileri 
E.4.2.1. Aşağıdaki minimum taahhüt ve garantiler net olarak aday tarafından ve hak eden aday 
tarafından verilmelidir. Bu liste sınırlı olarak sayılmamıştır ve aynı zamanda sözleşme hükümlerinin 
parçası olan G Yönetmeliği’ni ve ayrıca belirli etkinlik ile ilgili düzenlenmiş olan genelgeleri de 
kapsar. 
E.4.2.2 Üye federasyon adayı ilgili devlet biriminden, organizasyonun üye ülkede karşılanacağına dair 
bir bildiri ile ayrıca ilgili devlet kurumu organizasyonun tümüyle başarılı olacağı şeklinde minimum 
garanti sunar. Bu garantiler; 
Giriş vizesi ve ilgili katılımcıların, medya temsilcilerinin, ortakların, FIBA tarafından tanınmış 
sponsor ve tedarikçilerin serbest dolaşımını sağlayacak diğer her türlü ulaşım belgeleri ve bunların 
uygun süre içinde verileceğine dair ilgili belgeler 
Oyuncular, komisyon görevlileri, hakemler, hakem, gözetmen, medya yetkilileri, partnerler, 
sponsorlar, FIBA tarafından tanınmış tedarikçiler, ve diğerleri için talep olduğu durumlarda geçici izin 
belgesi ve ilgili belgelerin uygun süre içinde verileceğine dair garantiler 
Tüm katılanların, FIBA tarafından tanınmış medya yetkililerinin, partnerlerin, sponsorların 
tedarikçilerin, ve diğerlerinin çalışmaları için gerekli olan tüm alet ve ekipmanlarına geçici serbest 
ithalata (özellikle vergilerden muaf tutulmasına) izin vermelidir. 
Tüm katılan ve görevliler için gerekli güvenlik ve sağlık hizmetlerinin sağlanması 
Tüm katılanlar ve görevliler için yerel ulaşım sağlama 
FIBA ve onun ortaklarının, sponsorların v.b. mekanlarının ve çevrelerini ve aynı zamanda etkinliğin 
promosyonu için reklam alanlarını serbest kullanmalarını sağlama 
Şampiyonanın başarılı gerçekleşmesi için her türlü donanım ve servisin sağlanmasını garanti eder. 
E.4.3. Yayıncı Ev sahibinin Garantisi 
E.4.3.1 Müsabakalardaki tüm oyunlar için ulusal yayın sinyallerinin alınacağına dair yetkili devlet 
organından alınacak garanti, FIBA Sekreteryasından veya FIBA Televizyon ortaklarından alınacak 
olan ev sahibi yayıncı kuruluşun uyması gereken kurallar ve televizyon grafikleri dâhil gerekli 



 

 

donanımlarla ilgili kurallara uymalıdır. FIBA kendisi evsahibi yayıncı ile belli müsabakalar için 
sözleşme düzenleyebilir. 
E.4.4 Mali Hükümler 
E.4.4.1 FIBA resmi müsabakaları organizatörleri organize ettikleri müsabaka ile ilgili mali hükümlere 
uymak zorundadır. FIBA’ya ödenmesi gereken paralar FIBA tarafından belirlenen süre içinde ve tam 
olarak FIBA'nın banka hesabına yatırılmalıdır. - bkz Not Bölüm O 
E.4.4.2 Organizatörler aşağıdaki harcamaları karşılayacaktır. 
E.4.4.2.1 Arena/ Salonların kiralanması, vergiler ev sahibi yayıncı masrafları, basın, takımlar, FIBA 
misafirleri, sponsorlar v.b. için hazırlanan istatistikler ve grafik servisleri ve E.5"te belirlilen 
etkinlikler için yapılan diğer tüm harcamalar 
E.4.4.2.2 Şampiyona Öncesi Şehir Gezisi 
Müsabakalar öncesi organizatörler ile birlikte toplantı ve mekân gezileri için katılacak FIBA 
tarafından atanan kişilerin (maksimum 3 kişi) tüm gezi yerleşim masraflarını karşılayacaktır. Şehir 
gezisi etkinlikten etkinliğe değişebilir ancak üçü (3) geçemez. 
E.4.4.2.3 Konaklama ve havayolu ulaşım masrafları ile ilgili etkinliklerin listesi (Etkinlik ve Teklif 
Kılavuzu ile değiştirilmediği sürece) aşağıdaki gibidir: 
Müsabakaların başlamasından 48 saat önce ve bitiminden 24 saate kadar aşağıdaki listeye göre tam 
pansiyon ve konaklama ücretleri 
FIBA tarafından aksi yönde karar verilmedikçe, komisyon görevlileri, hakem gözetmenleri ve 
hakemler, takımların konakladığı otellerde konaklamayacaklardır. 
Konaklama ve pansiyon konfor ve sağlık hizmetlerini karşılamalıdır. Yemeklerin otelden ayrı bir 
yerde olması durumunda otelle restaurantın arasındaki mesafenin kısa olması gerekir. Otelle( FIBA 
oteli, takım oteli, basın oteli v.b.) ilgili tüm etkinlikler FIBA tarafından onaylanmalıdır… 
Havaalanı masrafları aşağıdaki gibidir. 

 



 

 

 

Otelle ilgili harcamalar, taraflar tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, Dolar, Euro veya İsviçre 
Frankı olacaktır. 
[Not: Etkinlik ve/veya Teklif Kılavuzunda aksi belirtilmedikçe (örneğin Dünya Erkekler 
Şampiyonası) katılan takımlar ilk Müsabaka yeri ile Final karşılaşmasının yapılacağı yer arası için 
yapılacak olan ulaşım masraflarını kendileri karşılayacaktır. 
E.4.4.2.4 Uluslararası Ulaşım Masrafları 
Organizatörler FIBA misafirlerini, görevlilerini ve takımları havaalanlarından ve otellerinden 
müsabakaların olacağı yer arasındaki ulaşımı ayarlayacaklardır. Bu hüküm ayrıca antrenman 
dönemlerini, resmi müsabakaları ve resmi olarak takımların, misafirlerin ve görevlilerin davet 
edildiği tüm etkinliklere uygulanacaktır. 
Organizatörler oyuncular ve görevliler için toplu taşımada serbest geçiş kartını temin edeceklerdir. 
E.4.4.2.5 0.2 ye uygun olarak hakemlere, hakem denetmenlerine, komisyon görevlilerine, doping 
kontrolü için denetleyici doktorlara ödenecek resmi görev ücreti ve avanslar  
E.4.4.2.6 Doping Kontrolü harcamaları- bkz. H7 ve Ek 2. ve 0.2. 
E.4.4.2.7 Kaza, sağlık kontrolü ve teçhizatı ve sigorta ile ilgili masraflar: 
Organizatörler, yarışına sırasında ortaya çıkan her türlü hastalık ve/veya kazada tüm katılımcılara 
(oyuncular, koçlar, hakemler, hakem denetmenleri ve resmi görevliler) antrenman yerleri, oteller, spor 
salonları v.s. yerlerde sağlık kontrolü yapılmalı ve doğacak masrafı karşılayacağım garanti etmelidir. 
Organizatörler tarafından düzenlenen herhangi şehir içi ulaşım sırasında ortaya çıkan kazalar da bu 
hüküm dahilindedir. 
Tüm müsabaka yerlerinde ilk yardım odası bulundurulmalıdır. Organizatörler, tıbbi görevli ve 
hemşireleri (acil durumlar için çıkış, sedye ve diğer teçhizatları ile birlikte) çalışma saatlerini 
düzenlemelidir. 
Organizatörlerin zayıf organizasyondan dolayı örneğin hatalı bağlantı parçaları, teçhizat, oyun alanı 
içinde güvenlik, ve genel olarak organizatörlerin sorumluluğunda olan her türlü materyalden doğan 
tüm kazalardan dolayı hukuki sorumlulukları (üçüncü kişi sorumluluğu) mevcuttur. FIBA bu sigortaya 
müşterek olarak taraftır. FIBA organizatörlerin ödeyecekleri sigorta bedelini belirleyecektir. 
Organizatörler, organizasyonun iptali halinde iptal sigortası ödeyeceklerdir ve FIBA bu sigortaya 
müşterek olarak taraftır. FIBA organizatörlerin ödeyecekleri sigorta bedelini belirleyecektir. 

E.4.4.2.8 Biletler, akreditasyon ve VIP konuk alanlarının masrafları 
Yerel Organizasyon Komitesi FIBA’ya tüm resmi müsabakalarda seçkin bölümde bedelsiz biletlerini 
temin etmelidir. FIBA Dünya Erkekler Şampiyonası için bin (1.000) bilet dışında her sezon için 500 
bilet organizatörler tarafından FIBA'ya ayrılacaktır. 
FIBA daha az bedelsiz bilet talep ettiğinde, biletlerin satılması için önceden veya geri dönerek Yerel 
Organizasyon Komitesi’ni haberdar etmelidir. 
FIBA daha çok bilet talep ettiği durumlarda, Yerel Organizasyon Komitesi en iyi bölümde bilet temin 
etmelidir. İlave olarak, VIP alanlarına giriş imkânı sağlayan akreditasyon numarası Yerel 
Organizasyon Komitesi tarafından FIBA misafirlerinin kullanımına sunulacaktır. 
Tüm bedelsiz biletler FIBA ve Yerel Organizasyon Komitesi arasındaki anlaşmaya uygun olarak 
tahsis edilen yerlerin gösterildiği stadyum planı ile birlikte FIBA Sekreterliğine etkinlikten sekiz (8) 
hafta öncesinde ulaşmalıdır. 
Şeref Tribünündeki koltuk sayısı ve bunların dağılımı Yerel Organizasyon Komitesi ile yapılacak olan 
anlaşmada belirlenecektir. 
Belirli müsabakalara özgü düzenlenmiş maktu ölçütlere göre bedelsiz biletlerin dağıtımı FIBA 
tarafından belirlenecektir. Biletlerin sayısı FIBA yayın ve dağıtım ortaklarını da içermelidir. 



 

 

Akreditasyon sistemi ve akreditasyondan faydalanacak olanların listesi FIBA tarafından 
onaylanacaktır. 
 VIP konuk alanı (alanları) VIP koltuklarına yakın olmalı ve Yerel Organizasyon Komitesi tarafından 
uygun kalitede yiyecek ve içecek temin edilmelidir. 
E.4.4.2.9 Medya faaliyetleri ile ilgili doğan masraflar: 
Organizatörler medyanın uygun bir ortamda görev yapabilmesi için gerekli olan tüm olanakları 
sağlamalıdır. Özellikle, aşağıdaki maddeleri yerine getirecektir. 
Stadyumdaki koltukların en az %5’i gazetecilere ayrılacaktır. 
Gazetecilere ayrılacak her koltuğa bir masa donatılmalı ve her koltuk oyun alanının ve ekipmanın 
tümünü iyi görecek şekilde olmalıdır. 
Medya çalışına odası gazetecilere sağlanacaktır. Bu oda, tüm gazetecileri bulunduracak kadar geniş ve 
odada yeterli olacak şekilde bilgisayar, faks, modem bağlantıları, kağıt vb. bulunacaktır. 
FIBA tarafından uygun bir ücret ile veya ücretsiz kablosuz olanı sağlanacaktır. 
Tüm gazetecileri bulunduracak ayrı, donatılmış medya konferans odası sağlanacaktır. 
E.4.4.2.10 Gelirler Organizatörler bilet satışlarından doğan gelirler ile ulusal, şehir/eyalet ve/veya 
yerel otoritelerin sağladıkları katkılardan doğan gelirlerde hak sahibidirler. 
E.4.4.2.11 FIBA’nın Sorumlulukları 
FIBA müsabaka yerine gidiş ve dönüş sırasında meydana gelen kazalardan dolayı aşağıda sayılan 
kişileri sigorta etmelidir: 
FIBA hakemleri 
FIBA hakem denetmenleri 
FIBA komisyon görevlileri 
Yarışına sırasında FIBA'yı temsil eden kişiler. 
 
E.4.5Özel Hükümler 
 Ticari Sözleşme Anlaşması E.3.7 (b) ve E.3.8 e göre FIBA tarafından kabul edilmiş özel veya 
değiştirilmiş şartlar içerebilir. 
FIBA ve FIBA’nın misafirleri için gerekli donamın ve catering Yerel Organizasyon Komitesi 
tarafından FIBA’nın belirlediği standartlar düzeyinde sağlanmalıdır. 
 
E.5 FIBA Resmi Müsabakalarını Düzenleme  
E.5.1 FIBA Organlarının Yetkisi 
E.5.1.1 FIBA uluslar arası müsabakalar sırasında bir anlaşmazlığın ortaya çıkması durumunda 
müsabakanın resmi olup olmadığına bakılmaksızın gerekli kararı vermeye, yaptırım uygulamaya veya 
para cezası kesmeye yetkilidir. Bu karara karşı itiraz FIBA içtüzük ve Genel tüzük hükümleri 
çerçevesinde yapılır. 
E.5.2 Organizasyon 
E.5.2.1 Yerel Organizasyon Komitesinin Hak ve Görevleri 
E.5.2.1.1 Yerel Organizasyon Komitesi etkinliğin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli olan 
tüm önlemleri almalıdır. Bununla birlikte, bu önlemlere FIBA Genel Kurulu’nun onayına tabidir. 
Ayrıca, yerel organizasyon komitesi etkinlikten sorumlu FIBA organları ile sıkı iletişim içinde 
olmalıdır. 
E.5.2.1.2 Yerel Organizasyon Komitesi müsabakaya katılan tüm takımlara eşdeğer uygulama 
yapıldığını ve hakların eşit kullandığını garanti etmelidir. Katılan takımların özel istekleri FIBA’nm 
onayına sunulmalıdır. 
E.5.2.1.3 Yerel Organizasyon Komitesi FIBA yetkili organları ve ayrıca katılan takımlar ve onların 
ulusal federasyonlar ile kurulan sıkı işbirliğine itimat etmelidir. 



 

 

 
 

E.5.3 Teknik Hükümler 
E.5.3.1 Teknik donanımlar ve Oyun sahası 
E.5.3.1.1 FIBA Ana resmi müsabakalarda ve diğer resmi müsabakalarda FIBA tarafından onaylanmış 
oyun sahalarında oynanmalı ve FIBA onaylı ekipmanlar, FIBA’ya ait lisans hakları ( zemin 
kaplamaları, backboard,  destekleri, 24 saniye cihazları, oyun saatli skorboard, toplar v.s.) 
kullanılmalıdır. (ayrıca bkz. Bölüm G) 
E.5.3.1.2 Tüm üye ülke federasyonlar FIBA ana resmi veya diğer müsabakalarını düzenlemeye 
yetkili kılındığı durumlarda Resmi Basketbol Kurallarını, özellikle Ek Basketbol 
Ekipmanlarımı sıkı bir şekilde uygulayacaktır. 
E.5.3.1.3 FIBA ana resmi müsabakaları sadece Resmi Basketbol Kurallarında belirtilen 
minimum koşulları gerçekleştiren salonlarda oynanabilir ve; 
Salonlar FIBA'nın herhangi tanıtımına sunulmalıdır. 
Oyun alanını içeren zemin en az 38x22 metre olmalıdır. 
Salonda havalandırma olmalıdır ve Salonların minimum seyirci kapasitesi aşağıdaki gibi olmalıdır. 

 

E.5.3.1.4 Müsabakalar öncesi, teknik ekipmanlar ve saha FIBA'nın yetkili organı tarafından 
test edilmeli ve onanmalıdır. 

E.5.3.2 Hakem Denetmenleri ile İlgili Koşullar 
E.5.3.2.1 FIBA Hakem Denetmenlerinin etkili bir biçimde çalışabilmesi için, organizatörler 
her müsabaka öncesi 2 günlük (09:00 - 18:00) arası ve yarışma sırasında her gün (10:00 - 
13:00) arası konferans odası temin etmelidir. Konferans odası aşağıdaki şekilde donatılmalıdır. 
Oyunun belli bölümlerini kopyalamak veya seçmek için İki (2) video kaydedici veya DVD 
player ( iki boş video ile birlikte) ve geniş ekran ve tepeden projektör .3.2.2 Oyunun oynandığı 
günün en geç akşamına kadar oyunun bir (1) kaseti hakem denetmenlerine gönderilmesi 
gerekir. 
E.5.3.2.3 Görev sırasında, bir koltuk Skor tutucu masasının karşısında FIBA Hakem 
Denetmenleri için sağlanmalıdır. Görev dışında ise, oyuncular/hakemler tribünün bulunduğu 
yerde bir koltuk sağlanmalıdır. 

E.5.3.3 Teknik Komite 
E.5.3.3.1 Her FIBA ana resmi müsabakalar, kupalar ve turnuvalar için bir teknik komite 
oluşturulmalıdır. FIBA Genel Sekreterliği (veya onun temsilcisi adına) adına, organizasyon 
federasyon adına, ve onlar tarafından seçilecek üçüncü bir üye olmak üzere toplam üç kişiden 
oluşur. 

E.5.3.3.2 Oyunlar ayrı şehirler/kentlerde gerçekleşecekse, eşit sayıda teknik komitelerin olması 
gerekir. 
E.5.3.3.3 Müsabakanın final gruplandırması ilan edildiği zaman son bulan teknik Komitenin görevleri 
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aşağıdaki gibidir: 
Ek Resmi Basketbol Kuralları'na uygun olarak teknik ekipmanların ve oyun alanının denetimi ve 
onayı 
Müsabakanın fikstürünü oluşturmak; 
Komisyon görevlilerinin, hakemlerin ve skor masasında görevli personelin ( zaman tutucu, skor tutucu 
ve 24 saniye operatörü) atanması; 
Her oyunun final skoru ve final gruplandırılmasının onayı; 
İlk derece olarak itirazların değerlendirilmesi ve karara bağlanması 
FIBA Genel Tüzük ve İçtüzük Kurallarının özünü ve sözünü ihlal eden veya basketbolda yer etmiş 
fairplay ruhuna aykırı davranan oyuncular, koçlar, koç yardımcıları, takım takipçileri, komisyon 
görevlileri, FIBA hakemleri ve masa görevlilerine karşı ceza uygulayabilir. Cezalar komisyon 
görevlileri veya hakemlerin vermiş oldukları raporlara göre ve ayrıca teknik komite üyelerinin 
gözlemlerine göre düzenlenir. 
Oyun öncesi veya sonrasında gerçekleşen diğer her türlü sportmen dışı davranışlara karşı hüküm 
kurma ve 
Reklam Kullanımı ile ilgili Bölümlerin uygulanmasını denetleme 
E.5.3.4 İtiraz Kurulu 
E.5.3.4.1 Her yarışma öncesi itiraz kurulu oluşturulur. 
E.5.3.4.2 Teknik Komite itiraz kurulunun üyelerini aday olarak gösterir. 
E.5.3.4.3 İtiraz Kurulu, müsabakaya katılan üye ülke federasyonlarının temsilcileri arasından 4 
atanmış üye ve 4 yedek üyeden oluşur. 
E.5.3.4.4 Yetkili organ tarafından bir başkan seçilmediği takdirde, (bkz. Temyizle ilgili Bölüm)  
FIBA Genel Kurulu’nun en kıdemli üyesi tarafından ( müsabakalara katılan bir takımla bağlantısı 
olsun olmasın) İtiraz Kurulu'nun başkanı seçilir. 
E.5.3.4.5 Genel Kurul üyelerinin hiçbiri hazır bulunmadığı ve başkan seçilemediği takdirde, beş 
atanmış üye olur ve aralarından birini başkan seçerler. 
E.5.3.4.6 Maksimum 6 takımın katıldığı bir turnuvada, itiraz kurulu 2 asıl 2 yedek üyeden oluşacaktır. 
E.5.3.4.7 Uyuşmazlığa dâhil olan takımla bağlantısı olan kurul üyesi o uyuşmazlığa bakmaktan 
çekinmeli ve yerine alternatif bir üye girmelidir. İtiraz Kurulu başkanı, gerekli bulduğu veya gerekli 
görüldüğünde, teknik komitenin onayı ile başkanın seçtiği bir üye nihai kararla ilgili resmi bildiriyi 
yapacaktır. 
E.5.3.4.8 İtiraz Kurulu’nun görevleri Teknik Komite’nin onayladığı oyun sonuçları ve vermiş olduğu 
cezalara karşı ikinci derece olarak değerlendirme ve karar vermektir. Kararları kesindir ve temyiz 
edilemez. 
E.5.3.5 İtiraz Halinde İzlenecek Usûl 
FIBA müsabakası sırasında, takım, hakemin vermiş olduğu karara veya oyun sırasında meydana gelen 
durumun haklarım ihlal ettiği kanısında ise aşağıdaki usulü takip etmesi gerekir. 
Oyun sonunda, takımı adına oyun kaptanı derhal oyun sonucu ile ilgili olarak itirazını "İtiraz 
durumunda Oyun Kaptanının imzası” şeklinde imzalayarak hakeme durumu bildirmelidir. 
İtirazın geçerli olabilmesi için, üye ülke federasyonun veya takımın yasal temsilcisi itirazı 
onayladığını FIBA veya Teknik Komiteye oyunun bitiminden 20 dakikaya kadar yazılı olarak 
bildirmelidir.Detaylı açıklamalar yazılı itirazda gerekli değildir. " Üye ülke federasyon veya kulüp X, 
X ve Y arasında oynanan maçın skoruna itiraz etmektedir” şeklindeki yazı yeterlidir. Teminat olarak, 
0.3’te belirtilen tutarın FIBA yetkilisine veya Teknik Komite'ye verilmesi gerekmektedir. 
Takımlardan birinin itirazı kabul olduğu durumda, Komisyon Görevlileri veya hakem oyun bitiminden 
1 saate kadar, durumu FIBA temsilcisine veya Teknik Komitenin Başkanına olayı rapor etmelidir. 
Üye ülke federasyon veya takım FIBA temsilcisine veya Teknik Komitenin Başkanına oyunun 
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bitiminden 1 saate kadar itiraz dilekçesini sunmalıdır. 
İtiraz kabul edildiği takdirde, teminat geri ödenecektir. 
İtirazı yapan üye ülke federasyon veya takım, veya karşı üye ülke federasyon veya takım Teknik 
Komite'nin verdiği kararı kabul etmediği takdirde İtiraz Kuruluna kararı temyiz edebilir. 
İtiraz kuruluna yapılacak olan temyizin geçerli olabilmesi için, Komitenin vermiş olduğu kararın 
ulaşmasından itibaren Teknik Komite Başkanına 20 dakika içinde temyiz başvurusu yapmalıdır. 
Teminat olarak 0.3 de belirtilen tutarın FIBA temsilcisine veya Teknik Komite Başkanı’na verilmesi 
gerekmektedir. 
İtiraz kurulu kararı son derece mahkemesi olarak değerlendirir ve verilen kararlar nihaidir ve FIBA 
Temyiz Kuruluna bu kararı temyiz etmek için başvurulamaz. 
Video, film, fotoğraf veya herhangi bir donanım, dijital, elektronik görüntü ve diğerleri oyun 
sonucunu değiştirmek veya kararlaştırmak için kullanılmayacaktır. Hakem Resmi basketbol 
Kurallarına göre hakem oyundaki son vuruş ile sonucu belirler. Bu tür donanımların kullanımı oyunun 
bitmesinden sonra disiplin sorumluluğunun belirlenmesinde veya eğitim amaçlı olmak üzere kurulur. 
E.5.3.6 İstatistikler ve Görsel Kayıtlar 
Organizatörler aşağıda sayılanları garanti ederler: 
FIBA web sitesine ve serverına eş zamanda sonuçlar ve istatistikler gönderilir. 
Elektronik olarak gönderilemediği takdirde, Organizatörler her oyun için aşağıda belirtilen bilgileri bir 
saat içinde faksla FIBA Sekreterliğine bildirmelidir.final skoru her çeyrek sonundaki ve ek perioddaki 
skor, izleyici sayısı ,Televizyon yayını hakkında bilgi ve FIBA Resmi İstatistik Kağıdı’nın 
doldurulmuş bir kopyası ,Şampiyonanın sonunda 48 saat içinde G.2.1.2 ve G.2.1.3 E uygun olarak 
kurye aracılığıyla tüm oyunların görsel kayıtları ulaştırılmalıdır. 
E.5.3.7 Doping Kontrolü 
Doping kontrolü testleri Doping Kontrolü (H.7) yönetmeliğine uygun olarak ana resmi müsabakalarda 
ve mümkün olduğu takdirde diğer resmi müsabakalarda yapılır. 

E.5.3.8 Takımların Sınıflandırılması 
Takımların sınıflandırılması Resmi Basketbol Kuralları’nda bulunan Resmi Oyun usulüne uygun 
olarak düzenlenir. 
E.5.4 Kura 
E.5.4.1 Kura için gün, yer ve usul FIBA tarafından aşağıdaki hükümlere uygun olarak belirlenir. 

İlke olarak, kura son kayıtların kapanış gününden 72 saat sonrasına kadar yapılamaz. 
Kura FIBA etkinliğinin olduğu sırada yapılır, (örn. Resmi Turnuva, müsabaka veya kupa. FIBA 
Komisyon toplantısı) 
Kura FIBA merkezlerinde veya FIBA’nın yetkili organınca belirlediği uygun bir yerde yapılabilir. 
Kura, organize eden ülkede yapılabilir. Bu durumda, iki (2) FIBA temsilcisi ve iki (2) yol ve yerleşim 
masrafları organize eden üye ülke federasyonun sorumluluğunda olacaktır. 
Dünya Erkekler veya Kadınlar Şampiyonası ilgili şampiyonanın yapıldığı ev sahibi ülkede 
organizasyonun tanıtım amacının bir parçası olarak yapılır, şampiyonaya katılacak her üye ülke 
federasyonun doğacak masrafları üstlenecek şekilde takımı adına resmi temsilcisi ile kuraya katılması 
beklenir. 
Her durumda, tarafların kura gününe ve yerine en az 15 gün önceden katılması tavsiye edilir. 
E.5.5 Bayraklar 
E.5.5.1 Tüm ana resmi müsabakalar sırasında, ülkelerin veya bağlı olduğu üye ülke federasyonun 
FIBA tarafından onaylanmış ve kabul edilmiş sadece bayrakları ve milli marşları kullanılır. 
E.5.5.2 Müsabaka yerinde ve çevresinde, FIBA Bayrakları, ve ayrım yapmaksızın katılan ülkelerin 
veya üye ülke federasyonların bayrakları asılacaktır. FIBA Bölgeleri veya Bölgelerin bayraklarının 
orijinal formu w w w. fi b a i d e n t i t v. n e t te bulunmaktadır. FIBA bayraklarının satışı için 



 

 

FIBA'ya bir teklif verilebilir ve sonra yazılı sipariş verilebilir. 
E.5.5.3 Yerel Organizasyon Komitesi müsabakalara katılan takımların bayrakları eşit olacak şekilde 
sahada yer alacaktır. Organize eden ülkenin diline uygun olarak alfabetik sıraya göre asılacaktır. 
E.5.6 Protokol Hükümleri 
FIBA ana resmi müsabakaları için düzenlenmiş aşağıdaki hükümler FlBA’nın diğer müsabakalarına 
da uygulanacaktır. 
E.5.6.1 Takım delegasyon tribünü 
Katılan takımların resmi üyelerine yeterli olacak şekilde özel bir tribünde yerlerinin olması gerekir. 
E.5.6.2 Öncelik Sırası- FIBA resmi müsabakalar 
E.5.6.2.1 FIBA temsilcileri ev sahibi ülkenin en yetkili otoritelerinin arkasından hemen yer alacaktır. 
E.5.6.2.2 FIBA Öncelik sırası aşağıdaki gibi olacaktır. 
Başkan 
Eski Başkan 
Genel Sekreter 
Emekli Genel Sekreter 
Başkan Yardımcısı 
Genel Sekreter Yardımcısı veya Genel Sekreter Temsilcisi 
Sayman 
Genel Kurul Üyeleri 
Onursal Başkanlar ve Onursal Üyeler 
Uluslararası Komisyon Başkanları 
Katılan Üye Ülke Federasyonların Başkanları 
E.5.6.2.3 Öncelik Sırası- Bölge Müsabakaları 
Bölge Müsabakalarında, FIBA üyelerinin öncelik sırası aşağıdaki gibi olacaktır: 
FIBA Bölge Başkanı (veya yokluğunda FIBA Bölge Başkan Yardımcısı) 
FIBA Başkanı (varsa)FIBA Bölge Genel Sekreteri 
FIBA Genel Sekreteri ve/veya FIBA Emekli Genel Sekreteri (varsa) 
FIBA Bölge Başkan Yardımcıları 
FIBA Bölge Genel Kurul Üyeleri 
Diğer FIBA Bölgelerinden Genel Kurul Üyeleri (varsa) 
Diğer FIBA üyeleri için FIBA Bölge Öncelik Sırası dikkate alınır. 
E.5.7 Açılış ve Kapanış Törenleri 
Not 1 - Dünya Erkekler Şampiyonası: FIBA yeni başkanı şampiyona sırası ya da hemen önce FIBA 
kongresi sırasında seçildiği takdirde, eski başkan şampiyona ile ilgili görevleri örneğin resmi açılış, 
kazananlara madalyaların verilmesi ve şampiyonanın kapanışı sırasındaki görevleri yerine getirir. 
Not 2 - FIBA şartlar gerektirdiği takdirde aşağıda belirtilen törenlerde değişiklik yapma hakkına 
sahiptir. 
E.5.7.1 Açılış Töreni 
Tüm ana resmi FIBA müsabakalarında, açılış töreni aşağıda belirtilen sıra şeklinde gerçekleşir. 
Tören on beş (15) dakikayı geçmeyen kısa kültürel program ile başlayacaktır. 
Her katılan ülkenin veya üye ülke federasyonun bayrağı sahaya taşınacaktır. 
Yaklaşık 30 saniye sürecek olan ve yarışmanın başladığını belirten 2 kısa konuşma yapılacaktır. 
Sadece organize eden ülkenin veya federasyonun milli marşı çalınacaktır. 
Açılış töreni tüm bayrakların tören alanından çıkması ile son bulacaktır. 
E.5.7.2 Ödül ve Kapanış Töreni 
Ödül töreni, kapanış töreni ile birlikte olacaktır ve aşağıdaki sıraya uygun şekilde son oyunun 
oynandığı alanda oyun sonunda hemen yapılacaktır: 



 

 

Oyun sona erer ermez, üçüncü, ikinci ve birinci takım sahada yerlerini alacaktır. 
Oyun sahasının ortasında ve şeref tribününün karşısına 18 kişiyi alacak büyüklükte üç tane podyum 
yerleştirilecektir. Birinci olan takım ortada ve diğerlerinden yüksek olacak şekilde, ikinci olan takım 
daha düşük ve sağda yer alacak şekilde ve üçüncü olan takım en düşük ve solda yer alacak şekilde 
podyumlar yerleştirilecektir. 

 

Her takım podyumun arkasında takım kaptanının podyuma adım atacağı şekilde yerleşir. Oyunun 
skoru ilan edildikten sonra, üçüncü olan takım podyumun arkasına gelir. FIBA temsilcisi maksimum 
18 madalyayı koçta dahil olmak üzere takdim eder. İkinci olan takım ve birinci olan takım aynı 
şekilde madalyalarını alır. 
Kazanan takım kaptanı ödülüyle takdim edilir. Ödül ve kapanış töreninde sadece FIBA tarafından 
onanmış ve FIBA resmi sponsorların ödülleri ve madalyonları verilecektir. 
Madalyalar ve kupalar 2 kısa konuşma ve FIBA temsilcisinin son konuşması ile sunulur. 
Kazanan ülkenin milli marşı okunurken birinci takımdan üçüncü takıma kadar bayraklar çekilecektir. 
Takımlar sahadan ayrıldığında törende son bulur. 
E.5.8 Ödüller 
E.5.8.1.1 Organizatörler aşağıdaki ödülleri sağlayacaktır. 
Birinci olan takımın oyuncuları ve koçlarına altın madalya 
İkinci olan takımın oyuncuları ve koçlarına bronz madalya 
Üçüncü olan takımın oyuncuları ve koçlarına gümüş madalya 
Her takıma final klasmanında bulunduğu yeri gösteren diploma 
Her oyuncuya, koça, komisyon görevlisine, hakeme, hakem denetmenine ve görevlilere hatıra 
değerinde plaka veya madalya 
FIBA ve FIBA PedroFerrandiz Kuruntuna yukarıda anılan madalyaların, diplomaların, plakaların bir 
takımı 
E.5.8.2 Organizatörler bu ödüllerin dışında ek olarak oyuncular veya takımlara ödül verebilir, ancak 
bu ödüllerin FIBA temsilcisi tarafından onanması gerekmektedir. 
E.5.8.3 E.5.8.1 .e hükmünden ayrı olarak hiçbir koşulda hakemler ödüllendirilemez. 
E.5.9 Turnuva Raporu 
Turnuvanın bitiminden 120 gün içinde, organizatörler Organizasyon ile ilgili FIBA’ya rapor 
sunmalıdırlar. Raporda mali değerlendirmeler ve ev sahibi ülkenin detaylı medya etkisi bulunacaktır. 
Dünya Erkekler Şampiyonası için raporla ilgili özel hükümler düzenlenebilir -bkz FIBA Etkinlik ve 
Teklif Kitapçığı 
E.5.10 Uluslararası Oyunlar ve Turnuvaların Yönetimi 
E.5.10.1 Diğer uluslararası oyunlara ve turnuvalara katılım yukarıdaki hükümlere tabi değildir. 
Organizatörler FIBA üye ülke federasyonlarından birine üye olan ve üyeliği askıya alınmamış 

 



 

 

herhangi bir ülkenin takımını davet edebilir. 
E.5.10.2 FIBA üye ülke federasyonların takımları FIBA'ya bağlı olmayan bir ülkenin uluslar arası 
yarışmaları (oyunları veya turnuvaları) hem FIBA’dan hem de katılacak takımın bağlı olduğu üye ülke 
federasyondan onay almadıkça etkinliğe katılamazlar. 
E.5.10.3 Uluslararası oyunlar ve turnuvalarda Üye ülke federasyonların veya kulüplerin takımları 
organize eden üye ülke federasyon tarafından katılımları konusunda izin vermelidir. 
 
E.6 FIBA resmi müsabakalara katılım 
Üye ülke federasyon ve onlara bağlı kulüpler  
E.6.1 FIBA ve organizatörlerle işbirliği 
E.6.1.1 Katılan takımlar organizatörlerle ve FIBA ile etkinliğin teknik ve finansal başarısı için sıkı bir 
işbirliği içinde olmalıdır. Özellikle, FIBA'nın ve/veya organizatörlerin talepleri doğrultusunda 
oyuncuların fotoğrafları, kişisel bilgilerini sunmalıdırlar. Aksi davranış halinde mali yaptırımlar 
uygulanacaktır. 
E.6.1.2 Resmi uluslararası müsabakalara katılan takımlar organizatörlerin görevini kolaylaştırmak için 
gereksiz harcamalar yapmaktan uzak duracaktır. 
E.6.2 Sigorta 
Üye ülke federasyonlar ve kulüpler, resmi müsabakalara katılan takımları aşağıdaki durumlar için 
sigortalamak zorundadır. 
Müsabakaların gerçekleşeceği ülkeye ulaşım sırasında ortaya çıkabilecek kazalar 
Organizatörlerin sorumlu olmadığı ve yarışma sırasında ortaya çıkabilecek kazalar 
E.6.3 Yeterlik 
E.6.3.1 Sadece yeterli niteliği olan takımlar aksi özel olarak düzenlenmemişse resmi uluslararası 
müsabakalara katılabilir. İstendiği takdirde, FIBA yeterli olmayan takımların geri çekilerek yerine 
yeterli nitelikte olan takımı davet edebilir. 
E.6.3.2 Ancak o güne kadar olan ödemesi gereken ücretleri ödemiş üye ülke federasyonların takımları 
yarışmalara katılabilir. 
E.6.3.3 Üye ülke federasyona bağlı bir kulübün FIBA resmi yarışmalarına katılması durumunda. 
FIBA’ya ödenmiş olan olağanüstü para, ilgili Bölge’nin FIBA yıllık aidatından düşülecektir. (Bkz.  
D.2.4) 
E.6.3.4 FIBA’ya bağlı olmayan veya üyeliği askıya alınmış bir ülkenin takımının yarışmaya katılması 
durumunda, ilgili yarışma resmi karakterini kaybeder ve FIBA Genel Kurulu tarafından aksi 
kararlaştırılmadıkça FIBA tarafından tanınmaz. 
E.6.4 Oyuncuların Seçilebilirliği 
Milli veya kulüp takımları Oyuncuların Seçilebilirliği ve Milli Statüsü hakkındaki Yönetmeliğe 
uymalıdır. 
E.6.5 Kayıt 
FIBA resmi müsabakalarına katılan takımlar, müsabakalar için düzenlenmiş olan yönetemelikte 
belirtilen ilk ve son katılma tarihlerine uymalıdır. Katılımla ilgili resmi onay, her durumda yarışma 
kurasından önce verilmelidir. 
E.6.6 Resmi Müsabakalardan Çekilme veya Katılmama 
E.6.6.1 Son girişini gönderdikten sonra, bir takım katılımını iptal eder veya katılmazsa, FIBA Genel 
Kurulu veya yetkili organı yükümlülüklerini ihlal eden tarafa yaptırım uygulayacaktır. Bu yaptırımlar 
disiplin veya mali yaptırımlar olabilir. Özellikle, FIBA E.6.8 (0. 3 de belirtilen) yaptırımı 
uygulayabilir. Cezanın bir kısmı organizatörlerin mali kayba uğraması durumunda organizatörlere 
ödenecektir. 
E.6.6.2 FIBA resmi müsabakalara katılan ve herhangi bir sebeple yarışmalara katılmaktan geri çekilen 



 

 

milli takımlar resmi ve dostluk maçlarına katılmaktan 
Resmi müsabakaya katılacağı yarışmanın ilk gününden itibaren otuz (30) gün 
Yarışma süresi ve 
Bu yarışmanın sona ermesinden itibaren otuz (30) gün 
yasaklanırlar. 
E.6.7 Katılan Takımların Görevleri 
E.6.7.1 Yarışmaya katılacak olan takımlar bu İç Tüzüğe ve ilgili yarışmanın yönetmeliğine uymak 
zorundadır. Müsabaka yerinde olması gerektiği zaman hazır bulunmalı ve her zaman organizatörlerle 
ve FIBA temsilcileriyle işbirliği içinde olmalıdır. 
E.6.7.2 FIBA resmi müsabakalarına katılım daveti alan takım oynamak zorundadır. 
E.6.7.3 Bu hükümlerin ihlali halinde, FIBA'nın yetkili organı gerekli görülen yaptırımları 
uygulayacaktır. İhlal bir kulüp tarafından meydana geldiğinde, verilecek karar için kulübün bağlı 
bulunduğu federasyonla iletişime geçilecektir. 
E.6.7.4 Özellikle, FIBA resmi müsabakalarına katılan takımlar, hiçbir koşulda; 
Oyun oynamayı reddedemez veya oyuna katılıp oyun bitmeden oyun alanını terk edemez. 
Açılış ve kapanış törenine katılmayı reddedemez veya bitmeden tören alanını terk edemez. 
Müsabakaların, resmi görevlerin veya törenlerin seyrini etkileyecek şekilde olumsuz davranışlarda 
bulunamaz; 
Doping Kontrolünü reddedemez; 
Resmi toplantı ya da basın toplantılarına katılmayı reddedemez. 

E.6.8 Yaptırımlar 

Bu yönetmeliğin E.6. bölümündeki hükümler ile Resmi Basketbol Kurallarının ihlali halinde, 

FIBA'nın yetkili organı ek yaptırımlar uygulayabilir. 

Yarışmadan derhal Diskalifiye ve FIBA müsabakalarından 1 yıl boyunca diskalifiye 
0.1 ve 0.3 te belirtilen para cezaları 
Bu yönetmelikte düzenlenmemiş eylemler (örneğin kışkırtıcı hareketler, bir sonraki oyunun basın 
toplantısına katılmama) kendi esas hakkındaki yargılamaya tabi olacaktır. 

E.7 Takım formasına Reklam 

[Not- Bu yönetmelik FIBA'nın tüm ana resmi yarışmalarında geçerlidir. Üye federasyonlar bu 
yönetmeliği kendi iç işleyişlerinde kullanmaya teşvik edilir. 

E.7.1 Oyun Formaları 

E.7.1.1 Toplam iki değişik reklâma müsaade edilir 

Tişörtlerin üstünde 

Şortlarda 

FIBA onayı ile, Bölgelerin Kontrolü dâhilinde tişörtlerin arkasına üçüncü bir reklam alınabilir. 

E.7.2 Tişört 



 

 

E.7.2.1 Tişörtler resmi basketbol kuralları (madde 4.3) e uygun olacaktır. 

E.7.2.2 Tişörtlerin ön kısmı aşağıdaki hükümlere uygun olacaktır: 

Üreten Firmanın markası(logo) bulunabilir ancak 12 cm2 den büyük olamaz. 
FIBA logosu tişörtlerde bulunacaktır. (bkz. diyagram) 
Oyuncunun numarası bulunacak ve en az 10 cm yüksekliğinde görünebilir olacaktır. Diğer işaretler 
oyuncunun numarasından en az 5 cm uzaklıkta olacaktır. 
Kulübün veya ülkenin ismi ve sembolü aşağıdaki gibi yer alacaktır. 
Reklamın üstünde, yazılı metin 1 satır ise harflerin büyüklüğü maksimum 8 cm olacaktır. Yazılı metin 
iki satır ise harflerin büyüklüğü en fazla 6 cm olacaktır. 
Sembol 100 cm2 den küçük 200 cm2 den büyük olamaz ve maksimum 10 cm yüksekliğinde olacaktır. 
Bir (1) sponsorun adına yazılı metin veya logonun 8 cm yüksekliğinde ve 40 cm genişliğinde olması 
halinde izin verilir.

 

E.7.2.3 Bölge müsabakaları için(bkz. ayrıca E.7.1.1), tişörtün arkası aşağıdaki hükümlere uygun 
olmalıdır: 
Oyuncunun soyadı numarasının üstünde ve sadece bir satır olacaktır. Harflerin yüksekliği 6 cm ile 8 cm 
arasında olmalıdır. 
Oyuncunun numarası yer almalı ve en az 20 cm büyüklüğünde görünür şekilde olmalıdır. Diğer işaretler 
oyuncu numarasından en az 5 cm uzaklıkta olması gerekir. 
Bir (1) sponsorun adına yazılı metin veya logonun 8 cm yüksekliğinde ve 40 cm genişliğinde olması 
halinde izin verilir. 

 



 

 

 

E.7.2.4 Müsabakaların başlamasından en az dört (4) hafta önce, kulüpler ya da üye ülke federasyon 
yarışmalarda giyilecek olan formanın şeklini FIBA Sekreterliğinin onayına göndermelidir. Bu mail ya da 
faks aracılığıyla olabilir.

Şortlar Resmi Basketbol Kuralları (madde 4.3) e uygun olmalıdır. 
Şortların üstüne (bkz. diyagram) aşağıdaki hükümler dahilinde reklam alınabilir. 
Sadece bir sponsorun reklamı olabilir ve, 
Sponsorun yazılı metini veya logosu maksimum 100 cm2 olabilir. 
Üretici firmanın markası (logo) bulunabilir, ancak 12 cm2 den büyük olamaz. 
1'. FIBA logosu şortların üzerinde gözükebilir biçimde yer alacaktır. 
Oyuncu numarası şortların üzerinde yer alamaz. 

 

Çoraplar üzerine reklam almak yasaktır. 
Üretici firmanın markası (logo) yer alabilir ancak 12 cm2 den büyük olamaz. 

E.7.5WarmUp Tişörtler 

Warmup tişörtlerin üzerine reklam alınması oyun tişörtleriyle aynı olması şartıyla 
mümkündür. 
Kulüp ya da ülkenin ismi veya sembolü warmup tişörtlerin önünde yer alacaktır. 
Warmup tişörtlerin arkasına reklam alınması oyun tişörtlerinde yer alan reklamla aynı olması 
halinde mümkündür. 
Üretici firmanın markası (logosu) 12 cm2’den büyük olmayacak şekilde yer alabilir. 

 

 



 

 

E.7.6 Eşofman 

Eşofmanların üzerine reklam alınması oyun tişörtleriyle aynı olması şartıyla mümkündür. 
I). Kulüp ya da ülkenin ismi veya sembolü eşofmanların önünde yer alacaktır. 
Eşofmanların arkasına reklam alınması oyun tişörtlerinde yer alan reklamla aynı olması 
halinde mümkündür 
Üretici firmanın markası (logo) 12 cm2den büyük olmayacak şekilde yer alabilir. 
Oyuncunun soyadı tişörtün arkasında yer aldığı şekil ve boyutta eşofmanın arkasında 
yazabilir.
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Player's family name is permitted but must be identical with that on the back of the shirts. 
For advertising written text or logo, max. 8 cm in heightand40 cm in length but must be identical with that 
the back of the shirts. 
E.7.7 Ayakkabılar 
Ayakkabılar üzerine reklam alınması yasaktır. 
Üretici firmanın markası (logosu) yer alabilir. 
E.7.8 İç Çamaşırları 
Tüm iç çamaşırları örneğin ( tıbbı tavsiye yazılı formanın 
altına giyilen tişörtler, yürüyüş şortları v.s. üniforma ile aynı 
renklerde olmalıdır. 
İç çamaşırlarının görünen kısımlarına reklam alınması yasaktır. 
Üretici firmanın markası (logosu) 12 cm2’den büyük 
olmayacak şekilde yer alabilir. 
E.7.9 Diğer aksesuarlar 
Diğer aksesuarlar üzerine reklam alınması yasaktır. . 
Üretici firmanın markası (logosu) 12 cm2’den büyük 
olmayacak şekilde yer alabilir. 
E.7.10 Diğer Hükümler 
E.7.10.1 Üniforma, eşofman ve warm- up tişörtler 
üzerindeki reklâmlar takımdaki tüm oyuncular için 
aynı olacaktır. 
E.7.10.2 Üniforma, eşofman ve wam- up tişörtler 
üzerindeki üretici firmanın markası (logo) takımdaki 
tüm oyuncular için aynı olacaktır. 
E.7.10.3 Yüksek alkol, sigara ve WADA Yasaklı 
Listesi'ndeki eczacılık maddelerinin reklâm alımı 
yasaktır. 
E.7.10.4 İçki ya da bira markasının reklâm alımı yasaktır. 
E.7.10.5 E. 1.1 de belirtilen FIBA ana resmi müsabakalarında oynayan milli takımların oyuncuları 
müsabakalar başlamadan önce FIBA’dan onay almak koşuluyla bu reklamları alabilir. 
E.7.10.6 Olimpiyat Oyunları sırasında, katılan takım Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin reklâmla 
ilgili yönetmelik ve hükümlere uymak zorundadır. Özellikle: 
E.7.10.7 Olimpiyat Oyunları sırasında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından onaylanmış giyim 
veya ekipmanları üreten firmanın markası (logosu) dışında reklam alması yasaktır. 
E.7.10.8 FIBA, üye ülke federasyon ve/veya ilgili ulusal Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi ile önceden anlaşma yapmadan hiçbir oyuncu ismini, fotoğrafını veya spor performansını 

 



 

 

reklâm olarak kullanmasına izin veremez. 
E.7.11 Yaptırım 
E.7.11.1 FIBA’nın her müsabakasında bu hükümlerin yorumlanmasında teknik komite veya komisyon 
görevlisi denetleyecektir. 
E.7.11.2 Teknik Komite veya Komisyon Görevlilerinden alınan ve bu yönetmeliğe uyulmadığını 
belirten rapordan sonra, FIBA Genel Sekreteri veya yetkili kişi, yarışma ile ilgili yönetmeliğe uygun 
olarak olası yaptırımlar uygulayabilir. (O.l.  de belirtilen cezalar ) 
 
E.8 FIBA Ana Resmi Müsabakaların Yapısı ve Uygulanacak Özel Hükümler 
E.8.1 Erkekler ve Kadınlar Olimpiyat Turnuvaları 
E.8.1.1 Nitelikler 
E.8.1.1.1 Sadece FIBA üyesi olan ülke federasyonlar ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne bağlı 
Ulusal Olimpiyat Komitesi’ne bağlı takımlar Erkekler ve Kadınlar Olimpiyat Tıırnuvaları'na katılmaya 
hak kazanırlar. 
E.8.1.1.2 Aşağıdaki takımlar 2012 Olimpiyat Turnuvalarına katılacaklardır: 

 



 

 

E.8.1.2 Kayıt 
Olimpiyat Turnuvalarına kayıt Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yönetmeliği’nce belirlenir ve 
her spor için yayınlanan yönetmelikle belirtilir. 
E.8.1.3 Mali Hükümler 
E.8.1.3.1 Katılan takımlar Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nce düzenlenen yönetmeliğe göre 
masraflarını karşılayacaktır. 
E.8.1.3.2 FIBA Teknik Delege, Teknik Görevliler ve FIBA tarafından atanan hakemlerin 
ulaşım, konaklama masrafları Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenecektir. 
E.8.2Dünva Erkekler ve Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvaları  
E.8.2.1 Süre 
E.8.2.1.1 FIBA Dünya Kadınlar ve Erkekler Olimpiyat Eleme Turnuvaları her dört yılda bir 
gerçekleşir(2012,2016) 
E.8.2.1.2 Erkek: 2012 FIBA Dünya Olimpiyat Eleme Turnuvaları tarihleri onaylandıktan sonra 
temin edilebilir. 
E.8.2.1.3 Kadın: 2012 FIBA Dünya Olimpiyat Eleme Turnuvaları tarihleri onaylandıktan sonra 
temin edilebilir. 
E.8.2.2 Katılım 
E.8.2.2.1 FIBA Dünya Olimpiyat Eleme Turnuvalarına katılacak takımların sayısı 12’dir. 
E.8.2.2.2 5 FIBA Bölgesinden katılacak olan takımların sayısı aşağıdaki listeye göre belirlenir. 
Zone Men &Woman 
Afriica 2 
Americas 3 
Asia 2 
Europe 4 
Oceania 1 
 
E.8.2.2.3 Her Bölgeden Olimpiyat Oyunlarına katılım için en iyi non-qualified takım 
çağırılacaktır. 
E.8.2.2.4 Davet edilen takım(ların) katılmaması durumunda en iyi bir sonraki Non-qualifled 
takım(lar) çağırılacaktır. 
E.8.2.3 Kayıt 
E.8.2.3.1 Her Turnuva için kayıt formu ilgili üye ülke federasyona 20 Eylül 2011 tarihinde 
gönderilecektir. 
E.8.2.3.2 Doldurulmuş kayıt formu üye ülke federasyona ve akabinde FIBA sekreterliğine en 
geç 
Ocak 2012 tarihinde ulaşmalıdır. Kayıt formu ilgili Ulusal Olimpiyat Komitesi tarafından 
onaylanmalıdır. 
E.8.2.3.3 Erkekler ve Kadınlar Takımlarındaki 24 oyuncunun ismi FIBA’nın verdiği ayrı 
listede sunulmalıdır. (Oyuncuların Listesi) Oyuncuların tüm özellikleri ve tüm belgeler FIBA 
Sekreterliği'ne ilgili turnuvanın başlanışından en geç iki ay önce gönderilmelidir. İhlali halinde 
yaptırımlar uygulanabilir. 
E.8.2.4 Yarışma Sistemi - Erkekler  
E.8.2.4.1 İlk Tur 
12 takım dört gruba (A. B.C.D) ayrılır. Her takım kendi gruplarında ikişer maç oynarlar. 
1. ve 2. seçilen her gurup çeyrek finalde oynamaya hak kazanır. 3. takım evine gider, 
Toplam 12 oyun ilk turda oynanır. 
E.8.2.4.2 Çeyrek Finaller 
Oyun 13: A 1 v B2 
Oyun 14: B1 v A2 
Oyun 15: C1 v D2 
Oyun 16: D1 v C2 
E.8.2.4.3 Yan Final 
Oyun 17: Kazanan 13 v Kazanan 15 
Oyun 18: Kazanan 14 v Kazanan 16 
İki kazanan takım olimpiyat oyunlarında oynamaya hak kazanır. İki kaybeden takım 



 

 

oynadıkları oyun sonunda 3. sırada eleme yerinde yer alacaktır. 
E.8.2.4.4 Final 
Oyun 19: Kazanan 17 ve Kazanan 18  
Oyun 20: Kaybeden 17 ve Kaybeden 18  
E.8.2.5 Yarışma Sistemi - Kadınlar  
E.8.2.5.1 İlk Tur 
12 takım dört gruba(A. B.C.D) ayrılır. Her takım kendi gruplarında ikişer maç oynarlar. 
1. ve 2. seçilen her gurup çeyrek finalde oynamaya hak kazanır. 3. takım evine gider. 
Toplam 12 oyun ilk turda oynanır. 
E.8.2.5.2 Çeyrek Final 
Oyun 13: Al ve B2 
Oyun14: B1 ve A2 
Oyun 15: Cl ve D2 
Oyun16: D1 ve C2 
kazanan takım Olimpiyat Oyunlarını oynamaya hak kazanır. Dört kaybeden takım yarı final ve 
final oynayarak kazanan takım elemelere katılır. 
E.8.2.5.3 Yarı Final 
Oyun 17: Kaybeden 13 ve Kaybeden 15  
Oyun 18: Kaybeden 14 ve Kaybeden 16  
E.8.2.5.4 Final 
Oyun 19: Kazanan 17 ve Kazanan 18 
E.8.3 FIBA Erkekler Dünya Şampiyonası 
E.8.3.1 Süre 
FIBA Erkekler Dünya Şampiyonası her dört yılda bir gerçekleşir. (2010,2014) İlke olarak, 
FIBA Dünya Erkekler Şampiyonası 11 gün sürer. 
E.8.3.2 Katılım 
E.8.3.2.1 24 takım FIBA Dünya Erkekler Şampiyonası’na katılır. 
E.8.3.2.2 FIBA Bölgelerinden aşağıdaki takımlar katılacaktır. 

 

E.8.3.2.3 FIBA Dünya Erkekler Şampiyonasının altın ödüllü takımı direk katılmaya hak 
kazanır. 
Böylece katılacak olan takımın kıtasından biri yerleşmiş olur. 
E.8.3.2.4 Şampiyonanın başlayacağı bir önceki yılın 30 Eylül’üne kadar bölge eleme 
müsabakalarının bitmiş olması gerekir. 
E.8.3.2.5 FIBA Genel Sekreterliği'nin önerisi üzerine FIBA Genel Kurulu davet edilecek 
takımları belirler. Bununla birlikte, katılma daveti alan her takını eleme müsabakalarına 
katılmak zorundadır. 
E.8.3.2.6 Katılmaya hak kazanan takımın çekilmesi halinde, FIBA Bölgeler arasında adil 
dağılımı gözetecek şekilde başka bir takımı davet edebilir. 
E.8.3.3 Kayıt 
E.8.3.3.1 Katılmaya hak kazanmış takımlar FIBA Dünya Erkekler Şampiyonasına kayıt 
formlarını şampiyonanın başlamasından en az 10 ay önce FIBA Sekreterliği'ne göndermesi 
gerekir. 
E.8.3.3.2 Doldurulmuş kayıt formları FIBA Sekreterliğine Şampiyonanın başlamasından en az 
dokuz (9) ay önce ulaşması gerekir. Katılacak takımın bu yükümlülüğü ihlali halinde, FIBA 
takımın katılma hakkını geri çekebilir. FIBA bunun üzerine diğer bölgelerden katılan 
takımların adil dağılması kaydıyla Bölge Eleme Müsabakalarına katılan bir başka takımı davet 

 



 

 

edebilir. 
E.8.3.3.3 FIBA'dan tedarik edilecek özel bir formlar 24 oyuncunun listesi (Oyuncu Listesi) 
FIBA’ya sunulmalıdır. Oyuncuların tüm özellikleri ve tüm belgeler FIBA Sekreterliğine ilgili 
turnuvanın başlanışından en geç iki ay önce gönderilmelidir. İhlali halinde yaptırımlar 
uygulanabilir. 
E.8.3.4 Doping Kontrolü- Bkz. FIBA Etkinlik ve Teklif 
Kılavuzu  
E.8.3.5 Yarışma Sistemi  
E.8.3.5.1 İlk Tur 
Katılan 24 takım) her biri üçer takım olmak üzere 8 gruba (A, B. C. D. E. F.G. H ) bölünür. Her 
takım kendi grubundaki diğer takımlarla oynayacaktır.( Her takım için toplam iki oyun) 
Final sıralaması grup maçlarından sonra aşapıdaki gibi olur: 
Grup A: A1, A2, A3 
Grup B: Bl, B2, B3 
Grup C: Cl, C2, C3 
Grup D: DI, D2, D3 
Grup E: El, E2, E3 
Grup F: FI, F2, F3 
Grup G: GI, G2, G3 
Grup II: Hl, H2, H3 
İlk turda toplam yirmi dört(24) oyun oynanır. 
1. sırayı alan takım 8li finallere kalmaya hak kazanır. 
2. ve 3. sırada yer alan her grup eleme turuna katılır. 
E.8.3.5.2 Eleme Turu 
İlk turdan 16 takım aşağıda belirtildiği şekilde eleme turuna katılır: 
Oyun 25: A2 v B3; 
Oyun 26: D2 v C3; 
Oyun 27: C2 v D3; 
Oyun 28: B2 v A3; 
Oyun 29: E2 v F3, 
Oyun 30: 112 v G3; 
Oyun 31: G2 v H3 ve 
Oyun 32: F2 v E3. 
Eleme turunun sekiz kazananı sekizli finale katılmaya hak kazanır. 
Eleme turunun sekiz kaybedeni evine geri döner. 
E.8.3.5.3 Sekizli Final 
İlk ve Eleme turundan katılan 16 takım doğrudan eleme oyunlarına katılacaktır. 
Oyun 33: Al ve Kazanan32; Oyun 34:B1  ve Kazanan 31 
Oyun 35: Cl ve Kazanan 30: Oyun 36: D1 ve Kazanan 29 
Oyun 37: El ve Kazanan 28; Oyun 38:F1 ve Kazanan 27 
Oyun 39: G1 ve Kazanan 26; Oyun40: F1 ve Kazanan 25 
Sekizli finallerde sekiz kazanan çeyrek finallere katılmaya hak kazanır. 
Sekiz (8) kaybeden evine döner. 
E.8.3.5.4 Çeyrek Final 
Sekizli finallerden kazanan sekiz takım aşağıdaki gibi eşleşir: 
Oyun 41: Kazanan 33 v Kazanan34 
Oyun 42: Kazanan 35 v Kazanan36 
Oyun 43: Kazanan 37 v Kazanan38 
Oyun 44: Kazanan 39 v Kazanan40 
Dört kazanan takım yarı finalin 1-4 sıralamasına yerleşir. 
Dört kaybeden takım yarı finalin 5- 8 sıralamasına yerleşir. 
E.8.3.5.5 Yarı Final 
Sekiz takım aşağıdaki gibi eşleşir: 
Oyun 45: Kaybeden 41 v Kaybeden 42 (5 - 8) 



 

 

Oyun 46: Kaybeden 43 v Kaybeden 44 (5 - 8) 
Oyun 47: Kazanan 41 v Kazanan 42 (1 -4) 
Oyun 48: Kazanan 43 v Kazanan 44 (1 -4) 
E.8.3.5.6 Final 
Sekiz takım aşağıdaki gibi eşleşir: 
Oyun 49: Kaybeden 45 v Kaybeden 46 (7 - 8) 
Oyun 50: Kazanan 45 v Kazanan 46 (5 - 6) 
Oyun 5 1: Kaybeden 47 v Kaybeden 48 (3-4) 
Oyun 52: Kazanan 47 v Kazanan 48 (1 - 2) 
E.8.4 FIBA Dünya Kadınlar 
Şampiyonası  
E.8.4.1 Süre 
FIBA Dünya Kadınlar Şampiyonası her dört yılda bir gerçekleşir. (2010. 2014, 
v.s.).  
E.8.4.2 Katılım 
E.8.4.2.1 FIBA Dünya Kadınlar Şampiyonası’na katılacak olan takım sayısı 16'dır. 
E.8.4.2.2 FIBA Bölgesini temsilen katılacak olan takımların sayısı aşağıdaki gibidir. : 
 

 

Olimpiyat Oyunlarının geçen seneki altın madalyalı takımı Dünya Kadınlar Şampiyonası'na 
direk katılmaya hak kazanır. Böylece katılacağı bölgenin bir takımı belirlenmiş olur. 
E.8.4.2.3 Kıta eleme müsabakaları şampiyonanın başlayacağı bir önceki yılın 30 Eylülüne 
kadar belirlenmesi gerekir. 
E.8.4.2.4 Katılmaya hak kazanan takımın geri çekilmesi halinde, FIBA Bölgeler arasında adil 
dağılımı gözetecek şekilde başka bir takımı davet edebilir. 
E.8.4.3 Kayıt 
E.8.4.3.1 Katılmaya hak kazanmış takımlar FIBA Dünya Kadınlar Şampiyonasına kayıt 
formlarını şampiyonanın başlamasından en az 10 ay önce FIBA Sekreterliği’ne göndermesi 
gerekir. 
E.8.4.3.2 Doldurulmuş kayıt formları FIBA Sekreterliğime Şampiyonamın başlamasından en 
az dokuz (9) ay önce ulaşması gerekir. Katılacak takımın bu yükümlülüğü ihlali halinde, FIBA 
takımın katılma hakkını geri çekebilir. FIBA bunun üzerine diğer bölgelerden katılan 
takımların adil dağılması kaydıyla Bölge Eleme Müsabakalarına katılan bir başka takımı davet 
edebilir. 
E.8.4.3.3 FIBA'dan tedarik edilecek özel bir formlar 24 oyuncunun listesi (Oyuncu 
Listesi)FIBA'ya sunulmalıdır. Oyuncuların tüm özellikleri ve  tüm belgeler FIBA 
Sekreterliğime ilgili turnuvanın başlanışından en geç iki ay önce gönderilmelidir. İhlali halinde 
yaptırımlar uygulanabilir. 
E.8.4.4 Doping Kontrolü- Bkz. FIBA Etkinlik ve Teklif Kılavuzu 
İlke olarak, müsabakalar sırasında minimum 32 doping testi yapılmalıdır. 
E.8.4.5 Yarışma Sistemi 
E.8.4.5.1 İlk Tur 
Katılan 16 takım dört gruba (A. B. C.D) bölünür. Her takım kendi grubundaki takımlarla 
oynar. (Her takım için toplam oyun sayısı 3’tür) 
Final sıralaması İlk Turun sonunda aşağıdaki gibi olur: 
Grup A: Al. A2. A3. A4 
Grup B: Bl. B2. B3. B4 Grup 

Organizasyon 1 
ülke  Afrika 2 
Amerika 4 
Asia 3 

Avrupa 6 
] 

Toplam 16 



 

 

C: Cl. C2, C3. C4 Grup D: Dİ. 
D2, 1)3. D4 
İlk Turda toplam 24 oyun oynanır. 
Sıralamada 1-3. olanlar sekizli finallere katılmaya hak kazanır. 
Her gruptaki 4. sırada olanlar Sıralama turunda 13-16 ya yerleşir. 
E.8.4.5.2 Sekizli final Turu 
İlk turda katılmaya hak kazanan 12 takım her grupta altı takım olmak üzere iki gruba (E.F) 
ayrılır. Her takım yeni takımlarla kendi grubunda oynar.( İlk turda oynanılan tüm oyunların 
final skorları bu turda da geçerlidir.) 
Grup E: Al. A2. A3dH. B2. B3 
Grup F:C1.C2. C3, D1.D2. D3 
Sekizli finallerde toplam 18 oyun oynanır. 
1-4.sırada yer alan takımlar Çeyrek-Finallere 1-8. sırada katılmaya hak kazanır. 
Her grupta 5-6. sırada yer alan takımlar Çeyrek Finallere 9-12. sırada katılmaya hak kazanır. 
E.8.4.5.3 Sıralama Turu 
13-16 sıralaması için: 
İlk turda 4. olan her grup aşağıdaki gibi eşleşir: 
Oyun 31: A4v B4 
Oyun 32: C4 v D4 
Oyun 33: Kaybeden 3 1 ve Kaybeden 32 (15 - 16) 
Oyun 34: Kazanan 3 I ve Kazanan 32 (13 - 14) 
9- 12 sıralaması için 
Sekizli Final grubunda 5-6 sırada yer alan dört takım aşağıdaki gibi eşleşir: 
Oyun 47: E5v F6 
Oyun 48: E6v F5 
Oyun 53: Kaybeden 47 ve Kaybeden 48 (1 1 - 12) 
Oyun 54: Kazanan 47 ve Kazanan 48 (9 - 10) 
5-8 sıralaması için 
Çeyrek Finalde kaybedenler aşağıdaki gibi eşleşir: 
Oyun 55:Kaybeden 49 v Kaybeden 50 
Oyun 56:Kaybeden 51 v Kaybeden 52 
Oyun 59:Kaybeden 55 v Kaybeden 56 
(7 - 8) 
Oyun 60: Kazanan 55 ve Kazanan 56 (5 - 6) 
E.8.4.5.4 Çeyrek Finaller 
Sekiz Final Turuna katılan takımlar aşağıdaki gibi eşleşir: 
Oyun 49:F2 v E3 
Oyun 50:F4 v E1 
Oyun 51:E2 v F3 
Oyun 52:E4 v FI 
İlk dört (4) kazanan yarı finale katılır. Dört kaybeden 5.-8 sıralaması için oynar. 
E.8.4.5.5 Yarı Final 
 Oyun 57:Kazanan 49v Kazanan 50 
Oyun 58:Kazanan 51 v Kazanan 52 
E.8.4.5.6 Final 
Oyun 61: Kaybeden 57ve Kaybeden 58 (3 - 4) 
Oyun 62: Kazanan 57 ve Kazanan 58 (1 - 2) 
 
E.9 Uluslararası Müsabakalar ve Turnuvalar 
E.9.1. Bu yönetmeliğin E.9 bölümü E. 1.1 ve E. 1.2 de FIBA tarafından desteklenen oyunlar 
dışındaki tüm uluslararası oyunlar ve turnuvalara uygulanır. 
E.9.1.1 Etkinlikleri organize edenler, örneğin aşağıda sıralanan basketbol programlarının 
organizasyonu ve yürütülmesi sırasında FIBA ile etkin bir şekilde işbirliği yapmalıdır,  
a. Kıta ve bölge yarışmaları örneğin Asya Oyunları, Güney-Batı Oyunları. Güney Pasifik 



 

 

Oyunları, Afro- Asya Oyunları, Güney Pasifik Oyunları, Afro-Asya Oyunları. Pan Arap 
Oyunları v.s. 
b.Özel Oyunlar ve Festivalleri örneğin Genel Sağlık Oyunları, Üniversite, Fıancofon Oyunları. 
Dünya Master Oyunları, Maccabiah Oyunları, v.s. 
E.9.1.2 FIBA'nın organizatörlerden beklediği destek ve dayanışmadan anlaşılması gereken; 
Basketbol Turnuvaları Resmi Basketbol Kurallarına uygun olarak oynanacaktır. 
FIBA'nın teknik şartları gözetilecektir. 
FIBA'nın oyuncu yeterliliği kuralları uygulanacaktır. 
FIBA; FIBA aktif komisyon görevlileri ve hakemlerin maliyetini belirleyecektir. 
FIBA organizatörleri mali olarak denetleyecek teknik delegenin oluşturulmasını sağlayacaktır. 
Organizatörler FIBA’nın diğer şartlarına uyacaktır. 
E.9.1.3FIBA kendi desteği için bir ücret talep edebilir. 
 
 

LİG ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ KURALLAR 

Lig organizasyonu ile ilgili kurallar  , FIBA İç Tüzüğü’nün  F Bölümünde yer almaktadır. 

F.l       Lig Organizasyonu 

Ligler ulusal, bölgesel ve kıtalararası(uluslararası) seviyede mevcut 

o l ab i l i r .   

F.2       Liglerin Tanınması 

F.2.1    Bütünüyle   bir   ülkenin   ulusal   s ı n ı r l a r ı     içinde   faaliyet   gösteren   l i g i n  

i l g i l i    ulusal federasyon tarafından tanınması gerekmektedir.  

F.2.2  Bütünüyle coğrafi olarak b e l l i  b i r  FIBA  bölgesinde faaliyet gösteren  l i g i n  

i l g i l i  FIBA Bölgesi tarafından tanınması gerekir.  

F.2.3   İki ya da daha fazla FIBA bölgesi sınırları içinde faaliyet gösteren kıtalararası 

l i g i n  FIBA Genel Kurul tarafından tanınması gerekir.  

F.2.4 Tanınma ancak  organizasyonun İç tüzük hükümlerine riayet etmesi takdirde 

gerçekleşir 

F.3 Ligler i l e  FIBA, FIBA Bölgeleri ve Ulusal Üye Federasyonlar arasındaki 
Temel Prensipler 

F.3.1  Lig tek yetkili otorite olarak dünya çapında erkekler ve kadınlar arasında 
basketbolda, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin de tanıdığı gibi FIBA’ ya riayet 
etmelidirler.  
F.3.2 Lig, FIBA'nın yetkilendirdiği FIBA Bölgesi'nin otoritesini kabul etmek zorundadır. 
F.3.3 Lig, FIBA ulusal üye federasyonunu tek yetkili otorite olarak kabul etmek 
zorundadır.  
F.3.4   Lig   FIBA   Genel   Tüzük  ve   İç  Tüzüğe,   i l g i l i    FIBA   bölgesine   ve   i l g i l i    
ulusal   üye federasyon kurallarına riayet etmek zorundadır. Kuralların çatışması halinde 
FIBA Genel Tüzük ve İçtüzük hükümlerinin üstünlüğü vardır.  
F.3.5 Sürekli iletişimi sağlamak amacıyla, l ig,ulusal ya da uygun olduğu takdirde uluslar 
arası seviyede temsil edilmelidir.  
F.3.6   Bu   içtüzüğün   hükümlerine   uyulmaması   halinde,   ulusal   federasyon   üyeliğinin   
askıya alınması ve /veya l igin  tanınmaması halleri  söz konusu olabil i r .   
F.3.7   Bu  yönetmelikteki   istisnai   hallerin  varlığı   ancak   FIBA  Genel   Kurulu’nun   



 

 

onayı   i l e  mümkündür. 
F.3.8 Genellikle Ligin yönetimi i l e  i l g i l i  ekonomik sorunlar aksi taraflar 
arasında kararlaştırılmamışsa, sadece l i g  ve kulüpler arasında çözümlenir. Sportif- 
teknik sorunlar özellikle hakemlerin atanması ve d i s i p l i n  süreci federal yapı 
tarafından çözümlenir. Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, sportif-teknik sorunlar i l e  
i l g i l i  sorumluluk federal yapıya ait olacaktır.  
 

F.4 Liglerin Tanınması İle İlgili Detaylı Hükümler  

F.4.1FIBA'nın, FIBA Bölgelerinin, ulusal üye federasyonların veya genel olarak 
basketbol sporunun itibarını zedeleyecek şekilde bir l i g  idare edilemez. 

F.4.2 Bu hükümlere, ve diğer FIBA İç Yönetmeliğe ve ayrıca i l g i l i  FIBA Bölgesine ve 
ulusal üye federasyonun i l g i l i  hükümlerine saygı göstermesi ve koruması şartıyla, 
kendi çıkarlarına uygun olacak şekilde düzenleme yapma da serbesttir.  
F.4.3   Lig,  organize  ettiği   ve  düzenlediği   yarışmalarda  en   iyi   takım/takımlarını   
ulusal   üye federasyon aracılığı i le ,FIBA'nın i l g i l i  organlarınca tanınmış olan 
uluslararası yarışmalara veya FIBA tarafından tanınmış uluslararası liglere 
katılmasını sağlamalıdır.  
F.4.4Tüm l i g  kulüpleri ikamet ettikleri ulusal üye federasyona bağlıdır ve  
oyuncularının ulusal üye federasyon tarafından lisanslandığını garanti etmelidirler.  
F.4.5 Tüm l i g  kulüpleri i l g i l i  resmi ulusal şampiyonada oynamak zorundadır.  
F.4.6Sadece b i r  ülkenin sınırları içinde mevcut olan b i r  lige, aynı bölgeden diğer b i r  
ülkenin i k i  takımına kadar l i g  yapısının içine almayı  l i g  kararlaştırabilir, bu 
durumda l i g  i k i  ülke federasyonunun anlaşması ve i l g i l i  FIBA Bölgesi'nin 
gözetimi altında kurulmuş olduğu aynı coğrafi s ı n ı r l a r  içinde faaliyetlerine devam 
eder. 
F.4.7Lig, sadece ulusal üye federasyonu tarafından onaylanan ve yayınlanan hakem 
ve komisyon listesinden, hakem ve komisyon görevlilerini kullanabilir veya l i g  
uluslararası düzeyde ise, FIBA tarafından onaylanan ve yayınlanan hakem ve 
komisyon görevlileri listesinden, hakem ve komisyon görevlilerini kullanabilir.  
F.4.8Lig FIBA'nın uyumlu hale getirilmiş takvimine riayet etmeli ve gözetmelidir. 
F.4.9Lig FIBA Resmi Basketbol Kurallarına,  Yönetim İşleyişine riayet etmeli ve 
gözetmelidir ayrıca bu kuralları uyarlama  da yardımcı olacaktır.  
F.4.10 Lig kendi sınırları içinde ulusal üye federasyonunun oyuncu transferi i l e  
i l g i l i  kurallarına ve FIBA İç Tüzüğün H.3.4te özel olarak düzenlenen genç 
oyuncuları kapsayan hükümlerde dâhil olmak üzere Uluslararası Oyuncu Transferi 
i l e  i l g i l i  İç Tüzük hükümlerine rivayet etmelidir. 
F.4 . 11 Lig, FIBA'nın menajerlerle i l g i l i  hükümleri i l e  a i t  olduğu ulusal üye 
federasyonun bukonu i l e  i l g i l i  düzenlediği hükümlerine riayet etmelidir. 
F.4.12 Lig, FIBA uluslararası Oyuncuların Transferi i l e i l g i l i  HL3.6.3. hükmüne 
uygun olarak FIBA Remi Yarışmalarında m i l l i  takım adına oyuncularının katılmasına 
destek ve i z i n  vermelidir 
F.4.13 Lig, uygun bir anti-doping rejimi uygulamalıdır. Aynı zamanda ulusal üye 
federasyonun ve/veya m i l l i  hükümetin veya kurumlarının bu konu i l e  i l g i l i  
düzenlediği hükümlerine ve FIBA İç tüzük'ün Doping Kontrolü i l e  i l g i l i  hükümlerine 
riayet etmelidir. 
F.4.14 Lig,    m i l l i  takım programına, ulusal üye federasyonun bu yönde l i g e  
sağladığı servis hizmetleri de dâhil olmak üzere, faaliyetlerinin gelişimi i ç i n  
finansal katkı sağlamalıdır Bu finansal desteğin kapsamı her i k i  tarafça iyiniyet 
çerçevesinde kararlaştırılır. Benzer düzenlemeler Uluslararası Liglerde de 
uygulanır. 
 



 

 

F.5 İhtilafların Halli 

Genel Kurul, ulusal ya da bölgesel seviyede sorunların çözülememesi halinde gerekli 

kararı almaya yetkilidir. 

 
 FIBA MALVARLIĞI VE FIBA AYNİ HAKLARIN KULLANIMI İLE 
İLGİLİ  HÜKÜMLER  
 
FIBA Malvarlığı ve FIBA Ayni Hakların Kullanımı ile ilgili hükümler FIBA İç 
Tüzüğünün  “G” Bölümünde yer almaktadır.  
 

G.l Mülkiyet ve Ticari Haklardan Faydalanma  

G.l.l FIBA Genel Tüzük'e (m . 33.1 ve 33.2) uygun olarak, Olimpiyat Oyunları 
hariç E. I. I.ve E. 1.2 de düzenlenmiş olan FIBA resmi yarışmaları i l e  i l g i l i  yayın, 
lisans, pazarlama, satış ve ekipman hakları  i l e  i l g i l i  ve oyun sırasında doğacak olan 
diğer her türlü hakların yegane sahibidir.  
G.l.2     Olimpiyat     Oyunları     hariç     E. 1.1.     ve     E. 1.2     de     açıklanmış     
FIBA resmi yarışmalarındaki   yayın,   lisans,   pazarlama,   satış  ekipman   haklarını   
Genel   Kurul’un belirlediği s ı n ı r l a r  çerçevesinde belli b i r  ücret karşılığında satabilir.  
G.1.3   FIBA  belli bir ücret karşılığında ya da bedelsiz olarak resmi yarışmanın 
organizatörlerine bu hakların bir kısmını devredebilirler. Bu durumlarda FIBA ve 
etkinliği düzenleyen ,  böyle bir anlaşmanın koşullarını kabul edecektir.  
G.1 .4  FIBA   Genel   Kurul   tarafından   onaylanmış   uygun   pazarlama,   televizyon   
ve  e t k i n l i k  kitapçığını    hazırlamalıdır   ve   ticari    haklardan   yararlanma   
şartlarını    ve   e t k i n l i ğ i n  organizasyonu i l e  i l g i l i  YOK ve Bölgelere rehberlik 
etmelidir.  
G.l.5   Bu hakların satışıyla i l g i l i  ge l i r i n  dağılımı Genel Kurul tarafından b e l i r l en i r .  

G.2. Diğer Haklar 

G.2.1 Yayın ve Diğer Medya Hakları 

G.2 .1 .1 Yayın hakları Görsel imajların( bu imajlarla birlikte ses yayınının) ( c an l ı ,  
banttan veya önemli olayların) geleneksel yerel veya ev televizyonu a l ı c ı l a r ı n a  
veya yayının gerçekleşeceği ya da dağıtılacağı a l ı c ı l a r a  yayımı hakkı ve bu haklarla 
s ı n ı r l ı  olmamak üzere bu hakları içerir. Bu yayın ayrıca, radyo, on-line ve internet 
hakları, arşiv hakları ve haber hakları ve mobil araçlara yayın hakları i l e  s ı n ı r l ı  
olmamak üzere bu hakları da kapsar. 

G.2.1.2  Yayın.  Yerel  Organize  Komitesi (YOK)    tarafından düzenlendiği  
takdirde, yayının  FIBA'nın  teknik şartlarına uygun olması gerekir, (bkz. FIBA 
TV Kılavuzu). FIBA'ya  yarışmadaki tüm oyunlar i ç i n  yayın kalitesi Betacam SP 
veya PAL'in   DigitalBetacam formatında  kopyasının ve televizyonda gösterilen 
her maç i ç i n  minimum bir DVD kopyası verilmelidir. 
G.2.1.3 FIBA televizyonda yayınlanmamış herhangi bir oyunun, DVD'sini 
isteyebilir. 
G.2.1.4FIBA basketbol sporunun veya FIBA adının tanıtımı i ç i n ,örneğin İnternet 
üzerinde bir Web-sitesi aracılığıyla modern teknolojinin etkin kul lanımı 
sağlayacaktır. Bu amaçla,  FIBA ulusal üye federasyondan, bölgelerden, 
kulüplerden veya Yerel Organize Komitesinden sağlanacak olan her türlü 



 

 

basketbolla i l g i l i  sonuçlar, fotoğraflar, filmler ve bunlarla s ı n ı r l ı  olmamak üzere 
diğer her t ü r l ü  basketbol b i l g i s i n i n  i l g i l i  ülke/bölge/yarışmadan basılmış haline 
ya da diğer her t ü r l ü  elektronik aracı kullanma hakkına sahiptir.  
G.2.1.5FİBA'nın kendisine ait web sitesi bulunmakla beraber bu site aracılığıyla 
ticari ve i let iş imfırsatlarını elektronik yolla kullanabilir, bununla bi r l ikte  haklarını 
gel iş t i rebi l i r  yenilerini ortaya koyabilir. 
G.2.16 FIBA, ulusal üye federasyon, bölge ya da UOK tarafından oluşturulmuş olan 
web-sitelerine bağlantı kurma ( l i nk  verme) hakkına ve kendi Web-sitesinde bulunan 
içeriği bu sitelere taşıma hakkı vermeye yetkilidir. Ulusal üye federasyonlar, bölgeler, 
kulüpler UOK ticari amaç için  kullanılmayacak olan bu tür bilgilerin web-sitesinde 
yayınlanması için  FIBA'dan izin almaları gereklidir. FIBA'nın websitesi'n i n  linkini kendi 
web sitelerinde sunmaları için  ise önceden FIBA’nın onayının alınması gereklidir. 

G.2.1.7 E.1 . 1 . ve E.1.2. de tanımlanan FIBA yarışmaları için  oluşturulacak olan Web 
sitesinin yapımı için FIBA'dan önceden onay alınması gereklidir. FIBA bu tür site i çin  
birini seçebilir, ancak bunu yapmadığı takdirde, sitenin en az bir d i l i  İngilizce olmalı ve 
FIBA tarafından oluşturulmuş diğer kılavuzlara uygun hareket edilmelidir.  

G.2.1.8 FIBA yarışması sırasında, herhangi bilgi, online skor veya fotoğrafları içeren 
elektronik sinyalin verilmesi halinde, FIBA eş zamanlı bir şekilde bu sinyalin uygun 
formatta kendisine verilmesini isteyebilir. 

G.2.2 Pazarlama Hakları ve Reklam Kuralları 

G.2.2.1Pazarlama hakları, spor müsabakaları i ç i n  pazarlama, lisans ve/veya mevcut 
ya da ortaya çıkabilecek olan ticari hakları içerir. Bu hakların kullanımı, FIBA'nın 
i l g i l i  departmanı tarafından Kılavuza uygun olarak organize e d i l i r ,  (bkz. G . 1 . 4 )  
Bu hakların satımı reklam ve diğer i l g i l i  karları içerir. 

G.2.2.2 Tüm reklamlar, reklamla i l g i l i E.7.10.3'de belirtilen kısıtlamalara maruzdur. 

 

G.2.2.3 Teknik Ekipman ve Oyun Sahası 

G.2.2.3.1 Basketbol sepeti, Basketbol Sepetinin Tahtası, Arkası, Destekleri; 

a. Sadece FIBA markasının reklamını yapmak için  ayrılmış olan basketbol sepetine. 

Basketbol sepetinin tahtası ve arkasına reklam koymak yasaktır. 

b. İmalatçı'nın ismi, ticari markası veya logosu sadece basketbol sepetinin arkasındaki 
metal kısmına   uygulanabilir.(   sadece   bir   kere   her   bir   tarafına   ve   250   cm2   

olacak   şekilde yerleştirilebilir. ) 

G.2.2.3.2 FIBA logosunun, her arkalığın en aşağı sağ köşesinde gözükmesi 

gerekmektedir.  

G.2.2.3.3 Oyun Bilgi Tahtası (Skorbord) 

Skorbordun işleyişini engellemeyecek ya da müdahale etmeyecek boyuttaki reklamların 

diyagramda bulunmasına izin verilebilir. 



 

 

 
REKLAM 

G.2.2.3.4 Orta yuvarlak ve serbest-atış yarım dairesi 

Sadece FIBA logosunun k u l l an ı ld ı ğ ı  Orta yuvarlağa reklam koymak yasaktır.  

Serbest at ış  yarım dairesine reklam alınması aşağıdaki şartların varlığı halinde FIBA 
tarafından açıkça i z in  verilmesi takdirde mümkün olabilir. 

i. Her iki yuvarlakta reklamın aynı olması. 
ii .Her ik i  yuvarlakta sadece bir şirketin adı ya da logosunun bulunması.  
i i i .Serbest atış dairesi çizgilerinin net olarak görülebilmesi.  

G.2.2.3.5 Oyun sahası alanı 

a. G.2.2.3.4’te kabul edilen durum hariç, oyun sahasının  s ı n ı r l a r ı n ı n  
i ç i n e ( b i t i ş  çizgisi ve yan çizgilerin)  içine reklam alınması yasaktır.  
b. Oyun sahasının dışındaki alana söz konusu çizgilerden en az i k i  metreye 
yerleştirilecek olan  reklam alımlarına i z i n ve r i l eb i l i r .  ( Parkeye/ zemine reklam 
alınması da kapsar) 
c. Oyun sahası çevresinde bulunan serbest reklam panolarının arkası oyuncuların 
korunması i ç i n  yapıştırılmış olması gerekir.  
d. Saha, şehir veya belediye v.b. isimler beyaz yazı i l e b i t i ş  çizgisinin( en son 
s ı n ı r  çizgisinin içinden) en az 50 cm uzağında sergilenebilir. Organizatörlerin 
isteği i l e  sunulacak olan diğer koşullar FIBA'nın i l g i l i  organı tarafından kabul 
edi l eb i l i r .  

Skor masasının yanına alınacak olan reklamın aşağıda belirtilen şekilde yerleşmesi 

gerekir. 

i. Skor masası en az i k i  metre uzağında yer 
alması ve 



 

 

ii. Onunla aynı  çizgide olması gerekir.  
e. Scorer'intable'ın önüne  reklam  alınmasına  ancak  masanın  önünde  ve  o  alanın  

dışına çıkmayacak şekilde olması halinde izin verilebilir.  

f. FIBA logosu aşağıdaki diyagramda gösterilecek şekilde yer alması gerekir. 
Aynı durum Bölge 
yarışmalarında da uygulanacaktır. 

 

G.2.2.4 Diğer Reklamlar 

G.2.2.4.1 FIBA etkinlik sırasında tek ya da bir çok ortaklıkların ya da sponsorun 
reklamlarına ya da logolarına yer verebilir. Bunlarla s ın ır l ı  olmamakla birlikte, 
röportaj arkası, konuk ağırlama mekanları, resmi oteller ve resmi programlar, yayınlar 
ve i let işim  alanlarını reklam için kullanmayı kapsar. 
G.2.2.4.2 Yayın Yönetmeliğine uygun olarak maksimum iki sponsorun resmi 
logo/lan ana yayın sırasında gözükebilir. 

G.2.3    Resmi Basketbol Topları ve Teknik Ekipman Hakları ( Hakem üniformaları 

dahil) 

G.2.3.1. Sadece FIBA, basketbol topu ve diğer teknik ekipman üreticilerine ve benzeri 
yerlere lisans ve/veya telif karşılığında ve usulen FIBA Genel Sekreterlik tarafından 
imzalanmış resmi sertifikalar ile onay veya   kabul vermeye yetkilidir.  
G.2.3.2  FIBA  resmi  yarışmaları  turnuvaları  ve  kupaları  ancak  FIBA   logosunu  
taşıyan  ve onaylanmış FIBA teknik ekipmanın içinde yer alan basketbol topu i le  
oynanabilir.  
G.2.3.3   Resmi   olarak   onaylanmış   basketbol   toplan,   hakem   üniformaları   ve   
diğer   teknik ekipmanlar için telifler ve/veya lisanslar FIBA'ya ödenmelidir. 
G.2.3.4Bu tür FIBA onayı, dünya çapında bireysel sözleşmede b e l i r t i l e n  süre 
içerisinde ve  sadece FIBA Genel Sekreterlik Tarafından yerilmiş olması durumunda 
geçerlidir.  



 

 

G.2.3.5  FIBA - t e l i f  hakları ye lisans ücretleri yarsa - FIBA resmi basketbol 
yarışmalarında kullanılacak olan basketbol topunun ve diğer her t ü r l ü  teknik 
ekipmanın modelini ve çeşidini belirleme hakkına sahiptir.  
G.2.3.6 Eğer FIBA, bölge yarışmaları i ç i n  bu t i p  teknik ekipmanın modelini ve 
çeşidini belirlememişse. yarışma organizasyonun da i ş b i r l i ğ i  i l e  Bölge kullanılacak 
olan teknik ekipmanın modelini ve t i p i n i  belirleyebilir. Bununla beraber, bu t i p  
ekipman FIBA tarafından onaylanmalıdır.  

G.2.3.7 Hakemler, Masa Görevlileri Ve Gönüllülerin Üniformaları 

G.2.3.7.1   FIBA   -  t e l i f  hakları   ye   lisans  ücretleri   varsa   -     hakemlerin,   masa  
görevlilerin, gönüllülerin   üniformalarını   tedarik   edecek   resmi   sağlayıcıyı   belirleme   
hakkına sahiptir.  
G.2.3.7.2  Tüm   hakemlerin  giyiminin  ortak  olduğu  durumlarda  bu  hakkın   FIBA  
tarafından satıldığı durumlar hariç, FIBA hakemlerinin üniformalarına reklam alınması 
yasaktır. G.2.3.7.3   Üreticinin   markası(logosu)   hakemlerin   üniformasında  gözükebilir.   
Boyutu   FIBA tarafından belirlenir.  
G.2.3.7.4 FIBA ana resmi yarışmalarında.  FIBA'nın ticari ortaklarından biri tarafından 
masa görevlileri ve gönüllerinin giysileri sağlandığı ya da sponsor olunduğu takdirde,   
bu giysilerin reklam almasına müsaade edi l i r .  

G.2.4  Oyuncuların   koçların,  takımların(  kulüplerin  ve  milli  takımların)  ve 
stadyumun bireysel ya da kollektif isim ve görüntü hakkı 

G . 2 . 4 . 1 FI BA ,  İ l e t i ş i m ,  p az ar l a m a ,  m e dy a  y e  d iğ e r  l i s a ns  a k t iv i t e l e r i  i ç i n ,  F I B A  r es m i  
yar ışmalar ı  s ır asında gerçek leşmiş olan oyuncular ın ve/veya hakemler in mekanın i s i m  ve/veya 
fotoğraf lar ın ı  kul lanabi l i r .  Yasal  nedenlerden dolay ı  bu tür  k u l l a n ı m  i l g i l i  k i ş i n i n  
r ızas ın ı  gerek t ird iğ i  durumlarda ,  u lusal  üye federasyon ya da ku lüp oyuncudan bu  r ı zan ın  
al ınmas ın ı  s ağ lamal ıd ı r .  FIBA,  bu  yönde oyuncu  taraf ından  imzalanacak  özel  b i r form talep 
edebilir .  
G. 2 . 4 . 2  FI BA i s i m ,  l ogo ,  ( k u l ü p  v e  m i l l i  t ak ımın)  amblemin i ,  ü lke l e r in i  FI BA ana  r esmi  
yarışmaları sırasında a l ı n m ı ş  fotoğrafları ya da filmleri herhangi b i r  ticari amaç i ç i n  
kullanabilir .  

G.2.5 FIBA Logosunun Kullanımı  

G.2.5.1Bölüm P (EK 2) de tasvir edildiği şekilde ve www.fibaidentity.net' te mevcut 
olan FIBA logosu marka olarak tescil  edi lmiş olup FIBA'nın mülkiyetindedir .  
Kullanımı FIBA'nın öncelikli onayına tabidir. Sadece FIBA bölgeleri ve ulusal üye 
federasyonlar simgenin kullanımını, kullanıcı adı ve şifre aracılığıyla temin 
ed i l eb i l i r .  Bu k u l l a n ı c ı  adı ve şifrenin diğer taraflarca kullanımı FIBA'nın 
onayına tabidir.  
G.2.5.2  FIBA Bölgeler ya da ulusal üye federasyonların antetli  kağıt larında ve 
yazı malzemelerinde bu logoyu kullanmaları önerilir. Diğer her t ü r l ü  k u l l a n ı m  
FIBA'nın önceden onayına tabidir. Logo sadece ekte gösterildiği şekilde ve 

www.fibaidentity.net te onlines t i l  rehberinde gösterildiği şekilde k u l l an ı l ab i l i r .  
G.2.5.3 Kural olarak, FIBA'nın ticari menfaatlerini etkilemediğini göstermesi şartıyla ulusal 
üye federasyonlar FIBA logosunu uluslararası yarışmalar sırasında kullanabilir.  
G.2.5.4 FIBA diğer tescil edilmiş logoların (ör. etkinlik logosu, eski logolar) tek sahibidir. 
Eki logoların kullanımı ancak özel bir anlaşma i le  mümkündür. 
G.2.5.5 FIBA beş ayrı FIBA Bölgesi için  FIBA logosu oluşturmuştur. Bu logolar tescil 
edilmiş olup mülkiyeti FIBA'ya aittir. Logolar Bölüm P (EK 2) de sergilenmiş olup 
ayrıca www.fıbaidentity.net'te mevcuttur. Kullanımı, FIBA ve FIBA bölgeleri tarafından 



 

 

www.fibaidentity.net'te de mevcut olan Marka kuralları çerçevesince belirlenir. FIBA, 
FIBA bölgelerinin FIBA logosu ve FIBA Bölgesi Logosunu kendi iç kullanımında 
lisanslamıştır. Dış kullanım için  FIBA'nın onayı gereklidir. 

G.2.6 Yazılı Belgelerin Telif Hakkı 

G.2.6.1FIBA, tüm FIBA kurallarının, düzenlemelerinin ve FIBA kontrolünde düzenlenmiş 
olan tüm FIBA metinlerinin t e l i f  hakkına sahiptir. Herhangi yeni baskı ya da çeviriler 
önceden FIBA'nın onayına tabidir. 
G.2.6.2 FIBA Genel Tüzük, İç Tüzük ve Resmi Basketbol Kuralları'nın FIBA resmi 
d i l l e r ine  çevirileri FIBA tarafından hazırlanır. FIBA üyesi olan ulusal üye 
federasyonlar aşağıdaki koşulların varlığı halinde bu metinlerin baskılarını almaya ve ticari 
olmayan amaçlarla kendi ülkelerinde dağıtmaya i z in  verilebilir. 
a. FIBA  yarışmalarının resmi sponsorları dışında sponsor olanlara ayrılmış olan 
baskının son sayfası dışında reklam konulması yasaktır.  
b. FIBA logosu kapağın üzerinde olmalıdır. 
c. FIBA te l i f  hakkı  uyarısı baskıda yer almalıdır. 
d. FIBA'ya kullanımdan önceki onay için  baskının elektronik versiyonu ulaşmalıdır. 
e. Tek tek belirlenmiş kopya sayısı kadar kopyaları FIBA'ya gönderilmelidir.  

G.2.6.3 FIBA üyesi olan ulusal federasyonlar, FIBA'nın resmi dillerinden olmayan bir 
d i l i n  kullanıldığı ülke olması durumunda, FIBA Genel Tüzük, İç Tüzük ve Resmi Basketbol 
Kurallarını ticari olmayan amaçla kendi dillerine aşağıdaki koşulların varlığı halinde 
çevirebilirler. 
a. FIBA yarışmalarının resmi sponsorları dışında sponsor olanlara ayrılmış olan 
çevirinin son sayfası dışında reklam konulması yasaktır.  
b. FIBA logosu kapağın üzerinde olmalıdır. 
c. FIBA telif hakkı uyarısı çeviride yer almalıdır. 
d. FIBA'ya kullanımdan önceki onay iç in  çevirinin elektronik versiyonu ulaşmalıdır. 

e. 10 kopyası ücretsiz olarak FIBA'ya gönderilir. 

 

OYUNCULAR, KOÇLAR, RESMİ DESTEKÇİLER VE MENAJERLER İLE İLGİLİ 

KURALLAR 

 

Oyuncular, koçlar, resmi destekçiler ve menajerler ile ilgili kurallar FIBA  İçtüzüğü  Bölüm “H “  
de yer almıştır.  

H.l Oyuncuların Seçilebilme Niteliği 

H.l.lFIBA müsabakalarına katılabilmek için, oyuncunun, FIBA Genel Tüzük ve İçtüzükteki 
hükümlere uyması gereklidir. 
H.1.2Üye ülke Federasyon, kendi oyuncularının her zaman seçilebilme koşullarından sorumlu 
olacaktır ve oyuncuların seçilebilme, milli statü, uluslararası transfer ve oyuncuların yaşı ile 
ilgili hükümlerin ihlali halinde doğacak olan sonuçlara katlanacaktır. 
H.1.3FIBA müsabakalarına katılacak olan her oyuncu ve onların üye ülke federasyonları; 
a. Sahada her zaman fairplay ruhuna uygun davranmalı ve şiddet içeren davranışlardan 
sakınmalıdır. 
b. FIBA yönetmelikleri, Uluslar arası Olimpiyat Komitesi (UOK) ve Dünya Anti-Doping 
Ajans'ının(WADA) yasakladığı tüm eylemlerden ve maddelerden kaçınmalıdır. 
c. FIBA, UOK, ve WADA'nın düzenlemelerine uygun olarak yapılacak olan özellikle 
doping kontrolü ile ilgili tıbbı testlere ve kontrollere katılmalıdır. 
H.1.4FIBA veya üye ülke federasyon, oyuncunun yukarıda H.1.3'te yer alan hükme aykırı 



 

 

davranması halinde kendi yetkisi alanında müsabakalara katılmasını men edebilir. FIBA resmi 
müsabakalara katılım için oyunculardan istenen aşağıdaki şartları kabul eden 
bildirimin oyuncu tarafından verilmemesi halinde oyun oynama iznini reddedilebilir. 
a. Doping kontrolü için yürürlükte olan kurallar 
b. Olağan mahkeme kararlarının temyizi dışında Spor Tahkim Kurulu'nun vermiş olduğu 
kararlar 
H.l.5 H.1.3. a.b. ve e’de yer alan prensiplerin oyuncu tarafından ihlali halinde E. 1.1. ve E. 1.2. - 
de listelenmiş olan müsabakaya katılma haklarını kaybederler.  
H.1.6 Oyuncu sözleşmeleri maksimum dört (4) yıl olabilir. Taraflara sözleşmelerini yazılı olarak 

düzenlemeleri tavsiye edilir.  

H.l.7  Profesyonel  ligde  oynayan  oyuncuların üye  ülke  federasyonun  teşkilatına katılması  

gereklidir. Aksi halde, FIBA'nın resmi müsabakalarına katılamaz.  

H.1.8 Olimpiyat Oyunları sırasında oyuncu veya takım performansı için oyuncunun fınansal  
yardım almasına izin verilmez. 
H.1.9 FIBA düzenlemelerinin özünde de yer aldığı gibi hem kulüpler hem de milli takımlar 
oyuncularını müsabakalara katılmasına teşvik etmelidir.  Üye ülke federasyonlar tüm 
oyuncularının milli takımlarına katılmalarını teşvik edici düzenlemeler yapmalıdırlar. 

H.2 Oyuncuların Milli Statüsü 

H.2.1 Genel Prensipler 
H.2.1.1 Bu düzenlemeler tüm FIBA müsabakalarında uygulanacaktır. Ulusal takım seviyesinde 
ve uluslararası takım seviyesinde uygulanacaktır. 
H.2.1.2 Her iki cinsiyete de uygulanacaktır. 
H.2.1.3 Zorunlu uluslararası hukuk kuralları nedeniyle, Bölgeler, ilgili bölgede düzenlenecek 
olan müsabakalarla ilgili kulüplere uygulanacak özel düzenlemeler yapabilir. Bu tür 
düzenlemelerin uygulanması, FIBA Genel Kurulunun önceden onayına tabidir. 
 

H.2.2  YASAL VATANDAŞLIĞIN KANITI 

H.2.2.1  FIBA, oyuncunun yasal vatandaşlığını ya da vatandaşlıklarını resmi olarak kanıtlayacak 
belgelerin sunulmasını isteyebilir. 
H.2.2.2 Bir ülkenin yasal vatandaşlığına sahip olmanın kanıtı tek başına o ülkenin milli  
takımında oynama hakkını garanti ediyor olması anlamına gelmez.-Bkz. H.2.3.1. 
H.2.3     Milli Takımlar  

H.2.3.1 Bir ülkenin milli takımında oynayabilmek için o ülkenin milliyetine  tabi olması ve 
İçtüzükte düzenlenen seçilebilme koşullarını taşıyor olması gereklidir. 

H.2.3.2 İki ya da daha fazla tabiiyete sahip olan oyuncular 

H.2.3.2.1 Doğum ya da vatandaşlığa kabul ile iki ya da daha fazla tabiiyete sahip olan oyuncu, 
dilediği yaşta oynayacağı milli takımı seçebilir. Bu seçim FIBA'ya yazılı bir beyanla  
yapılmalıdır. Bu hüküm ayrıca yasal vatandaşlığı doğumla ya da ikinci vatandaşlığı  
doğumla kazanma hakkı olan ancak bu hakkını daha kullanmamış oyunculara da  
uygulanır. [Not: bkz. istisna H.2.3.2.5] 
H.2.3.2.2 Bununla beraber, iki ya da daha fazla ülkenin tabiiyetinde olan bir oyuncunun 18 
yaşına gelmesinden sonra, milli federasyon tarafından çağrıldığı zaman hangi milli takımda 
oynayacağını seçmek zorundadır. Çağrıları reddettiği ta kdirde, onu i lk çağıran 
federasyona çağrıldıktan itibaren onu ilk çağıran üye ülkede oynayacağını yazılı olarak 15 
gün içinde bildirmediği durumda, diğer ülke ya da ülkeleri  milli  takımı olarak seçmek 
zorundadır.  [Not: bkz. İstisna H.2.3.2.5] 
H.2.3.2.3   Milli   takıma   seçilebilme   kriterlerini   taşıyan   bir   oyuncunun   FIBA'nın   resmi 
müsabakalarında milli  takım  adına oynaması  durumunda,  H.2.3.5  ve  H.2.7 de belirtilen 
durumlar hariç olmak üzere o milli takımı seçtiği kabul edilir.  



 

 

H.2.3.2.4 H.2.3.2.1, H.2.3.2.2 ve H.2.3.2.3 e göre yapılan seçimlerden geri dönülemez.  
H.2.3.2.5 Genç oyuncu olarak H.3.4.1.1bye göre transferi yapılan oyuncu yirmi bir(21) yaşına 
ulaşana kadar transfer olduğu ülke dışında bir ülkeyi milli takımı olarak seçmeyebilir. H.2.3.3 
FIBA uluslararası müsabakalara katılan milli takıma, o ülkenin vatandaşlığını 16 yaşına 
ulaştıktan sonra vatandaşlığa kabul ya da diğer her türlü şekilde vatandaşlığın kazanımı ileo 
ülkenin vatandaşı olan sadece bir oyuncu katılabilir. 
H.2.3.4 FIBA ana resmi müsabakalara katılan bir oyuncu 17 yaşına ulaşmadan başka bir ülke 
adına milli takımda oynaması, Genel Sekreterliğin olumlu kararının olmadığı durumlarda, 
iki üye federasyonun anlaşması ile mümkün olabilir. 
H.2.3.5 FIBA ana resmi müsabakalara katılan bir oyuncu 17 yaşına ulaştıktan sonra başka bir 
ülke adına milli takımda oynayamaz. Ancak, istisnai durumlarda, Genel Sekreterlik bu 
oyuncunun oynamasına izin verebilir. 
H.2.3.6 İki ya da daha fazla ülkenin tabiiyetine sahip olan oyuncu, oynamak istediği üye ülke 
federasyona diğer vatandaşı olduğu üye ülkelerdeki federasyonlarda, FIBA ana resmi 
müsabakalarında, o ülke(ler) adına milli takımda oynamayacağı konusunda yazılı sertifika 
temin etmelidir. Bu sertifika isteği cevapsız kaldığı takdirde, FIBA bu husus hakkında talebi 
yapan üye ülke federasyona geçici izin verebilir. Bir yıl sonra, bu izin son bulur. 

H.2.3.7 Bağlı Olduğu Ülkede Oyuncu Seçimi İle İlgili Özel Hükümler 

H.2.3.7.1 FIBA resmi müsabakaları veya ilgili bölgelerde düzenlenmiş olan diğer uluslararası 
müsabakalarda ülkeyi temsil etmek üzere, oyuncu aşağıda sayılan şartları yerine getirmelidir. 

a.Bağlı olduğu ülkede bulunan ülkenin yasal vatandaşı olması (ana bölge) ve 
  
i. o bağlı ülkede doğmuş olması veya 
ii.oyuncunun doğduğu yere bakılmaksızın en az bir ebeveynin o ülkede doğmuş 
olması veya 

iii.oyuncunun doğduğu yere bakılmaksızın ebeveynlerinin bu ülkede doğmuş  
olması veya 
iv. oyuncunun doğduğu yere bakılmaksızın en az bir büyük ebeveynin bu ülkede 
doğmuş olması gerekir. 
H.2.3.7.2 H.2.3.7.lb deki koşulları yerine getiremeyen fakat o ülkenin vatandaşlığına sahip olan 
oyuncu o bölgeyi temsil etmek üzere en az dört yıl o ülkede ikamet ettiğini kanıtladığı takdirde 
aşağıdaki hükümler dâhilinde o ülkeyi temsil edebilir. 

a. Oyuncu on altı (16) yaşına ulaşmadan yasal vatandaşlığına sahip olduğu takdirde,  
hiçbir kısıtlama olmadan o ülkeyi temsil edebilir. 

b. Oyuncu  on  altı  yaşından  sonra  ülkenin  vatandaşlığına  sahip  olduğu  takdirde, 
vatandaşlığın kazanılması koşullarına tabi olacak ve H..2.3.3 uygulama alanı bulacaktır. 
H.2.3.7.3 Bölüm H.2.3.3, H.2.3.4 ve H.2.3.5 yürürlüktedir. 

H.2.4 Kulüp Takımları 

FIBA Uluslararası kulüp müsabakaları için, kulüplerin oluşumunda yasal vatandaşlıkla ilgili 
herhangi bir sınırlama yoktur. Bununla beraber, her üye ülke federasyon ve FIBA bölgesi daha 
kısıtlayıcı düzenlemeler oluşturabilir. Turnuvanın süresinin on beş (15) günden fazla sürmediği 
durumlarda, müsabakayı düzenleyen yönetim organı da ayrıca daha kısıtlayıcı düzenlemeler 
oluşturabilir. 

H.2.5 Kararlar 

H.2.5.1 Bu yönetmeliklerin uygulanması ile ilgili tüm kararlar FIBA Yasal Komisyon 
Tarafından Genel Sekreter vasıtasıyla veya temsilcisi aracılığıyla alınır. Bölge Şampiyonası ile 
ilgili olarak alınacak kararlar, H.2.3.5 ve H.2.7 hariç olmak üzere, ilgili FIBA Bölgesi Genel 
Sekreterliği veya temsilcisi aracılığıyla alınır. FIBA Bölgesi'nin almış olduğu kararlar 
derhal FIBA'ya bildirilir. 



 

 

H.2.5.2 FIBA Genel Sekreteri,  kararın FIBA'nın genel politikasına ve İçtüzük'ün ruhuna aykırı 
olduğu kanaatine vardığı takdirde, kararı yeniden incelemeye ve reddetmeye yetkilidir. Genel 
Sekreterlik FIBA Bölgesinin almış olduğu kararı öğrendiği tarihten itibaren 14 gün içinde 
kararı yeniden inceleyebilir ve kaldırabilir. 

H.2.6 Yaptırımlar 

H.2.6.1 Bu yönetmelikteki hükümlere aykırılık halinde özellikle üye ülke federasyonların, 
kulüplerin, ve diğer organizasyonların suiistimali olduğu durumlarda yasal ya da yerel 
mevzuata   bakılmaksızın,   oyuncunun   yasal   statüsü   hakkında,   başta   FIBA   Genel 
Sekreterliği veya temsilcisi idari ve disiplin cezalan verebilir. 
H.2.6.2   Bu   yaptırımlar   derhal   uygulanacak   olup   bu   İçtüzük'te   yer  alan   "Yaptırımların 
Uygulanması Hakkındaki Ana Prensipler"e uyulacaktır. H.2.6.3   Bu kararlara 
itirazlar FIBA İçtüzük Hükümlerine göre yapılacaktır. 

H.2.7 Marjinal Durumlar 
Marjinal durumlar için verilen kararlar, örneğin, bu yönetmelikte düzenlenmemiş durumlar, 
FIBA Yasal Komisyonu Başkanı'na danışıldıktan sonra Genel Sekreterliğin sorumluluğundadır. 
Bu hüküm aynı zamanda sığınma hakkı olan mülteciler ve yurtsuz kişilere de uygulanacaktır. 
Belli durumlarda FIBA tabiiyeti oyuncuya verilebilir. 

H.2.8 Temyiz 
Yukarıda anılan kararlara karşı temyiz FIBA Temyiz Mahkemesine Temyiz'le ilgili hükümlere 
uygun olarak yapılır. 

H.2.9 Maliyet 
Bu yönetmeliklere uygun olarak üye federasyonlar, kulüpler veya oyuncuların katıldığı bir 
duruşma düzenlediği takdirde, FIBA taraflarca ödenecek makul idari maliyeti belirleme yetkisine 
sahiptir. 

H.3 Oyuncuların Uluslararası Transferi 

H.3.1 Yönetmeliklerin Uygulanması 

H.3.1.1 Uluslararası transferlerle ilgili tüm kararlar FIBA tarafından yapılır. 
H.3.1.2 H.3.2.2 ye göre yapılacak olan özel sözleşmeler ile ilgili münhasır yetki FIBA Genel  
Sekreterliğe aittir.  
H.3.2 Genel Prensipler  

H.3.2.1 Her basketbol oyuncusu FIBA Genel Tüzük,  İçtüzük sınırlamaları ve bağlı olduğu üye 
ülke federasyonun basketbol oynama koşullarını sağlaması halinde  dünyanın herhangi 
bir yerinde basketbol oynama hakkına sahiptir. 
H.3.2.2 Uluslararası transfer ile hükümler Tüm üye federasyonlarda aynen uygulanacaktır. 
Bununla beraber, istisnai durumlarda, FIBA üye ülke federasyonlarla ya da ona bağlı 
organizasyonlarla özel anlaşmalar düzenleyebilir.  
H.3.2.3   İç  transferde,   üye  federasyonlar  kendi   içtüzüklerini   FIBA  ruhuna  uygun  olarak 
düzenlemesi gerekir.  
H.3.3 Oyuncu  

H.3.3.1 Letter of clearance 
a. Letter of clearance başka bir üye federasyon tarafından lisansi  alınmadan önce en 
son lisanslandığı yerden temin etmesi gereken kağıttır.  Letter of clearance'in bir kopyası (e- 
mail aracılığı ile de) FIBA'ya gönderilmelidir. Bu belge oyuncunun başka bir ülke 
tarafından serbest olarak lisanslanabileceği   anlamına gelmektedir. 
b. Letter of clearance aynı anda bir çok üye ülke federasyon tarafından verilemez. Usûlün 
ve/veya    işlemlerin yanlış uygulandığı durumlarda üye ülke federasyonlara yaptırım  
uygulanabilir. 



 

 

c. Letter of clearance şarta bağlanamaz veya sınırlanamaz. 
Uygulanabildiği durumlarda, letter of clearance 'da oyuncu aleyhine üye ülke federasyon 
tarafından verilmiş olan yaptırımlar varsa, bunlardan bahsetmelidir. Bu ifade oyundan 
uzaklaştırmanın kalan kısmını, para cezasının ödenmeyen kısmın ya da yaptırımın 
uygulanmamış kısmını içermelidir. FIBA'ya yaptırımın var olduğu durumlarda, letter of clearance 
hakkında bilgi verilmelidir. 
d. Bir ulusal ülke federasyonun letter of clerance verilmesi yolundaki talebin reddi ancak 
bir oyuncunun, takımında sözleşme tarihleri sonrasında da kontratı olması durumunda söz 
konusudur. Bkz.   H.3.6.2.3. Bir oyuncunun takımıyla parasal yönde uyuşmazlık içinde 
olmasından dolayı letter of clearance verilmesi ertelenemez ya da reddedilemez. 
e. Üye ülke federasyon 0.3 te düzenlenen maksimum idari harcını oyuncunun diğer üye 
federasyona transferi halinde ilgili federasyona yükleyebilir. 
f. Bu kuralla ilgili tüm hükümler oyuncunun milli oyuncu ya da yabancı oyuncu olduğuna 
bakılmaksızın, uluslararası transfer yapmak isteyen üye ülke federasyon tarafından lisanslı 
tüm oyunculara uygulanır. 
H.3.4 Yaş Sınırı /Genç Oyuncular 
H.3.4.1 18 yaşını geçmemiş oyuncuların uluslararası transfer yapmasına müsaade edilmez. 
Ancak Genel Sekreterlik tarafından belirlenen özel durumlarda üye federasyonla ve gerekli 
durumlarda kulüp ve oyuncuyla durumun değerlenmesinden sonra uluslar arası transfere müsaade 
edilebilir. 

H.3.4.1.1 Özel durumlar 
a. Transfer teklifi Basketbolla ilgili olmadığı durumlarda, transfere izin verilebilir. 
b. Transfer teklifi basketbolla ilgili olduğu durumlarda, aşağıdaki kriteryalar transfere izin 
yerilmesi karan hakkında dikkate alınacaktır. 
i.Oyuncunun yeni kulübü profesyonel atlet kariyerinden sonra ona kariyer sağlayacak uygun 
akademik ve/veya okul ve/veya mesleki eğitim imkanlarını sağlayacağını garanti etmelidir. 
ii. Yeni kulüp, profesyonel atlet kariyeri için gerekli  olan basketbol eğitimini 
sağlayacağını garanti etmelidir. 
iii. Yeni kulüp, kulübün ülkesinde genç oyuncuların ülkeye alışımı için uygun eğitim programı 
sağlayacağını ispatlamalıdır. 
iv. Yeni Kulüp FIBA tarafından Genç Oyuncuların Gelişimine Destek üzerine kurulmuş olan 
Yardımlaşma Fonu'na katkı sağlamalıdır. 
v. Genç oyuncu, ailesi, yeni kulübü, yeni üye ülke federasyon, ayrı ayrı   oyuncunun 18 yaşına 
gelene kadar kendi tabiiyetinde olduğu ülke için milli takımda oynamaya hazır olacağını ve 
gerekli durumlarda okul aktivitelerini aksatmayan milli takım kamplarına katılacağını bildiren 
yazılı bir beyanname vermelidir.  
vi. Transfer oyuncunun okul hayatını engellememelidir. 
c. Üye ülke federasyondan bir sene  içinde beşten fazla  18  yaş-altı  oyuncunun dış 
transferine; benzer bir şekilde, üye ülke federasyondan ondan fazla böyle bir iç transfere 
izin verilemez.   Bu sınırlamalar sadece basketbola bağlı transferlerle ilgili olup, erkek ve 
kadın oyunculara ayrı ayrı ve FIBA'ya ulaşan transferler baz alınarak uygulanır. Üye ülke 
federasyon oyuncunun isteği üzerine FIBA bu transferle ilgili karar vermeden önce  
transferi geri çekme hakkına sahiptir. . 
d. Basketbolla ilgili transferler, oyuncunun ülke sınırına yakın yaşaması durumunda,  
FIBA   her   olay   için   duruma   göre   değerlendirme   yapar.Böyle   durumlarda   FIBA 
Yardımlaşma Fonuna katkı alınması hakkından feragat edebilir ve bu transferleri üye ülke 
federasyonunun yapmış olduğu iç /dış transfer sayısına eklemez.    18 yaşına ulaşmadan 
oyuncunun sonraki transferleri için FIBA'nın onayı gereklidir ve iç/dış transfer sayısına eklenir. 

H.3.4.1.2 Transferin H..3.4.1.1.b ye uygun olarak onaylandığı durumlarda 18 yaş-altı oyuncunun 
gelişim tazminatı için Genel Sekreterlik H.3.4.8 e göre uygun bir tazminat belirlemelidir. 
Bu tazminatlar kulüpler için öncelikli yatırımlar olup oyuncunun gelişimine katkı sağlamalı ve 
H.3.4.1.1 .b gereğince belirlenen durumlar dikkate alınır.  



 

 

H.3.4.2 18. yaşında ya da sonrasında, asıl kulübü, örneğin , 18. yaş gününde ya da sonrasında 
lisanslandığı kulüp ya da diğer organizasyonlar (asıl kulübü) oyuncuyla ilk sözleşmeyi imzalama 
hakkına sahiptir. 
H.3.4.3 Bu tür sözleşmeler yazılı olabilir ve asıl ülkenin kanunlarına ve federasyonlarına 
uymalıdır. En az bir (1) yıllığına olabilir ve maksimum dört (4) yıl olabilir. Sözleşmenin 
bir kopyası Genel Sekreterliğe gizli olarak saklanmak üzere sunulmalıdır.  
H.3.4.4 Oyuncunun böyle bir sözleşmeyi imzalanmaktan kaçınması ve başka bir ülkeye yeni bir 
kulübe transfer olma durumunda, iki kulüp H.3.4.8. e göre bir tazminat ödenmesi konusunda 
anlaşmalı ve durumu FIBA'ya bildirmelidir. 
H.3.4.5 Tazminat konusunda anlaşamamaları halinde, her iki kulüp tazminatın belirlenmesini 
FIBA'dan isteyebilir.   Bu talep, Yeni kulüp federasyonunun letter of clearance'i talep ettiği 
günden sonraki altı (6) hafta içinde istenmelidir. 
H.3.4.6 Genel Sekreterlik tarafından H.3.4.5 e göre alınacak karar iki kulübe ve/veya i lgil i  
federasyona ve/veya gerekli durumlarda oyuncuya bildirilir. 
H.3.4.7 Oyuncu tazminat konusunda taraflar anlaşana kadar  veya Genel Sekreterlik tarafından 
tazminatın miktarı hakkında karar verilene kadar (H.3.4.6) yeni kulüpte oynayamaz.  
Genel Sekreterlik kararına karşı temyize başvurulduğu takdirde, tazminat miktarının  
FIBA veya    FIBA Bölgesi'nin hesabına nihai karar çıkana kadar teminat olarak  

yatırılmasından sonra oyuncu yeni kulübünde oynayabilir. 
H.3.4.8 Tazminat miktarının belirlenmesinde öncelikli olarak takımın oyuncunun gelişmesinde 
yapmış olduğu katkılarla ilgili yatırımlar dikkate alınır. Tazminat miktarının, oyuncunun 
gelişimine destek veren kulüpler arasında üye ülke federasyonun resmi olarak belirlediği 
hükümler doğrultusunda kulüpler arasında yeniden dağılımını yapan üye ülke federasyona 
tazminat bedeli ödenir. Bu hükümler, genç oyuncuların oluşumunda, kulüplerin genç 
oyuncuları koruma prensibine uygun olacak şekilde düzenlenmelidir. FIBA tazminat miktarının 
anlaşıldığı her durumda tazminat ile ilgili bilgilendirilmelidir.  
H.3.4.9 H.3.4.3 e göre sözleşmenin sona ermesiyle, oyuncu herhangi bir tazminat ödemesi 
olmaksızın dilediği takımda oynayabilir.  
H.3.4.10 Üye federasyonların  iç sistemlerinde, örneğin iç transferler,  benzer düzenlemeler  

yapılması istenir. 

H.3.4.11 Aksi yönde bir düzenleme olmadıkça, H.3.4 ile ilgili alınacak olan kararlar da Genel 
Sekreterlik yetkilidir.  
 
H.3.5  Lisans Kısıtlamaları 
H.3.5.1 Bir oyuncu aynı zamanda birden fazla üye ülke federasyon tarafından lisanslanamaz. 
H.3.5.2 Bir oyuncunun aynı zamanda birden fazla FIBA Yabancı Oyuncu Lisansı olamaz. FIBA 
Yabancı    Oyuncu    Lisansı,    müsabakaların    tamamlanmasından    önce    oyuncunun 
yönetmeliklere uygun olarak transfer edildiği durumlar hariç olmak üzere, ulusal ya da 
uluslararası müsabakalar süresince oyuncunun kulübü tarafından düzenlenir. 
H.3.5.3 Lisansın lisans veren otorite tarafından geri alındığı durumlarda, oyuncunun elinde  
tuttuğu lisanslar hükümsüzdür.  
H.3.5.4 FIBA Bölgeleri, lisansın daha geçerli olmadığı durumlarda sezon sonrası müsabakalar 
için bir süre sonu belirleyebilir. 

H.3.6Üye Federasyonlar 

H.3.6.1 Transfer Usulü 

H.3.6.1.1 Daha önce başka bir ülke federasyon tarafından lisanslanmış bir oyuncunun başka bir 
ülke federasyon tarafından lisanslanma isteği olduğu durumlarda, böyle bir lisansı kendi 
düzenlemelerine uygun olarak vermeden önce, ilgili oyuncu adına oyuncunun Letter of 
Clearance'ını temin etmelidir, (istisna: akademik enstitü'deki oyuncular hariç, bkzH.3.12). 
H.3.6.1.2 Oyuncunun son lisanslandığı üye ülke federasyondan veya h.3.6.2.4 teki hüküm gereği 
FIBA'dan letter of clearance eline geçmeden, üye ülke federasyon lisans vermez 



 

 

H.3.6.2 Cevap için Son Tarih 

H.3.6.2.1 Letter of Clearance talebi aşağıdaki yöntemlerle yapılır. 
a. İadeli taahhütlü posta 
b. Email, 
c. Telefax (Alındığı onayı ile) 
d. Kayıtlı Teslim ile ekspres Kurye veya 
e. Elden teslim (Alındığı onayı ile). 

Letter of clearance talep eden üye ülke federasyon oyuncunun ismini, uyruğunu ve uygulandığı 
durumlarda, transferin içinde bulunan FIBA menajerinin lisans numarasını bildirmelidir.    Bu 
yükümlülüğün ihmali hainde yönetmelik O da belirtilen idari ceza doğacaktır.  

H.3.6.2.2 Talebin  yapılmasından sonra yedi  (7) gün  içinde  ilgili  üye federasyon  letter of 
clearance   hakkında   yanıt   vermelidir.   Letter   of clearance'ı   verebileceği   gibi 
reddedebilir   ve   ilgili    oyuncunun   üye   ülke   federasyon   tarafından   daha   önce 
lisanslandığını  belirtmelidir.  Ayrıca oyuncunun  ismini,  uyruğunu  ve  uygulandığı 
durumlarda,    transferin    içinde    bulunan    FIBA    menajerinin    lisans    numarasını 
belirtmelidir. 
H.3.6.2.3 Üye ülke federasyon letter of clearance talebini H.3.3.1.d hükmü uyarınca reddettiği 
takdirde, bu üye ülke federasyon durumu derhal talep eden tarafa ve FIBA’ya bildirmelidir. 
Olumsuz cevap, tarafların imzaladığı ve geçerli olan sözleşme ile birlikte olmalıdır. 
Sözleşmenin İngilizce veya Fransızca resmi çevirisi de eklenmelidir. 
H.3.6.2.4 Yedi gün içinde cevap gelmediği takdirde, talepte bulunan taraf FIBA'ya derhal 
durumu bildirmelidir. Bildirime ilgili üye ülke federasyona yapılan talebin bulunduğu 

dilekçe ile ilgili oyuncunun pasaportu eklenmelidir.   FIBA, FIBA Genel Sekreterlik  
tarafından belirlenmiş olan istisnai durumlar hariç olmak üzere( ayr. bkz. H.3.4Yaş 
Limiti), letter of clerance olmadan oyuncuya lisans verme yetkisine sahiptir. 
H.3.6.3 Oyuncunun Milli Takım Adına Hazır bulunması 

H.3.6.3.1 Genel Prensipler (ayrıca bkz. H.l) 
a. Kulüple sözleşme yapan bir oyuncunun, milli takım adına üye ülke federasyon 
tarafından FIBA Ana resmi müsabakalarında herhangi bir yaş kategorisinde   oynaması 
için çağrılması durumunda, kulüp oyuncuyu serbest bırakmalıdır. 
b. Herhangi bir kulübe kayıtlı oyuncu milli takıma çağrıldığı durumlarda olumlu olarak 
cevap vermek zorundadır. 
c. Uluslararası transferi takiben, her üye ülke federasyon FIBA sorumluluğu altında bu 
hükmün her kulüp tarafından uygulanacağını garanti etmelidir. 

d. Oyuncuların      Uluslararası     Transferle     ile     ilgili      Yönetmeliğin     H.3.2.2. 
maddesine uygun olarak düzenlenmiş özel bir anlaşmanın FIBA'ya ulaşması halinde  
etkilenmeyecektir. 

H.3.6.3.2Prosedür 

a. Oyuncunun hazır bulunması talebi ilgili üye ülke federasyon tarafından üye ülke  
federasyona veya kulübe  i lk oyunun(oyunların)  başlamasından otuz  (30)  gün önce 
yapılmalıdır. Talep H.3.6.2.1 de sayılan yöntemlerden biri ile yapılmalıdır. 
b. Oyuncu en az müsabaka süresince veya her müsabaka günü süresince hazır bulunmalı, 
ve ayrıca hazırlanma süresi olan; 
i. Elemeler için Yetmiş iki (72); 

ii. Ana resmi müsabakaları için on dört (14) gün 
c. Üye federasyonlar daha kısa hazırlık süresi için anlaşabilir.  Bununla beraber,  oyuncu 
ilk oyunun oynanmasından 48 saat önce ulaşmalı ve son oyundan sonra 24 saat içinde  
kulübüne dönmelidir. 

d. Ulusal takım müsabakası kulüp müsabakaları sezonundan sonra olması durumunda, 



 

 

yukarıdaki son günler uygulanmayacaktır ve ilgili federasyon tarafından uygun süreler  
belirlenecektir. 

e. Oyuncu çağrıldığı zaman sakat ya da hasta olduğunu ve oynamayacağını iddia ettiği 
takdirde,   ilgili   üye   federasyon   dilerse   oyuncunun   sağlık   kontrolünden   yine   ilgili 
federasyonun seçeceği doktor tarafından muayenesini isteyebilir. 
H.3.6.3.3 Finansal Karşılıklar 
a. Oyuncuyla sözleşme imzalayan kulüp, oyuncunun H.3.6.3.2b ye uygun olarak milli 
takımda bulunduğu durumlar için herhangi bir tazminat ödenmesini isteyemez. 
b. Oyuncuyu milli takıma çağıran üye federasyon oyuncunun ulaşım giderlerini karşılar. 
c. Sözleşmesi altında olan kulüp, oyuncunun milli takımdayken ve özellikle milli takım 
için oynadığı sırada sakatlık ya da hastalık durumunda ortaya çıkan sigorta bedelini  
ödeyecektir. 
H.3.6.3.4 Yaptırımlar 
a. FIBA ana resmi müsabakalarından biri için milli takıma çağrıldığı ancak herhangi bir sebep 
(hastalık ve sakatlık dahil) dolayısıyla oynamayı kabul etmediği durumlarda, müsabaka ve 
hazırlık dönemleri boyunca lisanslı olduğu kulüpte oynayamaz. Oyuncunun oynanamama talebi 
açıkça sakatlık ya da hastalık harici durumlarda, lisanslı olduğu takımla oynamama süresi ile 
ilgili kısıtlama otuz (30) güne kadar uzatılabilir. 30 günlük ceza süresi milli şampiyona 
sezonunun bitiminden sonraya kalırsa, bir sonraki sezona ertelenir. 
b.Kulüp oyuncuyu serbest bırakmayı reddederse, aşağıdaki cezalara maruz kalır, 
i. 0.1. de yer alan ceza 
ii. Askıya alma 

c. Kulüp oyuncunun H.6.3.4.a da belirtilen süre içinde oynamasına müsaade ederse,  
aşağıdaki cezalara maruz kalır. 
i. 0.1. de yer alan ceza 
ii. Askıya alma 
iii. sıfır : yirmi(0:20) Mağlup olma: oyuncunun bahsi geçen sürede oynadığı her maç için 
kulübün 20 ya da daha fazla farkla mağlup olduğu zaman skorun korunduğu durumlar  
dışında 

d. Üye ülke federasyonun bu hükümlere ve basketbol ruhuna aykırı davranmış olması 
durumunda, üye ülke federasyon aşağıdaki cezalara maruz kalır. 
i. 0.1. de yer alan ceza  
ii. Askıya alma 

e.b.c. ve d. ile ilgili kararlar FIBA Genel Sekreterliği ya da temsilcisi tarafından alınır. Bu 
kararlar temyiz edilebilir. 
f.Kulüp H.3.6.3.4.b ve/veya H.3.6.3.4.C uyarınca cezalandırıldığında, üye ülke federasyon 
bu yaptırımın yerine getirilmesinden sorumludur. 
g.Kulüp  FIBA  Bölgesi'ndeki  para cezalarını  ödemeyi  yerine  getirmezse,  o bölge, 
kulübün bağlı olduğu  üye ülke federasyondan para cezalarını tahsil  etme yetkisine  
sahiptir. 

H.3.6.4 İhtilaflar 

Letter of Clearance'ın verilmesi talebinin reddinden doğan uyuşmazlıklar FIBA Genel  
Sekreterliğinde temyiz olasılığı (bkz. H.3.11) çerçevesinde uyuşmazlığın ortaya çıktığı 7 gün 
içinde çözümlenir. ~ 

Yukarıdaki hüküm üye ülke federasyonun oyuncu transfer ettiği durumlarda ortaya çıkan 
uyuşmazlıklarda da uygulanır. 

H.3.6.5 İki taraflı Anlaşmalar 

Üye ülke federasyonlar, iki ayrı ülkenin kulüplerinin içinde bulunduğu oyuncu transferleri ile 
ilgili her iki tarafın memnuniyetini sağlayıcı hükümler içeren iki taraflı anlaşmalar 
düzenleyebilir. Bu anlaşmalar yürürlüğe girmeden önce FIBA Genel Sekreterlik tarafından 



 

 

onaylanmalıdır. 

H.3.6.6 Yasadışı transferler 

H.3.6.6.1 Letter of Clearance olmadan yapılacak olan tüm uluslararası transferler geçersizdir. 
Bu  durumda,  lisans veren  üye ülke federasyon  bu yönetmeliğin  H.3.9  maddesi  
gereğince para cezasına maruz kalır.  
H.3.6.6.2 Yasadışı transferden sonra gerçekleşen ve FIBA Genel Sekreterliğin kararı ile istisnai 
durumlar hariç olmak üzere bu yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmemiş olan tüm  
uluslar arası transferler de geçersizdir. 
H.3.7 Oyuncuların Kaydı ve FIBA Oyuncu Lisansı 
H.3.7.1 Kayıt 

Üye federasyonlar ülkelerindeki tüm yabancı oyuncuları kayıt etmelidirler. Buna ilaveten, her yıl 
aşağıdaki maddeleri yerine getirmelidirler. 

a. Uluslararası   şampiyonada   1.  ve  2.  kümede  yer alan  yabancı  oyunculara FIBA 
bölgesinden,   Yabancı   Oyuncu   "A"   Lisansı   Alınması.      Üye   ülke   federasyonları, 
oyuncularını  ilgili  şampiyonaya  kayıt ettikten  sonra,   10  günlük  süre  içinde  FIBA 
Bölgesi'ne Yabancı Oyuncu "A" Lisansı alınması için gerekli belgeleri ulaştırmalıdır. Bu 
süre içinde gerekli  belgeler ulaşmadığı takdirde 0.1   de belirtilen  idari  para cezası  
doğacaktır. 
b. FIBA Resmi Kupalarına ve Turnuvalarına Katılan Oyunculara FIBA'dan "B" Lisansı 
alınması, 

c. 3. ve 4. kümelerde oynayan her yabancı oyuncunun 18 yaşına ulaştıktan sonra   ilgili 
Bölgenin yetkili sekretaryasına oyuncunun tüm ismini, doğum tarihini, uyruğunu, ve  
kulüp adını belirten bir liste sunmalıdır. 

H.3.7.2 Usûl 

H.3.7.2.1 FIBA, Bölgelerine "A" ve "B" lisans verme yetkisi tanımıştır. 
H.3.7.2.2  FIBA Bölgesinden Yabancı Oyuncu  "A" Lisansı almak için, her üye ülke federasyon 
aşağıdaki belgeleri Bölge Sekretaryası'na sunmalıdır. 
a. Yabancı Oyuncuların İsimlerinin Listesi; 
b. Her yabancı oyuncunun kayıt formu 
c. Akademik enstitüler tarafından verilecek olan letter of clearance veya rapor 
d. Oyuncunun tüm ismini kapsayan (uygulanabildiği takdirde eski isim(leri) doğum tarihi 
ve doğum yeri, yasal tabiiyeti, ve son kullanım tarihini gösteren pasaportu 
e. Oyuncunun Pasaport mevzuatına uyumlu yeni çekilmiş fotoğrafı. 

H.3.7.2.3 FIBA Bölgesinden alınacak olan FIBA "B" Lisanslı oyuncuya FIBA Bölgesi tarafından 
oluşturulan ilgili hükümler uygulanır. 
H.3.7.2.4 Her sezon öncesi, tüm Bölgeler yetkili oldukları bölge dahilinde yabancı oyuncuların 
kaydı için son gün belirlerler. 

H.3.7.3 Mali hükümler 
H.3.7.3.1 FIBA, veya FIBA adına yetkili olan FIBA bölgesi , aşağıdaki iki kategoride yer alan 
oyuncular için ek harç talep edebilirler. 
a. Ek harç "A" - Ulusal şampiyonada birinci ve ikinci küme - (Bkz 0.3 ödenecek harç için) 
b. Ek harç "B" - FIBA resmi kupa ve turnuvalar - (Bkz 0.3 ödenecek harç için) 
H.3.7.3.2 Yabancı Oyuncu B Lisansı alan bir oyuncunun "B" lisansı aldığı takımda oynamaya 
devam edeceğini belirttiği takdirde ayrı olarak "A" lisansı almasına gerek yoktur.  
H.3.7.3.3  İlgili Bölgenin Genel Sekreterliğinin aldığı Ek harç "A" için, özel durumlarda, 0.3 te 
belirtilen harçtan belli bir süre daha az miktar düzenleyebilir. 

H.3.8 Uyuşmazlıklar 
Bu hükümlerden doğacak olan tüm uyuşmazlıklar FIBA Genel Sekreterliği veya temsilcisi 



 

 

tarafından çözümlenir. 
H.3.9 Yaptırımlar 
FIBA tarafından, üye ülke federasyonun bağlı bulunduğu FIBA Bölgesi'ne yabancı oyunların 
gerekli  olan bilgiler ve  dosyaları  içeren  listeyi  süresi  içinde vermediği veya Uluslararası  
Oyuncuların Transferi ile İlgili Hükümlere Uymaması halinde 0.1. de düzenlenmiş olan cezaya 
hükmedebilir. 

H.3.10 Masraflar 
Bu hükümlerle ilgili olarak üye ülke federasyonların, oyuncuların veya kulüplerin müdahil 
olduğu bir duruşma düzenlendiği zaman FIBA, makul ölçüde yapılmış masrafların taraflarca  
ödenmesini kararlaştırabilir. 

H.3.11 Temyiz 
Bu hükümlere göre alınış olan kararların temyizinde, kararın FIBA  ya da FIBA Bölgesi  
tarafından alındığına bakılmaksızın,   FIBA Temyiz Mahkemesi'nde Temyizle ilgili hükümlere 
uygun olarak temyiz edilir. 
H.3.12 Akademi Enstitüsü Oyuncuları 
H.3.12.1 Bir oyuncu, FIBA üyesine( FIBA Kulüpleri) bağlı bir kulüpte oynadıktan sonra, FIBA 
tarafından tanınmayan bir organizasyon ya da akademik enstitüde oynayıp, sonra FIBA kulübüne 
döndüğünde, FIBA Kulübünden FIBA Kulübüne transfer olmuş sayılır, (başka bir deyişle,  
akademik  enstitü   ya  da  diğer  organizasyonda  yapmış   olduğu   oyun   aktiviteleri   dikkate 
alınmayacaktır) 
H.3.12.2 Daha önce akademi enstitülerinde ve/veya diğer organizasyonlarda oynamış fakat  
FIBA kulüplerinde henüz oynamamış olan oyuncunun ilk defa bir FIBA kulübünde oynamak 
istediği hallerde letter of clerance'a ihtiyacı yoktur:  ilgili üye ülke federasyona daha önce 
herhangi bir FIBA Kulübünde oynamadığını dile getiren yazılı bir bildirimde bulunduğu vakit 
oynama hakkını kazanır. 

H.4 Oyuncuların Yaşı 
(Bkz. Bölüm B Tanımlar İçin) 

H.4.1 Yaş Sınırının Oluşmasında İzlenecek Usûl 
Yaş grubu ile ilgili yaş sınırında doğum tarihini belirlemede aşağıdaki usûl uygulanır. 
Tanımlamalarda verilen yaş sınırı müsabakanın oynandığı başlangıcının 1 Ocak olduğu yıldan 
çıkarılacaktır. Örnek olarak, yaş sınırının U-19 olduğu 2007 yılında düzenlenecek olan bir 
müsabakada: 2007-19= 1988, 1 Ocak 1988 ve daha sonra doğan oyuncular U-19 müsabakalarına 
katılmaya hak kazanırlar. 

H.4.2 FIBA Kimlik Kartı 
H.4.2.1 Kişisel FIBA Kimlik Kartı her oyuncu adına FIBA müsabakaları sırasında gösterilir. 
H.4.2.2 Kimlik kartı süresiz olarak geçerlidir, ancak kimlik kartı sahibi ile kimlik kartı üzerindeki 
fotoğrafın birbirine benzemediği durumlarda 3 renkli pasaport-boyutundaki fotoğrafın üç ayı 
geçmemesi gerekir. 

H.4.3 Oyuncu Listesi 
H.4.3.1 Boş liste, üye ülke federasyon tarafından müsabakanın başlamasından yaklaşık en az 6 ay 
önce gönderilmelidir. Listede (24) isim için yer bırakılır. Yukarıda bahsedilen herhangi bir yaş 
grubu için FIBA müsabakalarına bir liste belirlenirken, üye ülke federasyon oyuncuların listesini 
tam olarak dolduracaktır. 
H.4.3.2Müsabakanın resmi olarak başlayacağı tarihten iki ay önceye kadar listede yer alan 
oyuncuların   oynamaya   uygun   olduğunu   gösterir   kanıtlarla   birlikte   listenin   FIBA 
Sekretaryasına sunulması gereklidir,  (bkz. İstisnalar için H.4.3.3) Listenin bu süre içinde 
sunulmaması halinde FIBA mali yaptırımlar uygulama hakkına sahiptir. Oyuncuların listesi: 
a. U-17 den yukarılar için tüm yaş kategorilerinde 
b.Müsabakanın tüm aşamaları için: Elemeler, Yarı-Final turu, ve Final turu şeklinde 
doldurulması gerekir. 



 

 

H.4.3.3 Süresi içinde verilen liste aşağıdaki haller hariç nihai kabul edilir. 
a. Nihai  süreye kadar yapılan  değişikliklerde oyuncuların oynamaya ehil olduğunu 
gösteren kanıtlarla birlikte listede değişiklik yapılabilir. 
b. Nihai süreden sonra üye ülke federasyonunda dahil olduğu ve olağanüstü hallerden  
dolayı yapılacak olan değişikliklerde 0.1 de öngörülen ceza uygulanır. 
H.4.3.4 Müsabakanın başlamasından önceki 72 saat içinde herhangi bir kayıt yoktur. 
H.4.3.5 Oyuncu Niteliğini Kanıtlayan Belgeler 
H.4.3.5.1 Oyuncuların listesi ile birlikte her oyuncunun oynamaya uygun olduğunu gösterir  
belgeler; 
a. Orijinal Nüfus Kağıdının onaylı sureti 
b. Pasaportun onaylı sureti ve, 
c. Üç renk pasaport-boyutlu 3 aydan eski olmayan fotoğraf 
İstisna: 
FIBA Kimlik Kartına sahip olan bir oyuncunun, kimlik kart numarası listede sunulur. 

H.4.4    Üye Ülke Federasyonların Sorumluluğu 
H.4.4.1 Üye ülke federasyon her koşulda oyuncular listesinde yer alan oyuncuların oynamaya 
uygun olduğunu gösteren notlardan sorumlu olacaktır.  
H.4.4.2 Bir oyuncunun oynamaya hakkı olmadığı halde FIBA resmi müsabakalarına katılmış bir 
oyuncunun ortaya çıkması durumunda; FIBA bu yönetmeliklere göre, oyuncunun 

oynamaya hakkı olup olmadığı hakkında soruşturma başlatır. 

H.4.4.3 Üye ülke federasyon, H.4.4.2.ye göre başlatılan soruşturmayla ilgili doğacak masrafları 
üstlenir ve 0.1. de öngörülen cezalardan ve/veya K.l de belirtilen usul çerçevesinde 

askıya alınma hali söz konusu olabilir.  

H.4.4.4 İstisnai durumlarda, FIBA Genel Sekreteri ( Yasal Komisyona danışıldıktan sonra)  
usulsüzlüğün   ortaya   çıkmasından   sonra   oyuncunun   sahip   olduğu   eski   statüsünde 
oynamasına izin verebilir.  
H.4.5 Kimlik Kartı ve Yaş Doğrulaması 

H.4.5.1 Müsabakanın başlamasından önce, oyuncular, o müsabakada görev alan FIBA 
Komisyonu'nun gözetimi ve denetimi altında kimlik ve yaş doğrulamasına tabidirler.  
H.4.5.2 Her oyuncu, o takımdan sorumlu olan kişi ile birlikte, kendi geçerli pasaportunu veya 
resmi kimlik kâğıdını ve FIBA kimlik kartını sunmak zorundadır. Kimlik kartının yeni 
çıkartılması halinde, oyuncu FIBA komisyonunun ve takımdan sorumlu olan kişinin  
önünde kimlik kartını imzalamalıdır. Bu doğrulamadan sonra, FIBA Komisyonu, FIBA 
kimlik kartlarını takımdan sorumlu olan kişiye teslim eder. 

H.4.6 Genel Hükümler 
Bu hükümler ayrıca ana müsabaka öncesi turnuvalar ve oyunlar sırasında da geçerlidir. 

 

H.5 Oyuncu Menajerleri 

H.5.1 Bu hükümler, oyuncu ve koçların (bundan böyle oyuncuların) Uluslararası transferlerine 
yardım ve aracılık eden oyuncu menajerlerinin (bundan böyle menajerlerin) aktivitelerini         
düzenler.
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H.5.2 Üye ülke federasyonlar gerekli gördüğü takdirde kendi federasyonu içinde Uluslararası 
transferler ile ilgili menajerler hakkında yönetmelik çıkartabilir. Bu yönetmelikler, FIBA 
tarafından onaylanmalı ve H.5.3, H.5.6, H.5.7 ve H.5.8 de belirtilen prensiple ri 
gözetmelidir. 
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H.5.3 Genel Konular 
H.5.3.1 Oyuncular kulüpler ile görüşmeler sırasında onları temsil etme ve haklarını korumaları 
açısından menajerlerin verdiği hizmetten faydalanabilirler. Menajerin FIBA tarafından 
verilmiş geçerli lisansa sahip olması gerekir.  
H.5.3.2 Kulüpler oyuncular  ile görüşmeler sırasında onları temsil etme ve haklarını korumaları 
açısından menajerlerin verdiği hizmetten faydalanabilirler. Menajerin FIBA tarafından 
verilmiş geçerli lisansa sahip olması gerekir.  
H.5.3.3 Oyuncular ve kulüpler FIBA lisansı olmayan menajerlerin vermiş olduğu hizmetten  
faydalanamazlar,   (cf. H.5.7 ve H.5.8). H.5.3.4 Menajerin daimi ikametgâhının bulunduğu ülkede 
avukatlık yapması durumunda H.5.3.3 
uygulanmaz. 
H.5.4 Lisansın Verilmesi  

H.5.4.1 Menajer olmak isteyen her gerçek kişi Standard Başvuru Formunu doldurarak FIBA'ya 
başvurabilir. 
H.5.4.2  FIBA  adaydan  iyi  durumda olduğunu,  özellikle adli  sicil  kaydının bulunmadığını 
gösteren bir sertifika ister. 
H.5.4.3 Lisans başvurusunu ancak gerçek kişiler yapabilir. Tüzel kişilerin veya organizasyonların 
yapmış oldukları başvurular geçerli değildir, ancak lisansı olan gerçek kişi şirket ya da 

benzer kuruluş aracılığıyla menajerlik faaliyetlerine FIBA karşısında tek başına sorumlu 
olması kaydıyla devam edebilir.  
H.5.4.4   Kişinin adli sicil kaydının olması ya da iyi bir itibarının bulunmaması halinde başvuru 
reddedilir. 
H.5.4.5 Kişinin menajerlik lisansı için başvuru sırasında, hiçbir koşulda, FIBA'da, Bölge'de, Üye 
ülke federasyonda, kulüpte veya lig veya oyuncu birlikleri gibi kurumlarla bağlantısı olan 
organizasyonlarda bir konumu olmayabilir. 
H.5.4.6 Menajerlik başvurusu H.5.4.4 ve H.5.4.5 e göre kabul edilebilir ise,  FIBA Genel 
Sekreteri bu haktan feragat etmedikçe,   FIBA adayı kişisel görüşme ve test için (cf. H5.4.7) 
çağırır. 
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H.5.4.7 FIBA tarafından yapılacak olan kişisel görüş ve testin amacı adayın; 
a.Basketbol kuralları(FIBA'nın,   bağlı bulunduğu ülke federasyonun ve Bölgenin tüzük 
ve yönetmelikleri) hakkında yeterli bilgisi olup olmadığı, 
b.Hizmetinden faydalanacak olan oyuncuya ya da kulübe tavsiye verebilecek düzeyde 
genel görüntüsü olup olmadığı hakkında kanaate varmaktır. 
H.5.4.8 H.5.4.7 deki koşullar yerine gelmediği takdirde, başvuru reddedilecektir. 
H.5.4.9 FIBA görüşme ve test için doğmuş olan masrafları ve/veya ücreti adayın karşılamasına 
karar verebilir. Aday kendi harcamalarını üstlenecektir. 
H.5.4.10 FIBA 0.3 te öngörülen miktarı aşmayacak şekilde yıllık aidat belirleyebilir. 
H.5.4.11 Kişisel görüşme ve testten sonraki 30 gün içinde, FIBA adaya H.5.4.4 deki koşulların 
yerine gelip gelmediği hakkında bilgi verir.  
H.5.4.12 Başvurusu kabul edilen aday, FIBA tarafından kabul edilen sigorta şirketinden en az 
250.000 CHF değerinde mesleki sorumluluk sigortası olduğunu göstermelidir.  
H.5.4.13 H.5.4.7 ve  H.5.4.12 deki koşulların yerine gelmesi durumunda FIBA başvurusu kabul 
edilen adaya lisansını vermeli ve ilgili Bölgeye bilgi vermelidir. Lisans sadece kişiye özgü 
olup devredilemez.  
H.5.4.14 Menajerin FIBA lisansını aldıktan sonra,   adayın ikametgahının bulunduğu üye ülke 
federasyon   oyuncu   menajerleri   hakkında  bir  yönetmelik  düzenliyor  olması   ya  da 
düzenlemiş olması durumunda, menajer FIBA'ya H.5.2. m. gereğince bu yönetmeliğin  
FIBA tarafından onaylandığını kanıtlayarak bu ülke federasyon tarafından verilmiş olan 
geçerli lisans belgesine sahip olduğunu FIBA'ya belirtmelidir.  
H.5.4.15 FIBA kendi web-sitesinde menajerlerin listesini ve onların hizmetlerinden faydalanan 
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oyuncu ve koçların listesini düzenli olarak yayınlamalıdırlar. 

H.5.5 Lisansın Güncel Tutulması 

H.5.5.1 Menajerlik lisansının verildiği yılın son gününden itibaren, menajer iki yılda bir FIBA 
tarafından organize edilecek seminerlere Menajerlik faaliyetleri konusunda yeni gelişimleri 
takip etme amacıyla iki yılda bir FIBA tarafından organize edilecek seminerlere katılmalı ve 
lisansın alınması için gerekli olan koşulları hala taşıdığını kanıtlamalıdır. (cf. H.5.4.13). 
H.5.5.2Menajer   H.5.4.10.da öngörülen yıllık aidat ücretini ödemelidir. 
H.5.6 Lisanslı Menajerlerin Hakları, Görevleri ve Menajerlere Uygulanacak Yaptırımlar 

H.5.6.1 Menajerlerin Hakları 

H.5.6.1.1 Lisanslı Menajerler aşağıdaki haklara sahiptir. 
a.Bir başka menajer tarafından korunmayan oyuncunun (bir oyuncu aynı anda sadece bir 
menajer tarafından  temsil  edilebilir)     bir  kulüple  sözleşmesi  olmaması  durumunda 
iletişim halinde olması 
b.Kulüp ya da oyuncuyu sözleşme görüşmelerinde ya da tamamlanmasında onu temsil 
etmesi 
c.Oyuncunun talep etmesi durumunda işlerini takip etmesi 
H.5.6.1.2 Menajer H.5.6.1.1. E göre oyuncuyu temsil etmesi veya işlerini takip etmesi ancak 
aralarında yazılı bir sözleşmenin olması ile mümkün olabilir. Oyuncuyu muameleler sırasında 
temsil ederken yazılı vekalet sözleşmesini göstermek zorundadır. 
H.5.6.1.3 Sözleşmenin süresi iki yıldan uzun bir süreyi geçemez ancak tarafların açıkça beyanları 
ilesözleşme yenilenebilir.
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H.5.6.2 Menajerlerin Görevleri 
H.5.6.2.1 Lisanslı menajerler aşağıdaki görevleri yerine getirmelidir: 
a. Her   koşulda   FIBA'nın,    Bölgelerin,   üye   ülke   federasyonların   mevzuatlarına 
uymalıdırlar. 
b.Yapmış olduğu her sözleşmenin bu mevzuata uygun olduğunu garanti etmelidir. 
c. Oyuncu ya da kulüp ile imzalandığı yeni menajerlik sözleşmesini on dört (14) gün  
içinde FIBA'ya bildirmelidir. 
d. Kulüple sözleşmesi olan bir oyuncunun sözleşmeyi sona erdirmesi veya sözleşmede yer 
alan   görevlerini   yerine   getirmemesi   konusunda   ikna   etme   konusunda   girişimde 
bulunamaz. 

e. Başka bir menajerle sözleşmesi olan bir oyuncunun sözleşmeyi sona erdirmesi veya 
sözleşmede yer alan görevlerini yerine getirmemesi konusunda ikna etme konusunda  
girişimde bulunamaz. 

f. Ödemeyi ancak veya kulüp/ ya da oyuncu adına sözleşme ile bağlandığı kişi /ya da  
kurumdan alabilir. 

g. Herhangi bir haksız rekabet eylemine girişemez. 
h. Hukuku gözetmelidir. 
i.   Menfaatlerin   çakışmasından,   özellikle   aynı   muamelede   iki   tarafı   da  temsilden 
kaçınmalıdır. 
j. FIBA tarafından sağlanan (bkz. Eki ) oyuncu ve menajerler arasındaki ana sözleşmeyi 
uygulamalı ve kullanmalıdır. 
k. Oyuncu sözleşmesinde FIBA tarafından belirtilen temel  hususların oyuncu/kulüp  
tarafından imzalanacak sözleşmede dikkate alınması konusunda çaba sarf etmek(bkz.Ek 2) 
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1. Özellikle on sekiz (18) yaş altı bir oyuncuyla antrenmanlarda ya da müsabakalarda 
görüşemez. 
m. Daha önceki menajerlik sözleşmesinden dolayı ortaya çıkan ve oyuncuyu korkutan  
hukuki anlaşmazlığı ifşa edeceğini söyleyerek yeni müşteri talep edemez. 
n. FIBA İçTüzükte yer alan oyuncuyla ilgili özellikle oyuncuların seçilebilme     koşulları, 
milli statüsü, Uluslararası transferi ve menajerler hakkındaki hükümler   hakkında 

bilgilendirmelidir. 
o. Önceki sözleşmeden doğmuş olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda yeni 
hizmet verdiği kimseye bilgi vermelidir. 
p. Müşterisine iyi niyet kuralları çerçevesinde hizmet etmeli ve müşterisiyle olan tüm  
görüşmelerinde   dürüst   ve   şeffaf   davranmalıdır.   Müşterisi   adına   üstlendiği   tüm 
faaliyetlerden müşterisine bilgi vermelidir; 
q.  Oyuncunun görüşünü aldıktan sonra oyuncuya önerilen sözleşmedeki şart ve koşullar 
hakkında görüşmek  ve   önerilen   sözleşmedeki   oyuncunun   yükümlülükleri   örneğin 

ücretin ödenmesi, performans kredisi, çalışma koşulları vb. konular hakkında oyuncuyu 
bilgilendirmelidir. 
r. Oyuncu adına müzakere ettiği sözleşmeyi oyuncunun bizzat kendi imzalayacağını  

garanti etmek 
s. Oyuncuya sunulan iş olanaklarını reddetmede oyuncu adına öncelik hakkına sahip  
olarak değerlendirmek ve onaylamak 
t. Ulaşılabilir bir ofis, telefon ve iletişimi sağlayacak olan diğer araçlar ile normal olarak 
gerekli kabul edilen imkanları temin etmek   ve menajer olarak faaliyetlerini etkili ve  
verimli sürdürmek için ulaşılabilir olmalıdır. 

H.5.6.3 Menajerlere Uygulanacak Olan Yaptırımlar 

H.5.6.3.1  FIBA, Temsilcisi  aracılığıyla menajerlere yaptırım  uygulamaya H.5.6.3.3'e  göre 
yetkilidir. 
a.Bu yönetmeliğe göre lisans verilmesi için gerekli koşulların sağlanmaması durumu 
b.Menajerin H.5.5.1 maddesine göre seminerlere katılmaması 
c.Menajerin lisans aidatını ödememesi durumunda (cf. H.5.4.10) 
d.Menajerin ikametgahının bulunduğu üye ülke federasyon tarafından verilen geçerli  
menajerlik lisansına sahip olduğunu kanıtlayamaması (cf. H.5.4.14); 
e.Menajerin bu yönetmelikte yer alan hükümleri ihlal etmesi halinde 
f.Diğer önemli sebeplerden dolayı. 
H.5.6.3.2 Menajer yargılanma hakkına sahiptir. 
H.5.6.3.3 Aşağıdaki yaptırımlar uygulanacaktır: 
a.Kınama veya uyarı; 
b.O.l’de öngörülen para cezası ; 
c.Lisansın geri alınması 

H.5.6.3.4 Yaptırımlar kümülatif olarak uygulanabilir.
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H.5.7 Oyuncuların Görevlen ve Oyunculara Uygulanacak Olan Yaptırımlar 

H.5.7.1 Oyuncuların Görevleri 
Oyuncu sadece bu yönetmelikteki şart ve koşullara uygun lisansı olan bir menajerin  
hizmetlerinden faydalanabilir. 

H.5.7.2 Oyunculara Uygulanacak Olan Yaptırımlar  

H.5.7.2.1 Bir oyuncunun lisansı olmayan bir menajerin veya aynı anda birden fazla menajerlerin 
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hizmetinden faydalanması  durumunda FIBA Genel Sekreteri veya onun temsilcisi FIBA 
adına yaptırım uygulamaya yetkilidir: 

a.Sonraki   sözleşmeden  doğan  uyuşmazlıkta  oyuncunun   rolünü   cezayı  belirlerken 
değerlendirmelidir. 
b.Oyuncu aşağıdaki gibi cezalandırılır. 
i. kınama veya uyarı; 

ii. O.lde öngörülen ceza; 
iii. Ulusal ya da Uluslar arası transferlerden men H.5.7.2.2 
Cezalar kümülatif olabilir. 

H.5.8 Kulüplerin Görevleri ve Kulüplere Uygulanacak Olan Yaptırımlar 
H.5.8.1 Kulübün Görevi 
Her kulüp bir oyuncunun hizmetinden faydalanmak istediği zaman görüşmeleri sadece 
a.Oyuncunun kendisiyle veya 
b.Bu yönetmelikteki şart ve koşullara uygun lisansı olan H.5.3.4 teki istisnai durum hariç 
bir menajer aracılığıyla yapabilir. 

H.5.8.2 Kulüplere Uygulanacak Olan Yaptırımlar 
H.5.8.2.1 Kulübün H.5.8.1 de öngörülen hükümlerden bir ya da birkaçını ihlal etmesi durumunda 
FIBA Genel Sekreteri veya onun temsilcisi FIBA adına yaptırım uygulamaya yetkilidir: 
a. Uyarı veya kınama; 
b. O.l’de öngörülen ceza; 
c. Ulusal ya da Uluslar arası transfer yapmaktan men 
d. Ulusal ya da Uluslar arası basketbol aktivitelerini gerçekleştirmeden men 
H.5.8.2.2 Yaptırımlar kümülatif olabilir. 

H.5.9 Özel Hükümler 
H.5.9.1 Menajerlerle ilgili Özel Hükümler 
H.5.9.1.1 Menajerlik faaliyetlerine son veren menajer, lisansını FIBA ya geri vermelidir. Bunu 
yapmadığı takdirde lisansı iptal edilecektir ve bu durum resmi olarak duyurulacaktır.  
H.5.9.1.2 FIBA menajerlik faaliyetleri sona eren ya da lisansı geri alınan menajerlerin isimlerini 
web-sitesinde yayınlamalıdır. 
H.5.9.1.3 Menajerlik faaliyetlerine son verdikten sonra en az altı  ay  sigorta poliçesini(cf.  
H.5.4.12) iptal edemez.
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H.5.9.2 Diğer Özel Hükümler 
H.5.9.2.1 Ulusal transferlerde menajerler hakkında kendi düzenlemelerini uygulama imkanını 
seçen üye ülke federasyon bu yönetmeliğe uygun kişisel görüşme sistemi sağlamak 
zorundadır. İstisnalar FIBA onayına tabidir. 
H.5.9.2.2  FIBA’nın bu  yönetmeliklere göre vermiş olduğu her karara karşı  FIBA Temyiz 
Mahkemesi'ne temyiz hakkındaki düzenlemelere uygun olarak temyize gidilebilir. 
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Menajer ve Oyuncu Arasındaki Standart Sözleşme

Menajerin tam adı ve soyadı 
Şirket Adı (mevcut ise ) 
Tam Adres 

- Bundan böyle menajer - 
ve 
Oyuncunun Tam Adı 
Tam Adres 

bundan böyle oyuncu 
veya 
Kulübün Tam Adı 
Tam Adres 

Bundan Böyle kulüp 

Önsöz 
Bu  sözleşme  FIBA  FederationInternationale  de Basketball tarafından  FIBA  İç  Tüzük'ün 
Menajerler Hakkındaki Hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ana sözleşmedir. 

Taraflar, bu sözleşmeye uygulanacak olan ülke/ülkelerin hukukundaki yasal düzenlemelerin bu 
ana sözleşmede göz önünde bulundurulmadığını ve bulundurulmayacağını kabul ederler. 

Taraflar uzlaşmak istedikleri anlaşma ile ilgili hükümlerin bu ana sözleşmede bulunmadığını ve 
bulunmayacağını kabul ederler. Ana sözleşme bu durumda sadece taraflarca düzenlenecek olan 

 

 



 

 

unsurların özetidir. FIBA ana sözleşme ile bağlantılı olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

1.Sözleşme 

1.1 . Oyuncu bundan böyle menajeri istihdam etmiştir ve menajer bundan böyle oyuncuyu temsil 
etme konusunda anlaşmıştır. 
1.2. Menajer dünya çapında tüm   kulüplerde ( ............ hariç) tecrübeli basketbol oyuncu sıfatıyla 
kurulacak olan sözleşmelerle ilgili olarak oyuncuya danışma, yardım ve temsil hizmeti 
sağlayacaktır. 
Özellikle, menajer oyuncuyu hizmetinden yararlanmak isteyecek olan takımlarla tanıştırmalı, 
daha sonra oyuncu ile sözleşme imzalayacak olan kulüple oyuncu adına müzakere etmeli ve 
irtibata geçerek oyuncunun menfaati ile ilgili tüm konularda kulüple anlaşmaya varmalıdır. 
Menajer, kulüple basketbol oyuncusu arasında kurulacak olan sözleşmede kulübe danışmanlık, 
yardım ve onun adına temsil hizmeti verecektir ve Sözleşmenin kuruluş aşamasında irtibata 
geçerek kulübün menfaati ile ilgili tüm konularda oyuncuyla anlaşmaya varacaktır. 



 

 

 

2. Menajerlik ile İlgili FIBA İçtüzük'te Bulunan Hükümler 

Taraflar, bu sözleşme ile aralarında doğan ilişkide, FIBA İçtüzükte Menajerlik hakkındaki 
hükümlerin(bundan böyle FIBA menajerlik Yönergesi) özellikle her biri ayrı ayrı 
düzenlenmiş olan hak ve yükümlüklerinin zaman zaman değiştiğini, dolayısıyla bu yönergenin 
geçerli halinin sözleşmeye ekleneceğini kabul ederler. 
Özellikle, taraflar FIBA Menajerlik Yönergesi'nde yer alan her biri ayrı ayrı düzenlenmiş 
olan hak ve yükümlülüklere bağlı olduklarını kabul ederler. 

3. Bedel 

Menajer tarafından hazırlanan ve oyuncu tarafından imzalanan herhangi bir sözleşmede, 
oyuncu 
menajerlik ücreti olarak oyuncunun  _______ yılda kazandığı net ücretin  __________ % 
sini ödemeyi kabul eder. 
Oyuncunun, oyuncu sözleşmesi müzakereleri sırasında, menajerin kulüpten direk olarak 
alacağı menajerlik ücreti tutarını sözleşme maddesi olarak eklemelidir. 
Menajer, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça masraflar için   herhangi bir rambursman 
talep edemez. 
Menajer tarafından hazırlanan ve kulüp   tarafından imzalanan herhangi bir sözleşmede, 
kulüp menajerlik ücreti olarak Oyuncu'nun yılda kazandığı net ücretin % sini 
ödemeyi kabul eder. 
Kulüple oyuncu arasında düzenlenecek olan sözleşme sırasında yapılan müzakerelerde, 
menajer her ne sebeple olursa olsun kulüpten menajerlik ücretini alamadığı takdirde oyuncudan 
alacağı menajerlik ücret tutarını sözleşme maddesi olarak eklemelidir. 

4. Süre 

Bu sözleşme her iki tarafça imzalanan gün ile başlar ve taraflarca yazılı olarak yenilenmedikçe 

 _____________ ( 2 yılı aşmayacak şekilde) tarihinde biter. 

5. UygulanacakHukuk 

Bu anlaşma, uluslar arası özel hukuk hükümleri dışında,  ..................... Hukukuna tabi olacaktır. 

6. Sözleşmenin Tümü 

Bu, taraflarca imzalanan sözleşmenin tümüdür. Herhangi bir değişiklik ya da ekleme yazılı 
olarak yapılacaktır; Yukarıdaki hükümlere uygulanacak olan herhangi bir değişiklik 6. 
maddeye de uygulanacaktır. 

7. Gizlilik 

Taraflar bu sözleşmenin içeriğini ve bunla ilgili her konuyu gizli tutmayı kabul ederler. 

8. Tahkim 

Bu sözleşme veya bu sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar sadece (BAT 

tahkim) yoluyla çözümlenir.
89
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Kulüp Ve Oyuncu Arasında Düzenlenecek Olan Standart Sözleşmede Bulunması 
Gereken Temel Unsurlar 

1. Taraflar 
Oyuncunun İsim/adres/doğum tarihi/uyruğu 
Kulübün adı/adresi, Yasal Temsilcisi 
2. Sözleşmede müracaat edilecek temel yönetmelikler: 
Aşağıdaki form sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. 

Kulübün mevzuatı ve düzenlemeleri 
Ligin mevzuatı ve düzenlemeleri 
FIBA üye ülke federasyonun mevzuatı ve düzenlemeleri 
FIBA mevzuatı ve düzenlemeleri 
FIBA Bölgesi mevzuatı ve düzenlemeleri 
Üye ülke federasyonun zorunlu standart sözleşme formuna uyulacaktır. 
3. Oyuncu Yükümlülükleri 
Kulübe en iyi hizmeti vermek ve sadakatle bağlı olmak 
Kulübün tüm oyunlarına ve antrenmanlarına, antrenman dönemlerine katılmak 
Herhangi bir sakatlıkta kulübü haberdar etmek 
Sadece FIBA Lisanslı Menajerin hizmetlerinden faydalanmak 

4. Kulübün Görevleri 
4.1 Ücret 
Ödeme günleri , Banka Numaraları, taksit, Bonuslar, Yan ödemeler, Vergi hariç/dahil, 
Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası . 

4.2 İzin 
4.3. Milli Takım İçin Serbest Bırakılma (cf. FIBA İçtüzük H.3.6.3) 

5. Süre 

Müddet,  

Başlangıç tarihi (koşullar, ör. Letter of clearance vb…) Haklı sebepler halinde erken fesih(takım için 

dopıng ihlali halinde, Oyuncu için ödeme olmaması), Sözleşmenin Uzatılması(seçmeli haklar) 

6. İmaj Hakları ve Tanıtım Faaliyetleri 
Oyuncunun medya v.b için fotoğrafının alınmasına izin verilmesi için 
anlaşma Takımın tanıtım faaliyetlerine katılım 
7. Menajer'in Komisyonu 
Hangi tutar? Net gelir üzerinden ? Bonus ve yan ödemeleri kapsar mı? Kim öder? 
Sözleşmenin uzatılması veya Yenilenmesi halinde menajer Komisyonu? 

8. Uygulanacak Hukuk 
Tahkim, FIBA tahkimi 
 
Tüm sözleşme ve eklerdeki değişiklikler sadece yazılı olarak yapılacak, 
Sözleşmedeki bir hükmün iptal edilmesi halinde, sözleşmenin kalanının geçerliliğinin 
devametmesi, 
Tarih/ İmzalar 
(Bu kapsamlı bir liste olmayıp sadece oyuncu sözleşmesinde olması gereken başlıklarla 
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ilgilitaraflara yardım amacıyla tasarlanmıştır.)
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H.6 FIBA Onaylı Koçlar 

H.6.1      Üye Federasyonların Görevleri ve Yükümlülükleri 
H.6.1.1    Her Üye ülke Federasyon kendi koçları için lisanslı bir sisteme sahip olmalıdır. 
H.6.1.2   Her   Üye   Ülke   Federasyon,   kendileri   tarafından   ulusal   standarda   göre   koçları 
değerlendiren bir akreditasyon sistemine sahip olmalıdır.  
H.6.1.3   Üye   ülke   Federasyon   en   yüksek   seviyedeki   koçlarını   ve   yılsonunda   listedeki 
değişiklikleri FIBA'ya bildirmelidir. 

H.6.2 FIBA Onaylı Koç Yeterliliği 

H.6.2.1 Bağlı bulunduğu Üye Ülke Federasyon tarafından en yüksek dereceye sahip olan koçlar 
FIBA Onaylı Koç sıfatına hak kazanırlar.  
H.6.2.2   FIBA  onaylı  koç sıfatına hak  kazanabilmek  için, öncelikle  üye ülke  federasyon  
tarafından hazırlanan listede adının bulunması gerekir.  
H.6.2.3  Koç sadece resmi olarak vatandaşı  olduğu ülkenin  listesinde adı bulunabilir. 
Bu düzenleme, onun başka bir ülkede görevini yerine getirmesine engel teşkil etmez.  
H.6.2.4 Her üye ülke federasyonun sınırsız sayıda FIBA onaylı Koçları olabilir. H.6.2.5 
Onaylandığı takdirde, geçerlilik süresi; FIBA tarafından FIBA Onaylı Koç olabilme  
hakkında ek şartlar düzenlenmediği takdirde koçun listede kaldığı bulunduğu süre  
kadardır. H.6.2.6 FIBA ana resmi müsabakalarında yarışan milli takımın baş koçu (headcoach) 
olabilmesi için FIBA onaylı koç olması gerekir. H.6.2.1 Bir koça FIBA onaylı Koç lisansı 
verilmesinden sonra, otomatik olarak kendisi Dünya Basketbol Koçları Birliğinin Üyesi olur. 

H.6.3 Usul İşlemleri 

H.6.3.1 FIBA Onaylı Koç Lisansı verilmesi için, kişinin, kişisel bilgilerinin bulunduğu Kişisel 
Koç Bilgi Formu'nu, pasaport boyutlu fotoğraf, soyadı, adı, doğum tarihi ve uyruğunu gösteren 
pasaportunun suretini sunması gereklidir. 
H.6.3.2 0.3. te gösterilen idari harcın Koç Bilgi Formu ile birlikte iletilmesi gereklidir. 
H.6.3.3 H.6.3.1 ve H.6.3.2. de gösterilen belgelerin FIBA'ya ulaşmasından sonra, FIBA kişiye 
FIBA Onaylı Koç Lisansını düzenlemelidir. 
 
 
 
 

H.7 Doping Kontrol 

FIBA DOPİNG YÖNETMELİĞİ AYRI BİR KİTAPÇIK OLARAK BULUNMAKTA VE 
DOPİNG KONTROLÜ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLERİNDE BULUNDUĞU 
WWW.FIBA.COM WEB SİTESİNDEN ULAŞILABİLİR DURUMDADIR. 

 

TEMYİZ VE TAHKİMLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 
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Temyiz ve tahkim ile ilgili düzenlemeler FIBA İç Tüzüğünün  “ K ”  ve “L” 
Bölümünde  yer almıştır. 
 

K.l FIBA’nın Uyguladığı Cezaların Genel Prensipleri 

 

K.1.1 Genel tüzük'ün ve FIBA İçtüzüğün idari ya da spor seviyesinde olup 
olmadığına bakılmaksızın ihlali yaptırıma tabi olabilir.  

K.l.2 Cezaların uygulama alanı  
a.  Bölgeler 
b.  Ulusal üye federasyonlar 
c.  Kulüpler 

d.  Oyuncular, koçlar, resmi görevliler, komisyon görevlileri, hakemler, 

menajerler ve diğer kişilerdir. Kişi/Kuruluş durumun kendisine haberdar edilmesi 

hakkına sahiptir. 

K.l.3 Yaptırımların çeşitliliği ihlalin niteliğine göre değişebilir.  

Yaptırımlar: 

a. Uyarı 

h. Kınama 

c. Bir Hakkın kaldırılması / askıya alınması  

d.  Para cezası 

e.  Diğer cezalar 

f .  Listede bulunan a'dan c'ye kadar olan yaptırımların birlikte uygulanması  

K.l.4 İçTüzükte aksi düzenlenmediği sürece, K2 de düzenlenmemiş olan 

yaptırımlarla ilgili verilecek olan kararlar, ilk derece olarak Genel 

Sekreterlik(veya onun temsilcisi) tarafından alınır.  

K.l.4.1 Genel Sekreterlik (veya onun delegesi) yukarıda geçen cezaların tüm 

ulusal üye federasyonların ulusal yarışmaları için uygulanmasına karar verebilir. 

Bu durumda, FIBA tüm ulusal üye federasyonlara uygulanacak yaptırımı 

bildirmek zorundadır.  

K.l.4.2 Bu kararlara karşı temyiz “FIBA Temyiz Kurulu'na yapılır. Bu temyiz, 

temyizle ilgili yönetmeliğe uygun olmalıdır.  

K.l.4.3 Bu yönetmelikler Bölge otoritelerinin ilgili bölgesel yarışmaları içinde 

geçerlidir. 

K.1.4.4 İlgili otoritelerin kararlarına yardımcı olması  açısından. FIBA. Kendi 

web sitesinde ihlal ve yaptırımların bir listesini tutar.  

K.l.4.5 Bu yönetmeliğe göre düzenlenmiş bir duruşmada, FIBA uygun idari 

masrafını taraflar arasında paylaştıracak şekilde duruşmanın 

organizasyonunu sağlar. 

K.l.4.6Bu yönetmeliğe göre askıya alma yaptırımı uygulandığı durumda ve ilgili 

kişi ilgili kararla alakalı belli bir süre bu kararın başvurulmasından 

kaçınırsa (örneğin FIBA organizasyonlara dışarıdan katılma),  bu dönem 

askıya alma sürecine, Genel Sekreterlik aksi bir karar vermedikçe, 
eklenmeyecektir. 

K.2 FIBA Ana Resmi Yarışmalar Sırasında Uygulanacak olan Ceza ve Müeyyideler  

K.2.1 FIBA’nın resmi yarışmalar, kupalar ve turnuvalar sırasında, cezalarla ilgili 
kararlar ilk derece olarak E.5.3.3 e göre yarışmanın tekn ik komitesi 
tarafından alınır. Bu kararlara temyiz, Yarışma Temyiz Jürisi’ne 
E.5.3.4.8‘e uygun olarak yapılır.  



 

 

 

K.2.2FIBA tarafından verilmiş olan cezada, ulusal üye federasyon bu cezaları ( 
Genel Sekreterlik veya onun delegesi tarafından karar verildiği takdirde) 
milli yarışmalarına da uygular. Bu durumda, FIBA bu tür yaptırımı tüm 
ulusal üye federasyonlara bildirmek zorundadır.  

K.3 FIBA Bölgelerinde veya ulusal üye federasyonlar tarafından uygulanan Cezalar 
K.3.1 FIBA Bölgeleri veya ulusal üye federasyonlar kendi yönetmeliklerine uygun 
olarak yaptırım uygulayabilirler.  
K.3.2Bu yönetmelikler bağımsız bir kuruluş tarafından duruşma ve Kişi/kuruluşa 

durumun haberdar edilmesi hakkını ve ilk derece organının vermiş olduğu 
kararı temyiz etme hakkını sağlamalıdır. 

K.3.3 FIBA bölgeleri ya da ulusal üye federasyonlar tarafından verilecek olan 
cezalarda, aşağıdakiler uygulanır.  

a. FIBA talep elliği takdirde uygulanacak olan cezayı bildirmeli ve dosyayı 
sunmalıdır. 
b. FIBA disiplin paneli, FIBA'nın amacına uygun olarak kişi ya da kuruluşa 
cezanın nasıl ve ne şekilde uygulanacağım; bu cezanın uygulanacak olan ilgili FIBA 
bölgesinde ya da ulusal üye federasyonda daha ağır ya hafif olma durumuna karar 
verebilir. İlgili kişi haberdar edilme hakkına sahiptir. 
c. Eğer bir ceza K.3.3 e göre verilmişse, FIBA tüm  FIBA bölgelerini veya 
ulusal üye federasyonları uygulanmış olan bu cezadan milli yarışmalarında da 
uygulanması amacı için haberdar eder.  
d. K.3.3 b. ve c. FIBA ve kendi ulusal üye federasyonları dışında bi r 
organizasyon tarafından yaptırımı uğraması halinde (örneğin devlet organları, UOK. 
veya diğer ulusal ya da Olimpiyat içi veya dışı uluslararası spor organizasyonları) 
mıtlalismııtandis (kıyasen) uygulanır. 
e. Fairplay ve sportmence davranış prensiplerinin K .l.2.d.e’ yegöre kişitarafından 
ihlali halinde, FIBA disiplin paneli FIBA bölgesi ya da ulusal  üye federasyonun 
cezalandırmaması durumunda bu yönetmeliğe göre yaptırım uygulayabilir.  
 

K.4 FIBA Disiplin Paneli 

 

K.4.1 Disiplin Paneli dinlemeye ve hakemlik yapmaya aşağıdaki durumlarda 

yetkilidir, 

a. FIBA Genel Mevzuat ve İçtüzüğün yetkili kıldığı 

durumlarda  

b.  Genel Sekreterlik tarafından yetkili kılındığı 

durumlarda  

 

K.4.2 Disiplin Panelin organizasyonu ile ilgili Genel Prensipler  

K.4.2.1 Herhangi bir kişi/kuruluş Disiplin Panelinin sürecine dahil olmadan önce 

durumdan haberdar olma, ve bir yasal temsilci ve ulusal üye federasyonundan bir 

temsilci duruşmada ona eşlik edebilir. Tanıklar Panel Başkanının takdirine göre 

çağırılabilir.  

K.4.2.2 Panel duruşma sırasında hukuki yardımdan faydalanma hakkına sahiptir.  

K.4.2.3 Tanık, yasal temsilci ve diğer şeylerin maliyeti taraflar tarafınca karşılanır.  

K.4.2.4 Panel üyeleri duruşmalar sırasında tarafsız milliyete tabi olmalıdır.  

K.4.2.5 Duruşmalar yüz yüze, telefonla, video konferansıyla ya da direk yazılı form 

ile gerçekleşebilir. 

K.4.2.6 Panel duruşma sürecince yardımcı olması açısından yargılama usulle ri 

düzenleyebilir. 

 K.4.2.7 Panelin vermiş olduğu kararlara karşılık temyiz FIBA Temyiz Kurulu'na 



 

 

 

yapılır. 

K.4.3 Disiplin Panelinin Kuruluşu  

K.4.3.1 FIBA Yasal Komisyonunun Başkanı Disiplin Paneli’nin de başkanıdır. 

K.4.3.2 Disiplin Kurulunun en fazla 5 üyesi Genel Sekreterliğin içinden atanır ve 

Genel Sekreter ve Disiplin Paneli Başkanı en az iki üyeyi belli bir duruşma 

için tayin eder. Eğer Disiplin Paneli'ne Disiplin Panel Başkanı Başkan olarak 

seçilmemişse, bu durumda Disiplin Paneli'ne başkanlık için Genel Sekreter 

bir üye belirler. 

 

 

L.l FIBA Temyiz Kurulu 

 

L.l.lYargılama, Başkan ve Başkan Yardımcısı  

L.l.1.1FIBA Temyiz Kurulu, FIBA'nın organlarının, disiplin kurullarının, FIBA 

Bölgesi temyiz Kurulu'nun yetkisi alanında ya da FIBA Genel Tüzük veya 

İçtüzüğü'ne göre açıkça yetkilendirilmediği durumlar hariç olmak üzere, 

aleyhine alınmış karardan etkilenen tarafın temyiz başvuruşunu inceler.  

L.l.1.2Hakem kararları veya masa kurulunun oyun sırasında veya sonucunda almış 

olduğu kararlar Resmi Basketbol Kuralları ve yarışmaların  kurallarını 

yöneten yönetmeliğe göre değerlendirilir ve FIBA Temyiz Kurulu'nun temyiz 

konusu içine girmez. 

L.l. 1.3 Kurulun Başkan ve Başkan Yardımcısı FIBA Genel Tüzüğe uygun olarak 

FIBA Genel Kurul tarafından atanır. Başkan,  (veya Genel Tüzüğün imkan 

tanıdığı durumlarda Başkan Yardımcısı) temyiz kurulunun faaliyetlerine 

nezaret eder ve bu yönetmelikle kendisine verilen sorumlulukları devralır.  

 

L.l.2 Panel, Hakim Sayısı 

L.l.2.1 L.1.2.2.nin kapsamına girmeyen olağan incelemeler ile Kurul Başkanı 

tarafından daha az önemli olması, yapısı gereği zor olmaması ve derhal karar 

verilmesi gereken durumlarda tek hakim tarafından incelenmesi gerekliği 

yönünde karar vermediği durumlar dışında, temyiz incelemeleri 3 üyeli 

Hakim olarak görev yapan Daimi Panel tarafından görülecektir. İçlerinden bir 

tanesi L.l.3.Te göre Daimi Panelin Başkanı olur.  

L.1.2.2 Uyarı, kınama veya yalnızca para cezası verilen kararların temyizi tek 

hakim tarafından incelenir.  

L.l.2.3 Genel Kurul, FIBA'nın ana resmi yarışmaları sırasında acil karar vermesi 

gereken durumlarda temyiz kurulundan bir üyeyi temyiz jürisine başkan 

olarak atayabilir. 

 

L.l.3 Hakimler 

L. 1.3.1 Genel Kurul, iki FIBA dünya kongresi arasında temyiz kurulundan en az 

altı (6) üyesini dört(4) yıllık dönem için hakim olarak atamalıdır. İçlerinden 

biri Daimi PaneFin Başkanlığına, biri uyarı. kınama ve para cezalarına(L. 

1.2.2.) bakma sıfatıyla tek hakimliğe, diğer ikisi Daimi Masa'nın diğer iki 

hakimi sıfatıyla atanır.  

L.l.3.2 Hakimin çekilmesi ya da herhangi bir şekilde yetersizliği durumunda, hakim 

ilgili davadan ya da sürekli olarak yukarıda düzenlenen I.. 1.3.1. hükmüne 

göre bir başka hakim ile Kurul Başkanı’nın kararı ile değiştirilir. 

L.1.3.3 Hakimlerin hukuk deneyimlerinin olması gerekir. FIBA tarafından işe 

alınmış ya da FIBA veya FIBA bölgelerinde bir görevi üstelenen kişiler 

hakim olarak atanamaz. 



 

 

 

L. 1.3.4 Her davada, hakimler taraflardan bağımsız olmalıdır, ve tarafsızlığını 

etkileyecek herhangi bir durumda, durumu derhal Kurul Başkanı'na 

bildirmelidir. Bir hakimin temyiz eden taraf ile aynı milliyete tabi olması 

durumunda hakim kuruldan ayrılmak zorundadır.  

L.l.4 Adil  Yargılama Taraflar; 

a. Duruşmalarını dinleme hakkına sahiptir. 

b. Yasal temsilci tarafından temsil edilme hakkına sahiptir.  

c. Yazılı tahkim şartı verme hakkına sahiptir. 

d. Duruşmalarda delil sunma hakkına sahiptir.  

Temyiz eden taraf direk olarak veya doğrudan kurul üyeleriyle temyiz 

konusuyla ilgili görüşemez.
11

 

 
 

 
 GENEL KURUL TOPLANTI VE KONGRELERİNİN ORGANİZASYONU 

İLE İLGİLİ KURALLAR 

Genel Kurul Toplantı ve Kongrelerinin Organizasyonu İle İlgili Kurallar    FIBA İç 
Tüzüğünün  “M” bölümünde yer almıştır. 

M.lGenel Kurul Toplantılarının Organizasyonu 

M.1.1 Genellikle, kongrelerin yapıldığı yıl hariç, Genel Kurul iki yılda bir toplanır. Bu 
toplantılar ya FIBA merkezlerinde ya da beş bölgenin(FIBA-Afrika, FIBA-Amerika. 
FIBA-Asya, FIBA-Okyanusya, ve FIBA-Avrupa) merkezlerinde yapılır. 

M.1.2 Kongre öncesi son toplantı, kongreye hazırlık toplantısıdır ve bu toplantı genellikle 
FIBA merkezlerinde kongreden en az doksan (90) gün önce yapılır. 

M.1.3 Kongrenin yapıldığı yıl, Genel Kurulun iki tane ak toplantısı olur. Bunlardan bir tanesi 
kongrenin toplandığı günden önce, diğeri kongrenin bittiği günden sonraki ikini günde 
olur. Bu iki toplantı kongrenin yapıldığı yerde gerçekleşir. 

M.1.4 Genel Kurul toplantıları davet üzerine FIBA veya bölge merkezleri dışında bir yerde 
yapılabilir. Bu durumda, Genel Kurul toplantısını organize edecek olan organ 
organizasyonun bedelini karşılayacaktır. 

M.1.4.1 FIBA'nın genel organizasyon için şartlan aşağıdaki gibidir: 

a. Elli (50) kişi kapasiteli ve 4 dil simültane çevirili konferans salonu 
b. Katılımcıları hava alanından veya ana tren istasyonundan almak, gidiş noktalarına 
yerel ulaşım ile ulaştırmak 
c. Telefon, faks, bilgisayar, yazıcı, 3’ten 5’e kadar İnternet Bağlantısı sağlayan 
sekretarya ve talep edildiği takdirde bir ya da daha fazla dil bilen sekreterler. 

M.1.4.2 FIBA sekretaryası tarafından belirlenecek 4 dile kadar Simültane tercüme yapan 

tercümanları sağlamak . Tercümanlar FIBA Sekretaryası tarafından onaylanmalıdır. 
M.1.4.3 Maksimum 50 kişilik aşağıdaki şartları içeren konaklama: 

a. Genel Kurul üyeleri her şey dahil ; 
b. Genel Tüzük'te toplantı için hazır olması belirtilen şahıslar; 
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c. FIBA Sekretaryasından altıyla on kişi (6-10) 

Süreyle ilgili olarak; 

i Toplantı Süresi ( gün sayısı); 

ii  Toplantının yapıldığı bölgeden katılan M. 1.4.3. a ve b.de belirtilen kişilere artı iki 
(2) gece otel konaklaması 

ii. Toplantının yapıldığı bölge haricinde katılan M. 1.4.3. a ve b.de belirtilen kişilere 
artı üç (3) gece otel konaklaması 

iii. FIBA Sekreteri ve Genel Sekreterlik üyelerine artı dört (4) gece 

M.1.4.4 Tüm katılanlara, genel olarak açık büfe, özellikle akşam yemeği ve/veya resepsiyon 
dahil yemek sağlama 

M.1.4.5FIBA Genel Sekreteri ve Başkanı ve FIBA personeli dahil olmak üzere ulaşım 
masrafları  
M.1.5 Genel Kurul toplantılarının FIBA merkezi ya da FIBA Bölgeleri merkezinde olması 
durumunda, organize eden kuruluş M. 1.4.1 ve M. 1.4.4. te sayılan şartları yerine 
getirmelidir. 
 
M.2 Kongre 
M.2.1 FIBA Dünya Şampiyonasını organize edenler FIBA Kongresini masraflarını da 
karşılayacaktır. Organize eden kuruluş aşağıda sayılanları düzenleme ve masraflarını 
karşılamadan sorumludur. 
M.2.1.1 Kongrenin yapılacağı yerde üç(3) gün süreli oturum şeklinde dört yüz elli (450) 

kişilik toplantı odası 
M.2.1.2 Kongreye katılan her ikinci kişiye masa mikrofonu konulacaktır. Bu tür ekipmanın 

hazır olmadığı durumda, salonda katılımcılara yardım edecek olan profesyonel 
teknisyenler ile birlikte portatif mikrofonlar hazır bulundurulacaktır. Temsilcilere 
odaya girişlerinde kulaklık verilmesi teklif edilecektir. . 

M.2.1.3Stantlarında sabit podyum mikrofonlar bulundurulacaktır. Kablosuz, elle 
tutulan mikrofonlar kabul edilmeyecektir. 

M.2.1.4 Genel Kurul toplantısından önceki gün ve kongrenin bitiminden sonraki ikinci gün 
için kırk beş (45) kişi kapasiteli toplantı odası 

M.2.1.5 Genel Kurul ve Kongre için FIBA resmi 5 dili için simültane tercüme ( araç-gereç ve 
tercümanlarla birlikte) 

M.2.1.6 FIBA Sekretaryası için Kongre’nin başlamasından en az iki (2)hafta önce ve FIBA 
Dünya Şampiyonası’nın bittiği günden iki(2) gün sonraya kadar gerekli 
ekipmanlarla birlikte bir ofis 

M.2.1.7 FIBA Kongre Salonuna yakın olacak şekilde Kongre’nin başlamasından en az 3 gün 
öncesinden verilecek olan ve Organizasyon Komitesi’nin FIBA Kongre Delegelerini 
karşılayabileceği ve onlara bilgileri dağıtabileceği personel resepsiyon odası 

M.2.1.8 FIBA Kongre Salonuna yakın olacak şekilde Kongre’nin başlamasından en az bir 
hafta önce FIBA personeli tarafından kullanılacak ve katılacak olan delegelerin 
kaydının yapılacağı kayıt odası/alanı . 

M.2.1.9FIBA personelinin Kongre için gerekli olan malzemeleri saklayıp hazırlayacağı 
FIBA ofisine yakın depo odası 

M.2.1.10 Kahve molaları, öğle yemeği ve FIBA ticari ortaklarının teklifleri dışında akşam 
yemekleri 

M.2.1.11 FIBA Dünya Şampiyonası Yönetmeliğine uygun olarak FIBA Sekretaryası ve 
Genel Kurul’un ulaşım ve otel odaları 

M.2.1.12 Üye ülke federasyon tarafından katılacak olan delegelere maksimum dört (4) gece 
kalacak yer (oda ve kahvaltı) 



 

 

 

M.2.1.13 Organizatörler FIBA Dünya Şampiyonası delegelerine uygun yiyecek ve içecek ile 
birlikte Kongre ve Şampiyona yerlerine ağırlama alanları ve ücretsiz giriş imkanı 
sağlamalıdırlar. 
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