TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU
TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL YARIŞMA YÖNERGESİ
2008-2009 SEZONU
BİRİNCİ BÖLÜM
“ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar”
Amaç
Madde 1- Bu Talimatın amacı , tekerlekli sandalye basketbol ligi ve grup müsabakalarında yer
alan takımların aralarında yapacakları müsabakaları , tescili, uluslararası kural ve usullere uygun
olarak yürütülmesini sağlamak ve bu lig ve grup müsabakalarında oynayacak sporcuların ve
takımların değişen kurallara göre müsabaka,yükselme ve diğer konularla ilgili statü ve transfer
kurallarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2-Bu Talimat, Tekerlekli sandalye basketbol ligi ve grup müsabakalarında yer alan spor
kulüpleri arasında oynanacak bütün resmi ve özel müsabakalar ile meydana gelecek itirazların
karara bağlanması , lig ve grup müsabakalarına katılacak tescilli kulüplerin ve sporcuların hak,
statü ve transfer hükümleri ile cezai durumlarını ve Federasyon ile ilişkilerinin düzenlenmesini
kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Talimat; 28.2.2000 tarih ve 23978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bedensel
Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Müsabaka Yönetmeliği ile IWBF’nin çıkardığı veya
değiştirdi yönetmelik ve kurallara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Talimatta geçen;
Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
Federasyon : Bedensel Engelliler Spor Federasyonunu,
Başkan : Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Bas kani ni ,
Yönetim Kurulu : Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulunu,
İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerini,
İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,
İl Temsilcisi : Bedensel Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcilerini,
İlçe Müdürlüğü : Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüklerini,
IWBF : Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Müsabakalara Katılma Şartları
Madde 5 - Müsabakalara katılacak kulüp ve sporcularda aşağıdaki şartlar aranır ;
a ) Müsabakalara katılacak kulüplerin tescillerinin yapılmış, Takımları oluşturacak oyuncuların
da GSİM’lükleri tarafından o yıl için onaylanmış geçerli lisanslarının alınmış olması ve o
oyuncuya ait federasyon tarafından düzenlenmiş puan kartı olması şarttır
b ) Kulüpler; müsabakalara 1 İdareci, 1 Antrenör, 1 Antrenör Yardımcısı, 1 Doktor, 1
Fizyoterapist veya Refakatci, 1 İstatistikçi, 1 Tercüman (yabancı sporcusu olan takımlarda) ve en
fazla 12 Sporcu ile katılabilirler. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig, 1. Lig ve Grup
Müsabakalarında takımlar sahaya 12 oyuncu ve en fazla 7 Takım Mensubu ile çıkabilirler.
Ancak deplasman giderleri en fazla 10 sporcu ile 3 yöneticiye yapılır.
c ) Kulüpler, müsabakaya gelirken beraberlerinde biri açık diğeri koyu renkli olmak üzere, iki
takım forma getirmek zorundadırlar. Formaların ön ve arkaları aynı renkte olacaktır. Formaların
ön ve arkalarında 4'den başlamak üzere, 20'ye kadar numara bulunacaktır. Numaralar forma
rengi ile zıt renkte olacaktır. Müsabakalarda ismi programda ilk yazılan takım (evsahibi takım)
açık renk (tercihan beyaz) forma giyecektir. İki takımın anlaşması halinde bunun tersi
uygulanabilir. Formalar kesinlikle çubuklu olmayacaktır. İsteyen kulüpler forma
altına forma ile aynı renkte olmak kaydı ile fanila giyebilirler. Formalara uygulanacak reklamlar,
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk
mevzuatına uygun olarak alınacaktır.
Sponsor firma veya kişi ile yapılan sözleşme örneği lig ve grup müsabakaları
başlamadan önce firma ve kişi adı ile formada kullanılacak LOGO belirtilmek kaydı ile
Federasyon’a bildirilecektir. Sporcular alt kısımlarına eşofman altı giyebilirler. Sporcuların,
kullandıkları protezin takılı olduğu ayakkabı uçları sivri ve keskin olmayacak ve sandalye
ayaklıklarından dışarı taşmayacak şekilde olacaktır. Ortez demirleri de eşofman altından
fazla dışarı çıkmamalı ve karşı takıma zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.

d ) Her takım, Sezon boyunca geçerli olacak kadrolarındaki Sporcu, Antrenör, İdareci ve Takım
Mensuplarını gösteren listelerini dahil oldukları kategorideki müsabakaların başlama
tarihinden 7 gün önce mesai bitimine kadar Federasyona yazılı olarak vermek zorundadırlar.
Kulüpler, bu listeye lisanslı sporcu olarak diledikleri sayıda sporcu ismi yazabilirler. Ancak
müsabakaya çıkarken bu listede yer alan isimlerden, en fazla 12 sporcuyu müsabaka isim
listesine yazabilirler.
e ) Müsabakaya katılacak Kulüpler, bu müsabakada yer alacak Sporcu, Antrenör, Antrenör
Yardımcısı ve diğer Takım Mensuplarının vizesi yapılmış lisanslarını ve Takım İsim Listesi’ni
müsabaka başlama saatinden en geç 30 dakika önce Hakemlere veya Federasyon Teknik
Komiseri’ne teslim etmek zorundadırlar.
f ) Deplasmanlı Süper Lig, 1.Lig ve Bölgesel Grup Müsabakalarına katılacak kulüpler, IWBF
kuralları gereği en az 5 adet Müsabaka Sandalyeleri olduğunu, dahil oldukları müsabakaların,
ilan edilen fikstür çekimi tarihinden 7 gün öncesi mesai bitimine kadar, Federasyon’a yazılı
olarak vermek ve taahhüt etmek zorundadırlar.
g ) Takımlar, sahada yer alacak sporcuların bedensel engeline göre önceden Federasyon’un yetki
verdiği kişiler ve kurullar tarafından saptanmış sınıflandırma puanlarını esas alarak oynamak
zorundadırlar. Bir takımın sahada yer alan 5 oyuncusunun toplam puanı 14’ü ( bu 5 kişi arasında
19 yaş altı ve/veya Bayan sporcu yoksa) geçemez.
h) Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig, 1.Lig ve Bölgesel Grup Müsabakalarında takımlar
kadrolarında en fazla 12 (Oniki) sporcu bulundurabilirler. Bu kadrolarda sporcular bay ve bayan
olarak karışık yer alabilirler. Takım İsim Listesine yazılan oyuncular Kadrodaki Oyuncu’dur.
Kadrodaki Oyuncu’lardan sahada yer alıp, oyuna katılanlar Oyuncu, Kenarda oturanlar ise
Yedek Oyuncu’durlar. Takımlar kadrolarında bulundurdukları ve Oyuncu olarak sahaya
sürdükleri her Bayan Oyuncu için yaşına bakılmaksızın, Puan Kartı’nda belirtilen Engel

Puanı’ndan 1,5 (Birbuçuk) puan; müsabakaların oynandığı sezonun başlama tarihinde 19
yaşından gün almanış her Erkek Oyuncu için Puan Kartı’nda belirtilen Engel Puanı’ndan
1,0 (Bir) puan indirim uygulanmak suretiyle 14 puanı geçmeyecek şekilde müsabaka
oynayabilirler. Bu oyuncular, 2008-2009 sezonu için Tüm Liglerde, 01 Ocak 1990 doğumlu
olanlar sezon sonuna kadar genç oyuncu statüsünde kabul edilecek ve sezon sonuna kadar Genç
Oyuncu Statüsü’nde oynayabilecektir. Bu oyuncular 01.01.1990 doğumlu bile olsa genç oyuncu
statüsünde kabul edilecek ve yetkili imzayı taşıyan Takım İsim Listeleri’nde, oyuncunun isminin
karşısına parantez icinde (Genç Oyuncu Statüsü) olarak belirtecekler ve müsabakaya
çıkartabileceklerdir. Bayan ve 19 yaş altı oyuncular oyundan çıktıkları takdirde, puan indirimi
uygulaması yapılamaz. Bu puan sisteminin işlemesi, Federasyon Teknik Komiserleri tarafından
takip edilecektir.
i ) Kulüpler takımlarının başında sahaya çıkacak en çok 7 kişilik görevli kişilerin (Takım
Mensupları) isim listesini, görevlerini de belirtir
şekilde, kimlik fotokopileri ve ikişer
fotoğrafları ile
birlikte kategorilerindeki müsabakaların ilan edilen resmi başlama tarihinden
en geç 7 gün öncesi mesai saati bitimine kadar Federasyon’a teslim etmek zorundadırlar. Bu
kural, K.K.T.C Kulüplerini de bağlar.
Hükmen Yenilgiyi Gerektiren Durumlar
Madde 6 - Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır :

a ) Federasyon tarafından ilan edilen müsabaka saatinden itibaren 15 dakikalık ek bekleme süresi
sonunda, lisans ve puan kartlarının ibraz edilmemesi veya 5 oyuncu ya da 5 nizami müsabaka
sandalyesi ile sahaya çıkılamaması veya toplam takım puanı 14 (On dört)'ü geçmeyen 5 oyuncu
ile müsabakaya başlayamaması halinde,
b ) Müsabakanın neticesi üzerinde önceden anlaşma yapılarak oynandığının Hakem, Gözlemci
ve Federasyon Temsilcileri tarafından tespit edilmesi halinde,
c ) Herhangi bir takımın leh ve aleyhine netice verecek şekilde müsabakayı tamamlamadan
sahadan çekilmek, isteyerek yenilgiye neden olacak şekilde davranmak, müsabakanın
başlangıcından bitimine kadar herhangi bir bölümünde herhangi bir amaçla müsabakanın
normal akışını etkileyecek şekilde oynamaktan imtina etmek,
d ) Sahte ve yanıltıcı olarak lisans kimlik ve puan kartı ibraz etmek ve vize edilmemiş lisans
ibraz etmek,
e ) Müsabaka sırasında, oyuncu, idareci, antrenör ve antrenör yardımcısı ve diğer takım
mensuplarının ayrı ayrı veya toplu olarak Hakemlere, Teknik Komiser ve Federasyon
temsilcilerine ve Diğer Federasyon Görevlilerine sözlü ve fiili saldırılarda bulunmaları
sonucunda maçın başhakeminin maçı bu takım aleyhine tatil etmesi,
f ) Maçın başında yapılan kontrollerden sonra, hakemlerin dikkatsizliklerin den yararlanılarak
oyuncuları veya müsabaka sandalyelerini değiştirmek,
g ) Cezalı durumdaki bir oyuncu, antrenör, veya takım mensubunu takım isim listesine yazmak
ve/veya sahaya çıkarmak,
h ) Ertelenen bir müsabakada, erteleme tarihinde oynamaya hak kazanmamış oyuncu oynatmak,
i ) Maçın başlayabilmesi için ( a ) bendindeki koşulların yerine getirilmiş olması şarttır. Bu
şartları yerine getiremeyen kulüpler sahaya çıkamazlar ve hükmen yenik sayılırlar.
j) Takımlarda herhangi bir tanesi oynaması gereken müsabakaya, Federasyona yazılı olarak o
müsabakaya çıkmayacağını beyan etmesi halinde, O müsabakaya Hakem gönderilmeden, o
müsabaka dilekçeyi veren takım aleyhine 20-0 olarak tescil edilir.
k) Sezon başladıktan sonra bir sezon içerisinde 2 Hükmen yenilgi alan takımlar, kalan
müsabakalarına çıkamazlar ve kalan her müsabaka için 20 – 0 Hükmen mağlup sayılırlar.
Sahaya bir mazeretleri olduğu için (kaza, afet durumu v.s.) çıkamayan ve müsabaka Başhakemi
tarafından Sayı Cetveli’nde hükmen yenik olarak belirtilen takımların mazeretleri, teknik kurulun
görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilmez ise; hükmen yenik sayılan

takıma puan verilmez. Kabul edilmesi durumunda Federasyonun belirleyeceği yer ve tarihte
yeniden oynanır.
Ayrıca, müsabaka başında veya esnasında, takımlardan birinin herhangi bir nedenle protesto
amacı ile oynamaktan imtina etmesi veya hakem tarafından tatil edilen müsabaka sonrasında
veya teknik kurulca kabul edilmeyen bir mazeret ile ilan edilen müsabakaya
çıkmayı reddeden takıma, fiilinin ağırlığına bağlı olarak, teknik kurulun görüşü ve Federasyon
Yönetim Kurulu’nun kararı ile ayrıca en fazla 4 (dört ) Puana kadar, puan silme cezası
verilebilir. Bu ceza sezon bitiminde gerçekleşmişse bir sonraki sezonda oynadığı ligde uygulanır.
Puanlama ve Sıralama
Madde
7 - Takımların kendi statüleri içerisinde derecelendirilmesi kazandıkları veya
kaybettikleri maçlarda aldıkları puanlara göre yapılır.
Kazanan takıma 2 (iki) puan, kaybeden takıma 1 (bir) puan, hükmen yenilen takıma 0 (Sıfır) puan
verilir. Bir Müsabakada herhangi bir nedenle hükmen yenilgi durumu oluşursa galip gelen takım
müsabakayı 20-0 (Yirmi - Sıfır) kazanmış sayılır. Müsabaka sırasında Hükmen yenilgi almayı
gerektirecek takım geride ise müsabaka sonucu o anki skorla aynen tescil edilir. Eğer bir
müsabakada, takımlardan biri sahada ikiden az oyuncu ile kalırsa, yani o takımın sahada
paslaşacak oyuncusu kalmaz ise, bu takım müsabakayı Kendiliğinden Yenilgi ile kaybetmiş olur.
Bu durumda sporcusu kalmayan takımın rakibi önde ise o andaki skor aynen, geride ise 2-0 (iki Sıfır) olarak tescil edilir. Kazanan takım 2 (iki) puan, kaybeden takım 1 (bir) puan alır.
Müsabakaların Yeri ve Saati:
Madde 8a)- Müsabakalar fikstürde ilan edilen yer, tarih ve saatte oynanır. Ancak, Federasyon, gerekli
gördüğü hallerde müsabakanın yeri, saati, hakemleri ve diğer görevlilerinde değişiklik yapmaya
yetkilidir. İl Müdürlükleri müsabakalarla ilgili her türlü tedbiri almak ve uygulamak zorundadır.
Gerekirse müsabakaların Fikstürdeki sıralamalarını değiştirme yetkisine sahiptir.
b)- Bir müsabakada Hakem, Gözlemci, Federasyon Temsilcisi veya Misafir Takım oyuncularına
yada kulüp mensuplarına toplu yada münferit fiili saldırı gerçekleşmesi durumunda olayın
büyüklüğüne göre o olaya verilecek Disiplin Cezası dışında, ev sahibi takımın olayın
gerçekleştiği ilk müsabakadan sonraki kendi sahasında oynayacağı müsabakalardan başlamak
üzere müsabakalarını Teknik Kurulun tavsiyesi ve Federasyon Yönetim kurulunun kararı ile daha
sonra kendi sahasında oynayacağı en fazla 5 ( beş ) müsabakaya kadar kendi sahasından alınıp
başka bir il sahasında oynaması cezası verilebilir. Bu sayı Federasyon Yönetim Kurulunca
belirlenir. Bu durumda ceza alan takım kendi sahasında oynaması gereken müsabakayı başka
ildeki deplasmana gitse bile o takıma herhangi bir yol parası ve harcırah ödenmez, kendi kulübü
ile ilgili tüm giderleri kendisi karşılamak zorundadır.
Müsabakaların Yönetimi
Madde 9 - Federasyonca düzenlenen Deplasmanlı Süper Lig 3 Orta Hakem, 1.Lig ve Bölgesel
Lig 2 Orta Hakem ve 4 Masa Görevlisi (veya 3 masa görevlisi ) ile yönetilir. Ancak Zorunlu
Hallerde Saha Teknik Komiserinin onayı ile Müsabakalar eksik hakem’lede oynatılabilir veya
Teknik komiserin oluru ile bir başka hakem de müsabaka için görevlendilebilir. Masa
Görevlileri’nden birisi takımların sınıflandırma puanlarını kontrol etmekle yükümlüdür.
Müsabakayı yönetecek Hakemler Federasyon Basketbol Merkez Hakem Kurulu’nca, İl ve
İlçelerde düzenlenen müsabakaların Hakemleri ise, İl ve İlçe Hakem Kurulları’nca tayin edilir.
Hakem kurulları bulunmayan il ve ilcelerde hakemler İl Temsilcisinin teklifi ve İl Müdürü’nün
onayı ile görevlendirilir.
Müsabaka yönetecek Orta Hakem’lerden birinin ve/veya hepsinin müsabakaya gelememesi
durumunda, müsabakanın Federasyon Temsilcisi ve/veya teknik komiseri tarafından, o
anda spor salonunda bulunan ve Tekerlekli Sandalye basketbol müsabakasi yönetebilecek
özellikte olan, Tekerlekli Sandalye Basketbol Hakemleri’nden, yoksa Diğer Basketbol
Hakemleri’nden Orta Hakem görevlendirilir. Ancak; Federasyon Temsilcisi veya Teknik
Komiser, hakemlerin yetersiz olduğu kanaatine varırsa o müsabakayı oynatmayabilir. Bu
müsabaka ile ilgili nihai karar Federasyon Teknik Kurulunun görüşü alınarak Federasyon
Yönetim Kurulunca belirlenir. Federasyon Temsilcisi veya Teknik Komiserin olmadığı
durumlarda hakem atama yetkisi eğer varsa Başhakem’dedir.
Bir müsabakaya Başhakem herhangi bir nedenden dolayı gelemez veya müsabakaya çıkamaz ise,
Üç Hakem Mekaniği uygulanan durumlarda Federasyon Temsilcisi veya Teknik Komiser

Başhakemi atayacak, İki Hakem Mekaniği uygulanan durumlarda ise Yardımcı Hakem,
Federasyon Temsilcisi veya Teknik Komiser’in aksine bir görüşü yoksa Başhakem olarak görev
yapacaktır. Üç Hakem Mekaniği uygulamalarında Federasyon Temsilcisi veya Teknik Komiser
gerekli gördüğü takdirde üçüncü Hakemi atamadan müsabakayı iki hakemle oynatabilir.
Takımların bu görevlendirme ile ilgili olarak itiraz hakları yoktur.
Müsabakanın Başhakemi raporunu, müsabaka bitiminde aynı gün içerisinde Federasyon
Temsilcisi’ne, Teknik Komiser’e veya Federasyon Görevlisi’ne teslim etmek zorundadır.
Müsabaka başladıktan sonra, her hangi bir nedenle ertelenmesi durumunda, daha sonra
oynanacak erteleme müsabakasında takımlar ertelenen müsabakadaki isim listesi dışında
Kadrodaki Oyuncu ve Takım Görevlisi’ni ilave edemezler. Ancak; müsabakanın hava atışı
yapılmadan önce herhangi bir nedenle ertelenen müsabakaların tekrarı olan müsabakada,
erteleme tarihinde o kulübün lisanslı sporcuları yer alabilirler.
İtirazlar ve Usulleri
Madde 10 - Müsabakadan önce yapılacak itirazlar, itiraz gerekçesi belirtilmek suretiyle yazılı
olarak takım idarecisi, antrenör veya takım kaptanı tarafından bizzat Başhakeme müracaat
edilerek
yapılır.
İtirazın
yapıldığını
belirtmek
için
müsabaka
cetvelinde
itiraz hanesi, itirazı yapan takımın kaptanı tarafından imzalanır. İtiraz anında o günkü idareci
yevmiyesinin 10 kati bir nakdi bedel, itiraz ile birlikte Federasyon Temsilcisi, Teknik Komiser
veya Federasyon yetkilisine anında tutanak tutularak ödenir. Müsabaka sırasında yapılacak
itirazlar ise ilk ölü zamanda oyun durduğu anda, bizzat Başhakem’e bildirilerek yapılacaktır. Her
türlü itirazda yukarıda belirtilen bedel itiraz depozitosu olarak ödenecek, bedel ödenmeyen
itirazlar kabul edilmeyecektir. İtirazlar Federasyon yetkili kurulları tarafından karara bağlanır.
Reddedilen itirazların depozito bedelleri Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’na irat
kaydedilir. İtirazın haklı görülmesi durumunda bu bedel tutanakla birlikte takım yetkilisine veya
takımların yazılı başvuruları halinde masrafları içinden kesilerek takım banka hesaplarına ödenir.
Oyuncu sınıflamaları ile ilgili itirazlar sınıflandırma kurulunca, sınıflandırma yönerge ve esasları
dikkate
alınarak
değerlendirilir.
Müsabaka
cetvelinin
Başhakem
tarafından
imzalanmasından sonra yapılacak itirazlar aynı bedel ile birlikte müsabakanın gününü takip eden
en geç 3 iş günü mesai saati bitimine kadar Federasyona yazılı olarak yapılmak zorundadır
(Ornek : Cumartesi - Pazar
günü oynanan müsabakalar ile ilgili itirazlar en geç
Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar, Çarsamba günü oynanan bir müsabaka ile ilgili itiraz
ise Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar yapılmak zorundadır.)
İlk 3 iş günü içerisinde yapılacak itiraz sebepleri daha sonra dilekçe verilerek itiraz konusu
maddeler genişletilemez veya değiştirilemez.
Müsabakaların Ertelenmesi
Madde 11 2008-2009 sezonu başlangıcından itibaren Kulüpler müsabakaya çıkacak
oyuncularından mazeretli olan sporcu sayısı ne kadar olursa olsun sakatlık ve hastalık nedenleri
için erteleme veya tarih değişikliği talep edemeyeceklerdir.
Kulüpler ancak toplu yaralanmalı trafik kazası veya ikiden fazla oyuncusunun sınavı olması
hallerinde erteleme talep edebileceklerdir. Ancak kaza nedeni yapılan başvurularda, Federasyon
tüm masrafları kendi kulüplerine ait olmak üzere bu oyuncuların tekrar kendi tespit edeceği
sağlık kuruluşunda muayenesini talep edebilir. Yapılan muayene sonucunda sporcunun
oynamasına engel teşkil edecek bir durum yok ise veya Federasyonun Belirlerleyeceği tarih, yer,
kurumda hazır bulundurmamaları halinde müsabaka tarihi geçmiş ise Federasyon Teknik kurul
tavsiyesi ve Yönetim kurulu kararı ile oynanmayan o müsabaka için HÜKMEN yenilgi kararı
verilebilir. Sınav nedeni ile erteleme talep edebilmeleri için sporcunun öğrenci olduğuna ve
sınav gününü gösteren sınav belgelerini Federasyon’a ibraz etmeleri gerekmektedir. Bir kulüpte
iki(2) den az sporcu sınava girecekse tehir yada tarih değişikliğine gidilmez. Tehir veya tarih
değişikliği talebinin yapılabilmesi için en az iki(2) sporcusunun bu durumu içermesi
gerekmektedir. Bu duruma haiz iki (2) den az sporcu için bu işlemler uygulanmayacaktır.
Müsabakaya Çıkmayan Takımlara Verilecek İdari Para Cezası

Madde-12 Gerek Deplasmanda gerekse kendi sahasında müsabakaya çıkmayıp hükmen yenilen
takımlara Teknik kurulun tavsiyesi ve Yönetim Kurulunun kararı ile o deplasmana ait
Federasyonca ödenmesi gereken yada ödenen tüm gider miktarı kadar idari para cezası verilebilir
Federasyon vereceği bu idari para cezasını kulüplerin alacağından tahsil edebilir yada bir sonraki
sezon ki alacaklarından mahsup edebilir.
Mali Konular
Madde 13 - Deplasmanlı Süper lig, 1. Lig ve Bölgesel Grup Müsabakalarını yöneten hakemler
ve diğer görevlilerin yollukları ve harcırahları, ilgili mevzuata uygun olarak Federasyon
tarafından karşılanacaktır.
Cezalar
Madde 14 - Müsabakalardan ihraç edilen ve hakkında rapor tutulan sporcu, antrenör ve diğer
takım mensupları hakkında "Disiplin Kurulu Ceza Yönergesi" hükümleri uygulanır. Oyundan
Diskalifiye edilen oyuncular ilk resmi müsabakalarında otomatikman oynayamazlar. Disiplin
Kurulunca verilecek cezalar idari cezadan bu cezadan ayrı uygulanır.
Deplasmanlı Süper lig ve 1. Ligin Oluşturulması
Madde 15 – Tekerlekli Sandalye Deplasmanlı Basketbol Süper lig ve 1.Ligi 2008-2009 sezonu,
10 takımlı tek grup olarak Çift Devreli Lig Usulü’nde oynanacaktir. 18 Haftalık Normal Lig
Sezonu sonunda ligden 2 takım düşecektir. 9. ve 10. sırayı alacak bu takımlar 2009-2010
sezonunda direkt olarak Bir alt kategoride yarışmaya katılacaklardır. Süper lig, 1.Ligin veya Grup
Maçları’nın oynanması sırasında çekilen veya aynı sezon içinde 2 hükmen yenilgi alan takımlar
bu sezonda bulundukları kategoride geri kalan müsabakalarını oynayamazlar. Bu takım/takımlar
bir sonraki sezon müsabakalara katılmak isterlerse, Direkt olarak Grup müsabakaları
kategorisinden katılabilirler. Ancak, bu takımların yeniden müsabakalara katılıp
katılamayacağına Federasyon Yönetim Kurulu karar verir. Takımların itiraz etme hakları yoktur.
Süper Ligde normal sezon müsabakaları sonucunda ilk 3 (üç) sırayı alan takımlar
derecelendirmeye girmiş olacaklardır. 1.ligde ilk iki sırayı alan takımlar direkt olarak 2009-2010
sezonunda Süper ligde oynamaya hak kazanacak, son iki takım ise direkt olarak 2009-2010
sezonunda grup müsabakalarına katılacaklardır. Süper Lig ve 1.Ligde sıralama sonucunda son iki
sırayı alan 2 şer takım direkt olarak bir alt lige düşerler.
Bölgesel Grup Müsabakalarının Oluşturulması
Madde 16- Tekerlekli Sandalye Basketbolu Bölgesel Grup Maçları 2008-2009 Sezonu
Deplasmanlı Süper ve 1. Lig dışında kalan ve Federasyon’a başvuran takımlar arasında, coğrafi
koşullar dikkate alınarak, Federasyon yönetim kurulunca belirlenecek sayıdaki grupta Çift
Devreli Lig usulü ile oynanacaktır. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, kendi aralarında
Statüsünü Federasyonun belirleyeceği Play-Off (Sıralama) müsabakaları oynayacaklardır.
Sıralama Müsabakaları sonunda l. ve 2. sırayı alacak takımlar, 2008-2009 sezonunda
Deplasmanlı 1. Lig’de oynamaya doğrudan hak kazanacaklardır. 2008-2009 sezonundan itibaren
Grup müsabakaları sonucunda Gruplarında son sırayı alan 1’er takım ( Beş Grupta toplam 5
Takım ) ligden düşeceklerdir.
Sezon içinde grup müsabakalarından çekilen veya aynı sezonda 2 defa hükmen yenilgi alan
takımların bir sonraki sezonda yapılacak grup müsabakalarına müracaat etmeleri halinde katılıp
katılmayacaklarına Federasyon Yönetim Kurulu karar verir. Takımların itiraz etme hakları
yoktur. 2009-2010 sezonu öncesi federasyonun belirleyeceği tarihe kadar grup müsabakalarına
katılmak isteyen kulüpler gerekli başvurularını Federasyonun belirleyeceği tarihe kadar
yapacaklardır.
2008-2009 sezonundan itibaren liglerde yer alacak takım sayısı 60 ile sınırlandırılacaktır. 20092010 sezonu başlamadan liglere yeni katılmak isteyen ve müsabaklara katılmaları uygun görülen
takımlar ile liglerden düşen 5 (beş) takım sayısı ile birlikte liglerdeki takım sayısı 60 ı geçecek
şekilde olursa yeni katılmak isteyen takımlarla ligden düşen 5 takım arasında arasında

Federasyonun belirleyeceği tarih ,yer ve statüde oynanacak bir turnuva ile 2009-2010 sezonu
öncesinde Bölgesel liglere katılacak takım sayısının belirlenmesi işlemine tabi olacaklardır.
Başvuranlarla düşen 5 takımın toplam sayısı 60 ı geçmiyorsa Ligden düşen takımlar ile başvuran
ve uygun görülen takımlar 2009-2010 sezonunda otomatikman Bölgesel lige dahil olurlar.

Deplasmanlı Süper Lig Play- Off Statüsü
Madde 17- Deplasmanlı Süper Lig’de Play-Off uygulaması 2008-2009 sezonundan itibaren
Federasyonun belirleyeceği bir tarihe kadar kaldırılmıştır. Süper ligde de sezon sonunda dereceye
giren takımların dereceleri aynen tescil edilecektir.
Bölgesel Grup Müsabakaları Sıralama (Play-Off) Statüsü
Madde 18- Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Federasyonun Belirleyeceği tarih ve yerde
yine Federasyonun belirleyeceği Statü ile Play-Off (Sıralama) müsabakaları oynayacaklardır.
Play-off müsabakalrı sonucunda ilk 2 sırayı alacak takımlar Deplasmanlı 1. Lig’e
yükseleceklerdir. Sıralamada ilk ikiye giremeyen diğer takımlar bir sonraki sezon yine Bölgesel
Grup Müsabakalarında mücade edeceklerdir.
Kupa Sıralama Statüsü
Madde 19- Gerek Liglerde, gerekse Bölgesel Grup Sıralama Müsabakaları sonucunda kupa ve
ödül dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır;
a ) Türkiye Deplasmanlı Süper ve 1. Ligi’nde müsabakaların sonucunda ilk 3 sırayı alan takımlar,
ligin birincisi, ikincisi, üçüncüsü olarak tescil edilecek ve kupa verilecektir. Ayrıca IWBF statüsü
gereği takımların
aldıkları
sıralamaya
göre Süper Lig Takımları Avrupa
Kupa
Müsabakaları’na katılmaya hak kazanacaklardır. Hak kazandığı halde Avrupa Kupalarına
katılmak istemeyen kulüplerin yerine istek halinde sıralamada bir alt sırayı alan kulüp Avrupa
Kupaları müsabakalarına katılabileceklerdir.
b) Bölgesel Grup Müsabakaları Kategorisinde, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, madde
16’da belirtilen statüde yapılacak sıralama müsabakaları sonucunda, grup müsabakalarının
birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olarak tescil edilecek ve kupa verilecektir
TV Yayınları Statüsü
Madde 20 - Resmi ve Özel tüm Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi ve turnuvaları
müsabakalarının canlı veya banttan yayınlanması Federasyon’un iznine tabidir. Bu
müsabakaların yayın bantlarının tamamının bir kopyası müsabaka tarihinden itibaren 48 saat
içerisinde Federasyon’a teslim edilecektir.
Liglerin Başlama ve Bitiş Tarihleri
Madde 21 - Müsabakaların başlama ve bitiş tarihi Federasyon’ca tespit edilip Kulüplere
bildirilir. Ayrıca ara transfer döneminde esas olarak müsabakaların birinci devrelerinin fiili bitiş
ve ikinci devrelerinin fiili başlangıç tarihleri esas alınır. Herhangi bir nedenle 1. devreden 2.
devre baslangıcına, ortasına veya sonrasına tehir edilen müsabakalar devre bitimi olarak
addedilmeyecektir.
Ödüller
Madde 22 - Müsabakalar sonucunda gerek Deplasmanlı Süper Lig, 1. Lig’de gerekse Grup
Müsabakaları’nda ödüller Federasyon Yönetim Kurulu tarafindan belirlenir. Herhangi bir nedenle
Federasyon ödül törenlerine katılmayan takımlar veya mensupları Disiplin Ceza Yönergesi
hükümlerine göre Disiplin kuruluna sevk edilirler. Müsabakaların bitiminden sonra Yönetim
Kurulu uygun gördüğü takdirde çeşitli takımlara çeşitli ödüller verebilir (Örnek: Centilmenlik
Kupası vs. gibi).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yabancı uyruklu Sporcular
Madde 23 - Takımlar bünyelerinde; Deplasmanlı Süper Lig’de 2+1+2 (iki+bir+iki) ,1. Lig’inde
1+1 (biri+bir+bir) , Bölgesel Grup Müsabakalarında 1+1 (bir+1) yabancı sporcu
bulundurabilecekler ve müsabakalarda oynatabileceklerdir.
Burada ilave yabancı oyuncudan kasıt olarak, kulüpler sahaya 12 kişilik kadrolarına tüm yabancı
oyuncuları ile çıkmalarına rağmen müsabaka esnasında sahada oynayan 5 oyuncularından Süper
ligde aynı anda ( 2 ) iki , 1.Ligde aynı anda ( 1 ) Bir oyuncusunu , Bölgesel Lig de aynı anda tek
oyuncusunu sahada oynatabilirler, diğer yabancı oyuncusunu oynatmak için sahada bulunan
yabancı oyuncularından birini dışarı çıkartmak zorundadırlar.
Yabancı oyuncularda sahadaki yabancı oyuncu ihlalinin yapıldığının farkına varılması halinde;
hakemler o takımın Koçuna (Antrenörüne ) Teknik Faul vereceklerdir. Cezayı uygulamadan önce
ihlalin ortadan kaldırılmasını sağlıyacaklar ve Cezayı işlem uygulandıktan sonra müsabaka
kaldığı yerden devam edecektir. İhlalin tesbitinden önceki sürede yapılan tüm fauller ve
sayılar geçerli sayılacaktır.
Avrupa Kupalarında Mevcut Yabancı Kadrosuna Takviye Oyuncu Alımı
Madde 24- Süper lig Takımları Avrupa kupaları ve diğer yurtdışı karşılaşmalarında oynatmak
üzere mevcut yabancı oyuncularına ilaveten 2+1+2 (iki+bir+iki) 2 yabancı oyuncu daha transfer
edebilecek ve bu oyuncuları Avrupa kulüpler kupalarında, Dünya kulüpler kupalarında
oynatabileceklerdir. Bu oyuncular içinde Lisans çıkartılması zorunludur. Ancak bu transferden
dolayı +2 olarak kadrosuna dahil ettiği her sporcu için Federasyona sporcu başına 10.000 YTL
ücret ödeyeceklerdir. Ancak maksimum bu 5 oyuncudan lig müsabakalarınaq 3 tanesi ile sahaya
çıkabilecekler ve sahadaki beşte aynı anda iki yabancı oyuncudan fazlasını oynatamayacaklardır.
Diğer en fazla 2 oyuncusunu tribünde oturtacaktır.
Süper Ligde Müsabakaların Görüntülerinin Kaydedilmesi Zorunluluğu
Madde 25 – Süper Ligde Ev sahibi kulüpler kendi müsabakalarını kendi temin edecekleri kamera
ile kayıt etmek ve bu kaydın orjinalini yada temiz çekilmiş bir kopyasını CD veya DVD halinde
müsabakadan sonra 48 saat içerisinde Federasyon Ofisine ulaştırmak zorundadırlar. Bu
zorunluluk o müsabakada ev sahibi durumunda olan kulübün sorumluluğundadır. Çekim
yapmayan veya çektiği müsabaka görüntülerini Federasyon’a göndermeyen Kulüplere
Federasyon Yönetim Kurulu Kararı ile 250 YTL den, 1.000 YTL e kadar idari para cezası ile
cezalandırılacaklardır. Kulüplerin bu kuralı ihlali halinde Federasyonca verilecek para cezalarına
itiraz hakları yoktur. Tahakkuk ettirilen cezaların kulüplerin alacakları harcırah ve yol
ücretlerinden Federasyonca kesilmesi mümkün olacaktır.

Milli Müsabaka ve Özel Müsabaka ile ilgili Hükümler:
Madde 26a)- Milli Takım oluşturulması sırasında yetkililerce Milli Takım kadrosuna alınmasına karar
verilen sporcular davete katılmak zorundadırlar. Mazereti olmaksızın ( Mazereti olsa bile Teknik

kurula mazeret bildirilecek kabul edildiği takdirde muaf tutulacaktır.) katılmayanlar veya
sporcuların katılmalarını engelleyen kişi veya kuruluşlar hakkında Disiplin Yönergesi hükümleri
uygulanır.
Sağlık nedenleri ile dahi olsa görevden azledilmeyen ve davet edilen sporcular kamplara katılmak
zorundadırlar Federasyon gerekli gördüğü takdirde o sporcunu tüm sağlık masraflarını üstlenerek
kampta yada şampiyonada kalmasını isteyebilir ve sporcunun tedavisini üstlenebilir ancak O
sporcunun rahatsızlığı Federasyonun karşılayamayacağı bir düzeyde ise görevden af da edebilir.

b)- Kulüp Takımları Yurtdışı resmi temaslarında T.Sandalye Basketbol Federasyo’nun

belirleyeceği bir hakemi ve Federasyonun yönetim kurulunun belirleyeceği bir temsilciyi
beraberlerinde götürmek mecburiyetindedirler. Federasyonun görevlendireceği hakemin tüm
masrafları Kulüpler tarafından , gözlemcinin veya temsilcinin tüm masrafları Federasyon
tarafından karşılanacaktır. Kulüpler Türkiye içinde yapacakları bütün özel turnuvalarda
hakemleri Federasyondan istemek zorundadırlar. Hakemlerin yol, konaklama ve maç ücretlerini
turnuvayı düzenleyen kulüp üstlenecektir.
Avrupa Kupalarını Düzenleyemeye Talip Olan Kulüpler
Madde 27 – IWBF in düzenlemiş olduğu herhangi bir Avrupa Kupasını düzenlemeye talip olan
kulüpler mutlaka BESF in onayını ve teknik desteğini alarak talip olmak zorundadırlar.
Kulüpler düzenlenen kupada yapılacak organizasyonun teknik ve idari işlemlerini mutlaka
Federasyonun atayacağı kişi yada kişilerle birlikte yapmak ve birlikte hareket etmek
zorundadırlar. Talip olunan Organizasyonda yapılacak işlerin Türkiyenin yada Federasyonun
imajını yada prestijini sarsacak duruma gelmemesi için Bu organizasyonlarda birinci yetkili
kişiler Federasyonun bu organizasyon için atayacağı kişi veya kişilerde olacak, Anlaşmazlık
halinde gerekirse Federasyon uluslarası düzeyde bu organizasyonu iade etme yetkisine dahi sahip
olabilecektir.
Cezalı Oyuncuların Müsabakaya çıkma statüleri
Madde 28- Bir sporcu herhangi bir nedenden dolayı bir ceza almışsa ve bu cezasını çekmesi
gereken bir müsabaka ertelenmiş ise, bu cezasını mutlaka erteleme müsabakasında tamamlamak
zorundadır. Ancak Erteleme müsabakasında cezası bulunmadığı halde, erteleme müsabakası
tarihine kadar arada aldığı bir ceza erteleme müsabakasına denk geliyorsa o ceza erteleme
müsabakası içinde uygulanır.
Şampiyonalarda Engel Puanı Değişen Oyuncuların Puanlarını Bildirme Zorunluluğu
Madde 29- Türkiye’ de oynarken bir sporcuya Federasyon Yetkilileri tarafından verilen engel
puanları, Uluslararası bir turnuvada yada şampiyonada Uluslararası Federasyon yetkili kurulları
tarafından değiştirilirse oyuncunun o tarihte bağlı bulunduğu kulüpleri tarafından, o oyuncunun
değiştirilen yeni puanını 21 gün gün içerisinde Federasyona bildirmek ve yeni puan kartı
çıkarmakla yükümlüdürler. Bunu uygulamayan Kulüplere 21 günden sonra bildirilmeyen ve o
oyuncunun oynadığı her müsabaka için Federasyon yönetim kurulu tarafından oynadığı
müsabaka başına o kulübün 1 ( bir ) deplasman gideri kadar ( 13 kişilik ) tüm masraflarını
içerecek şekilde idari para cezası ile cezalandırabilir. Bu para cezasına Federasyon tarafından
tebliğ edildikten sonra hiçbir şekilde hiçbir mercide itiraz edilemez. Federasyon gerekli gördüğü
takdirde verilen idari para cezasını varsa o kulübün alacaklarından tenzil edebilir. Olayın kulübün
tüm alacaklarını ödenmesinden sonra ortaya çıkması durumunda bir sonraki sezonda yapacağı
müsabakalardan tenzil edilir. O sporcunun başka kulübe transfer olmasından sonra olayın ortaya
çıkması durumunda para cezası olay tarihindeki kulübünü bağlar. Bu durumdan yeni kulübü
etkilenmez.

Temsil Yetkisi:

Madde 30- Deplasmanlı Süper .Lig’de Sıralamaya giren takımlar ülkemizi yurtdışında temsil
etmeye hak kazanırlar. Ancak lige katılan K.K.T.C. takımının Ligde dereceye girdiği veya
Avrupa kupalarında oynamaya hak kazandığı halde Uluslararası Organizasyon Komitesi
tarafından herhangi bir nedenle organizasyona kabul edilmemesi durumunda ülkemizi yurtdışında
Lig’i K.K.T.C. takımından sonra bitiren takım temsil edecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 31 - Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte 2007-2008 Sezonu Deplasmanlı
Basketbol Ligleri Yönergesi yürürlükten kalkar.
Yürürlük
Madde 32 - Bu Yönerge, TBESF Yönetim kurulu kabulü ve Federasyon resmi internet sitesinde
yayınlanması ile yürürlüğe girer. Bu Yönergede yer almayan hususlarda TBESF Yönetim kurulu
veya yetki vereceği kurallar karar vermekle yetkilidirler.
Yürütme
Madde 33 - Bu Yönerge hükümlerini, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yürütür.

