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ANKARA BASKETBOL LİGİ YARIŞMA TALİMATI VE SÖZLEŞMESİ 

1. TARAFLAR 
 
İşbu sözleşme bir taraftan ANKARA BASKETBOL LİGİ DİREKTÖRLÜĞÜ ile diğer 
taraftan lige katılım sağlayan sözleşme metni sonunda bilgileri yer alan takım adına 
yetkilisi arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.  
 

2. KONUSU 
 
Ankara’da yer alan takımlara ve rekreatif ekinlik oluşturmak ve kaliteli müsabaka 
sayısını arttırmak üzere Ankara Basketbol Ligi tarafından düzenlenecek basketbol 
karşılaşmaları, maç sonuçlarının tescili ve sonucunda hak eden takımların kupa, 
madalya ve bireysel ödüller ile ödüllendirilmesi için takımların lige katılımıyla ANKARA 
BASKETBOL LİGİ tarafından lig organizasyonu düzenlemektir. 
 

3. KAPSAM 
 

3.1. Basketbol Sezonu ve Takvimi 

Lig sezonu, takımların oynadığı ilk resmi karşılaşmanın tarihi ile oynanan son resmi 
karşılaşmanın tarihi arasında geçen süredir. Maçlar Ekim ya da Kasım ayı içerisinde 
başlar ve Mayıs ayı içerisinde sona erer. 

 

3.2. Karşılaşmalara Girecek Takımlar ve Karşılaşmalara Katılma 

Takımların, Ankara Basketbol Ligi’ne katılabilmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmiş 
olmaları gereklidir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen takımlar, katılma hakkını kazanmış 
dahi olsalar Ankara Basketbol Ligi’ne alınmazlar.  

Takımlar, Ankara Basketbol Ligi tarafından ilan edilen son başvuru tarihine kadar;  

a. O sezon için karşılaşmalara katılacaklarını Ankara Basketbol Ligi Kulüp Kayıt 
Formu ile beyan ve taahhüt etmek, 

b. Ankara Basketbol Liginde mücadele edecek tüm sporcular tarafından Ankara 
Basketbol Ligi Feragatnamesi kabul, beyan ve taahhüt edimesi, 

c. Ankara Basketbol Liginde mücadele edecek tüm sporcular tarafından Ankara 
Basketbol Ligi Tescil Belgesinin eksiksiz doldurularak beyan ve taahhüt 
edilmesi, 

d. Ankara Basketbol Liginde mücadele edecek tüm sporcular ve kenar yönetim 
tarafından Ankara Basketbol Ligi Takım Yetkilisi Tutanağının eksiksiz 
doldurularak beyan ve taahhüt edilmesi, 
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e. Takım Yetkilisi tarafından Ankara Basketbol Ligi Taahütnamesinin eksiksiz 
doldurularak kabul, beyan ve taahhüt edilmesi, 

f. Takım Yetkilisi tarafından Ankara Basketbol Ligi Yarışma Talimatı ve 
Sözleşmesinin kabul, beyan ve taahhüt edilmesi, 

g. info@ablankara.com adresine JPEG formatında takım logosu göndermekle 
yükümlüdürler. 

 
Sezon öncesi liglere katılacaklarını beyan ederek fikstürde yer alan takımlar, daha 
sonra lig karşılaşmalarına başlamadıkları veya başlayıp da ligi tamamlamadıkları 
taktirde,  
 

a. İlgili kategoride yer aldıkları ligin lig sonuncusu ilan edilirler ve varsa en alt 
kümeye düşürülürler. 

b. Lig Faaliyetlerinin tek küme olarak düzenlendiği taktirde bu takımlar (sadece 
ilgili kategoride) müteakip sezon liglere alınmazlar. 

c. İki müsabakaya çıkmayan takımlar hükmen yenik ilan edilir ve ligden ihraç 
edilir. 

d. Bu takımların varsa yatırmış oldukları katılım ücretleri geri ödenmez. 
 

3.3. Takımların Kadro Yapıları 
 

a. Takımlar başvuru esnasında her bir kategori için sporcu listesinde en fazla 16 
sporcu bulundurabilir. 

b. Takımlar normal sezon müsabakalarının en az %30’unda oynatmadıkları 
(süre alınması zorunludur) sporcuları normal sezon bittikten sonraki turlarda 
oynatamazlar. 

c.  Takımlar müsabaka kadrosunda en az 5, en fazla 12 sporcu 
bulundurabilirler. 
2022-2023 sezonunda Türkiye Basketbol Federasyonu Liglerinde süre almış 
hiçbir sporcu Ankara Basketbol Liginde oynayamaz. Ankara Basketbol 
Liginde oynamaya başladıktan sonra Türkiye Basketbol Federasyonu 
Liglerinde süre alan sporcunun geçmiş müsabakalarına etki etmeyecek 
şekilde Türkiye Basketbol Federasyonu Liglerinde süre aldığı günden itibaren 
2022-2023 sezonunda bir daha Ankara Basketbol Liginde oynayamaz. 

3.4. Karşılaşmalara Katılacak Sporcular 
a. Ankara Basketbol Ligi tarafından ilan edilen Kura çekimi ve Fikstür  toplantısı 

tarihinde bildirilen sporcu listesinden seçilecek sporcular dahilinde müsabaka 
kadroları belirlenecektir. 

b. …………. kişilik sporcu listesinin tamamını doldurmayan takımlar 
……………….. tarihine kadar en fazla ……….. sporcu olacak şekilde 
listelerine sporcu ekleyebilirler. 
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c. Her takım ……………….. tarihine kadar yalnızca 3 (üç) oyuncu transfer 
edebileceklerdir. 
 

3.5. Karşılaşmalara Katılacak Antrenörler 
a. Ankara Basketbol Liginde antrenör ve yardımcı antrenör olarak görev yapacak 

kişilerin Ankara Basketbol Ligi’ne bildirilen takım beyanı ile belirlenir. 
b. Antrenör belgesi olmayan kişiler Ankara Basketbol Liginde antrenörlük 

yapamaz. 
c. Antrenörler aynı sezon içerisinde sadece bir takımda görev alabilir. 

 

 
3.6. Yaş Kategorileri ve Kümeler 

 

Ankara Basketbol Ligi kapsamındaki karşılaşmalar bir (1) kategori üzerinden 2007 
doğumlu ve daha büyük sporcular ile oynanır. 

 
 

3.7. Ligin Statüsü 

Ligin statüsü başvuru süreci tamamlandıktan sonra katılımcı sayısı göz önünde 
bulundurularak belirlenecek ve ilan edilecektir. 

3.8.  Takımların Karşılaşmalarda Sahaya Çıkabilecek Kadroları 

Her takım karşılaşmalara Ankara Basketbol Ligi Yarışma Talimatı ve Sözleşmesi 4. 
maddesinde belirtilen şekilde çıkabilir. 

 

3.9.  Oyun Süreleri 
 

a. Oyun 10’ ar dakikalık dört periyot olarak oynanacak, Birinci ile İkinci ve 
Üçüncü ile Dördüncü periyotlar arasında iki (2) dakika ara verilecektir. Birinci 
devre İkinci periyodun sonunda bitecek, on (8) dakika aradan sonra Üçüncü ve 
Dördüncü periyotlardan oluşan İkinci devre başlayacaktır. 

 

3.10.  Uzatmalar 
 

a. Takımlardan biri üstünlük kurana kadar 5’er dakikalık uzatma periyot’u 
oynanır. 
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İstisna: Uygulanacak statü içerisinde gerek görülüp belirtildiği taktirde eleme 
ve/veya play-off müsabakaları berabere tamamlanabilir. 
 
 

3.11.  Hükmen Yenik Sayılma 
 

a. Olağan dışı durumlar sebebiyle tamamlanmayan ya da olaylı tamamlanan 
müsabakalarda Ankara Basketbol Ligi disiplin kurulu kararı ile takımlar 
hükmen 20-0 ya da 0-0 mağlup sayılabilir. 

b. Vaktinde ve uluslararası oyun kurallarında öngörülen karşılaşma kıyafeti ile 
oyun sahasına çıkmamak veya en az 5 kişiden az oyuncuyla çıkmak. 
(Vaktinde deyiminde 15 dakikalık bekleme süresi vardır.) 

c. Herhangi bir takımın leh ya da aleyhine netice verecek şekilde sahadan 
çekilmek. 

d. Sahte kimlikle oyuncu oynatmak. 
e. Karşılaşma öncesi, sırası ya da sonrasında hakemlere karşı fiilen saldırıda 

bulunmak. (Bu durumda ilgililer ayrıca disiplin kuruluna sevk edileceklerdir.) 
f. Cezalı oyuncu oynatmak ya da cezalı kenar yönetime görevini yaptırmak. 

 

3.12.  Ödüller 
a. Her kategoride ilk 3 (üç) sırayı alan takımlara kupa ya da plaket ve madalya 

verilecektir.  
b. Sayı, asist ve ribaund krallığı ve MVP bireysel ödülleri hem normal sezon için 

hem de Play-Off müsabakaları için ayrı ayrı verilecektir. 
c. 2022 – 2023 Sezonun da ilk 3 (üç) dereceyi elde eden takımlara 2023 – 2024 

Sezonun da lige katılması halinde varsa katılım ücretinde sırasıyla 1.ye %20, 
2.ye %15 ve 3.ye %10 indirim uygulanacaktır. 

 

3.13.  İtirazlar 
 

a. İtirazların değerlendirilmeye alınması için itiraz bedeli olan 1000 TL meblağın 
karşılaşma gözlemcisine tutanak ile ödeme yapmasıyla yapılır. İtiraz 
sonucunda itirazı yapan kulübün itirazının kabulüne yönelik çıkacak kararlarda 
alınan itiraz ücreti kulübe tutanakla iade edilir, itirazın reddi yönünde çıkacak 
kararlarda ise ücret iadesi yapılmaz. 

b. Karşılaşmalara itiraz müsabaka bitiminden sonra 2 saatlik süre içerisinde 
takım yetkilisine verilen kullanıcı adı ve şifre ile web sitesi üzerinden yapılabilir. 
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c. 2 saatlik süre sonunda web sitesindeki itiraz bölümü otomatik olarak 
kapanacak ve itiraz yapılamayacaktır. 

d. Tüm itirazlar Ankara Basketbol Ligi Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilip 
karar verilir. 

e. Disiplin kurulu Başkan, Ankara Basketbol Ligi Kurucusu, Ankara Basketbol İl 
Temsilciliği İl Hakem Kurulu Üyesi ve  takımlar tarafından seçilecek iki (2) 
takım yetkilisi bulunacaktır. 
 

3.14.  Cezalar 
a. Diskalifiye edilen sporcu, antrenör, antrenör yardımcısı, yönetici veya herhangi 

bir takım üyesi bir sonraki karşılaşmada otomatik olarak görev alamaz. 
b. Antrenörler kurallar gereği: 

• 3B" ile saha dışına çıkarılmışlarsa bir sonraki karşılaşmada görev 
yapabilirler, 

• İki teknik ya da iki sportmenlik dışı faul alması nedeniyle kurallar gereği 
diskalifiye olan sporcular kendilerine ayrı bir ceza verilmemişse bir 
sonraki karşılaşmada yer alabilirler. 

• Antrenörler kural gereği “3B”, 2C” veya “1C+2B” ile saha dışına 
çıkarılmışsa kendilerine ayrı bir maç ceza verilmemişse bir sonraki 
karşılaşmada yer alabilirler. 

Bu şekilde cezalı duruma düşmüş bir antrenör, tekrar görev yapma hakkına 
kavuşana kadar kendi takımında veya başka bir takımda antrenör, antrenör 
yardımcılığı, yönetici ve sporculuk da dahil olmak üzere başka bir konumda görev 
yapamaz. 

c. Ankara Basketbol Ligi’nin amacı katılan takımlara sportmenlik ruhu içerisinde 
ve kurallar çerçevesinde maç oynatarak rekreatif etkinlik kazandırmaktır. 
Ankara Basketbol Ligi Kurucusu sportmenliğe aykırı her türlü davranış 
konusunda tam yetkilidir. Sportmenliğe aykırı davranış gösteren takımlar 
birinci sefer uyarılır tekrarında ligden ihraç edilir. Varsa katılım ücretleri iade 
edilmez ve sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle Ankara Basketbol 
Ligi’den ihraç edilen takımlar ve/veya Sporcular Ankara Basketbol Ligi 
Kurucusu aksi yönde karar almadığı sürece bir  daha Ankara Basketbol Ligine 
katılamaz. 
 
 
 

3.15.  Sponsorluk 
 
a. Ankara Basketbol Ligi yapılan sponsorluk anlaşmalarına göre sponsorun adı 

ile anılabilir. 
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b. Her takım üçüncü şahıslardan isim sponsoru, sponsor ve diğer yöntemler 
uyarınca finansal destek ve reklam alabilir; bunun için anlaşma imzalayabilir. 

c. Takımlar imzaladıkları sponsorluk anlaşması için Ankara Basketbol Ligi 
tarafından belirlenen organizasyon sahibi bedelini ödemek zorundadır. 

d. Takımların Ankara Basketbol Ligi tarafından anlaşma sağlanmış olan sponsor 
firmaların sektörel rakipleri ile sponsorluk anlaşması yapması Ankara 
Basketbol Ligi kurucusu iznine tabidir. 

e. Takımlar Ankara Basketbol Ligi tarafından yapılan sponsorluk anlaşması 
şartlarını yerine getirmekle yükümlüdürler. 
 

 

4. Yarışma Talimatında Yer Almayan Hususlar 

Bu yönergede yer almayan herhangi bir husus ve karşılığı belirtilmeyen cezai 
yaptırımlar hakkında karar alma ve yorumlama yetkisi Ankara Basketbol Ligi 
Kurucusuna aittir. Takım kadro yapıları, transfer sezonu, statü ve disiplin hallerinde 
uygulanacak ek para cezaları kura çekimi toplantısında oylama ile belirlenip tutanak 
altına alınacak ve bağlayıcı olacaktır. 

5.  Yürütme 

Bu Yarışma Talimatı hükümlerini Ankara Basketbol Ligi Kurucusu yürütür. 

6.    Süre 
İşbu sözleşme bir lig sezonu boyunca (o yılın Ekim ayında başlayıp bir sonraki 
yılın Mayıs ayında geçen süre için) geçerlidir.  
 

7. Taraflar işbu talimat ve sözleşme hükümlerinin tamamını okuduklarını, 
sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getireceklerini kabul ve 
taahhüt ederler.  

 

İşbu talimat ve sözleşme      /     /         tarihinde 2 nüsha olarak karşılıklı akdedilmiştir. 

 

ANKARA BASKETBOL LİGİ    …………………Spor Kulübü 

ADO SPORTS COMPANY 

TUNÇ YORGUNER 

 


