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BÖLÜM – I 

GENEL HÜKÜMLER 

1. Amaç 

Bu uygulama esaslarının amacı, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen liglerde 

yer alan kulüplerin Türk Basketbolunun gelişimi ve genç sporcuların tecrübe kazanmasına dayalı 

olarak uygun şartlarda oluşturulmuş ikinci takımlarıyla yer aldıkları liglerden daha alt liglere 

katılmaları konusunda uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. 

2. Kapsam 

Bu uygulama esasları Erkekler 1. (TBL) ve 2. Liglerinde (TB2L) yer alan kulüpleri 

kapsar.  

3. Dayanak 

Bu uygulma esasları, Yarışma ve ilgili lig yönergelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Kulüpler 

amacına uygun olarak oluşturulmuş kadrolarıyla ikinci takım olarak katılacakları lige ait 

yönergelerde yer alan genel ve bu uygulma esaslarında yer alan özel şartları kabul ve riayet 

etmek zorundadır. 

Bu uygulma esaslarnda aksi belirtilmediği hallerde takımın katılacağı lige ait Yönetim Esasları 

Yönergesi hükümleri geçerlidir. 

4. Tanımlar 

Federasyon :  Türkiye Basketbol Federasyonu’ nu, 

Lig  :  Federasyon tarafından belirlenen yönerge ve statüye uygun olarak düzenlenen 

basketbol liglerini, 

Alt Ligler  :  Bir kulübün A Takım itibariyle yer aldığı ligin altında kalan ligleri, 

Kulüp :  Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş spor kulübünü, 

Kategoriler  :  Yarışma Yönergesinde tanımlanmış Yaş kategorilerini, 

ifade eder. 

BÖLÜM -  II 

ESAS HÜKÜMLER 

5. Katılım Şartları  

5.1. Üst liglerde yer alan kulüpler Türk Basketbolunun gelişimi ve genç sporcuların tecrübe 

kazanmasına dayalı olarak kadrolarını bu uygulama esasları hükümlerine uygun şartlarda 

oluşturulmuş takımlarıyla Bölgesel Ligte (EBBL) yer alabilirler.  
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5.2. Üst liglerde yer alan kulüplerin bu ligde yer alan takımları maç programları ve diğer ilgili 

basılı evraklarda esas isimlerine ilave olarak “xxxx-Gelişim” anma adıyla yer alırlar.  

5.3. Kura çekimine ve karşılaşmalara katılıp da tamamlamayan, lig devam ederken Ligden 

çekilen veya iki defa sahaya çıkmayarak hükmen yenik sayılan ve bu nedenle ligden ihraç 

edilen kulüpler tam bir sezon geçmedikçe bu haktan yararlanamazlar.  

5.4. Üst liglerde yer alan kulüplerin bu ligde yer alan takımların üst liglerdeki takımlarının lig ve 

Avrupa kupaları maçları ile bunlarla ilgili antrenman ve diğer faaliyetleri hiçbir şekilde tehir 

talebine gerekçe olamaz. Bu gerekçe ile yapılan talepler işleme alınmaz 

6. Ligden Terfi ve Tenzil  

6.1. Üst liglerde yer alan kulüplerin alt ligde yer alan takımı sezon sonunda bir üst lige çıkma 

hakkı elde etmiş olsalar bile eğer müteakip sezon için tescil edilen bir üst ligte kulübün diğer 

takımı yer alacaksa bu haktan yararlanamazlar ve üst lige terfi edemezler.  

Bu durumda; sıra takip eden bir sonraki takım bir üst lige çıkma hakkı kazanır. 

6.2. Alt ligde yer alan takımın üst ligde yer alan takımı sezon sonunuda bir alt lige düşmesi 

sonucunda eğer her iki takım aynı ligde oynamak durumunda kalırsa alt ligde yer alan takım 

sezonu hangi sırada bitirirse bitirsin lig sonuncusu olarak addedilir ve eğer, 

6.2.1. Bir alt lig daha mevcutsa bu lige tenzil edilecek takım olarak sayılır. 

6.2.2. Son lig ise (Bölgesel Lig) müteakip sezon lige katılamaz. 

6.3. Bir üst ligte başka takımı olması nedeniyle terfi etme hakkını kullanamayan veya kümeden 

düşecek takımlar arasında bulunmamasına rağmen madde 6.2. nedeniyle ligden tenzil 

olarak addedilen takıma 100.000 TL verilir.  

7. Takım Kadroları  

7.1. Üst liglerde yer alan kulüplerin alt ligde yer alan takımlarının müsabaka kadroları ümitler (20 

yaş ve altı) kategorisindeki sporculardan oluşacaktır. Takımlar müsabaka kadrolarında 

tercihlerine bağlı olarak; 

7.1.1. Erkekler 3. Ligi ve Bölgesel Liginde, 

a. 24 yaş ve altı en fazla dört (4) sporcu, 

b. Genç takım kategorinde (17 ve 18 yaş) en fazla iki (2) sporcu, 

olmak üzere en az altı (6) ümitler yaş kategorisi sporcuya yer verebilirler. 

7.1.2. Erkekler 2. Liginde, 

a. Lig yönergesinde belirtilen sayı ve nitelikte yabancı uyruklu sporcuya veya 

yabancı uyruklu sporcu yerine yaş sınırı olmaksızının aynı sayıda ülkemiz 

ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş sporcuya, 
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b. 24 yaş ve altı en fazla dört (4) sporcuya, 

c. Genç takım kategorinde (17 ve 18 yaş) en fazla iki (2) sporcuya, 

olmak üzere en az dört (4) ümitler yaş kategorisi sporcuya yer verebilirler. 

7.2. Bu sporcular aynı sezon içerisinde aynı günde olmamak kaydı ile Genç, Ümit ve Büyükler 

kategorisinde oynayabilir. 

7.3. Üst liglerde yer alan kulüplerin bu ligde yer alan takımları ikinci lisans çıkarma hakkından 

yararlanamaz. 

7.4. Bu takımların play off maç kadrolarında, Normal Lig döneminde en az dört (4) maçta fiilen 

oynamamış sporcuları yer alamaz.  

BÖLÜM –III 

SON HÜKÜMLER 

Geçici Madde – 1 

Sadece 2014-2015 sezonunda geçerli olmak kaydıyla, önceki sezonlardan başlattıkları uygulama 

ile farklı bir tüzel kişilik olarak ikinci takımla liglere katılmış kulüpler bu takımın yer aldığı lige 

katılabilirler. 

Kulübün bu haktan yararlanabilmesi için önceki dönemlerde birlikte çalıştıkları kulübün ligden 

çekilmesi ve bu ligle ilgili haklarından feragat etmesi gereklidir. 

Önceki dönemlerde ortak çalışma içinde olmasalar dahi aynı şehirden olması şartıyla bir kulüp üst 

liglerde yer alan kulüp lehine haklarından feragat etmesi ve ligden çekilmesi halinde bu takım 

yerine ikinci takımla lige katılabilir. 

8. Uygulama Esaslarında Yer Almayan Hususlar  

Bu uygulama esaslarında yer almayan hususlar hakkında mevcut Yönetmelik  ve Uluslararası 

kurallara göre TBF Yönetim Kurulu tarafından karar alınır.   

9. Yürürlük  

Bu uygulama esasları Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından onaylanarak, TBF internet 

sitesinde yayınlandığı gün itibariyle yürürlüğe girer. 

10. Yürütme   

Bu uygualma esasları hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu yürütür. 

 


