TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
KULÜPLERE YARDIM TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1-(1) Bu Talimatın amacı; Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Federasyon
nezdinde tescilli spor kulüplerine yapılacak nakdi ve/veya ayni yardımlara ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu Talimat; Federasyon tarafından Spor Toto Teşkilat Başkanlığı veya
Federasyon bünyesindeki liglere (kadın/erkek) sponsor olan veya reklam veren firmalarla yapılan
reklam ve sponsorluk sözleşmelerinden doğan reklam ve sponsorluk gelirlerinden Federasyon
nezdinde tescilli spor kulüplerine yapılacak nakdi ve/veya ayni yardımları kapsar.
(2) 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor
Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik
kapsamında verilen ödüller ile Federasyonca verilen ödüller bu Talimatın kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3-(1) Bu Talimat; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ve 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik ile 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye
Basketbol Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu Talimatta yer alan;
a) Başkan: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanını,
b) Federasyon: Türkiye Basketbol Federasyonunu,
c) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
ç) Kulüp: Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde tescilli spor kulüplerini,
d) Sponsor: Basketbol Süper Ligine (kadın/erkek) veya Federasyon bünyesindeki diğer liglere
sponsor olan veya reklam veren firmaları,
e) Yardım: Bu talimatta belirtilen kriterler kapsamında Federasyonca kulüplere verilen nakdi
ve/veya ayni değeri,
f) Yönetim Kurulu: Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Temel ilkeler
MADDE 5-(1) Bu Talimat kapsamında kulüplere yapılacak yardım münhasıran 28/5/2004
tarihli ve 25475 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Reklam
Yönetmeliği kapsamında Teşkilat Başkanlığı ile Federasyon arasında imzalanan reklam ve sponsorluk
sözleşmelerinden doğan gelirler ile Federasyonca yapılan diğer reklam, sponsorluk, yayın ve benzeri
gelirlerden karşılanır.
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(2) Bu Talimat kapsamında yapılacak yardımlar; 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesinin 13 üncü fıkrası kapsamında Genel
Müdürlükçe yapılan yardımlar ile 14 üncü fıkrası kapsamında ödenen proje ödeneğinden
karşılanamaz.
(3) Bu Talimat kapsamında yapılacak nakdi ve ayni yardımların Federasyonun amaç ve
faaliyetleriyle ilgili olması şarttır.
Yardımın miktarı
MADDE 6-(1) Bu Talimat kapsamında kulüplere yapılacak nakdi ve ayni yardımın miktarı;
talimatta belirtilen kriterlere göre Yönetim Kurulunca belirlenir.
Kulüplere ödeme kriterleri
MADDE 7-(1) Sponsorluk, reklam, yayın ve benzeri gelirler ile diğer yardımların dağıtım
esasları şunlardır:
a) Yayın ve benzeri gelirler; yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda,
azami %10 oranındaki Federasyon payı düşüldükten sonra kalan miktar; Ekim, Aralık, Mart ve
Haziran aylarında olmak üzere dört taksit halinde ilgili liglerde yer alan kulüplere ödenir.
b) Sponsorluk ve reklam gelirleri ise azami %10 oranındaki Federasyon payı düşüldükten
sonra kalan miktar; Ekim, Aralık, Mart ve Haziran aylarında olmak üzere, dört taksit halinde ve eşit
olarak ilgili liglerde yer alan kulüplere ödenir.
(2) Federasyon depolarında bulunan veya ihtiyaç durumunda Federasyonca temin edilen ayni
ürünler; Başkanı onayı ile ihtiyaç sahibi lig, altyapı ve okul kulüplerine verilebilir.
(3) Kulüplere yapılacak ödemelerden önce; varsa kulüp borçları öncelikle düşülür ve icra
müdürlüklerince Federasyona tebliğ edilen icra ve haciz alacaklarına ilişkin ödemeler yapılır.
(4) Bu madde kapsamı dışında Başkanın onayı ile kulüplere kısmi ayni yardım ve yönetim
kurulu tarafından belirlenen limitler kapsamında kısmi nakdi yardım yapılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Düzenleme yetkisi
MADDE 8-(1) Yönetim Kurulu, bu talimatın uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt
düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 9-(1) Bu Talimat, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlandığı tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10-(1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yürütür.
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