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BÖLÜM – I  GENEL HÜKÜMLER 

1. Amaç 
Bu Yönergenin amacı, kulüpler ile sözleşme imzalayacak oyuncuların temsil edilmesi ile ilgili olarak 

Temsilcilik, Menajerlik ve Danışmanlık müessesesinin oluşturulması ve uygulamaya ait esas ve usullerin 
belirlenmesidir.  

2. Kapsam 
Bu Yönerge, sözleşmeli oyuncuların yer aldığı liglere katılan kulüpleri, bu kulüplerin yöneticilerini, bu 

kulüplerde yer alan yerli ve yabancı sporcuları ve Oyuncu Temsilciliği Sertifikası sahibi oyuncu temsilcilerini 
kapsar.  

3. Dayanak 
Bu Yönerge, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün(GSGM) Teşkilat Görevleri Hakkındaki 

Kanunu’na 5105 sayılı kanun ile eklenen Ek-9 Maddesine göre özerk olan Türkiye Basketbol Federasyonu’ nun 
(TBF) Yönetim Kurulu kararına dayanarak hazırlanmıştır.  Basketbol Federasyonun yönetmeliği, Yönergeleri ve 
kararlar; kulüpler, kulüp görevli ve temsilcileri, oyuncular, antrenörler ve oyuncu temsilciliği sertifikasına aday 
veya sahip oyuncu temsilcileri için bağlayıcıdır. 

4. Tanımlar 
Bu Yönergede adı geçen; 
Genel Müdürlük-GSGM    : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ nü 
Federasyon-TBF                     : Özerk Türkiye Basketbol Federasyonu’ nu 
FIBA                                     : Tüm dünyada Basketbol Sporunu yöneten ve TBF’nin bağlı olduğu 

uluslararası kuruluşu 
FIBA-Avrupa                          : FIBA’ya bağlı olarak  basketbolu Avrupa’da yöneten uluslararası kuruluş 
Kulüp                                    : Sözleşmeli sporcuların yer aldığı  liglerde faaliyet gösteren spor kulüplerini 
Basketbol Müsabakaları          : TBF tarafından belirlenen Yönerge ve statüye uygun olarak düzenlenen lig 

ve diğer faaliyetleri 
Yönetici                                :  Spor kulüplerinin basketbol branşındaki yetkili şahısları 
Oyuncu Temsilcisi                  : Oyuncu adına transfer görüşmeleri yapmak yetkisine ve Oyuncu Temsilciliği 

Sertifikası’na sahip kişileri 
Oyuncu Temsilciliği Sertifikası :  Bu Yönerge hükümleri kapsamında yer alan kriterleri sağlayan kişilere verilen 

belgeyi                                           
Oyuncu                                : Basketbol kulüplerinde sözleşmeli olarak spor yapan kişileri 
Transfer                                : Bir sporcunun kurallara uygun olarak kulüp değiştirmesi 
Sözleşme                               : Bir oyuncunun, bir kulüp adına basketbol müsabakalarına katılabilmesi için 

kulübü ile arasındaki şartları belirleyen anlaşmayı  
Tahkim Kurulu                       :  GSGM’nin 3289 sayılı kanununa ek olarak çıkarılan 5105 sayılı kanun ile 

GSGM bünyesinde oluşturulan kurulu ifade eder 

5. Disiplin ve Tahkim Hukuku ilkeleri: 

6. Davranış Kaideleri: 
Kulüpler, kulüp görevli ve temsilcileri, oyuncular, antrenörler ve oyuncu temsilciliği sertifikasına sahip 

oyuncu temsilcileri; sporun evrensel değerlerine uygun, dürüstlük, fair-play, sadakat ve sportmenlik zihniyeti 
çerçevesi ve kurallarına uygun davranmakla yükümlüdürler. 

7. Sorumluluk: 
Kulüpler, kulüp görevli ve temsilcileri, oyuncular, antrenörler ve oyuncu temsilciliği sertifikası sahibi oyuncu 

temsilcileri kendilerini ilgilendiren her türlü mevzuatı bilmekle yükümlüdürler. Söz konusu kişiler, işbu Yönerge 
kapsamına giren konularla ilgili her türlü hususta mesuliyet sahibidirler. Sorumlu oldukları konularda aykırı 
davranışta bulunanlar hakkında cezai tedbirler uygulanır. Ayrıca bu kişiler sorumlu oldukları konularda TBF 
tarafından çıkarılacak uyarı ve genelgelere riayet etmek zorundadırlar. 
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8. Uygulamanın Ana Prensipleri: 
      Kulüplerle olan transfer görüşmelerinde; oyuncuyu, kendisi dışında, sadece geçerli Oyuncu Temsilciliği 
Sertifikası’na haiz ve Oyuncu ile standart Oyuncu Temsilcisi kontratı imzalamış bir Oyuncu Temsilcisi temsil 
edebilir. 
      Sertifikalı Oyuncu Temsilcisi, temsilcisi bulunduğu oyuncuların kulüplerle olan transfer görüşmelerinde 
oyuncu adına hareket eder; ulusal ve uluslar arası açılardan mali, hukuki, sportif ve benzeri konularda 
bilgilendirir ve önerilerde bulunur. İmza altına alınmış kontrat maddelerinin layıkıyla uygulanmasında kendisine 
yardımcı olur. Sertifikalı Temsilci ayrıca, oyuncunun kulüple süregelen kontratının sonlandırılması görüşmelerinde 
ve standart Oyuncu-Temsilci kontratında belirlenen reklam ve tanıtım konularında bireysel kontrat 
görüşmelerinde bulunabilir.   
 
 

BÖLÜM – II  ESAS HÜKÜMLER  

 

Birinci Kısım 
Oyuncu Temsilciliği İle İlgili Kurallar 

9. Genel: 
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından verilmiş ve geçerli bir Oyuncu Temsilciliği Sertifikasına sahip 

Oyuncu temsilcileri, standart Oyuncu-Temsilci kontratı imzaladıkları oyuncular adına kulüplerle transfer 
görüşmeleri yapmak, kendilerini temsil etmek hak ve yetkisine sahip olurlar.  

10. Sertifika Zorunluluğu: 
10.1. Oyuncuların, bu tür hizmetler için  sertifikası olmayan temsilci kullanmalarına izin verilmez 
10.2. Oyuncu Temsilciliği Sertifikası için sadece gerçek kişiler başvuru  yapabilir. 
10.3. Oyuncu Temsilciliği Sertifikası almaya hak kazanan bir kişi bu hakkını hiçbir biçimde bir başkasına 

devredemeyeceği gibi hiçbir biçimde de başkalarına kullandıramaz 

11. Sertifika Başvurusu ve Değerlendirme: 
11.1. Oyuncu Temsilcisi olarak hareket etmek isteyen kişiler TBF’ye hitaben yazılmış bir dilekçe ile talepte 

bulunur; Başvuru Formunu eksiksiz doldurur ve başvuru ekinde istenen belgeleri teslim ederler. 
11.2. TBF, eksiksiz yapılmış başvuruları 45 gün içerisinde sonuçlandırarak sonucu başvuru sahibine bildirir. 

Lüzumlu görülen hallerde ek belge-döküman istenebilir. TBF, gerektiğinde başvuru sahibine haber 
vererek bu süreyi iki katına çıkarabilir. 

11.3. Sertifika için yapılmış olan başvuru talebini, TBF Yönetim Kurulu veya onun görevlendirdiği bir 
komisyon inceler ve madde 11.7 ve madde 12’de belirtilen kriterlere dayanarak karara bağlar. Gerek 
görülmesi durumunda başvuru sahibi ile mülakat yapılabilir. İnceleme sonucunda ve/veya yapılacak 
mülakatta yetersiz bulunan başvuru sahibinin talebi reddedilir.  Başvurusu yetersiz bulunup da temsilci 
olmaya hak kazanamayanlar bir sene süreyle temsilci olma için tekrardan başvuru yapamazlar. 

11.4. İnceleme sonucunda yeterli bulunarak sertifika almaya hak kazanan oyuncu temsilcileri, TBF 
tarafından hazırlanan ve bu Yönergenin yansıttığı davranış, sorumluluk, ana prensipler, ahlaki değerler 
dahilinde ve basketbola zarar verecek davranışlardan kaçınarak görev ve sorumluluklarını yerine 
getireceklerine dair TBF tarafından hazırlanmış standart Taahhütname’yi imzaladıktan sonra 
faaliyetlerine başlarlar.   

11.5. Sertifika almaya hak kazananlar ve faaliyet gösterenler, her yıl sezon başlamadan önce, Sözleşme 
altına alarak temsil ettikleri  oyuncu listesini TBF’ye bildirmekle yükümlüdürler. 

11.6. Sertifika almaya hak kazanan Oyuncu Temsilcisi, Sertifikasını almadan önce TBF’nin kabul edeceği bir 
bankadan taahhütlerin yerine getirilmesinin teminine yönelik alınmış 25,000.-YTL’lik kati ve süresiz  
banka teminat mektubunu TBF’ye sunulacaktır.  

11.7. Oyuncu Temsilcilerinin temsil ettikleri oyuncularla ilgili olarak üstlenecekleri sorumluluğun önemine 
binaen TBF ve yetkili organları, sadece bu görevi layıkıyla, sadakatla ve doğrulukla yerine 
getirebilecek kişilerin sertifika sahibi olmalarını istemektedir. Bu nedenle, TBF ve/veya başvuruları 
değerlendirecek komisyon, aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı kalmamak üzere, şu kriterlerden en az 
bir tanesine dayanarak her türlü başvuruyu reddetme hakkına sahiptir: 
(i) Müracaat sahibinin Başvuru Formunda ve/veya mülakatta  yanlış ve yanıltıcı  beyanda bulunması, 
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(ii) Müracaat sahibinin zimmete para geçirme, hırsızlık, sahtekarlık ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere 
karıştığının ortaya çıkması, 

(iii) Müracaat sahibinin usulsüz veya yasa dışı kaynaklara sahip olduğunun anlaşılması, 
(iv) Müracaat sahibinin, kendi saygınlığına gölge düşürecek, oyuncuları bütünlük ve yeterlikle temsil 

edebilmesine engel olacak işlemlere karışmış olmasının saptanması , 
(v) Müracaat sahibinin bu Yönergeye, ilgili mevzuata ve ileride yapılabilecek değişikliklere riayet etme 

konusunda isteksiz davranacağının belirlenmesi. 

12. Oyuncu Temsilcisinde Aranan Şartlar: 
12.1.  FIBA, FIBA-Avrupa ve TBF’ de veya herhangi bir kulüpte veya bu kuruluşlarla ilgili bir organizasyonda 

görevi bulunanlar, görevleri devam ettiği sürece aday olamazlar. 
12.2. Başvuru sahibi en az lise veya dengi okul mezunu olmalıdır. 
12.3. Sabıka kaydı ve/veya kötü şöhreti olmamalıdır. 
12.4. GSGM Ceza ve TBF Disiplin Kurulları tarafından toplamda 6 ay’dan fazla hak mahkumiyeti cezası 

almamış olmalıdır. 
12.5. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye’de  geçerli çalışma müsaadesine sahip bulunmak 

veya ülkemizde en az beş yıl müddetle ikamet etmiş olmak zorundadır.  
 

 

İkinci Kısım 
Hak ve Yükümlülükler 

13. Oyuncu Temsilcileri: 
13.1. Oyuncu Temsilcileri; 

(i) Karşılıklı anlaşma sonucunda  oyuncu ile kontrat imzalayabilirler, 
(ii) Temsil ettikleri oyuncular için kulüplerle  görüşmelerde bulunabilirler, 
(iii) Oyuncuları tanıtım ve reklam konularında temsil edebilirler, 

13.2. Oyuncu Temsilcilerinin ancak standart Oyuncu-Temsilci kontratı imzaladıkları oyuncuyu temsil 
etmeye yetkileri vardır. 

13.3. Oyuncu Temsilcisi, sertifikasına dayanarak yapacağı tüm iş ve işlemlerde Federasyonun statü ve 
Yönergelerine uymakla yükümlüdür. 

13.4. Oyuncu Temsilcisi; 
(i) Temsilcisi olmadığı hiçbir oyuncuya transfer teklifi götüremez,  
(ii) Bir kulüp ile kontratı devam eden ve temsilcisi olduğu bir oyuncuya mevcut kontratını ihlal 

etmesi için veya sözleşmesinde yazılı bulunan görev ve yükümlülüklere aykırı davranması için 
girişimde, telkinde ve/veya öneride bulunamaz. 

(iii) Hiçbir antrenör ile Temsilcilik Sözleşmesi imzalayamaz, kulüplere antrenör atama girişiminde 
bulunamaz, tavsiye edemez.  

(iv) Kulüplerle yapacağı ve temsilcisi olduğu oyuncularla ilgili transfer görüşmelerinde muhatap 
olarak TBF’ ye isimleri yazılı olarak bildirilmiş kulüp veya basketbol branşı yöneticilerini alacaktır.  

13.5. Oyuncu Temsilcisi, Oyuncu-Temsilci Sözleşmesini, –TBF tarafından ilan edilmiş transfer dönemi 
dışında olmak ve 15 gün önceden resmi tebligat yapılmak kaydıyla-  Sözleşme’nin herhangi bir 
zamanında sözleşmede aksine hüküm bulunmaması halinde tek taraflı olarak sona erdirilebilir. Fesih 
işlemlerinin  5 iş günü içinde TBF’ ye yazılı bildirilmesi zorunludur. 

13.6. Sertifika almaya hak kazanmış Oyuncu Temsilcisi, temsil ettiği her kategorideki Milli oyuncuların, 
Türk Milli Takımlarının özel veya resmi müsabaka hazırlıklarına ve kamplarına istekli bir şekilde 
katılmalarını teşvik etmek,  Milli Takım hazırlık ve  maç programına uyulması hususuna özen 
göstermek zorundadır. 

13.7. Oyuncu Temsilcileri, maçların oynandığı dönemde oyuncuların maçlara olan konsantrasyonu 
etkileyecek şekilde oyuncularla iletişim kuramaz; telkinde veya tekliflerde bulunamaz. 

13.8. Oyuncu Temsilcileri, TBF tarafından açılacak ve davet edildikleri tüm seminer, bilgilendirme 
toplantıları ve eğitim faaliyetlerine katılmak zorundadırlar. 

13.9. TBF, gerekli gördüğü zamanda ve sıklıkta her hangi bir neden göstermeksizin Oyuncu Temsilcisine 
veya onun bağlı bulunduğu kuruluşa faaliyetleri ile ilgili olarak dosyalarını açmasını isteyebilir veya 
denetçiler gönderebilir. 
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13.10. Oyuncu Temsilcileri miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bedeli ödeyerek 
sertifikalarını vize ettirmek zorundadırlar. 

13.11. Oyuncu Temsilcileri 18 yaşını doldurmamış sporcularla ve aileleriyle temsil ve transfer konuları için 
temasa geçemez, görüşemez ve sözleşme imzalayamaz. 

13.12. Oyuncu temsilcileri herhangi bir müzakerede çıkar çatışmasını engelleyecek durumda davranmak 
zorundadır. 

14. Kulüpler: 
14.1. Kulüpler, her sezon bitiminden sonra, transfer döneminde  oyuncu ve/veya Oyuncu Temsilcileri ile 

transfer görüşmeleri yapmaya yetkili en az iki yöneticiyi Yönetim Kurulu kararı ile belirleyecekler ve 
TBF’ye yazılı olarak bildireceklerdir. Bu kişilerden en az bir tanesi idari veya mali yönetici olmalıdır. 

14.2. Kulüpler, transfer görüşmelerinde bulundukları  oyuncular için oyuncunun temsilcisine, her ne ad 
altında olursa olsun, herhangi bir komisyon veya ücret ödeyemezler. 

14.3.  Oyuncu Temsilcisi, hizmetleri neticesinde hak kazandığı komisyonu/ücreti oyuncudan tahsil 
edecektir. 

14.4. Bir oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüp, sporcunun kendisi dışında  sadece oyuncunun Sertifikalı 
Temsilcisi ile görüşebilir. 

14.5. Bir kulübün, oyuncu transferinden dolayı diğer bir kulübe yetiştirme ve geliştirme tazminatı 
ödemekle yükümlü  olduğu durumlarda bu meblağ TBF aracılığı ile ödenecektir. Bu transferden 
dolayı Temsilciye yapılacak ödeme oyuncu tarafından yapılacağı için hiçbir şekilde bu meblağdan 
kesilerek Temsilciye ödeme yapılamaz. 

14.6. Kulüpler, antrenörlerle yapacakları transfer görüşmelerini Sertifikalı Oyuncu Temsilcileri ile 
yapamazlar. Antrenörler, kulüplerle yapacakları görüşmelerde ve sözleşmelerde avukatlar vasıtasıyla 
hukuki destek alabilirler. 

15. Oyuncular: 
15.1. Oyuncular, kulüplerle olan transfer görüşmelerini Kendileri veya Oyuncu-Temsilci belgesi 

imzaladıkları oyuncu temsilcileri vasıtasıyla yapabilirler.  
15.2. Bir oyuncu aynı anda sadece bir oyuncu temsilcisi ile Oyuncu-Temsilci Sözleşmesi imzalayabilir. 
15.3. Oyuncular, Oyuncu Temsilcisi Sözleşmelerini,–TBF tarafından ilan edilmiş transfer dönemi dışında 

olmak ve 15 gün önceden resmi tebligat yapılmak kaydıyla-  Sözleşme’nin herhangi bir zamanında 
tek taraflı olarak sona erdirilebilir. Fesih işlemlerinin  5 iş günü içinde TBF’ ye yazılı bildirilmesi 
zorunludur. Oyuncu temsilcisinin sözleşmeden doğan diğer hakları saklıdır. 

15.4. Oyuncu Temsilcileri sadece oyuncudan komisyon alabilir. Oyuncu temsilciye yapacağı komisyon 
ödemelerini ödemelerin yapılmasından sonraki 10 gün içerisinde ödeme takvimine uygun yapar. 

15.5. Oyuncu, Standart Oyuncu-Temsilci Sözleşmesi imzaladığı oyuncu temsilcisine, hizmetleri karşılığı en 
az %3 (yüzde üç), en fazla %6 (yüzde altı) komisyon ödeyebilir.  

15.6. Oyuncu, kulüp ile yapılan transfer görüşmeleri esnasında transferin gerçekleşip gerçekleşmemesine 
bakılmaksızın Temsilciye, masraf, komisyon veya başka bir adla hiçbir ilave ödeme yapmak zorunda 
değildir. 

16. Cezalar: 
16.1. Bu Yönergede yer alan kuruluş ve kişiler TBF Disiplin Hukukuna ve GSGM Tahkim Hukukuna 

tabidirler. 
16.2. Kendisine sağlanan hak ve yetkileri kötüye kullanan veya bu Yönerge ile belirtilen görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmeyen antrenörler, oyuncular, oyuncu temsilcileri, kulüpler ve/veya 
yöneticileri,  TBF Disiplin Kurulu tarafından  cezalandırılır. 

16.3. Bu Yönergenin amacına uygun yürütülebilmesi için Oyuncu Temsilcileri aşağıda belirtilen yasaklara 
da tabidirler; 
(i) Oyuncu veya Kulüplerle olan görüşmelerde, sertifika sahibi olmayan veya sertifika başvurusu 

reddedilmiş kişilerin hazır bulunmasına izin vermek, 
(ii) Kulüplerle yapılan transfer görüşmeleri sırasında oyuncunun bilgisi ve rızası dışında kulüp 

menfaatleri doğrultusunda oyuncuyu yanlış yönlendirmek. 
(iii) Temsil ettiği oyuncunun hak ve çıkarlarına aykırı olarak her hangi bir kulüpten para istemek 

veya her hangi bir değerli eşya almak. 
(iv) Temsil ettiği oyuncunun, bilgisi dahilinde olan sağlık, askerlik ve sporculuk yaşantısını olumsuz 

etkileyecek sorunlarını kulüpten gizlemek, 
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(v) Oyuncu-Temsilci Sözleşmesinde beraberce tespit edilen hizmet bedelinden daha fazlasını 
almak için girişimlerde bulunmak. 

(vi) Oyuncunun istemi dışında girişimlerde bulunmak ve bu konuda ısrarcı olmak. 
(vii) Kanun dışı uygulamalara girmek ve/veya dürüst olmayan, sahtekarlık, düzenbazlık, yanlış 

temsil ya da kendisinin oyuncu temsilcisi olarak konumuyla ilgili sıkıntı yaratacak veya TBF’ 
nin prestijini zedeleyecek davranışlarda bulunmak. 

(viii) TBF, TBF uygulamaları, TBF’ nin faaliyetlerinde görev yapan hakem ve gözlemciler hakkında 
yazılı veya görsel medyada hakikate aykırı görüş, yorum veya beyanatlarda bulunmak. 

16.4. Disiplin Kurulu, bu durumlarda aşağıdaki cezalardan birini veya birden fazlasını sıra takip etmeksizin 
uygulayabilir: 
(i) Kınama ve/veya ihtar 
(ii) Para Cezası 
(iii) Oyuncu Temsilcisi Sertifikanın askıya alınması 
(iv) Oyuncu Temsilcisi Sertifikasının iptali (Bu cezaya çarptırılan kişi yeniden  hak sahibi olmak için 3 

yıl süreyle başvuruda bulunamaz) 

 

Üçüncü Kısım 
Yabancı Oyuncular 

17. Yabancı Oyuncuların Temsili: 
17.1. Türkiye’ye transfer yapmak isteyen her yabancı oyuncunun Türkiye’de çalıştığı bir sertifikalı oyuncu 

temsilcisi bulunması zorunludur. 
17.2. Kulüpler, yabancı oyuncuların transfer işlemleri için oyuncunun kendisi, oyuncunun Türkiye’de 

sertifikalı olarak faaliyet gösteren temsilcisi oyuncunun yabancı uyruklu temsilcisi ve/veya yabancı 
uyruklu oyuncu temsilcisinin ülkemizde faaliyet gösteren temsilcisi veya ortağı ile görüşme 
yapabilirler. 

17.3. Yabancı oyuncular için ülkemizde doğrudan veya oyuncunun yabancı temsilcisi adına kulüplerle 
transfer görüşmeleri yapacak kişilerin bu Yönerge hükümleri kapsamında alınmış Oyuncu Temsilciliği 
Sertifikasına ve yabancı oyuncu veya yabancı temsilci adına görüşmeler yapmak üzere yetki 
belgesine sahip olması zorunludur. 

18. Yabancı Oyuncu Temsilcisi Hizmet Bedeli: 
18.1. Yabancı oyuncuların transferinde, sözleşme bedelinin en fazla brüt %10’ u (yüzde on) oranında 

hizmet bedeli ödemesi yapılabilir. Ödenecek hizmet bedeli, oyuncunun yabancı uyruklu temsilcisi, 
varsa ülkemizde görüşmeleri sürdüren sertifikalı oyuncu temsilcisinin alacağı toplam miktar olup, 
herhangi bir nedenle veya adla bu oranın üstünde kulüpten ve/veya oyuncudan ilave bir bedel talep 
edilemez. 

18.2. Yabancı oyuncuların transfer işlemlerinden doğan hizmet bedeli ya sadece oyuncu tarafından ya da 
oyuncu ve kulüp tarafından ödenir. 

 

Dördüncü Kısım 
Anlaşmazlıkların Halli  

19. Genel: 
Oyuncu ve Oyuncu Temsilcisi arasında imzalanan Standart Oyuncu-Temsilci Sözleşmesi’nin manası, yorumu ve 
uygulamaları konularında bir anlaşmazlık doğduğu hallerde taraflar  anlaşmazlığın halli için TBF’ye 
başvurabilirler.  

20. Başvuru: 
Anlaşmazlıkların çözümünün talebi halinde Oyuncu veya Oyuncu Temsilcisi’nin ekinde belgeleriyle birlikte yazılı 
başvurusu gerekir. Başvuruda, şikayet nedenleri basit ve anlaşılır bir ifadeyle yer almalı, şikayet konusu ilgili 
hükümler ve talep edilen çözüm önerisi yer almalıdır. 
Başvurular doğrudan veya taahhütlü posta ile TBF’ye yapılacaktır. 



 
 
 

 8

 

BASKETBOL OYUNCU TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ 

21. Başvurunun İşleme Alınması ve Karar: 
21.1. Başvurunun işleme alınabilmesi için; başvurunun usulüne uygun yapılmış, Oyuncu-Temsilci arasında 

geçerli bir Standart Oyuncu-Temsilci Sözleşmesinin imzalanmış ve TBF tarafından belirlenecek 
inceleme harcının TBF’ye yatırılmış olması gereklidir. 

21.2. Kendisi aleyhine şikayette bulunulan taraf, sözkonusu şikayetin kendisine resmi olarak tebliğinden 
itibaren 15 gün içinde savunmasını yapar ve savunmasıyla ilgili belgeleri TBF’ye sunar. TBF gerekli 
gördüğü hallerde tarafları davet ederek görüşür. 

21.3. Dosya, yetkili alt kurullarca incelenmesini müteakiben TBF Yönetim Kurulu tarafından karara 
bağlanır. Karar ilgililere tebliğedilir. 

21.4.  Taraflar için 5105 sayılı  kanunla belirlenen tahkim yolu açıktır. 
 

 
 

BÖLÜM – III  SON HÜKÜMLER 

22. Yönergede Yer Alamayan Hususlar: 
Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında yorumlama ve karar alma yetkisi Federasyon Yönetim 

Kuruluna aittir. 

23. Yürürlük: 
Bu Yönerge, TBF Yönetim Kurulu tarafından yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

24. Yürütme: 
Bu Yönerge hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu yürütür. 

Geçici Madde-1  
Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Oyuncu Temsilcisi olmak isteyen adaylar TBF’ye başvuruda 

bulunacaklardır. Bu kişiler, temsil etmek istedikleri oyuncuların listesini her bir oyuncu için muvaffakat da alarak 
7 gün içinde TBF’ ye yazılı olarak bildireceklerdir. Ayrıca oyuncu temsilciler her yeni sözleşme imzalayıp temsil 
etmeye başladığı oyuncuyu Federasyona 7gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Adaylar, temsil etmek 
istedikleri oyuncularla ilgili  olarak TBF’den Geçici Temsil Belgesi alacaklardır. Geçici Temsil Belgesi’yle temsil 
edilecek  oyuncuların listesi TBF’nin internet sitesinden yayınlanacaktır. Oyuncu Temsilcisi Adayları, Oyuncu 
Temsilcisi Sertifikası almaya hak kazanmaları halinde listelerindeki oyuncularla bu Yönerge hükümleri 
kapsamında sözleşme yapabileceklerdir. . 

TBF başvuru sahiplerine Geçici Temsil Belgesi verip vermemekte serbesttir. 
Geçici Temsil Belgeleri başvuruların sonuçlanmasıyla birlikte geçerliliğini yitirir.  

     Geçici Madde-2 
     Oyuncu temsilcisi olmak üzere başvuruda bulunan gerçek kişiler, başvurularından itibaren 15 gün içerisinde 
dosyalarını tamamlayacaklardır.   
      Bu Yönergeye göre adaylık başvurusunu yapan ancak Sertifika almaya hak kazanamayan kişilerin Geçici 
Temsil Belgesi ile elde ettikleri haklar sona erer.  


