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GENEL HÜKÜMLER
1. Amaç

Bu yönerge, Federasyon tarafından organize edilen sözleşmeli sporğularln yer aldığı ligler dışında ka|an Erkekler ve kadınlar 2. Ligi, BölgeselLigler, yerel Ligler ve yurtiçi Faaliyetlere katılacak sporcuların tescil, lisans, vize ve transfer ile ilgili usul ve esasları belir|emek amacıylahazırlanmıstır.

2. Kapsam

Bu yönerge, tescil edilmiş ve Federasyon tarafından basketbol faaliyetlerine katılımı onaylanmıs kulüpler ve bu kulüplerin bünyesinde yarısmalarakatılmak üzere tescil, lisans, vize ve transfer işlemlerini yapmakla yükümlü sporcuları kapsar,
3. Dayanak

Bu Yönerge; 1l1012014 tarihli ve 29136 müt{errer sayıli Resmi Gazete'de yayımlanaı Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarakhazırlanmıştır.

4. Tanımlar

Bu Yönergede geçen;

Genel Müdürlük

Federasyon

,, Müdürlüğü

Sözleşmeli Ligler

Diğer Ligler

Yurtiçi Faaliyetler

Yerel Lig Faaliyet{eri

Basketbol Müsabakaları

Kulüp

Sporcu

Tescil

İlk-lisans ve Lisans

Transfer

ilişiksiz Belgesi

Geçici Transfer

Sezon

ifade eder.

Spor Gene| Müdürlüğü'nü,

Türkiye Basketbol Federasyonu' nu,

Gençlik Hizmetleri ve Spor iı ııuoı;ıı5unti.

Federasyon taraflndan belirlenen yönerge ve statüye uygun olarak düzenlenen Erkekler ve kadınlar kategorilerindesözleşmeli sporcuların yer aldığı Basketbol Liglerini,

Federasyon taraflndan belir|enen talimat ve statüye uygun olarak Erkekler ve kadın|ar kategorilerinde düzenlenen ve.]i'.;.]];.ı,ır.,- ::):,,,|1|),,:.' , ,,.._. .:,.,- ,.:. ,,t||-=.ı1-1i1;.: liglerİ

Federasyon tarafından belirlenen talimat ve statüye uygun olarak düzenlenen tüm kategorilerdeki Türkiye Şampiyonalarıile bu şampiyonaların alt kademe maçları,

yerel Lig|erde yer alan kulüpler ile Basketbol 1.,2. ve Bölgesel Liglerinde yer alan kulüplerin illerinde katıldıkları tümkategorilerdeki müsabaka, hazırlık ve kamp dönemi ile diğer faaliyetleri,

Basketbol SüPer, 1" 2 ve Bölgesel Ligier, Yurtiçi Faaliyetler ve yerel Lig Faaliyetleri kapsamında düzenlenen müsabakave tüm diğer faaliyetleri,

Tescil edilmiŞ ve FederasYon tarafündan basketbol müsabakalarına katılımı onaylanmış spor kulübü, nü,
Basketbol müsabakalarına katıIan kulüpler adına tescil yaptırarak maçlarda oynamaya hak kazanmıs sporcuyu,
Bir kimsenin basketbol müsabakalarına katılabilmesi için, Federasyona yaptıracağı kayıt ve lisans işlemlerini,
SPorcuların basketbol müsabakalarına katülabilmesini sağlamak amacıyla verilen onaylı belgeyi,
Bir sporcunun basketbol mÜsabakalarında oynayabilmek için her yıl lisansını onaylatmasl islemini,
sporcunun tescilinin bir kulüpten baska bir kulübe aktarılmasını,

Sporcunun tescilli olduğu kulübü gösteren, kimlikle ilgili bilgileri ve kulübün transfer iznini içeren, kulübün mührü ileyetkilisinin veya yetkiliıerinin imzasını taşıyan, sporcunun resmi bulunan bir belgeyi,

Bir sporcunun belirli bir süre iÇin tescilli bulunduğu kulüpten geçici olarak başka kulüpte oynayabilme iznini,
Takımların Yer aldıkları ligdeki faa|iyetler kapsamında oynadıkları ilk resmi karşılaşma tarihi i|e oynadıkları sonkarşılaşmanın tarihi araslnda geçen süreyi,

resmi
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Bir kulüpte tescilli olan sporcu, tescili olduğu kulübün maçlarında oynayabilmesi için;

' 2016-2017 sezonu iÇin 13 yaşına kadar ilkJisans, 13 yaşı sonrası ise lisans sahibi olması,
C 2017-2o18 sezonu ve sonraki sezonlar iÇin 14 yaŞına kadar ilk-lisans, 14 yaşı sonrası ise |isans sahibi olması gereklidir.
ilk-üisans ile oynama döneminin sonunda, kulüplerin enfazlasekiz ilk-lisansı, lisansa dönüştürme hakkı vardır. kulüplerin bu haktanYararlanabilmesİ iÇin ilkJisanslarını lisansa dönüştürmek istedikleri sporcularının listesini en geç 30 Haziran,a kadar Federasyona bildirmekzorundadır.

Açıklama:

sporcunun yaşının belir|enmesinde oynayacağı sezonun ikinci yılı esas alınır.
örnek:

2016-2017 sezonu için; 2017-13 = 2004 doğumlu sporcular,

2017-2018 sezonu için; 2018-14 = 2004 doğumlu sporcular,

Türkiye Şampiyonası da dahil olmak üzere bu Şampiyonaya kadar bu kategoride düzenlenecek tüm maçlara ilkJisans ile katılabilir.
2017'2018 sezonu iÇin kulübün lisanslı 2004 doğumlu sporcuları için bildirim yapılmasına gerek olmayıp sadece 30 Haziran,a kadar ilk.isanssahibi 2004 doğumlu sPorcular iÇin bildirim yapılacaktır. Kulübe daha once İesciı olmuş 2004 coğumiu lisanslı sporcuları yönergenin diğerhükümlerine tabidir.

5.5- sporcu ilk-lisans ve lisanslarının her yıl vize ettirilmeleri zorunludur
J. Tescil ve Lisans İslemleri

6' 1 ' Tescil ve lisans islemleri Federasyonun Bölge Temsilcilikler kanalıyla ve /veya lnternet üzerinden kulüpler tarafından yapılır.
6'2' Tescil ve lisans iŞlemleri yılın her döneminde yapılır. Tescil, lisans ve vize islemleri cumartesi, pazar veresmi tatil günlerinde yapılmaz. işlemleraÇıklanan tarihlerde belirtilen son gün mesai saati bitimine kadar yapılır. Bu saatten sonra kesinlikle islem yapılmaz.Eğer belirtilen son güncumartesi, Pazar vela resmi tatil gününe denk geliyorsa islemler biİ sonraki iş günü mesai saati sonuna kadar yapılır.
6'3' 

;j,",;:|]..[|ŞİJ,I" ""n' 
islemlerinin YaPılabilmesi ıçin Federasyonun ınternet sitesinden iıan ediımiş Tesciı ve Lisans prosedürünün yerine

6'4' KulÜPler' tescil islemi iÇin gerekli bilgi ve belgeleri lnternet üzerinden ve/veya doğrudan Federasyona ulastırmak zorundadır. Tescil ve lisansişlemleri için gerekli bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir.

a. Tescil Başvuru Belgesi

sporcuya ait nüfusa esas bilgiler ile tarafların tebligat adres|erinin yer aldığı ve tescil is|emlerine başlanması için kulüp ve sporcu tarafındankarsılıklı imzalanmış talepname lnternet üzerinden veya bilgisayara ortamında doldurulur. Daha sonra orijinali sporcu imzasıyla TBF,yegönderilir.

b. Sporcunun vesikalık ebatlarında renkli fotoğrafı

Elektronik ortamda, elden teslim veya posta kanalıyla

c, Fotoğraf ve vatandaslık numarasl yer alan nüfus cüzdanın fotokopisi,

Elden teslim veya posta kanalıyla

d. Sporcunun basketbol oynamasında bir enge| bulunmadığını beiirten; ilk-lisans çıkarmak için çocuk-doktorundan, lisans çıkarmak içinFederasYonun lnternet sitesinden ilan edilmiş muayene ve yapılacax tetkikleri içeren tam i"""ı1ılıtl hastane, resmi kurumdan ve/veyabelirlenmiş doktorlardan en fazla 6 ay içerisinde alınmış sağlık raporu.

Elden teslim veya posta kanalıy|a

e, Federasyon tarafından her yıl için belirlenen tescil bedelin ödendiğine dair banka dekontu
Elektronik ortamda, elden teslim veya faks kanalıyla

6'5' Tescil iŞlemlerine baŞlandığı tarihte 1B yaşını doldurmamlş reşit olmayan sporcuların tescil işlemleri için Madde (6.4,) de istenenİere ilaveoIarak;

a' 
;ffİ::i},.ffH:il,ff[HffJ:ji:,Y*;j=::,?:':":1ll T:::T,_1.I",i:i,:y: vasisi tarafından imzaıanarak, diğer beıgeıerıe birıikte

§:["j:;:T§[,l":Hi,:ili":T"l,.İ:,J]ff:ly:::::lİı:ği$;ffi:,ş:.;LffillT:TJ.,:;:;lffT#[l:
,d,,. r;il;;;;;;;:;,ili:

oecer VelrVAt halnaci iha-,

5.3

5.4.

geçer. velayet belgesi ibrazı zorunlu halleri dışında Medeni kanun hükümleri geçerlidir.
belgesi

gereken spor ahlakl, centilmenlik ruhu ve dopingıe mücaoeıe ı."",ı.,,"o" rJĞ;;;;;ilff;jnT:illil'r'lililffil]}:ili:lzorundadIr.
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6'6' Belge Ve bilgilerde eksiklik olması halinde tescil işlemlerine başlanmaz ve Federasyon tüm evrakları 5 iş günü içerisinde ilgili kulübe geri iadeeder, Usulüne uYgun teslim edi|miŞ belgeler üzerinde 

"n ".L iş günü içinde yapılan inceleme sonucunda bir engel bulunmadığ| takdirdegerekli iŞlemler yapılarak; sporcunun lisansı ilgili ku|übe gönderilir.

6'7' 
i:H;::::iilHil :ffi:ular 

ile özel turnuvalarda müsabakalara katılacak minik yaş kategori sporcular için istenecek belgelerde TBF

7. Yabancı Uyruklu Sporcuların Tescii ve Lisans İslemleri

7'1' 
'' "''l 'r'' ;':::iı tescil ettirilmek istenen yabancı uyruklu bir sporcu (sözleşmeli sporcular hariç) için aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.a. Tescil Basvuru Belgesi

SPorcuYa ait nüfusa esas bilgilerin Yer aldığı ve tescil işlemlerine baslanması için kulüp ve sporcu tarafından karsılıklı imzalanmıstalePname lnternet üzerinden veya bilgisayara ortamında ooıorrrİorıt"n sonra orilinaıi .por", irr"JİıJ;#;;İff
b. Sporcunun vesikalık ebatlarında renkli fotoğrafı

Elektronik ortamda, elden teslim veya posta kanallyla

c. Pasaport fotokopisi ve/veya noter tasdikli tercümesi

Elden teslim veya posta kanalıyla

d' Federasyonun lnternet sitesinden ilan edilmiş muayene ve yapılacak tetkikleri içeren tam teşekküllü hastane, resmi kurumdan ve/veyabelirlenmiş doktorlardan en fazla 6 ay içerisinde alınmış sa6lıt raporu.

Elden teslim veya posta kanalıyla

e, Federasyon tarafından her yı| için belirlenen tescil bedelin ödendiğine dair banka dekontu
Elektronik ortamda, elden teslim veya faks kanalıyla

7 '2' KulüPlerin alt YaPı kategorilerinde Yer almak üzere 'l8 yaş altındaki yabancı uyruklu sporcular için tescil iş|emi yapılmaz.
İstisna :

(1) Kulüp|er Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Makedonya, Kosova ve Bosna_HersekCumhuriyetlerinden bir (1 ) sporcunun tescilini yaptırabilir.

Bir ku|übün haktan yararlanabilmesi için bu cumhuriyetlerden gelecek sporcunun;
a' Türk asıllı o|masl Ve YaŞlnln alt yapı kategorilerine uygun olması, (yaş kaydının bu cumhuriyetierde bulunan Türk Büyükelçi|iğince

:§ffiilli 
olmasl gereklidir, sporcunun yaş kaydında herhangi bir tashih tespit edildiği takdirde sporcu ve idareci Disiplin kuruluna

b. Ülkemizde bir eğitim kurumuna kaydının yaptırılmıs olmas|,

c- Türk vatandaŞlığı iÇin baŞvuruda bulunmuŞ o|ması, (Türk Vatandaşlığı için başvuruda bulunulan sporcu eğer bir takvim yılı süresisonunda Türk VatandaŞlık hakkınl elde edemez ise bu sporcu, bu tarihten itibaren Türk Vatandaşı olana kadar bu tesci|i askıyaalın ır.)

gereklidir.

Fİrlİİ:ffi.Tffit§lTfrİ|:İr:':İ:nillitakımlannda her hangi bir kategorisinde resmimüsabaka kadrosunda yer aımıs ve

(2) Ailevi ve/veYa özel sebePlerden dolaYı ülkemizde ikamet eden yaşı minik, küçük, yıldız ve genç kategorilerinde oynamaya müsait, üstmaddede belirtilen ülke vatandaŞı dıslnda kalan yabancı uyruı<ıu sporcular Federasyon yöneti-m Kurulu kararıyla tescil edilebilirler.
Bir sporcunun bu haktan yararlanabilmesi için;

a. Yaşının alt yapı kategorilerine uygun olması,

' İJrxil'r"Jj:';r"r:',['fff"5n 
en az bir kiŞinin çlışma izninin bulunması, (aile bireylerinden herhangi birinin TC vatandaşı olması

c. Ü|kemizde bir eğitim kurumunda kayıtlı olması,

gereklidir.

Bu durumda olan sporcuların aileleri yukarıdaki şartlar| belgeleyen dosya ile birlikte doğrudan yönetimFederasyonun ilgili kurulları tarafından incelenir ve gerekli görülmesı naıinoe ek belgeler istenebilir. Ayrıcave/veya anne, baba veya vasisi ile görüşme yrpr, Ğl"olnde bulunabilir.
Yapılan inceleme sonunda Yönetim Kurulu başvuru sahibinin talebini kabul Veya reddedebilir.

(3) K,K,T,C, vatandaŞı olan sporcular, Tü*iye Basketbol Federasyonu ve K.K.T.C. Basketbol Federasyonude bir kulüpte tescil olabilirler.

Sicil Lisans Yönergesi
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yukarıda belirtilen Şartlar dahilinde sporcunun ülkemizde tescil edilmesinin uygun görülmesi halinde kulüp 6. Maddede istenen belgeleritamamlar ve tescil iŞlemi YaPılır. Tescil talebi Federasyon Yönetim Kuru|u tarafından uygun görülmeyen yabancı uyruklu sporcularıntescil işlemi yapılmaz.

7,3, Yabancl uYruklu sPorcuların tescİl, vize ve transfer işlemleri sadece İstanbul'da kurulu merkez ofisi tarafından yapılır.

7,4, Sözlesmeli Yabancı sPorcu transfer iŞlemleri "Sözleşmeli Sporcular Tescil Lisans ve Transfer yönergesi,, gereğince yapılır.

7,5, Madde 7,2, ('1 ) de yer alan ülkeler de dahi| olmak üzere her hangi bir ülke Vatandasl iken sonradan Türk Vatandaşlığına kabul edilmiş 18
Yasının altındaki sPorcu|arın tescil iŞlemleri iÇin Türk mi|li takımlarında oynamasında sakınca olmadığına dair daha önce vatandası olduğuülkenin federasyonundan ve transfer işlemlerinin uluslararası me\.zuata uygun olarak yapıldığına dair FlBA,dan allnmış belgeler istenir.

8, Yurt Dısında Tescil Edilmis Türk Vatandaşı Sporcuların Tescil ve Lisans işlemteri
yurt dısındaki bir spor kulübüne tescili bulunan Türk vatandaşı sporcuların Türkiye,deki kulüplerde tescil olabilme|eri için bağlı bulundukları kulüpteniliŞiksiz belgesi velveYa o ülke Federasyonundan veya izin vermeye yetkili makamdan izin belgesi almaları zorunludur.

9. Vize İşlemleri

9,1 , SPorcular, basketbol maÇlarında Yer alabilmeleri için her sezon lisansların ı Federasyona vize ettirmek zorundad ırlar.

9,2, Vize islemleri 0'1 Temmuz tarihinde baslar ve takip eden yılın 30 Haziran tarihinde sona erer.

İstisna:

belirlenir.

9-3. SPorcuların lisanslarının vize islemlerinin yapılabilmesi için ku|üpler tarafından;

a, SPorcunun basketbol oYnamasında bir engel bulunmadığını belirten kurum veya doktordan alınmıs sağlık raporunu,

İstisna:
18 YaŞını tamamlaYarak her hangi bir kulübün büyükler kategorisinde oynamak üzere |isansını vize ettiren veya transfer olan sporculardanMadde 6.4.d de belirtilen koşullarda sağılık raporu istenir.

b. Federasyonun her yıl için belirleyeceği vize bedelini ödedİğine iliskin makbuzu,

ibraz etmeleri gerekir,

Ayrlca;

a, yabancl uyruklu sporcularln vize is|emlerinde yukarıda belirtilenlere ek olarak, bu sporcunun en az bir yıl süreli ikamet teskeresi içinuzatma başvurusunda bulunma dilekçesi veya öğrenci belgesi vermesi şarttır.

b, iık lisans yaŞındaki sporcularln vize is|emlerinin yapılabilmesi için ayrıca veli izin belgesi istenir.

10. Vizeli Lisans Saysı

10"1 , Kulüpler her sezon iÇin faaliyetlere katılacakları her kategoride en f azla aşağıda belirtilen sayıda sporcu lisansı vize ettirebilirler. 8u sayıya yeniyapılan tesciller, geÇici transferler ve vizeye davet için noter kanalıyla yrp,ı.,ş tebligatlar da dahildir.

Kategoriler için Yarısma Yönergesi esas alınır.

Kategori

Minikler(l1yaş)

Minikler (12 yaş)

Küçükler (13 yaş)

Lisans Türü

ilk-Lisans

Vize ettirilebilecek sayı

LimİtSiz

Küçükler (,t4 yaş) Lisans

Yıldızlar (15 ve 16 yaş) Lisans

Gençler (17 ve 18 yaş) Lisans

Ümitler (19, 20 ve 21 yaş) Lisans
Büyükler Lisans

kulüplerin müsabakalara "yerel Ligler Müsabaka yönergesi" kapsamında herhangi bir kategoride birden faz|a takım ile
ettirebilecekleri lisans sayısı % 50 oranında artırılır.

ümitler kategorisinde faaliyette bulunulmaması durumunda verilen lisans hakkı kullanılamaz. V.ı Pİ,t;,s;"j
Lisansların, kulübün en geÇ ilgili kategoride il birinciliği fikstüründe ilk hafta oynadığı müsabaka tarihine kadar
Llsanslarln, kulubun en geÇ ilgili kategoride il birinciliği fikstüründe ilk hafta oynadığı müsabaka tarihine kadar vizeettirilmesi veya vizeye daı,edilmek üzere noter kanalıYla tebligat yapılması gereklidir. Noter kanalıyla davet üst üste iki sezon için yapılabi|ir.

BelirlenmiŞ sayıda lisans vizesi yaptırmış bir kulüp yeni bir lisansı vize ettirmek Veya yeni tescil yaptırmak il vğ vlzcettirmiŞ lisanslardan birini iPtal ettirmesi Veya noter kanalıyla yapılmış tebligatla vizeye davetten feragat etmesi gerekir. yeni sporcuya vizeiŞlemi YaPılabilmesi iÇin vizesi iptal edilen sporcunun lisansının iade edilmesi gereklidir.

ilk-Lisans Limitsiz
İlk-Lisans ve Lisans 16

16

16

16

16

16

10.2.

10.3.

Sicil Lisans Yönergesi _6- YlK:21.06.2015
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İstisna:

(1) 
,T"ilil ffi:li|l5;ffH:!|:.]:T}ff ;:;ilHffi:: 

vize say sından otomatik oıarak düser. Bu durumda kuıüp başka bir sporcunun

o' 
:"".':;'"'::1H;"J: jilT;:L'*il:H|;:xr,,:il$,ilJ önceki kuıübü adına maçıara katı|mak isterse bu sporcunun vizesi

'10'4' KulüPleri taraflndan' lisansları sporcunun oYnadığı yaş kategorisinde düzenlenen il Birinciliği karşılasmalarının ilk müsabakası tarihine kadar:l,Tff'ij[",J."J;"#":!:i}fi:;;?:1ji:1""#;";;;;;;;;, *,"'.,,r,. yapıım s t"oıig"tıJ ,i,"ye davetinden feragat ediıen sporcuıar azu
11. Silahaltına Alınan Sporcular

1'1"1' Her hangi bir kulüPte tescilli iken silahaltına alınan sporcu|ar bu dönem içinde askeri güçlerin takımlarında yer alabilirler. Sporcu terhisedildiğinde askerlik hizmetinden önce tescilli olduğu kutübüne oöner. Terhis işlemi ."ron ,çrİu gerçekleştiğinde askeri güç takımlarında yeralmış olması, aynl sezonda kendi veya transfer olduğu kulübünde müsabakalara katı|masına engel olmaz.
1 1 '2' Silahaltında ilk kez askeri güÇler adına tescil olan sporcular terhislerinden sonra her hangi bir kulüpte bir belge ve kosul aranmaksızın yenidentescil olabilirler.

" ' ;i;Ji:'#; ;lilfl1,1*,'-1iltşl ',:::i];i"l iiliTj;lş:.:*, 
yasantııar na devam edip etmediğine bakıımaks* n siıahaıtına aıınmadan

11'4' Muvazzaf subaY, 
:stsü:bay, 

askeri okul öğrencileri, uzman çavus, er ve erbaslar askerlik süresince askeri güçler haricinde kalan kulüplerdeTürk Silahlı Kuwetleri iÇ Hizmet Kanunu'n] uygun olarak izin almalarıhalinde tescil olabilir ve bu kulüpler adına yarısmalara katılabi|ir.'1 1'5' yaş sınırı üzerinde kalan ve transferinde her hangi bir engel bulunmayan sporcuların transfer işlemi terhislerini takiben yılın her dönemi yapılır.11'6' s.P-l::i-lrai'l'terhismahiYetindeki izinlerindetescil,vizevetransferişlemleri yapılır.Ancaki]]!ı:.ji],.];]:],terhisolmadan 
oynayamazlar.12. Feshedilen veya Basketbol Şubesi Kapanan Kulüpler

Feshedilen veYa basketbol Şubesi kapatılan kulüplerdeki sporcu tescilleri ipta| olur. Bu sporcular başka bir kulüpte yeniden tescil olabilirler. Fesih
edilen kulüP adına o sezon resmi müsabakalarda oYnamış olan sporcuların durumu yönetim Kurulu ürafından incelenir ve aynı sezonda baska bir:İHj:]İll::İjİlTff':r"rlverıen sPorcuıara Yeni lisans verilir. izin veriımeyen sporcuıar r".on ,onrn, kadar başka bir kuıüp adına ıisans

13. Birleşen Kulüplerin Sporcuları

Birleşen kulüplerin sporcu tescilleri yeni kulübün ..

tamamlanıncaya ıaoar ı<uıopıerin bi.eime o.."ri.oJ*1",,lİİİffi;"İ'I'#:jil}ffi;lilJ:iffill"sı halinde vizeıi ıisans say|s|, o sezon

ıkinci kısım

Transfer
14. Transferin Temel İlkelerl

Transfer iŞlemi, her hangi bir kulüpte tescilli olan sporcunun tescil kayıtlarının baska bir kulübe aktarı|masıdır.- ırcular, tesci|li bulundukları kulüplerinden;

a- Tescilli bulundukları kulüpten ilişiksiz Belgesi almak yoluyla, (serbest Transfer)
b, Bu yönerge hükÜmleri kapsamında oluşan koşuIlarla, (Koşullara Bağlı Transfer)

transfer yapabilirler' sporcular her iki yolla da yapacakları transferlerde Federasyon tarafından her sezon için belirlenmiş koşulları yerine getirmekzorundadır.

Transferde YaŞ düzeltmeleri dikkate al|nmaz, Her sporcu, geçici transfer veya ikinci lisans hariç bir sezonda ancak bir kez transfer yapabilir.15. TransferYasağı

]ff:[iH;:[,jJi[:TJi.jİ;İ;Jffi:;:iiil::::ili}H:,J::,:T,-ıükıerini yerine getirmeyen, geciktiren veya yan ıtıcı davranışıarda buıunan

16. Transfer Dönemi
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Gerekli görülmesi halinde transfer tarihleri Yönetim Kurulu kararlyla değistirilebilir.

1 7, Sporcuların Transferi

17.'1- Serbest Transfer

17'1 '1 ' Erkeklerde 22,bayanlarda 20 yaŞ sınırı altında kalan sporcular, Kosullara Bağlı Transfer ha|i hariç sadece kulüplerinden i|işiksiz belgesiaImak yoluyla transfer yapabilirler.

İstisna;
yer aldığı lig ayrımı yapılmaksızın düsen takımların sözlesmeli sporcu|arının transfer işlemleri için sözleşme hükümleri geçerlidir

17'1 ,2, Erkeklerde 22 baYanlarda 20 yaşını doldurmus sporcu|ar, transfer döneminden 15 gün önce Federasyon tarafından belirlenecek malivecibeleri Yerine getirmek suretiyle kulüplerinden ilişiksiz belgesi alabilirler. Mali vecibelerini yerine getirmesine rağmen kulübünden i|isiksizbelgesi alamayan sporculara bu belge Federasyon tarafından verilir ve transfer işlemi yapı|ır_

İstisna:

Genç taklm yaşını do|durmus bir sporcu, Erkeklerde 22bayanlarda 20 yaşını doldurmadan her hangi bir nedenle transfe(geçici transferhariÇ) yapmıŞsa daha sonrakİ senelerde herhangi bir koşul aranmakslzln transfer yapabilirler.
17,1,3, ilk-lisans ile oynama hakkl olan sporcular, bu dönemin son senesi hariç, dönem içinde serbest transfer yapabilirler.

ilk-lisans ile oynama döneminin son senesinde, kulüpleri tarafından seçilerek isimleri Federasyona bildirilmiş sporcular haricinde kalanlar

;"Jff::jİHl"jrJ:-:;T;:::'"'Bu şekilde serbest transfer naıı<ı'ı<azanm;; ;;;;;tekıerine bağıı oıarak tekrar aynı kuıüpte

,7.2. Koşullara Bağlı Transfer

Erkeklerde 22, baYanlarda 20 YaŞ sınırı altında kalan sporcular, aşağıda yer alan sartların kapsamına girmeleri halinde kosullara bağlı transferhakkından Yararlanırlar. Bu haktan yararlanmak isteyen sporcu lar yararlanacakları koşulları be|gelemek =;J;;;;;. 
| !ql|l luÇ AvŞullğl

a. Yüksek Öğrenim Hakkı Kazanım ile Transfer

Merkezi sistemle Öğrenci yerleştirme sınavı sonucunda, kulübünün bulunduğu ilin dışındaki bir ilde ve en az B yarıyıl süreli fakülte veyaYüksekokulda öğrencilik hakkını kazanan Ve kesin kayıtlarını yaptıran sporcular, Federasyonun belirleyeceği bedeli ödemek suretiyle ve baskaca bir

ı""::;flli:i'ii;Tffillılı 
okulun bulunduğu ildeki bir kulübe transfer yapabilirler. sporcular kesin kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren ilk alt ay

Açık Öğretim Fakültesi yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarının dısındadIr.

sporcunun kulübünün ilinde Beden Eğitimi ve spor yüksek okulu bulunuyorsa, baska bir ildeki aynı tür bir yüksekoku|a kesin kayıt yaptlrllmls olmaslveya üniversite|erarası yatay geçiş, bu yolla transfer hakkl kazandlrmaz.

Her sporcu üniversite yolu_ile transfer hakkını 22 yasını tamamlayıncaya kadar ve ancak bir kez ku|lanabilir_ Bu şekilde transfer olan sporcular, iki yllsüre ile' yeni transfer olduğu kulübün kapanması veya müsabakalar katılmamasl, sporcuya ilişiksiz belgesi vermesi ve geçici transfer de dahil olmaküzere il dıŞındaki baŞka bir kulübe baŞka transfer yapamazlar. Bu haktan yararlanarak transfer yapmıs olan sporcular transfer oldukları tarihtenitibaren iki Yı| iÇinde bu hakkı ku|lanmadan önce tescİlli bulunduk|arı kulüpten tin aımax koşulu ile il dısı transfer yapabilirler.
Merkezi Sistemle Öğrenci YerleŞtirme Sınavı Yolu ile transfer hakkını kullanmış sporcular, bu süre içinde veya sonunda Basketbol Süper, 1. ve 2.'' lerınde takımı bulunan kulüplerden biriyle söz|eşme imzalayacak olursa altyapıdan yetiştikleri kulübe Federasyon tarafından belir|enen bedeli:mek zorundadır.

SözleŞmeli sPorcuların oYnadığı liglerde yer alan takımların alt yapılarından yetişen ve sözleşmeye davet editdiği halde sözlesme imzalamaktanimtina eden erkek sporcular yirmi üç (23) kadın sporcular yirmi bir (z1) yaşıniooldurana kadar hiç bir kulüp i|e anlaşma yapamazlar.Bu durumdaolan ve üniversite kanalıyla transfer hakkını kazanmlş sporcular, transferden önceki kulübü izin vermediği takdirde 2 sezon boyunca herhangi birkulüple sözleşme yapamaz veya hiçbir koşulda sözleşmeli liglerde oynayan kulüplerin A Takım kadrolarlnda yer alamazlar.
b. İlk ve Orta Öğrenim Yolu ile Transfer.

velisi veya vasisinin emeklilik veya resmi kurumlar içi tayini veya sporcunun kendisinin Merkezi sistemle öğrenci yerleştirme sınavı sonuçlarınabağll olarak ikamet ettikleri ilden baŞka bir ile tasınması gereken sporcular Federasyon tarafından be|irlenecek bedeli ödeyerek transfer yapabilir. Birsporcunun bu Yolla transfer YaPabilmesi iÇin, son tescilli olduğu kulübün jtiraz etmesi ha|inde, sporcunun bu yolla transfer yapabilmesine aitkoşullarının oluşup oluşmadığl Federasyon tarafından lncelenir. koşulların o|uşmadığına kanaat getiri|mesi halinde transfer izni verilmez.
Bu yolla transfer yapan sporcu|ar;

' Yeni transfer o|dukları kulüp izin verse dahi öğrenim süresi boyunca il d,s| transfer yapamazlar.
' Transfer olmadan önce ilk tescilli oldukları şehre tekrar dönmeleri halinde tescilleri otomatik olarak ilk
' Bu süre iÇinde veya sonunda Basketbol Süper, 1. ve 2. Liglerinde takımı bulunan kulüplerden biriyleolduk|arı eski kulüPlerine Federasyonun belirleyeceği bedeli ayrıca ödemek zorundadır.

c. Kadro Yoğunluğu Nedeniyle Transfer

kulübüne

KulüPleri tarafından lisansları sporcunun oynadığı yaş kategorisinde düzenlenen il Birinciliği karsı|asmalarının ilk müsaettirilmeYen sPorcular Federasyonun belirleyeceği bedeli ödemek suretiyle ve başka bir belge aranmaksızın, transfer hakkı
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YaPılmls tebligatla Vizeye davetinin geri alınması halinde her hangi bir kosul aranmaksızın o sezon için vizesinin iptal edildiği kulübünde;

('1) Resmi müsabakalarda yer almamışsa derhal,

(2) Resmi müsabakalarda yer almışsa müteakip sezon,
başka bir kulübe transfer yapabilir.

Bır sporcu' vizesi yapıldığl sezon içerisinde bir kategoride kulübünün yapmış olduğu resmı müsabakaların en az ikisinde oynatılmamıssa (i,l.

Yolla kazanılmıŞ transfer hakkı daha sonraki sezonlara tasınamaz. sporcu|arın istemleri ile lisanslarını vize ettirmemesi veya maçlara çıkmaması bu
llil:ıfi:Ha:hff:::r."jffi, kulüpıer sporcuların istemleri dahilinde maçlara gelmediklerini noter kanalıyla yapılmıs tebligat ve resmi

]ff..Jlll,?iill::il;liffiH'.lffi,H,lij:Tlş-L:i;il:;ff;ffiili",i bir birini takip eden iki sezon resmi yarşmaı arda yeraımamıs

d. Kulüplerin Faaliyet Zafıyeti Nedeniyle Transfer

Her hangi bir kategoride basketbol faaliyetlerine kalılmayan, çekilen veya katılıp da liglerden ihraç edilen kulüplerin, faaliyetlerde yer almadlklarlkategori yas gurubunda bulunan sporcularl her hangi bir koşul ,rrnr.kr,r,n başka bir kulübe tiansfer yapabilir. kulübün baska bir kategoridefaaliYetlere katılıYor olması transfer hakkını engellemez. Bu transfer hakkı müteakip sezonlara taşınamaz.
GeÇici transfer YaPmlŞ ve transfer YaPtığı kulübü adına resmi müsabakalarda oynamış o|an sporcular bu haktan yeni sezonun transfer döneminde,ıararla n ırlar.

Büyükler kategorilerinde müsabakalara katılmayan Veya katıllp da ligden ihraç edilmiş olan kulüplerin genç takımda yaşı dolan sporcuları her hangibir kosul aranmaksızın başka bir kulübe transfer yapabilir. kulübün yeni sezonda Büyükler kategorisinde müsabakalara katılmak üzere basvuruYaPmasl halinde sPorcular bu haktan Yararlanamaz. Büyükler kategorisinde katılmak üzere başvuruda bulunan kulüpler;- iı tertıp komiteleri tarafından belirlenmiş son basvuru tarihine kadar başvurularlnl yapmlş ve yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalarl,' Resmi müsabakaların baŞlama tarihi dikkate alınmaksızın sezon boyunca sporcularının form durumlarını korumak üzere lisans|ıantrenörler denetiminde düzenli antrenman yapma imkanı sağlamaları,
' Basvuru yapt|klarl sezonda Büyükler kategorisinde maçlara katılmaları Ve ligi tamamlamaları gerekir.

BüYükler kategorisinde liglere katılmak üzere baŞvuruda bulunmuş kulüplerin ilgili sezonda bu kategoride maçlara kat|lmamaları veya her hangi birnedenle ligden ihraÇ edilmeleri halinde; bir önceki sezon itibariyle yaşı genç takımda dolmuş (19 yas! soz konusu sezon sonunda genç takımda yaşüdolacak (18 YaŞ) ve bir sonraki sezon genÇ takımda son sezonu olacak olan (17 yaş) spoi"ulr,İ neİ nang; bir koşul aranmaksızın başka bir kulübetransfer yapabilir-

KulÜPlerin "Yerel Ligler Müsabaka Yönergesi" kaPsamında iı.'; ı:,:ıı." :-,ı ü:;"--, i, birden fazla takım i|e katılacağını bildirmesine rağmen ikincitakımla müsabakalara katılmayan kulüpler, ilk müsabaka *'h'noln ,,,o.r.n on gün içinoe kendilerine ek tanınmış vizeli lisans saylslnl i|gili kategoriiçin belirlenmis vizeli İisans saylslna düşürmek zorundadır. yeni bildirim dışında kalan sporcular, lisanslarl vize ettirilmis dahi olsa başka bir kulübetransfer YaPabilirler, on gün içinde bildirim yapmayan tuıtpıerin o ı<aİ;;;;;,;u, sporcuları transfer hakkı kazanır.
e. Anlasmazlık Halinde Transfer

/asını doldurmamıŞ sporcuların bir kulÜp adlna tescil/vize işlem|eri yapıldıktan Sonra Ve resit olmadlklarl dönem içerisinde;, Tescil öncesi kendilerine verilen yazılı taahhüt|erin yerine getirilmemesi,
' MaÇ' antrenman veya kulübün diğer faa|iyetleri esnasında kulüp yönetim i velveya antrenörleri tarafından onur kırıcı davranlslardabulunulması,

' sporcuya sağlanan antrenman imkan|arının yetersiz ve gayri sıhhi şartlarda olması, ehil olmayan veya belgesiz antrenörler tarafındançalıştırılması veya antrenman saatlerinin sporcunun eğitimini olumsuz etkileyecek makul saatler dısında olması,
gibi nedenlerle kulüPleri ile anlaŞmazlığa düşmeleri ve olumsuzluk|arın giderilmesi için taraflarca anlaşma zemini bulunamaması halinde sporcu velisi
ŞlX,,"i',l'İ1l"lİff:.'.TJil::il'j:^i,"",ij:i,#:;Tj;*:;H ;'.. ;;;,;,, gerekçeıerinin y"iino" ve yeter|i bu|unması haıinde Federasyon

18. İlisiksiz Belgesi ve Muvafakatname

sporcular transfer yapabilmek için kulübünden ilişiksiz belgesi almak mecburiyetindedir. Her kulüp, transfer yasını dolduran

;::il:i:Hil::lfffi:.T":T:::H,,,.:::lli::::'.,,1,,.y::il,l-o,."1;:;";"-;l]ı,,i, günü içinde iıişiksiz beıgesinivermek zorund,Yerine getirilmediği takdirde, bedeıin yatırııdıgına iıişıin iein;;,; ;;,;;;J;r';;Xl}j#Jr:;oe 
lllŞlksiz belgesini vermek zorundadır. Bu

,e iıeriki r,,,.rf,ffi'Xrr"#*-edilebilir. Bu helnanin 
^a^Adi ^ı^hiı_^^| ı^:_ !|!_!, . . .

{}of'-'

;ffi ;ffi ::,;},ffi ,i::,T,il,H.:yönetimlerin değişmesi ile geçerliliğini yitirmez.
- ,ı}.

19, Yurt Dışına Gidecek ve Yurt Dısından Gelecek Sporcu|ar t 1;*;;Ç"15O-ti.5,.i,;,;)
19.'1. Baska iilkalaıa +raa-.^-^ı^^^ı- _-_ §:..]'" ğ,i}, ii

lerindenilişiksizbelgesive/veyaFederasyondanyazlıizinalmalarl,o,,"l};İ
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19.2. Türkiye'de her hangi bir kulüpte tescilli olan sporcular;

' :İJ:lğ:;ffiJ:İ"Jl*Y;Hğu_ 
kulübünden iliŞiksiz beigesi alması ve federasyonun izni iıe yurt dısına transfer o|muş ise geri dönüşünde

b' TürkiYe' de tesci|li bulunduğu kulübünden iliŞkisiz belgesi almadan ve federasyonun izni olmaks ızın yurldısında tescil o|muş ise geridönüŞünde TürkiYe' de tescilli bulunduğu kulübe döner ve tuıılounün izni olmadan başka bir kulübe transfer olamaz

"' ;:T,,'.:,J::,T"::]ff:Y[il;';;::?.;j,.ffj:*1[1,; ff:Hil.::l"ffiffi, buıunduğu/vatandaşı oıduğu üıke federasyonundan veıveya

20. Yabancı Uyı.uklu Sporcuların Transferi

;jf,}:::#İlT-İ[X,:İlJ}:,Tr"o"""ı uYruklu bir sporcu, Türk sporcuıarın bağıı oıdukıarı kuraııa uygun oıarak transfer yapabiıirıer. Gerekıi

21, Birden Fazla Vatandaslık Hakkına Sahip Sporcuların Transfer İslemleri
Birden fazla vatandaşlık hakklna sahip sporcular ilk tescilde hangi vatandaslık haklarını kullanmak istediklerini noter kanallyla yazı|ı olarak beyanederler' o tarihten sonra Federasyon nezdindeki tüm işlemleri o, i"v"nir,* dayalı o|arak yapılır- Herhangi bir neden|e ilk tescil yaptlklar| tarihte bu
beyanı vermeyen ve birden fazla vatandaslık sahibi olan sporcular için i* tesciı oldukları vatandaslığa bağ|ı olarak işlemler sıirdürülür ve hiçbirŞekilde değiŞtirme YaPılamaz, Bu durumjaki sporcular, ilk tescili ,rr,,n,rr, **..or;;; ;.-#İ"İazandıklarını gösteren beıgeler ile birlikte,
Federasyon nezdindeki işlemlerini hangi vatanoaşlığa bağ|l oıarat süjtiiecexıerinı, ilk tescil dönemi öncesinde noter kanalı ile bildirirler.Türkiye cumhuriyeti vatandaşlık hakkını elde etmis olan sporculara bu madde uygulanmaz.
2. Geçici Transfer

22'1' Basketbol 2' Ligi' Bölgesel Lig ve Yerel Lig kulüPleri adına tescil, lisans ve vize islemlerini tamamlamış bir sporcu, işlemlerini tamamladıktan
ğH:g İİfffiffi ff[ffi:;Şİg:*r:*;" ;;Ş; ıisans nı iade etmesi haıinde başka bir Basketboı süper 1. , 2. ıigi,

22'2' GeÇici transfer iŞlemleri FederasYon tarafından geçici transfer dönemi öncesi belirlenen Federasyon payının ödenmesi kosulu ile yapı|ır.22'3' Bir sporcunun transfer döneminden önce kulübü adına resmi müsabakalarda oynamış olması, geçici transfer yapmasına engel deği|dir.

" ' :ff';l[ilJ:lJ::::f 1TJl::Jİi#ffiff,l1[.:",on 
ile sınırlıdır. Geçici transfer yapan sporcular sezon sonunda eski kulüplerine dönerler Ve

22,5, Bir sporcu, aynl sezon içerisinde bir kez geçici transfer yapma hakkına sahiptir.

"' i"o',.İ',ll1§l"J;xt [iJ...............;'Jlanarak 
bir kulübe transfer olmuş sporcunun tescilli olduğu kulübü taraflndan vizesinin iptal edilmesi durumunda

Böyle bir durumda sporcu;

a, GeÇici transfer olduğu kulüp adına resmi müsabakalarda oynadıysa sezon sonunda,
b' GeÇici transfer olduğu kulüp adına resmi müsabakalarda oynamadlysa derhal başka bir kulübe serbest transfer yapma hakkı kazanır.22'7 ' GeÇici transferlerde Yeni kulübü adına düzenlenmiş veli izin belgesi ibrazı zorunludur.

]- Basketbol 2' Lig vela Bölgesel Lig kulüpleri adına tescil, lisans ve vize işlemini tamamlamıs sporcu; yine sadece bir kereye mahsus olmaküzere' geÇici transfer ile gittiği kulüPte Yirnıl biı (21j gun tesciiii bulunına§ındaı sonra kulüplerin ,nı.rrr", durumunda ilk kulübünün bulunduğu|l::ffi'J"lJJ:::H§::il:l,#xxixli:li:1;::ff;;;;, il; ni,',Jorn" geridönen,ro,.,.".on, bü kuıüpte tamamıamak zorundad r.

BöLüM - ıı]

SON HÜKÜMLER
23. Belgelerin Muhafazası ve Tescil Süresi
23'1' Tescil ve Lisans iŞlemleri ile ilgili belgeler, Federasyonun merkez ofisinde ve/veya Bölge Temsilciliklerinde muhafazaedilir. sözleşme yapansporcuların islemleri Federasyon merkez ofisi tarafından yapılır ve ilgili belgeler burada muhafa za edili.
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makbuz veya dekont bu belgeler yerine geçer. Bu yolla yatırılan bedelden kulübün Federasyona olan borçları kesildikten sonra kalan meblağkulübün hesabına aktarılır.

25. Yanlış Beyanda Bulunmak

25'1, SPor kulüPleri ve sPorcuların lisans, tescil ve vize islemlerinde yanlıs bilgi ve belgeler sunmaları veya yanlıs beyanlarda bulunmaları halindetescil, vize ve lisans işlemleri Federasyon tarafından bir yıl süre ile askıya alınır, Ayrıca, gerekli görülmesi halinde bu kişiler hakklndaCumhuriyet Savcıl ığına suç duyurusunda bulunulur.

25,2, Basketbol bransında her hangi bir kulüPte tescilli olmasına karsın bu yönerge hükümlerine uygun transfer yapmaksızın durumlarını gizleyereksahte beyan ve evraklarla ikinci kez başka bir kulübe mükerrer tescil yaptıranların ilk tescilleri geçerli sayılır ve buna teşebbüs edenler Disiplinkuruluna sevk edilir.

25,3, Bir sporcunun, bir kulüpte baŞka bir spor dallnda, tescilli olmasına rağmen, yanlış beyan ile diğer bir kulüpte Sporcu olarak yeni tescil işlemi içinbaşvuruda bulunması veya tescil ettirmesinin tespiti halinde bu sporcunun tescili iptal edilir ve bir sene süre ile tescil işlemleri yapllmaz. Ayrıcaolaya sebep olanlar Disiplin Kuruluna sevk edilirler.

25,4, SPorcunun, kulübü adına tescilli/vize|i olduğu dönem içerisinde başka bir takımın antrenman, müsabaka ve organizasyonlarına katılması vebunun belgelenmesi durumunda disiplin kuruluna sevk edilir.

26. Diğer Yönergelerle Uyum

26,1 , SözleŞmeli sporculara ait iŞlemler için Sözleşmeli Sporcular Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönergesi hükümleri geçer|idir.
26,2, Liglerin tescil Ve ilanından sonra yeni sezonda Sözleşmeli Sporcuların yer aldığı liglerde yer alacak kuİüplerin sporcuları Sözleşme|i sporcu|arLisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönergesi hükümlerine göre, diğer faaliyetlere katılacak sporcuların işlemleri ise bu yönerge hükümlerine göreyapılır,

26,3, SözleŞmeli Sporcuların yer aldığı liglerde iken yeni sezon için diğer veya yerel liglere tenzil olan Veya her hangi bir nedenden dolayı bu liglerde
Yer alacak kulüPler bÜnYesinde bulunan sporcuların sözleşme hükümleri ve süreleri geçerlidir.

27. Diğer Kurumlarla İşbirliği

FederasYon Yönetim Kurulu, |isans Çıkarma ve vize iŞlemled dahil, bu yönergede yer a|an esaslar ve islem|er için il Müdürlükleri, Türkiye Amatörspor kulüpleri konfederasyonu ve konfederasyon üyesi Amatör spor kulübü Federasyonu ile işbirliği yapabi|ir ve bu kuruluslara süresi ve esaslarıbelli bazı yetkiler verebilir.

28. İtirazlar

SPorcu lisans, tescil, vize ve transfer iŞlemleri ile itgili itirazlar kulüp veya sporcular tarafından Federasyona yapılır. itirazın isleme alınması içinFederasYon taraflndan belirlenmiŞ itiraz bedelinin (Federasyon tarafından organize edilen liglerde yer alan sporcu ve kulüpler için 5O0._TL, yerel
Liglerde yer alan sporcu Ve kulüpler için 150.-TL) yatırılması gerekir, Bedel yatırılmadan yapılacak itirazlar kabu| edilmez ve incelemeye a|ınmaz.
Usulüne uygun yapılmlŞ itirazlar Yönetim Kurulu taraflndan o|uşturulacak bir kurul tarafından incelenir. Bu kurul taraflndan hazırlanan rapor Vebedelin iadesi Yönetim Kurulunca nihai karara bağlanır.

29. Yönergede Yer Almayan Hususlar

Bu yönergede yer almayan hususlar hakkındaki kararlar mevcut yasa, yönetmelik ve ulus|ararası kurallara göre Basketbol Federasyonu yönetimKurulu'nca alınır.
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31. Yürürlük

Bu yönerge Spor Genel Müdürlüğünün Internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

32. Yürütme

Bu yönerge hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yürütür.
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