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GENEL HÜKÜ LER

1. Amaç

Bu tallmatln amacl, Basketbol süper ve 1. Ligi müsabakalarlna katllan spor kulüpleri ve kulüplerde yer alan sporculann uyacaklarl sporcu tescil,

lisans, vize, transfer Ve sözleşme ile ilgili usulve esaslarl belirlemektir,

2. Kapsam

Basketbol Süper Ve 1. Ligi müsabakalanna katlan kulüpler ad|na kayltll sporcularln tescjl, lisans, vize, transfer, sözleşme işlemleri ile kendilerine

lisans verilmesinde ve Kulüplerin sözleşmeli sporcularl ile sözleşme kaynakh ilişkilerinde bu talimat hükümleri uygulanIr.

Bu talimat hükümlerine göre işlerİıe tabi olacak sporcular ilgili lig tallmataannda belirtilir.

3. Dayanak

Bu |alimaİ-, 1l1ol2o14 tarihli ve 29136 mükerrer saylll Resmi Gazele'de yaylmlanan Tü.kiye Basketbol Federasyonu Ana statüsüne dayan|larak

hazlrlanmlştla.

4, Tanlmlaİ

Bu talimatta geçeni

Genel Müdürlük : spor Genel Müdü.lüğü'nü,

Genel Müdür : Spor Genel Müdürü'no,

Federasyon : Tü*iye Basketbo|Federasyonu'nu,

F|BA : Uluslararasl Basketbol Federasyonunu

Ligler : Federasyon taraf|ndan belirlenen Talimat ve süatüye uygun olarak düzenlenen Erkekler (Basketbol süper ve Birinci Lig)

ve Kadlnlar (Basketbol süper ve Birinci Lig) kategoİilerinde sözleşmeli sporÇularln yer ald|ğ| Ligleri,

Basketbol Müsabakalarl : Basketbol süper ve 1 . Ligleri kapsamlnda düzenlenen müsabaka ve tüm diğer İaaliyetleri.

Kulüp : Liglerde yer alan spor kulübünü,

Lasans : Basketbol müsabakalallna katllacaklara verilen tasdikli belgeyi,

Tescil : Bir kimsenin basketbol müsabakalarlna katllabilmesa için, Fede.asyona yaptracağl kaylt ve lisans işlem|e.ini,

Vize : Bir sporcunun basketbol müsabakalarında oynamasl için, he. yll lisans yeniletrne işlemini,

Transfer : Bir Şporcunun kulüp değiştirmesini,

sözleşme : sporcunun bİ kulüp ad|na basketbol müsabaka|arına katllabilmesi için kulübü ile aras|ndaka şartlan belirleyen

anlaşmay|,

llişiksiz Belgesi : Bir sporÇunun tescilli olduğu kulübü taraflndan verilen, fotoğrafl ile kimliği bulunan, kulübün transfer izin beyanlnl iÇeren

Ve kulübünün yetkilisinin imzasl ile kulübün mührünü taşlyan belgeya,

lkinci Lisans : Bir sporcunun şözleşmeli bulunduğu ligin alt kategorisinde farkİ bir takımda aynl anda oynayabilmesi iÇin verilen izna,

Geçici T.ansfer : Bir sporcunun belidi bİ süre için tescilli bulunduğu kulüpten başka kulüpte oynayabilme iznini,

sporcu : Basketbol müsabakalarlna katı|an kulüpler adlna tescil yaptrarak müsabakalarda oynamaya hak kazanmlŞ

basketbolcuyu,

Alt yap| sporcusu : 18 ve daha küçük yaş gu.ubu basketbolcularl,

sezon |lgili hgdekı ilk resml müsabakanln oynanmaslndan son resmı müsabaka oynanmaslna kadar geçen dönemt

ifade eder.

BöLüıl - ll

TEsciL, LlsANs vE vlzE

5. Tgscil, Lisans, Başvuru vevlze llgcburiyoti

5.1. Tescil edilmiş sözleşme li sporcuların, Federasyonca yönetileÇek ve yürütülecek basketbol müsabakalanna kah için bu ta|imal

hükümlerine göre sporcu lisan§l almlş olmalarl ve bu lisanslarlnl her y|l vize ettirmeleri zorunludur,

Kulüpler Federasyon tarafından hazlrlanan belgeleri ve diğer matbu formlan kullanmak zorundadlrla.,

Kulüpler her sezon başlnda Federasyon Yönetim KUrulunca te§pit edilen takvim uyannca, ilgili lig

Federasyona iletirler. ü

a l,

5.2.
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6. sözl69meli Türk sporculann T9scil, Lisans vo sözleşme işlemlgri

6.1, Türk uyrüklu sporcu tescil, lisans ve vize işıemleri he.yll Federasyon Yönetim Kurulu taraflndan 1 Temmuz tarihine kadar ilan edilen sözleşme
Ve transfer takvimine uygun olarak yaplllr,

6.2. Basketbol süper ve 1. Laglerinde yer alacak sözleşmeli Sporculann te§cil, lisans ve sözleşme işlemlerinde istenen belgeler ve yapllacak
işlemler aşağldaki gibidir;

a, Bu kategorideki sporcunun kulüp ile yapacağı tek tip sözleşmenin Federasyon taraf|ndan tasdikli su.eta (Tek tip sözleşmeye kulüplerle
sporcu araslnda yap|lacak özel şartlar ilave edilebilir), Federasyon bunun d|şlnda hiçbir belgeyigeçerli kabul etmez.

b. Kulübün idareci veya idarecale.inin sporcu tescil, lisans işlemle.inde Ve sözleşmelerde imza atrnaya yetkilendildiğini go§teren Kulüp
yönetim kurulu kararlnln noter tasdikli sureti,

c. Kulübün sporcu tescil, lisans işlemlerinde ve sözleşmelerde imza atİnaya yetkili klldlğ| idareci veya idarecilerin noter tasdikli imza sirküleri,

lstisna:

Yeni sezonda da aynl yetkili idareci(ler)nin göreve devam etmesa halinde kulüp antetli kağldIna yazllacak aynl kişilerin görevde olduğunu
belirten Ve Kulüp Başkanlnln da imzasl bulunan yazl yeterli olacaktlİ. 6.2.b. ve 6.2.c. maddelerindeka evraklar istenmeyecektir.

d. Federasyona tasdak edilmek üzere ibraz edilen sözleşmeyi imzalamlş bulunan sporcunun, noterden tasdikli imza beyannamesi,

lstisna:

Belge]enn Federasyon slcil Llsans yetkillsl huzürrunda ımzalanmasl durumunda hazlrlanan lmza 8eyannamesl formu kullanlllr

e, sporcunun tam teşekküllü hastaneden, spor yapmaslna mani bulunmadlğ|na dair, birisi kardiyolog d(reri dahiliye uzmanl olmak üzerc en
az iki hekimden alacağı başhekimlik onayh sağllk raporu ve sağllk kurulu taraflndan istenilen kan tahlilleri,

f- lki (2) adet vesikallk fotoğrar,

g. Nüfus hüviyet cüzdanlnün asll veya fotokopisi,

h. Fede.asyon bedelinin ödendiğine dair belge,

Yukarlda istenen belgeler ve işlemler tamamlanarak Federasyona teŞlim edilir, Eksik belgeler ile yap|lan müracaat tarihi esas al|nmaz.
Evraklann eksik bulunmasl ha|inde evraklar ku|übe iade edilir. Sporcunun tescili ve lisansl için teslim allnan belgeler üzerinde yapllan inceleme
sonucunda bir engel bulunmad|ğl taktirde tescil ve lisans işlemlera yapllarak; liŞanŞ ve sözleşme beş (5) iş günü içerjsinde ilgili kulübe teslim
edilir uç (3) nüsha olarak hazlrlanıp Federasyonca tasdik edilen sözleşmelerden iki nüshas|, bir nüshasl Şporcuya teslim edilmek oze.e
Federasyon taraflndan kulübe veri|i.. sözleşmenin sporcu nüshaslnln sporcuya verilmemesi halinde sporcu sözleşmesinin kopyaslnl
Federasyondan talep ederse kulübe yükümlülüğünü yerine getirmesi yazlIl olarak bildirilir ve üç gün süre verilar. sözleşmenin kulüp ta.afından
üç günlük süre içerisinde sporcuya Venlmesl zorunl! olup verilmemesi halinde Federasyon taraflndan bi. kopya sporcuya verilir.

6.3. Tescil, lisans ve vize işlemleri cumaiesi, pazar ve resmitatil gğnleİinde yapllmaz. lşlemler Federasyon Yönetim Kurulu taraf|ndan 1 Temmuz
tarihine kadar ilan edi|en sözleşme ve transfer takviminde belirtilen son 9ün mesai saati bitimine kada. yaplllr_ Eğer belirtilen son gün
cumartesi, pazar veya resmi tatil gününe denk geliyorsa işlemler bir sonraki iş gün0 mesai saati bitiminde sona e.er.

6,4, Kulüp, tek tip sözleşmede belirtilen tarihler arasl geçerli olan Ve Federasyonca belirlenecek asgari koşullar içeren özel sağl|k veya ferdi kaza
sigortasl yaptlrmak ve Federasyon'a göndermek zorundadlr.

?. sözlgşmoli Yabanc| uyruklu spoİculann Tascil, Lisans v9 Vazg l9lemleri

7.1. Yabancl uyruklu sporcu tescjl, lisans ve vize işlemleri Federasyon Yönetim Ku.ulu ta.aflndan 1 Temmuz tarihine kadar ilan edilen Şö2eşme ve
transfer takviminde belirtilen sözleşme yapma dönemi içerisinde Federasyon me.kez ofisi taraflndan yaplllr ve ilgili belgeler burada muhafaza
edilir.

7.2. Basketbol süper ve 1 . Liglerinde yer alacak yabancı uyruklu spo.culann tescil, lisans, vize ve sözleşme işlemlerinde istenen belgeler ve
yaplIacak işlemler aşağldaki gibidir;

a. sporcunun kulüp ile yapacağl tek tip sözleşmenan Federasyon taraflndan tasdik|i sureti (Tek tip sözleşmeye kulüplerle sporcu araslnda
yapllacak özel şartlar ilave edilebilh). Federasyon bunun dlşlnda hiç bi. belgeyigeçerli kabul etmez.

b. Kulübün idareci Veya idarecileri sporcu tescil, lisans işlemlerinde ve sözleşmelere imza atmaya yetkilendirdiğini gösteren Kulüp Yönetjm
kurulu karannIn noter tasdikli sureti,

c. Kulübün sporcu tescil, lisans işlemlerande ve sözleşmelere imza atmaya yetkili klldlğl idareciveya ida.ecalerin noter tasdikli imza Şirküleri,

Istisna:

Yeni sezonda da aynü yetkili idareci(leonin göreve devam etrnesi halinde kulüp antetli kağldlna yazllacak rİg uğunılold
belirten Ve Kulüp Başkanünln da imzasl bulunan yazl yeterli olacak|İ 7 .2.b. ,,ıe 7 .2.c. maddelelindeki ev

d Fede.asyona tasdik edilmek üzere ibraz edilen sözleşmeyi imzalamlş bUlunan sporcunun, sözleşme dön
noterden tasdik|i amza sirküleri.

istisna:

Belgele.n Federasyon sicil Lisans yetkalisihuzurun(la imzalanmasl durumunda hazlrlanan lmza Beyannam
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sporcunun tam teşekküllü haştaneden, spol yapmaslna mana bulunmadlğ|na dair, birisa kardiyolog diğeridahiliye uzmanl olmak üzere en
az iki hekimden alacağl başhekimlik onayll sağllk raporu ve sağık kurulu taraflndan istenilen kan tahlilleri,

lki (2) adet vesikallk fotoğraf,

Pasaportun noıerden tasdikli sureti tercümesi,

Belge asllnln Federasyon'a gösterildaği hallerde, su.etin noter tasdikliolması aranmaz,

"Amerika Barleşik oevletlerinin NBA, NBADL ve WNBA d|şı liglerinden gelen faal sporcu|a. için "UsA Basketball Lette. of clearance"
belgesi. (Bu belge kulüp veya sporcunun kendisi tarafündan temin edilir.)

A.B-D. dlşlndaki diğer ülkeler ile A,B.D."nin NBA, NBADL ve wNBA liglerinden gelecek §porcular için en son lisanslı olduğu ilgili yabancl
üıke federasyonu Veya FlBA' dan alacağl "Letteİ of clearance" belgesi; (Bu belge Federasyon ile, ilgili yabancl ülke Federasyonu araslnda
yapllacak yazlşmalar sonunda temin edilir, Başka hiçbir yolla bu belgenin temini kabul edalmez. Bu belge temin edilinceye kadar lisans
işlemlerine başlanamaz, ancak diğe. belgeler ile yapılan başvuru müracaat tarihi olarak kabul edilir. ABD Basketbol liglerinden transfer
edilen yabancl ülke Vatandaşl sporculardan kendi ülkelerinde |asansll olanlardan "UsA Basketball Letter of clearance" belgesi ve vatandaşl
olduğu ülke Federasyonundan izin belgesi birlikte istenir, Bu belgelerden bİincisa kulüp veya sporcu taraflndan, diğeri ise sadece
Federasyon taraflndan temin edilİ- )

Kulüplerin her yül yabancl sporculan için FlBA'ya ödemeleri ge.eken bedelin ödendiğini gö§terir makbuz,

Yabancü sporcunun en son oynadlğl ülke fede.asyonundan "Letler of clearance" belgesinin istenmesi için doldu.malan gereken talep
form u.

h

k

l. Fede.asyon bedelinin ddendiğine dalr belge,

7.3. Yukarlda istenen belgeler ve işlemler tamamlanarak Federasyona teslim edi|ir. Eksik belgeler ile yapllan mü.acaat ta.ihi esas allnmaz.
Evraklarln ek§ik bulunmasl halinde evraklar kulübe iade edilir. sporcunun tescili ve lisansl için teslim aİnan belgeler üzerinde yapllan inceleme
sonucunda bir engel bulunmadlğl takdirde te§cil ve li§ans işlemleri yapılarak; lisans ve §özleşme beş (5) jş günü içerisinde i|gi|i kulübe imza
karş|llğı teslim edilir. Üç (3) nüsha o|arak hazlrlanlp Federasyonca tasdik edilen sözleşmelerden iki nüshasl, bir nüshas| sporcuya teslim
edilmek üzeae Federasyon taraflndan kulübe verilir Kulüp. sözleşmenın bir nüshaslnl ise sporcuya teslim etrnek 2oaundadlr

7.4. Te§cil, lisans ve vize aşlemleri cumartesi, pazar ve resmitatil günlerinde yapllmaz. iş|emler Federasyon Yönetm Kurulu taraflndan 1 Temmuz
tarihine kadar ilan edi|en sözleşme ve transfer takviminde açlklanan tarihlerde son gün mesai saati bitimine kadar yapılır, Bu saatten sonra
keŞinlikle işlem yapllmaz. Eğe. belirtilen son gün cumartesi, pazar veya resmi tatil gününe denk geliyorsa işlemler bir sonraki iş 9ünü mesai
saati bitiminde sona erer.

7.5, Ülkemizde basketbol oynamak üzere lasans alan yabancl uyruklu spo.Çular için alınmasü gereken çallşma izni, ikamet izni ve vize işlemle.i
kulüplerin sorumluluğundadlr. Kulüp, sporcunun yabancı klmlik numaraslnl Federasyona bildirmekle yükümlüdür,

Kulüp, tek tip sözleşmede belirtilen tarihler aras| geçerli olan ve Federasyonca belirlenecek asgari koşul|ar içeren özel Şağkk veya ferdi kaza
sigortasl yaptlrmak ve Federasyon'a göndermek zorundadlr,

istisna:

Mevzuat ge.eği sporcunun kimlik no iş|emi bitimine kadar poliçe tanzim edilemeyen hallerde sigorta şirketi taraflndan ferdi kaza sigoda
kapsamında olduğuna dair resmi bir yazl sunulmasl halinde işlem yapüllr.

8. Yurt D|şlnda Tescillİ Bulunan Türİ vatandaşl sporcular

8.1, Yurt dışlnda herhangi bir spor kulübüne tescilli bulunan Türk vatandaşl sporculann Tü*jye'deki spor kulüplerinde li§ans çlkartabilmeleri için
bağİ bulunduğu ülke Federasyonundan veya izin vermeye yetkilimakamdan izin belgesj almasl zorunludur.

8.2. Yabancl ülkelere transfer olacak sporculann, her durumda Federasyondan ve/veya gerektiğinde kulüplerinden ilişiksiz belgesi almalan
zorunludur.

8.3. sporcunun yun dlşına transfer yaptlğ| dönemde yürürlükte olan tallmatlara aykln davranarak kulüplerinden izin almadan yurt dlşlna transfer
olan veya yurt dlşlnda basketbol yaşantllarlnl sürdüren sporcular, Türkiye'ye geri döndüğünde eski kUlüplerinden ilişiksiz belgesi almadan
başka bir kulübe transfer olamazlar, lıişiksaz belgesi alarak yurt dlş|na gitta ise Türkiye'deki son kulübü herhangi bir hak iddia edemez.

8.4. Yurt dlş|nda tescilli bulunan Türk Vatandaşl sporcular Türkiye'ye döndüklerinde bu talimal hükümlerine 9ö.e tescil edalarler Ve müsabakala.a
katlllrlar. Bu sporculann tescil, lisans ve vaze işlemleri her yıl Federasyon Yönetim Kurulu taraflndan 1 Temmuz tarihine kadar ilan edalen
sözleşme ve transfer takvimine uygun olarak yaplllr.

8.5. 8ir önc€ki sezon yurt dlşlnda oynamlş veya Tğrk Sporcular için belirlenmiş sözleşme imzalama döneminde herhangi bir kulüp|e sözleşme
imzalamadan yurt dlşına transfer olan sporcular Tran§fer Takviminde belirtilen tarihe kadar yurt içinde bir kulüple sözleşme imzalayabilirler.

Türk sporcular için belirlenmiş sözleşme imzalama döneminden sonra yurt dlşına kansfer olan sporculal aynl r olduklarl
tarihten iki ay (60 gün) geçmeden Türkiye'de bir kulüp jle sözleşme imzalayafiazlar

söz|eşmesi Devam Edgn sporculann vİz6 lşl6mlori

Vize işlemlerj sözleşme dönemi içerisinde Federasyon taraflndan yaplllr.

Vlze işlemlen çln aşağldaki şartlar aranlr

sporcunun tam teşekküllü hastaneden, spo. yapmaslna mani bulunmadlğlna dair, birisi ka.diyolog dağeri d
az iki hekimden alacağl başhekimlik onayll sağlık raporu ve sağllk kurulu tarafından istenilen kan tahlilleri,

ıı
9.

9.1

a
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b. sporcularln kulüpleri ile imzalamlş olduğu tek tip sözleşmenin Federasyonca tescaledilmiş olmasü,

c, sporculann yeni dönem için ardeme planlnln aç|k olarak tip söz|eşmede belirtalmiş olmas|,

d. Federasyon bedelinin ödendiğine dair belge,

9,3. Kulüp, tek tip sözleşmede belirtilen ta.ihler arasl geçerli olan ve Federasyonca beli.lenec€k asgari koşullar içeren özel sağl|k veya ferdi kaza

sigortasl yaptlrmak ve Federasyon'a göndermek zorundadlr.

1o. si|ah Altna Aknan ve sevk Tehir işlemi Yapllan sözl69mğli spoİcular

1o.1. Bir sporcu saleha[lna allnarak aske.i hizmete başladlğlnda kendisi hakklnda tescil, lisans ve vize işlemlerinin doğurduğu hukıJki statü terhis

süresine kadar asklya allnlr.

1o.2. Aksi kararlaştlrllmamışsa, Kulübün Federasyona resmen müracaatl üzerine sözleşme süresi içerisinde silahahna allnmlş sporcu|arın,

silahahna allnmalarl sebebiyle tamamlayamadlklan kalan sözleşme süresi, sözleşme bitim tarihinden itibaren otomatik olarak ŞözleŞme

süreŞine eklenir. Eklenen süre ile birlikte sözleşme bitiş ta.ihi transier dönemi sonraslna isabet eders€ sözleşme süresi kulübün talebi halinde

teskere tarihinden itibaren 15 9ün iç€risinde o sezonun 30 Haziran tarihine kadar uzatlh.. uzatllan sözleşme aynl koşullarta gePrli olacaktlr.

sözleşmesidevam ettiri|meyen sporcula., sözleşme dönemigeçmiş bile olşa istediğikulüple §özleşme imzalayabilir.

1o.3, söz|eşmeli Sporcula. askerlik süresi içinde askeri güçlerin taklmla.|nda yer alabilirle.,

1o.4. SiEh altlna allnan spolculann tescil, lisans ve vaze işlemlerine ait esasla.da bir sorun yaşanmasl halinde nihai karar Federasyon Yönetim

kurulunca verilir.

1o.5. sözleşmeli sporcular Tü* silahll Kuwetleri lç Hizmet Kanunu'na uygun ola.ak izin almalan halinde askerlik hizmetleri süresince sözl€Şme

yaptlklarl kulüplerinin lig müsabakalarlnda yer allrlar ve bu talimatta belidilen haklardan yararlanlrlar.

.lo.6. sevk tehir işlemleri kulüpler taraflndan yaplllr. Sevk tehir işlemi tamamlandlktan son.a sevkine engel teşkil edecek bir durum ortaya Çıka.Şa

kulüp iveda olarak bu durumu Federasyon ve AsAL'a bildirmekle yükümlüdür. Beyanlarda tüm sorumluluk kulübe aittir.

1o,7. sporculann terhis mahiyetindeki izinlerde tescil, Vize ve transfer işlemleri yaplllr- Ancak bu sporcular terhis olmadan oynayamazlar.

Birlogon, Fosih Edilen veya Taahhütleİini Yeİino Gotirmoyen Kuıüplorin spo.cularl

Fesih edalen, hak ettiği halde liglere katllmayan veya basketbol şubesi kapatllan kulüplerin sözleşmeli sporculannın durumlan, başvurulan

üzerine Federasyon Yönetim Kurulu tararlndan değerlendirilir, gerekli görüldüğü takdirde sporculara sözleşmelerinin feshinitalep etme imkanl

tanınabalar

1.1.2. sezon öncesi Basketbol süper ve 1, Liglerine kat|lacaklannl beyan ederek fikstürde yer alan kulüpler, daha sonra resmi lig müsabakalanna

başlamadlklan takdirde sözleşmeli sporcularınln durumlan, başvurularl üzerine Federasyon Yönetam Kurulu taraflndan değerlendirilir, gerekli

görüldüğü takdirde sporculara sözleşmelerinin feshinitalep etme imkanl tanlnabilir. Sözleşmeli Spo.culan geçici transfer dönema sonuna kadar

sözleşme bitiş süresine bakllmakslzln ve kulüp iznine gerek olmakslzln başka bi. kulüple sözleşme imzalayabilarler. Her hangi bir nedenle

spolculannln oynamaktan imtina etmelerisonucu müsabakalara katllamayan kulüpler bu madde kapsamlnda değerlendirilmezler.

,l1.3. Kulüplerin devri ve şirketleşme hususundaki hğkümle. sakİdlr.

1.1.4. Federasyon Yönetim Kurulu taraflndan sezon içerisinde müsabakala.dan men edilen kulüplerin sporcularlnln durumu, sporculann başvurusu

üzerine Federasyon Yönetim Kurulu taraflndan incelenir. Başka bir kulüple yeni bir sözleşme yapmaslna bir engel bulunmayan sporculann

transferine izin verilebilir. Bu şekilde transfer yapmış Şporcular aynI sezon içerisinde başka bir kulüp adına müsabakalara çlkmlş olmasına

bakılmaksEln yeni kulübünün müsabakalannda ye. alabalarler.

11,5. Birleşen kulüplerin tüm sporcu teŞcilleri yeni kulübün üzerine geçer. Birleşme işlemi sezon içinde olmasl halinde kulüp bir (1) ay içe.isinde yer

aldüğl lig için bünyesinde bulundurmaslna izin verilen saylda kadrosunda tutmak iŞtediği sporcularl Federasyona bildirir. Listede yer

verilmeyerek kadroya aİnmayan spo.cular azu ederlerse sözleşmelerini devam ettirip kulüpte kalabilader veya tek tararl| fesih talebinde

bulı]nabili.ler.

Başkotbol Erkokler ve Kadlnlar 1. Ligine Ygni Çlkan vo Bu Liglerden E.kekler ve Kadlnlar 2. Ligane DüŞen Kulüp|e,

Erkekler ve Kadlnlar 1. Ligane çlkan kulüplerin sporculan bu lalımat hükümlerine göre sözleşme yapmak zorundadlrlar.

"sacil Lisans Tallmaıl" nda belirtalen transfer yaş slnlrl altlnda kalan sporcular kulüpleri taraflndan ilk transfer dönema baŞlamadan önce

sözleşmeye davet edilirler.

sözleşmeye davet edilen sporcular, yaş s|nlllamaslna kadar olan süre için geçerli sözleşme imzalamak zolundadırlar. sözleşmeye davet

edilmesine rağmen sözleşme imzalamaktan imtina eden sporcular "sicil Lisans Ta]ımatr nda belidilen transfer yaş slnlrlna kadar

kulüplerinden ilişiksiz belgesi almadan transfer yapamazlar.

12.,1.3. sözleşmeye davet edilmeyen veya yaş slnln üstünde kalan sporcular serbest saylllalar Ve astedakleri kulübe tlansfer yapa

12.2, E.kekler ve Kadınla.2. Ligine düşen kulüplerin sporcularl için, bu ligler için geçerli talimat hükümleri uygulanlr. oah

sözleşme süresi dolmayan sporcular. yaş slnün üstünde olsalar dahi, kulüpleri sözleşme hükümlerini

yapamaz|al.

12.
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12.1,1

12.1.2
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TRANsFER

,l3. Transforin Temel Pron§ipleri

sözleşmeli sporcular; sözleşme süresi tamam|anmadan, tescilli bulunduğu kulübünden ilişiksiz belgesi almak suretiyle veya Federasyon taraflndan

belirlenmiş şaİtlann gerçekleşme§a halinde başka kulübe transfer olabilir. Her sporcu, geçica transfer veya ikinci lisans hariç olmak üzere, bil sezonda

yalnlz bir transfer yapabilir,

14. sözl9şm6 süresi Bitgn spoİculann Transfor Şartlarl

Sözleşmeli Türk sporcular, sözleşme sürelerinin bitiminde heİ hangi bi. bonservis bedeli ödemekŞizan istedikleri kulübe transre. yapabilirler

15. sözleşmesi Devam Eden sporcular|n Trangfer Şa.tlan

sözleşmeli Sporcular, sözleşme sürelera sona ermeden transfer yapabilmeleri için kulüplerinden ilişiksiz belgesi almak ve diğe. işlemleri yerine

getirmek mecburiyetindedirler

16. Birden Fazla vatandaşhk Hakklna sahip sPorculann Transre. işlomlg.i

,16,1. Birden fazla vatandaşllk hakklna sahip sporcular sözleşmelerini yaptlklarl dönemde hangi vatandaşl|k haklannl kullanmak istediklerini noter

kanaİyla yazlll o|arak beyan ede.le. ve o sezona ait Fedelasyon ile ilgili tüm işlemleri bu beyanlanna dayall olarak yapl|lr ve hiçbi. şekilde
değişti.me yap|lamaz. Beyan yapllmamasl du.umunda sporcunun sözleşmeli olduğu kulübün başvurusu dikkate allnlr,

16.2. Tc vatandaş|lk hakkı elde edip Türk vatandaşl olarak oynayan sporcular takip eden alk ilgili sözleşme döneminde hangi vatandaşllğa bağİ

olarak oynamak istedaklerini beyan ederler ve o sezon batene kadar bu kararlarlnl değiştiremezler.

16,3. Taklmlar bir sezon iç€risinde doğumdan sonra aşağldaki haller dış]nda her hangi bir nedenle Avrupa kltasl ülkesi veya Türk vatandaşllğ|na

geçmiş en fazla bir sporcuyu yeni uyruğu ile tescil ettirebilarler,

istisna:

a. Doğumdan sonra Tğrk vatandaşllğlna geçmiş ve büyükler kategorisinde Türk Milli taklmla.lnda oynamış sporcular,

b. Aynl klta içi ülke vatandaş| olmak üzerc vatandaşl olduğu ülkenin siyasi nedenlerle bölünmesi velveya birden fazla ülkeye ayrllmasl

durumunda zorunlu §ebeplerle yeni oluşum içinde bi. ülke vatandaşl|ğlnl tercih et niş veya mecb!. kalm|ş kişile.,

c. Farkİ bir klta ülke vatandaşl iken iki fa*ll ülke vatandaşl anne veya baban|n vatandaşllk hakklndan yarar|anarak klta içi ülke

vatandaşllğ| hakkl elden kişiler,

16.4. llk sözleşmesini yaphğl tarihten sonra bi.den fazla vatandaşllk hakkl kazanan sporcular, ilgili ülkenin vatandaşllk haklarlnl kazandlğlnl

gösteren belgeler ile birlikte Federasyon nezdindeki işlemlerina hangi vatandaşllğa bağll o|arak sü.düreceklerini takip eden ilk s(rleşme
döneminde noter kanallyla yazlll olarak federasyona bildirider.

17. Geçici Transfo.

17.1 . Basketbol Süper ve 1. Liglerinde ye. alan kulüpler adlna tescil, li§ans. vize işlemlerini tamamlamlş bir sporcu. bu aşlemleri tamamladlğl tarihten

yirmi bir (21) takvim günü geç,tikten so...a |21.2. hariç) kulübünün geçici ilişiksiz belgeşi ve.mesi şartl ile belarlenen sözleşme yapma dönemi

içerisinde Basketbol süper, 1. , 2. veya Bölgesel Liginde yer alan başka bir kulübe geçici transfer yapabilir.

17.2, Bir sporcu, aynl sezon içerisinde sadece bir kez geçici transfer yapma hakkına sahipti..

17.3. Bir sporcunun geçici transfer döneminden önc€ kulübü adIna resmi müsabakala.da oynam|ş olmasl veya sözleşmesinin transfer tarihinden

sonra fesih olmasl, geçici transfer yapmaslna engel değildar.

17.4, Geçici transfer yolu ile yapllan transfer|er oynanan sezon ile slnlrlldır. Geçici transfer yapan sporcula., sezon sonunda eska ku|üplerine

dönerler, eski kulüplerinin tesci|li sporcusu işlemi görürler ve eski Kulüpleri ile yaptlklarl sözleşme hükümlerine tabidi.ler.

17.5, sporcunun yeni kulübü ile imzalamlş olduğu sözleşmeden veya tescal işleminden doğan ödemelerden, sGK' na kay( ettirilmesinden, stizleşme

süresinc€ prim|erinin ödenmesinden ve Vergi gibi hakla.lnln yerine getırilmesinden, geçicatransfer ile gittiği kUlüp sorumludur,

17.6. sporcunun ilk kulübü ile imzaladlğl sözleşme şartlanndan farkh şaıtlar jle geçicitransfer yapmasü durumunda, geçici transfer olduğu kulüp ile

sporcu alasında yeni sözleşme imzalanarak Federasyon taraflndan tasdak edilecektir. Geçica t.an§fer sözleşmesi imzalamamlş sporculann, ilk

kulübü ile imzaladlkları sözleşme şartlarl geçerli kabul edilecektir, Yeni kulğp Ve geçici transfe. yapan sporcu, ilk kulüple imzalanan

sözleŞmede bulunan ayn| şartlarl yerine getireceğine dair Federasyona yazlll taahhüt vereceklerdi..

17.7. Basketbol 2.Lig, Bölgesel Lig ve Yerel Lig kulüpleri sporculan Basketbol süper Ve 1. Lig kulüplerine geçici transfer yapabalirler. Basketbol 2.Lig,

Bölgesel Liglerden ve Yerel Liglerden Basketbol süper ve 1. Liglerinde yer alan kulüplere geçici transfer yoluyla gelen sporculann; sGK, Özel

sağllk ve Kaza sigortasl gibi haklan geçicitransfer ale gittikleri kulüple.i tarafından sağlanlr,

,17.8. sporcu; yine sadece bir kereye mahsus olmak üzere, geçici transfer ile gittiği kı]lüpte en az üç (3) resml müsa

aldlktan son.a Ve kulüplerin anlaşmasl durumunda ilk kulübğnün bulunduğu li9in Geçici Transfel dönemi bitimi

rosunda yer
bilirdönelk
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ilk kulübüne geri dönen sporcu sezonu bu kulüpte tamamlamak zorundadlr. Her kulüp sadece bar sporcu§u için

17,9. Geçici Transfer yapmlş olan sporculara ikinci lisans i|e oynama hakkl Verilmez,

t
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,üE. lkinci Ligans:

18.1, Basketbol süper Lig kulüpleri, sözleşmeli ve lisansll sporculanna, sözleşmesive lisans| geçedi kalmak üzere. Birinci, lkinci veya Bölgesel Lig

kulübü adlna her yll Federasyon Yönetam Kurulu taraf|ndan ,l TemmUz ta.ihine kadar ilan edilen sözleşme ve transfer takvimande belidenen

ikinci lisans çükarma süresi için belirtilen tarihe kadar lisans çlkamaslna izin verebilir-

18.2. Birinci Lig kulüpleri, sözleşmeli ve lisansll sporcıJlanna, sözleşmesi ve lisan§l geçerli kalmak üzere, Basketbol 2.Lig Ve Bölgesel Lig kulübü

adına her y|l Federasyon Yönetim Kurulu tararlndan 1 Temmuz tarihine kadar ilan edilen sözleşme ve transfer takviminde belirlenen tarahe

kadar ikinci lisans ç|karmas|na izin verilir.

18,3. Basketbol süper Ve 1. Lig taklmları bir sezon içerisinde en fazla üç §po.cusuna ikincilisans iznive.ebilir.

18.4. sadec€ yi.mi bir (21) veya altlndaki yaşlarda bulunan sporcula.a ikinci lisans izni verilebilir.

18.5. Bir sporcJ adlna bi. §ezon içerisinde yalnlzca bir kez ikinci lisans çlkartılabilİ.

18.6, Spo.cunun gideceği Binnci. lkincı Lig veya Bölgesel Lig kulübü, izin yaz|sl ve Federasyonca belirlenecek bedellerin ödendiğine dair dekontlar

ile barlikte, yine Federasyonca belirlenecek diğer evraklarl ibraz edErek azin ahnan spo.cu adlna lisans çlka.t..

18.7. Bir sezon içerisinde, E*ekler ve Kadlnlar ,| 
. ve 2. Ligleri ile Kadınlar Bölgesel Liginde yer alan kulüpler en fazla iki (2) sporQ için ikinci lisans

çlkarma hakklna sahiptil.

18.8, lkinci lisansa sahip sporculann ilk kulübü ile imzalamlş olduğu sözIeşmesi geç€rli kallr. Bu sporcllara ikinci lisans çlkart|ldlğl için daha 
'arkll(klsltlanmlş veya 9enişletilmiş) şa,tlar sağlanmaz.

18.9. lkinci lisans sadece çlkanld|ğl §ezon için geçerli olup;

a. Bu haktan yararlanan kulübün yer aldlğı ll] müsabakalarl sona erdiğinde,

b. Bu haktan yararlanan kulübün ikinci lisans çlkard|ğl sporcuyu Play off veya Final Müsabakaları öncesinde oynanan resmi müşabakalann

en az o/o 50 sinde oynatmamasl halinde,

Kendiliğinden geçe.liliğini yitlril.

Açlklama;

Yüzde el|i oynatllma koşUlu;

a. Taklmln yer aldlğl grupla.daki oynamas| gereken müsabakalarln toplamI esas allnarak belirlenir, Gruplardaki tak|m sayllannda farkİİk

olmasl diğer gruplar için emsal oluştumaz.

b_ Yllİk programda ye. alan müsabakanln heİ hangi bir nedenle oynanmamasl halinde bu masabaka sporcunun oynadlğl masabaka

olarak saylllr.

c. Her hangibir nedenle tekrar edilmiş bir müsabakada sporcu he. ikimüsabakada da yer aldlysa her iki müsabakada saylır.

d. orantl sonuncunda küsuratll ç|kan sayılar her halükarda bir alt tam saylda kabul edilir,

e. lkinci lisan§ a|dlktan sonra sakatlanan sporcu, sakatl|ğlnl belgelemesive aynIgerekçeyle sözleşmeli olduğu kulübün müsabakalarlnda

da kadroda yer almad|ysa bu dönemde oynanan müsabakalarda sporcunun oynadlğı müsabaka olarak say|llr.

18.10. lkanci lisans ile diğer bjr kulüple de oynayan §porcu Geçici Transfer yapamaz.

18.11. sporcıJnun esas kulübü ile sözleşmesinin fesih olması durumunda ikinci lisans hakkl odadan kalkmlş olur.

BöLüıü - lv

sözLEş E

19. sözlegmonİn Ana xatlan

19.1. Basketbol süper Ve 1. Liglerinde yer alan Şöz|eşmeli sporcu|ar ve kulüpler aralarlnda yapacaklan anlaşma açan Federasyonun haz|rladlğ| tek tip

sözleşmeyi imzalamak ve bu sözleşmeyi Federasyona tescil ettirmek zorundadlr. sporcu ve kuloplenn, tek tlp sozleşme dlŞlnda sozleşme
yapmalaı yasak olup bu tür sözleşmeler Federasyon tarafından da tescil edilmez

19,2. Tek tip sözleşmede yer alan bütün ödemeler aksi belirtilmediği takdilde ilk §ene/sezona ait olup net değerleri gösterar. Gösterilmeyen ve/veya

noksan gğsterilen ücretlerden dolay| taraflar Federasyon nezdinde şikayette bulunamazlar, Toplam ngt sözleşme tutarlndan doğan tüm mali

vecibele., kulüpler tarafından ye.ine getirilmek zorundadlr, Bu örneğe uygun olmayan sözleşmele. Federasyon taraflndan tescil ve tasdak

edilmez.

19.3. Taraflar tek tjp sözleşme şartlarlna ve bu lalimai hükümlerine aykln olmamak kaydlyla sözleşmeye özel şartlar

19.4. sözleşmeier, sözleşme yapma dönemi içeri§inde sporcuyla kulüp araslnda, en az üç (3) nüsha ola.ak imza

üzere Fede.asyona teslim edilmesi zorunludur,

19.5. söz|eşmelerle birlikte;

a. Kulüp Yönetim Kurulu taraİ|ndan karar aİnarak Kulüp adlna sözleşme imzalamaya yetki|i klllnm|ş yö

tasdikli yetki belgeleri,

k
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b. Ku|übün yefdliyönetjci Veya yöneticilerinin note.den tasdikliimza si*üleri,

c. Federasyona tasdik edilmek üzere ibraz edilen sözleşmeyi imzalamlş bulunan sporcunun, noterden tasdikli imza beyanl ibrazl şarttlr.

lstisna:

Belgelerün Federasyon sicil Lısans yetkillsi huzurunda ımzalanması durumunda ha2|rlanan lmza Beyannamesl folm! kullanlllr

19.6. Yukarlda istenen belgeler ve işlemler tamamlanarak Federasyona tosljm edilir. Eksik be|geler ile yapllan müracaat tarihi esas allnmaz.
Evraklann eksik bulıJnmasl halinde evraklar kulübe iade edilir. spo.cunun tescili ve lisanŞl için teslim allnan belgeler üzerinde yapllan inc€l€me
sonucunda bir engel bulunmadlğl taktarde te§ci| ve lasans işlem|eri yapllarak; lisans Ve sözleşme beş (5) iş günü içerisinde ilgili kuIübe imza
karşll|ğl te§lim edilk. Üç (3) nüsha olarak hazlrlanlp Fede.asyonca taşdik edilen §özleşmelerden iki nüshasl, bir nü§hasl sporcuya teslim
edihek üzere Federasyon taraflndan kulübe verilir. sözleşmenin sporcu nü§haşlnl sporcuya teslim etrneyen kulüp disiplin kuruluna sevk edilir.

19.7. Taraflann birbi.lerine yapacaklarl her tüdü tebligat, taraflarün sözleşmede gösterilen adreslerine yaplİr. Tarafla., adresleİinde olabilecek
değişaklaği taahhütlü bire. mektupla baöirlerine ve Federasyona bibi.meye mecburdurlar. Taraffar sözleşmede gösterilmeyen adreslerden veya
bildiriheyen adres değişikliklerinden doğacak 2ararlan için hiç bir talepte bulunamazlar.

Bu talimatln ilgili hükümlerinde aksi belirtilmediği sürece, her türlü teb|igatta Tebligat Kanunu hükümleri geçerli olacaktlr.

19.8. Aksi talimatta belirtilmediği takdirde, her sözleşmela sporcu bar sezon içerisinde, geçici transfer hariç yalnE bir kulüple sözleşme imzalayabilir,

19.8.1, Ancak sporcula. aynl anda barden fazla sözleşme bulundurmamak şartlyla aynl sezon içerisinde bir kulüple birden fazla saylda sözleşme
imzalayabilir. Yeni bir sözleşmenin imzalanmas| durumunda eski sözleşme geçerlaliğina yitirir, Yeni yapllan sözleşmenin de 20_1 ue 20_2

hükümlerine uygun o|masl zorunludur.

'19.8-2. Yabancl sporcular aynl kulüple birden fazla saylda sözleşme imzaladlğ|nda her bi. §özleşme yenisporcu olarak değerlendirilİ.

19.8.3. Avrupa Kupaslnda mücadele eden taklmlar, yabanq sporcu slatüsünde liglerde oynan|ğl sporcularlnI bir dilekçe ve lasanslnl Federasyon'a
vererek geçerlj sözleşme|erini feshetmeden Avrupa kupaslnda oynatllacak yabanq sporcu (Madde 21.1.c) statüsüne alabilir. Ancak bu
Ştatüdeki sporcular aynl sezonda tekra.lag mü§abakalarlna katılmak isterse yeniden lisans işlemleri için başvuru yapmaİdlr. Bu başvuru,
yeni sözleşme imzalanmasa bile. yeniyabanq sporcu başvurusu olarak kabul edilip o hükümlere göre işlem 9örür.

19.9, sözleşme sırasında gerçeğe aykın b€yanda bulunarak disiplin suçu işleyen sporcu, bir yll süre ile hiç bir kulübe tescili edilmez.

20. Ba8kgtbol süpor v€ ,|. Ligl9İindo Y9İ Alacak Türk sporcu sğızloşmo saylsl

20.1. Federa§yon, Basketbol süper Ve 1, Liglerinde yer alan her kulüp için bir sezonda, aşağlda liglere göre belirtiIen sayl ve nitelikte sporc! ile
yapllan sözleşmeyi tesci| eder.

20.1.1. Basketbol Süper Ligi içinenaz beş (5) en fazla on iki (12) sporcu;

a. Ülkemiz ümit, genç ve yüldlz takımlarından yetişmiş en az beş (5) sporcu,

b. Doğumdan sonra Tü* vatandaşllğlna geçmiş ve büyğk|er kategorisinde TOrk Millitaklmlarlnda oynayarak veya ilgili lig talimatlna göre
ülkemiz ümit, genç ve yl|dlz taklmlarlndan yetişmiş koşulunda istisna kapsamlna giren en fazla bir (1) sporcu,

c. Kamu görevi, çallşma ve başka nedenlerle yud dlş|nda bulunan ailelerin çotuğu olarak ilgili lig talimatlna göre istisna kapsamlna giren
sporcular,

d, Doğum yoluyla K.K.T.c. vatandaşl olmasl nedeniyle N,4üsabaka Tallmatına göre istisna kapsamlna giren en fazla bir (1) spo.cu,

20.1.2. Kadnla( Basketbol süper ugi igin en az altı (6) en fazla on iki ('|2) sporcu;

a. Ülkemiz ümit, genç ve ylldlu taklmlanndan yetişmiş en az altl (6) sporcu,

b, Doğumdan sonra Türk vatandaşllğlna geçmiş ve büyükler kategori§ande Türk Milli tak|mlaında oynaya.ak Veya ilgili lig tallmatlna 96re
ülkemiz ümit, genç ve ylldE taklmlanndan yetişmiş koşulunda istaşna kapsamlna giren en fazla bi. (1) Şporcu,

c, Kamu görevi, çallşma ve başka nedenlerle yurt dlşlnda bulunan ailelerin çocuğu olarak ilgili lig tallmallna göre istisna kapsamlna 9iren
sporcular,

d. Doğum yoluyla K.K.T.c, vatandaşl olmasl nedeniyle t\.4üsabaka Tallmahna göre istisna kapsamIna giren en fazla bir (1) sporcu,

20.1,3. Erkekler 1, Ligiiçin en az yedi(7) en fazla on iki(12)sporcu;

a. Ülkemiz ümit, genç ve ylldlz taklmlarlndan yetişmiş en az yeda (7) §porcu,

b. Kamu görevi, çallşma ve başka nedenlerle yurt dlşlnda bulunan ailelerin çocuğu olarak ilgili lig talimatlna göre istisna kapsamlna gi.en
sporcular,

c. Doğum yoluyla K.K.T.c, vatandaş| olmasl nedeniyle lüüsabaka Talımatlna göre istisna kapsamIna giren e

20.1.4 Kadlnlar 1. Ligi için en az yedi (7) en fazla on iki (12) sporcu;

a. Ülkemiz ümit, genç ve ylldız taklmlarlndan yetişmiş en az yedi (7) sporcu,

b. Kamu görevi, çallşma ve başka nedenlerle yurt dlşlnda bulunan ailelerin
sporcular,
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c. Doğum yoluyla K.K.T,c. vatandaşl olmasl nedeniyle [rüsabaka Talimatına göre istisna kapsamIna 9iren en fazla bir (1)sporcu,

Ancak, Basketbol süper Lig tak|mlan ligler başlamadan bir gün önceŞi me§ai saati bitimine kadar on (10) sözleşmeden fazlas|nl (en 
'azla 

iki
(2) sporcu) geçici transfer ile başka bir taklma vermek zorundadırlar. Bu tip sporcular 18.8 maddesinden fayda|anmak istemeleri durumunda
tak|mln oynadlğl lig için geçerlisözleşme saylsl kapsamlnda değerlendirilir.

Basketbol süper Ligleri ve 1. Liglerinde yer alan kulüpler ligler başladıktan sonra Geçici llişiksiz Belgesi ile başka bir kulübe verdiğj sporcunun
yerine yeni bir sözleşme yapabilirleİ.

Basketbol süper Ligleri ve 1. Lig|erinde yer a|an ku|üpler kadrolannda bulunduracaklan yabanq sporcu kontenjanından düşülmek şart|yla, en
fazla iki (2) adet Türk sporcu ile 21,1. maddesinde belirtilen zorunluluk kapsamlna girmeden sözleşme imzalayabilirler. Bu durumda, kulüpler

ligler başlamadan önce müsabakalarda kaç yabanÇl sporcu kontenjanlndan faydalanacaklannl belirtmek zorundadlr, Yabancl sporcu
kontenjanlndan feragat eden kulüpler, sezon boyunca bir daha bU haktan faydalanamazlar.

Bu maddede belirtilen şartlar ve miktarlar dlşlnda yapllan sözleşmeler tescil edilmez.

Ikinci lisans hakklnı kullanan sporcular Şözleşmeli §porçu sayllarlna dahil edilmezler.

Bi. sezon içe.isinde bir taklmln imzaladlğl Tü.k sporcu sözleşmesi toplam 18'iaşamaz

Baskotbol süpor vg l. Liglerinde Y6. Alacak Yabanc| uyruklu spo.cu sözloşmo say|3l

Basketbol süper Liginde yer alacak yabancl uyruklu sporcu saylsl;

a. Basketbol Süper Ligi kulüpleri Lig Talımatlna uygUn olarak aynl anda sahaya çlkan kadrolannda bulundurduklan yabancl uyruklu sporcu
saylslndan ,| fazla sporcu ile sözleşme yaparak lasans alabilirler.

b. Aynl anda tasdik ettirilmaş sekiz (8) yabanc| uyruklu sporcuya sahip olan kulüpler bu sporcularüna ilaveten yeni bir yabancl uyruklu sporcu
|asansl çlkarmak istediklerinde bıJ yabancı uyruklu §po.culardan birinin sözleşmeşina feshetmek (Madde 21.1.c hariç) veya geçici transler ile
başka bir taklma vermek zorundadlrlal. Bu durumdaki sporculann toplam sayısl bir sezon için üçü (3) aşamaz,

c. Basketbol süper Ligi kulüpleri, yukandaki madde kapsaml dışında, sadece Avrupa Kupasl müsabakalarlnda oynatmak ğzere kadro|annda

bulundurduklan yabanq uyfuklu sporcu|anyla da tek tip sözleşme amzalayarak, Federasyon" a onaylat nak zorundadırIar. Kulüplerin

FlBA'ya bildirecekleri sporcu listesi içinde tek tip sözleşme imzalamamlş yabano uyruklu sporcu ismi bulunmasl durumunda liste

Fedelasyon talaflndan onaylanmaz. Bu sporculan, ligde oynatınak üzere lisans talep edalmesi durumunda (Madde 21,1.b, şart|anna
uygun olarak), bu tallmatln 7. Maddesindeki şa.tlarln yerine getirilmesa gerekmektedir. gıl tip sporcular kulüplenn zin vermesi ve
sözleşmesini feshetmesi durumunda aynI sezon içerisinde başka bir kulüple sözleşme imzalayarak lisans çlkadabilirler.

Kadlnlar Basketbol Süper Liginde yer alacak yabancl uyruklu sporcu sayls|;

Kadlnlar Basketbol süper Lig kulüpleri Lag Tallmatlna uygun olarak aynl anda sahaya çlkan kadrolannda bulundurduklan yabancl uyruklu
sporcu sayls|ndan lkl (2)fazla §porcu ile sözleşme yaparak lisans alabi|i.ler. sahaya üç (3) yabancl uyruklu sporcu çlka.lyoEa en az biri,

dö.t (4) yabancl uyruklu spo.cu çlkarlyorsa en az ikisi (2) Avrupa kltasl içinde sayllan bir ülkenin uy.uğunda olmak zorundadı., lki (2) veya
daha az yabancı uyruk|u sporcuyu resmi müsabaka kadrosunda bulunduran taklmlar ise Avrupa ülkelerinden birisinin uyruğuna sahip
spo.cu bulundurmak zorunda değildirler,
AVrupa kltas| içitarifinde açlklama bölümde yer alan koşullar geçerlidir.

Açlklama
Başka bİ k|ta dlşl ülke vatandaşl iken o ülkenin millitaklmında yer alan sporcular, uyruk değiştirerek klta iça bir ülke vatandaşl olsalar dahi,
Avrupa kltasl içindeki bi. ülkenin vatandaşı olarak tescil edalmezler. Avrupa kltasl içindeki bi. ülkenin vatandaşı olup he.hangi bar sebeple
Avrupa k(asl içi ola.ak kabul edilmeyen sporcular, başka bir vatandaşİklan bulunmasa dahi Avrupa k|lasl d|şl sporclsu olarak tescil
edilifler.

b. Aynl anda ta§dik ettirilmiş altl (6) yabanq uyruklu sporcuya §ahip olan kulüpler bu sporculanna alaveten yeni bir yabancl Uyruklu sporcu
lisansı çlkarmak i§tediklerinde bu yabancl uyruklu §porcula.dan birinin §özleşmesini feshetmek (Madde 21,2.c hariç) veya geçici transfer
ile başka bir taklma vermek zorundadldar. Bu durumdaki sporcularln toplam saylsl bir sezon açin ikiy] (2 ) aşamaz,

Kadlnlar Basketbol süper Lig kulüpleri, yukarıdaki madde kapsam| dlşında, sadece AV.upa Kıjpasl müsabakalarlnda oynatmak üzere
kadrolannda bulundurduklan yabancı uyruklu sporcuıar|yla da tek tip sözleşme imzalayarak, Federasyon' a onaylatmak zolundadlrlar,
Kulüplerin FlBA'ya bildirecekleri §porcu listesi içinde tek tip sözleşme imzalamamlş yabancl uyruklu sporcu ismi bulunmasl durumunda
liste Federasyon taraflndan onaylanmaz. Bu sporculan, lagde oynatmak üzere lisans talep edilmesi durumunda (Madde 21.2 b) şartlanna
Uygun olarak). bu lallmalln 7. Madde§indeki şartlann yerine getirilmesi gerekmektedir.

21.3. Erkekler 1, Liginde yer alacak yabancl uyruklu sporcu saylsı]

Erkekler 1, Lag kulüpleri Lig Tallmal]na uygun olarak aynl anda sahaya ç|kan kadrolarlnda bulundurduklan yabancl uyruklu sporcu
sayls|ndan 1 fazla sporcu ile sözleşme yapa.ak lisans alabilirler.

b. Aynl andan tasdik ettlrilmiş üç (3) yabancl uyruklu sporcuya sahip olan kı]lüpler bu sporculanna ilaveten yeni bir
ljsansl çıkarmak istediklerinde bu yabancı uyruklu sporcudan birinin sözleşmesini feshetmek veya geçici tra
Vermek zorundadlrlar. Bu durumdaki sporcu|aİn toplam sayls| bjr sezon bira (1) aşamaz.

21.4. Kadnlal 1. Liginde yer alacak yabancl uyruklu sporcu saylsl;

Kadlnlar 1. Lig kulüpler Lig Talimatlna uygun olarak aynl anda sahaya çlkan kadrolarlnda bulundurdukla
§aylslndan 1 fazla sporcu ile sözleşme yaparak lisans alabilirler.

a

c

a

a
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b, Aynl anda tasdik ettirilmiş iki (2) yabancl uyruk|u sporcuya sahip olan kulüpler bu sporculanna ilaveten yeni bir yabanq uyruklu sporcu
lisansl ç|karmak istediklerinde bu yabano uyruklu spo.cudan bkinin sözleşmesini feshefnek veya geçicj transfer ile başka bir taklma
vermek zorundadIrlar. Bu durumdaki spo.cllann toplam sayls| bir sezon biri (1) aşamaz.

21.5. Kulüpler, yabancl uyrı.]klu sporculanna Basketbol Süpe. Ve 1. Ligler Yönetim Esaslarl Tallmaı ve Müsabaka Tallmatlnln yabancl uyruklu

sporcular ile ilgili maddele.ine göle resmi müsabaka kadrolarında yer verebilirler.

22. sözleşmgnin 9üre3i

22.1. BiJIün tek tip sözleşmele. en 
'azla 

beş yll sürela \Madde 24.1.2 ve 25 hariç) olabilir. sözleşme şartlannln yeniden değerlendirilmesi amaclyla
sözleşme süresi bitıneden yeni bir sözleşme yapllabilir ve yeni sözleşmenin bitiş tarihi ilk sözleşmenin bitiş tarihinden farkll olabilir. Her

durumda yeni sözleşme 20 maddedeki şartlara haiz olmalldır.

22.2. sözleşmelerin bitiş tarihlerinin erkek liglerinde 30 Haziran, kadln liglerinde ise 15 Mayüs olarak tespit edilmesi zorunludur.

223. Bn yldan uzun süreli sözleşmelgrde her yılln 6deme tutan ve planınln veya varsa yılİk bedel değişim esaslannln açlk ola.ak belirtilme§i
gerekmektedir. Aksi takdirde bir önceki şezonun üc.et ve Cteme şartlan esas aİnacaktlr.

23. Transfor Dönomi v9 sözlgrm9 Yapma Tarlhlgfl

23.1. Kulüpler ve §po.culann sözleşme imzalayabilecekleri tarihler ve transfer dönemleri her yıl Federasyon Yönetim Kuİulu taraflndan 1 Temmuz

tarihine kadar belidenip kulüplere ilan edilir,

23.2. llan edilen tarihler ve istisnalar dlşlnda yapllmlş sözleşmeler Federasyon taraflndan kabul edilmez,

24. Ggnç Taklm Yagında olan vgya Ggnç Taklm Yaşlnl Do|duran spofculann sirzleşmgli sporcu olma§l

24.1. Basketbol süper ve 1. Lig kulüpleri on altl (16) veya on yedi(17) yaştnı veya genç tak|m yaşlnl dolduran sporculanyla, sözleşme dönemine
bakllmakslzın, sporculann yaşlar|nl doldurduklarl günden itibaren otuz (30) gün içerisinde sözleşme imzalayabilirle., sözleşme imzalanlrken
velilerinin noterde düzenlgnmiş muvafakati ve kendi imzalarl aranlr. Kulüp|er sporculannl doğum günlerinden bir ay önce§inden itibaren

sözleşme yapmaya davet edebilirler. sözleşme sayllanna noteİ kanallyla §özleşmeye davet edilen sporcular dahildir, Taranar anlaşmalarl
durumunda noter davetine g€rek kalmadan da madde kapsamlnda sözleşme imza|ayabilirler.

sözleşmeye davet edilmesüne karşün kulübun lznl dışlnda NCAA Ve benzeri liglerde yurtdlşlna glden sporcular kulüplenn sozleşme
sayılarlndan düşülül Kulüpler aynl anda toplam ıkl (2) sporcu lçln bu haktan yararlanabilirler,

Basketbol Gençler Ligi'nde 1BGL) yer alan 19 yaş|ndakl sözleşmeslz sporcular. Basketbol süper Ligi'nde Türk Sporcula. ile yenl sözleşme
lmzalama döneml sonu onceslnde BGL taklmlna tescil edilmlşbr lse bulunulan sezon boyunca tescilli bulunduğu kulübüyle sözleşme
lmzalayabilider. Basketbol süper Ligj'nde Turk sporcular lle yenl sözleşme lmzalama dönemlnden sonla BGL taklmlna tescıllenen sporcular.

BsL takıml ]le sozleşme |mzalayalnazlaa.

24.1.1 . Kulüpler Şporcula.a davet yazüslnl yer Ve tarih bildirerek gönderirler. Bu bildirilen tarih, yazln|n yollandlğl tarihten itibaren en az 7 9ün sonra

olmaİdlr, Kulüpler note. kanaİyla yapmlş olduklan davet yazls|nln bir nüshaslnl federasyona göndermek zorundadır. Davet yazlsında
belirtilen tarihte §porcunun davete icap €dip etanediği veya kulübün sözleşme imzalamak üzere belidilen tarihte hazlr bulunup bulunmadlğl,
davette yazan tarihten sonraki5 iş 9ünü içerisinde Federasyona bildirilir. Bu husustaki ihtilaian Fede.asyon Yönetim Kurulu ka.ara bağlar.

24 1.2 Kul\JbU laraflndan sozleşmeye daVel edilen bu statudekl sporcular kendileone davet yapllıp yapllmadığlnl kulüplennden taklp etmeye ve

daVet yaplldü üse yetüŞtırme hakkl karşlllğü olaraki

. 17 yaşlndakl sporcular en fazla yedl yll.

. 18 yaşlndakl sporcular en fazla altl yli

sureli geçerlı sozleşme yapmaya mecburdur

sporcunıJn yaŞlnln be]idenmeslnde 1 Temmuz-30 Hazlran tarihleri itibarıyle lçinde bulunan sezonun ikincl ylll esas alınll

17 veya 18 yaşlndaki blr sporcunun doğum ylılnln belirlenmesl lçan içlnde bulunulan sezonun ikincl yılından 17 Veya 18 Çıkartllarak belirlenlr

24.1,3. Bu durumdaki sporcuiardan ikisi (2), kulübünün bulunduğu li9 içın beliılenmiş toplam Türk sporcu sözleşme say|slna ilave edilerek kadroda
bUlUnUr.

24,1.4. sözleşmeye davet edildiği halde §özleşme imzalamaktan imtina eden spo.cuiar lmi üç (23) yaşınl doldurana kadar hiç bar kulüp ile anlaşma
yapamazlar.

Üniversite kanaİyla transfer hakkınl kazanmlş sporcular, transferden önceki kulübü izin vermediği takdirde iki (2) sezon boyunca herhangi bir
kulüple sözleşme yapamaz veya hiçbir koşulda s(rleşmeli liglerde oynayan kulüplerin A Taklm kadrolaflnda yer alamaz lar.

24.2. kuli)bi,l taraflndan sözleşme amzalamaya davet edilmeyen ve/veya davet edildiği halde kulübün tasarrufu ile sözleşme nmayan
sporcular, genç kategorisi için geçeda yaş sınlnnl doldurdukları sezonu takip eden Transfer Dönemi'nde Federasyon ta

P"Yetiştirme Tazminatlnl" yetiştirici kulüp veya kulüplere ödeyerek transfer yapabilirler.

Bu tip sporcular ikinci sezonda da sözleşmeye davet edilmezlerse veya davet edildiği halde kulübünün tasarrufu ile
hiçbir mali yükümlülük ıçine girmeden istedik|eri kulübe transfer olabilirler

24.3. Kulübü taraflndan sözleşmeye davet edi|diği halde §özleşme imzalamakta imtina ederek yurt dış|nda herhangi
sporcular, tekrar Türkiye'ye dönmelera halinde yaş slnln aranmakslzln tescilli olduklarl kulübün izni olmadan
yapamazlal.
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Sporcunun yurt dış|nda transfer olduğu kulüple, Türkiye'deka kırlübü anlaşma yapar veya Türkiye'deki kulübü herhangi bir ilişiksiz belgesi bedeli
allrsa ve/Veya FlBA hakemlağinde iki kulüp mutabakata vara.ak anlaşlrlar ve Türkiye'deki kulübüne herhangi bir ilişiksiz belgesi bedeli ödenirse,
sporcıJnun herhangi bir tarihte tekrar Türkiye'ye dönmesi halinde artlk yun dlşındaki yeni kulübünün sporcusu saylllr ve eski kuIübü transferde
hak iddia edemez,

24.4. K.K.İ.c-, Azerbaycan, Kürgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kosova, Makedonya ve Bosna Hersek cumhuriyetleri'nden gelerek
bi. kulübün genç taklmlnda yer aldlktan sonra oynama hakklnl bitirmiş §porcu ile ilk sözleşme yapma hakkı ilk tescal olduğu kulübe aittir. Kulüp
bu haktan yararlanmak istemediği takdirde bu durumu bir yazl ile federasyona bi|dkerek hakk|nl başka bir kulübe devredebilir.

25. Öğrenim Amac|yla Yurt Dlşlna Gidecek Genç Taklm Yaş|nl Doldurmuş sporcular

25.1. Genç taklm yaşlnl doldurduktan sonra burs alarak NCAA ve benzeri liglerde oynamak üzere yurt dlşlna gitmeyi hedefleyen Ve bu ülkeIerde
amatörlüklerini belgelemek mecburiyetinde olan ve bu sebeple sazleşme imzalamaslnda saklnca bulunan sporcular. Basketbol süper ve 1.

Liglerinde oynamak istediklerinde, bu liglerde kulüplere tanlnan sözleşme §ay|sl içinde kalmak şad|yla sözleşme yapmadan yer alabilider,

25.2. Bu durumdaki sporcular, bir dilekçe ile durumlannl federa§yona bildirmek, kulübünden ve federasyondan izin almak zorundadlrlar.

25.3. sporcular bu haktan bir kere ve 9adece genç taklm yaş|nl doldurduklarl ilk sezon faydalanabilirler.

26. sözleşme Tutarlan Toplam| ve ıüiinimum sözlEşme Tutarl

26.1 . Bir kulübün bir sezon açin Federasyona tescal ettirdiği sözleşmelerin bir yüllık net top|am tutan, o kulübün sözleşme tutarlarl toplamınl oluşturur.
Kadln ve Erkek takımlan olan kulüplerin sözleşme tutarlarl toplaml, ayı ayn hesaplanlr.

26.2. Kulüplerin o yll için her hangi bir sporcuyla imzalayacaklan sözleşmenin yllllk net değeri, sporcunun sözleşmeli sporcu olarak kadroda yer
alacağ|;

1. ilk sezonu i§e:

a, Basketbol Süper Liginde yer alan sporcular 30.000.-TL'den (Erkekler)

b. Diğer liglerde yer alan sporcular için 21.000.-TL'den

2. ikincisezonu ise;

a. Basketbol süper Liginde yer alan sporcular 36.000,-TL'den (E*ek|er)

b. Diğer Liglerde yer aIan sporcular için 24.000,-TL'den

3. Üç veya daha fazla saylda sezonu ise;

Kulübün o sezon için geçerli sözleşmelerinin net sözleşme tutarlarl top|amlnln binde beşinden (%0,5)

aşağl olmaz.

26.3. sözleşme süresinin bir ylldan az olmasl durumunda bedel, yll/ay üze.inden hesaplan lr.

27. Kulüp|orinYükümlülükleri

Basketbol süper Ve 1. Liglerinde takıml bulunan kulüplerin yükümlülükleri şunlardır;

a. Taklmln yer ald|ğı lig ile ilgili Federasyon Talimatlarlnl bilmek Ve bunlara riayet etrnek,

b. Hazlrlayacaklarl c€za yönetmeliği, iç yönetmelik ve talimatlaınl tüm sporculan ile karşlllkll imzalayalak Federasyon'a göndermek. (Her iki
tarafln imzasln| taşlmayan ve/veya Federasyon'a gönderilmeyen ceza yönetmeliği, iç yönetmelik ve talimatlar uyannca sporcuya ceza
verilemez. Buralarda belirtilmeyen hususlarda da sporcuya ceza Verilemez, sporcunun imzadan imtina etİnesi halinde başvuru üzerine Yönetim
Kurulu değerlendirme yapacaktlr),

c, sporculara verilecek cezalarda (cezalaİ, ceza konusu fiilin/durumun öğrenildiği tarihten itibaren yedi (7)ve her halde fiilin gerçekleştiği tarihten
itibaren on beş (15) gün içerisinde verilmek zorundadlr) buna ilişkin Kulüp Yönetim Kurulu karar|annl, tutanaklannl, cezanln sporcuya tebliğ
edildiğine dair belgeleri, cezanln nedenlerini, miktarlnl, kararln verildiği tarihten itibaren en geç yedi (7) gün içinde Federasyon'a göndermek
zorundadlrlar. Kuİüplerin sporculara vereceğicezalar sözleşme tutan ve suçun ağlrllğl ile orantlll olma||dlr.

d, sporcularlnl sözleşme imzaladlklarl tarihten itibaren sosyal Güvenlik Kurumu'na kaydettirmek ve bu kaydl sporcunun Şözleşmesinin bitim
tarihine kadar sürdürmek ve primlerini ödemek,

sporcularln sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işİemlerinde eksik işlem yapan kulüplerle ilgili olarak:

(1) Kulüp sosyal Güvenlik Kurumu'na bildi.ilir.

(2) ihmali 9örülen kulüp yöneticilefi Disiplin Kuru|una sevk edilirler,

e. sözleşmede belidilen net tutar kapsamlndakitüm ödemeleri zamanlnda ve eksiksiz yapmak,

Kadro d|şl bırakhkları sporculanna karşl tüm yükümlülüklerini yerine getirmek, folm düzeyinin korunabalmesi için
zorundadlllar,

28. sözleşmeli sporculann sözleşmeden Doğan Yükümlülükleri

Basketbol süper ve 1. Liglerinde yer alan sözleşmeli spo.cularln sözleşmeden doğan yükümlülükleri şun|ardlr;

a. Gerek Federasyon, gerekse kulübün emir, ta imat Ve nizamlarınl bilmek ve bunlara riayet etmek,
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b. Kulübün ve Federasyonun yud içinde ve dlşlnda yapacağl özel ve re§mi her tür'ü basketbol organizasyonuna katılmak,

c, Antrenman ve çallşmalara muntazam iştirak etİnek,

d. Müsabakalara işti.ak içan kendisitaraflndan gereken fo.malitele.i tamamlamak ve gerekli belgeleritemin etrnek.

e. Fedelaşyonun ve kulübün düzenlediği kurs, ders, seminer ve konreranslara katllmak,

f. Yetkili makamlar taraflndan istendiği takdirde doping kontrol testlerine katılmak.

29. Maluliyot

sözleşmeli spo.cunun; §özleşme süresi içerisinde, mesleki 
'aaliyetinden 

doğan maluIiyeti halinde kulübü sözleşme hükümlerini sözleşme bitimine

kadar aynen yerine getirir. Her hangi bir kaza sonucu sporcu|annIn bir bölümü veya tamamInln uzun süreli oynatamama durumunda kalan kulüplerin

durumlarl ve kendilerine yeni haklar tanlnmas| için Yönetim Ku.ulu yetkilidir.

BöLüM - V

sözLEşMENiN soNA ERMEsi

30. sözleşme süresinin sona Ermesi

sdzleşme. aksıne bır hüküm olmamasl halinde, sürenln sona ermesl ile birlikte kendiliğlnden sona erer

31. Anlaşmah F63ih

31.1. sporcu ve Kulüp karş|İkll olarak anlaşarak sözleşmeyi feshedebalirler. sözleşmenin anlaşmall ola.ak feshinin geçerli sayılabilme§i için

noterde veya Federasyon yetkilisinin huzurunda düzenlenmesi gerekmektedir, Usulüne uygun düzen|enen fe§ih beyanl yaplldlğı tarihten

ibaren beş (5) iş günü içinde Federasyona gönderjlir ve 
'eshin 

geçer]ilaği hakklnda Federasyon karar ve r. Bu suretle §elbest kalan

sporcu takap eden ilk transfer döneminde dilediği kulüple sözleşrrıe yapabi|ir. Bu §üre içinde gönderilmeyen fesih anlaşmalan işleme

konıJlmaz.,

31.2

32.

32.1

Bu madde uyafinca verilecek Fede.asyon Yönetim Kurulu kararlarl kesindir.

sporcunun Feslh Hakİl vo Tran5İer Yasağl

Kulüp taraflndan bu talimat Ve sdzleşme gereği yap|lacak ödemelenn vadesini takip eden otuz (30) gün içensinde yapllmaması veya

sporcunı]n sosyal Güvenlik Kurumu kaydınln sözleşmenin sona e.mesinden önce silinmesi halinde; spo.cu yükümlüIüklenn yenne geürilmesanl

kulübe noter kanall ile yazıll olarak ihtaİ eder ve ihtarnamenin bİ örneğana bilga olarak Fedelasyona iletir. ihtarnamenln tebliğinden atibaren (5)

lş günü içerisinde kulüp taraflndan yükümlülük yerine getirilmezse sporcu, sözleşmenin feshine karar verilmesini Federasyon'dan talep edebilir.

Federasyon Ydnetim KlrUlu feshin usuIe uygun ve hakİ olduğunu tespit etmesi halinde, söz|eşmenin feshine karar ve.ir.

Sporcu, yükümlü|oğünü yenne getirmeyen kulüp hakklnda. sözleşmenın feshi karannln kesinleşmesi şart|yla. transfer yasağ| uygulanmas|nl

talep edebilir, BU durumda Federasyon; kulübe göndereceği yazlİ ihta. ale: (7) iş günü iÇnde feshe esas yükümlülükleri yerine getirmesini. aksi
halde transfer yasağl uygulanabileceğini bildirir. Yazlİ ihtara ve v€rilen süreye rağmen yükümlüğü yerine get|rmeyen Veya yenne getjrdiğinı

belgelendirmeyen kulübün, başka bir sporcu ile sözleşme yapması veya ikinci |isans ile sporcu almasl (transfer) Federasyon Yönetim Ku.ulu
karanyla yasaklanlr

Hakk|nda tlansfe. yasağl karan verilmiş olan bir kulüp, transfer yasağlna neden olan tidemey ge.çekleştirdiğinl sonradan belgeler yahut

uyuşmazlığ|n tarafl sporcu taraflndan ibla edilir veya talepten feragat edilirse transfe. yasağ| karan kalkar.

Bu maddg uyannca verilecek Fede.asyon Yönetim Kurulu karadan kesindir,

Kulübün Deİhal Fesih Hakkl

KUlüp. aşağldaki hallerde sözıeşmesinin bildirimsiz ve derhal feshini Federasyondan talep edebilir:

sözleşmeli sporcunun] basketbol faaliyeti dışlnda vaki hastaİk ve istirahat halinin alh (6) ayı geçmesi Veya geçeceğinin önceden tam
teşekkü|lü bi hastaneden aİnacak heyet raporuyla anlaşllmasl,

sözleşmeli sporcunun, mücbir Şebep durumlarl ha.iç, ne sebeple olu.sa olsun, yedi (7) gün ve daha fazla bir müddetle kulübüyle
artibatınl kesmiş olmasl ve bu süre zarfında tüm müsabaka ve antrenmanlara katllmadlğlnln noter kana|lyla tespit edilmesi,

Sözleşmeli Sporcuya aralükslz altl (6) ay müddetle hak mahrumiyeti Veya müsabakalardan men cezasInln verilmesi Ve bu cezanln
kesinleşmesi,

d. sözleşmela Sporcunun Kulüp disiplinive genel ahlak kurallarlna ayklfl davranlş|arda bulunmas|.

33.2. Bu madde uyarlnca venlecek Federasyon Yönetlm Kurulu kararlan keslndir

34. Talimata AykIr|llk ve sair Yükümlü|üklerin Yerine Geti.ilmemesi Nodeni ile Fesih

34.1 . Taraf,ardan her biri, iş bu talimata ayklrlİk yahut karşlllkll yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, karşl

32.2

33.

33,1

a

b

c.

l
(€rıd

&ı'-

olarak

{kY

ll
ayk|rllln gide.ilmesini veya yükümlülüklerin yerine getirilmesini ihtar eder Ve ihtarnamenin bir örneğini
ihtarnamenin uyuşmazllğln karşl ta.aflna tebliğinden itibaren (5) iş günü içerisinde ayklnllk giderilmez Veya
yazıll olarak noter kanall ile sözleşmenin fesih edilmiş olduğuna karar verilmesi Federasyondan talep edebil
KUrulu toplantlsında gündeme ahnarak karar veralar,

34.2. Bu madde uyannca verilecek Federasyon Yönetim Kurulu kararlarl kesindir

ülİı

J
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35.

36,1
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sö2|oşmo süresinin Dondurulmasl

sözleşme sü.e§i içinde sporcuIann kusurlanndan dolayl bir sezon içinde alh (6) aydan İazla hak mahrumayet cezasl almasl durumunda.

kulübün yazılı taleba halinde, spo.culann kontrat süreleri Federasyon Yönetim Kurulu taraflndan aynl oranda uzatllır. Dondurulan sözieŞme

yeniden yürürlük kazandlğlnda süre eklenmesi sonucu fesih ta.ihi senenin ortaslna denk gelirse, sözleşmenin bitiş tarihi o sezonun 30 Haziran

tarihine kadar uzatıır.

sözleŞme süresi içinde sporcula.ın altl (6) aydan uzun süreli bir sakathk yaşamasl gerekçesiyle kulübün sporcunun h2metlerinden

yararlanamadlğ|nln tespiti ve kulübün yazlll talebi halinde, söz konusu sporcunun kulübü ale olan mevcut sözleşmesi, başka bir Şart

aranmakslzln Federasyon Yönetim Kurulu taraflndan aynl şartlarla otomatik olarak bar (1) yll uzat|llr.

BüJ madde ı.]yaınca VerüLecek Federasyon Yonetlm Kurulu kararlaa keslndır

BöLüM - vl
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36. Yanllş Beyanda Bulunmak

36,1. spor kulüpleri ve §porculann lisans, tescil ve işlemleri ile ka§lllkll yapacaklan sözleşme|erde yanhş bilgi ve belgeler §unmalan, yalan

beyanlarda bulunmaları, belgeleri hakslz kullanmalar| veya sahtecilik yapmaları halinde tescil, vize, lisans ve sözleşme işlemleri Federasyon

taraflndan bir sene Şüre ile asklya allnlr.

Bir sporcunun, bir kulüpte başka bir spoİ daİnda, tescilli olmaslna rağmen, yanllş beyan ile diğer bir kulüpte sporcu olarak yeni tescil işlemi iÇin

başVuruda bulunmasl veya tescil ettirmesanin teŞpiti halinde bu sporclnun tescili iptal edilir ve bir sene sü.e ile tescil işlemleri yapllmaz

37. Kazan|lmlş Haklar

37.1. Daha önce yürürlükte olan Yönerge hükümlerine göre kulübü taraflndan ilan edalen ilişiksiz b€lgesi bedelini iıdemeden veya kulübün izni

olmaksızln yurt dlşlna tGnsfer olmuş olan sporculann tekrar yu.da dönüşlerinde bu durumda olan sporcular için geÇ€rli önceki Yönerge

hükümlerine göre işlem yap|İr.

37.2. Önceki Yönergeler kap§amlnda kulüpler ve sporcular aras|nda yapllan sözleşmelere konulmuş özel şartlar ve sözleşme bitiş tarihleri geÇerladir.

37.3. 2o11-2012 sezonu da dahil olmak üzere daha önceka sezonlar için belir|enmaş kurallar kapsamında ülkemizde tescilli her hangi bir kulüpte ümit,

genç veya yıldız basketbol taklmlnda resmi müsabaka|arda yer almlş sporcular için belirlenmiş istisna hükümlerine göre ülkemiz ümit, genç

veya ylldlz basketbol taklmından yetişmaş statüsü kazanmlş doğumdan başka bir yolla sonradan Tc vatandaşhğına geçmiş sporculann bu

hakları 9eçerlidir.

38. Talimatta Y€r Almayan Hususlar

Bu tallmatta yer almayan hususlar hakklnda mevcut Kanun, YöneVnelik ve Uluslararasl kurallara göre Fede.asyon Yönetim Kurulu taraflndan karar

aknlr.

39. Yü.ürlüktgnKald|.ma

31/8/2016 tarihinde spor Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yay|mlanarak yürürlüğe giren sözleşmeli sporcula. Lisans, Tescil Ve Transfer

Yönergesi yürürlükten kald|ılmlştlr.

io. Yü.ü.lük

Bu talimat spor Genel Müdürlüğünün lnternet sitesinde yaylm|andlğl tarihte yürürlüğe 9irer,

41. Yürütm€

Bu lalimat hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yürütür.
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