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FEDERASYONU

BöLüı, - l

GEİ{EL HÜKüıiLER

l. Amaç

Bu Yönergenin amad, Basketbol süper ve 1. Llgi müsabakalarlna katllan spor kulüpleri ve kulüpl€rdo yer alan sporculann uyacaklan sporcu tescil,
lisans. üze, transier ve sözlgşme il6 ilgili usul ve esaslai bellrlemektia.

2. Kapaam

Baskğbol süper ve 1. Ligi müsabakalanna katllan kuıüpler ad,na kayltll sporculafln tescil, lisans, vize, tıansf€r, Şözleşme işlemleri ile kendjlerine
lisans verilmesinde ve Kulüplerin sözleşmeli sporculan i|e sözleşme kaynak|l ilişkil€rİnde bu Yönerge hükümlgri utgulanlr.

Bu Yöne.ge hükümlerine göre işleme tabi olacak sporcular ilgili lig yönorg€loİinde belirtili..

3. Dayanak

Bu yöngrg€; 1l1ol2o14 lalihli ve 29136 mükerrer saylll Resmi Gazete'de yaylmlanan Tür«iye Basketbol Federasyonu Ana Statüsün€ dayanllarak
hazr|anmlştlr.

4. Tan|mlar

Bu Yöngrg€do geçen:

G€nel Müdünük : spor Genel Müdüdüğü'nü,

)enel Müdür : spor Genel Müdürü'nü,

-F"d"o"yon : Tü*iye Basketbol F€dgrasyonu'nu,

F|BA ; uluslararasl Basketbol Federas}onunu

Ligler : Fedgrasyon taraflndan belirlen€n Yönerge ve statüye uygun olarak düzenlenen E.kekler (Bask€tbol süp€r ve Biİinci Lig)
V6 Kadlnlar (BaskEtbol Süper ve Birinci Lİg) kat€goril€rind€ sözl€şm€li 8porculann yer aldlğl Ligleri,

Basketbol Müsabakalafl : Ba§ketbol süpor ve 1. Ligleİi kapsamlnda düzenlenen müsabaka ve tiım diğer faali}reüeri,

Kulüp : Liglgrde yer alan spor kulübünü,

Lisans : Ba6ketbol müsabakalarlna katllacaklara v9nlen ıasdikli bolgeyi,

Tescil ; Bir kimsenin basketbol müsabakalanna katllabilm6i için, Federasyona yaptlracağl kayd ve lisans işlemlerini,

vlze : Bir sporcunun baŞketbol müsabakalannda oynamasl için, hgr yll lisans yeniletne işle.nini,

Transfer : Bir spoİcunun kulüp değiştirmasini,

siizleşme : sporcunun bir kulüp adtna baskotbol müsabakalarlna katl|abilm€§i idn kulübü ile a.aslndaki şartan belirl€yen
anlaşmay.

llaşiksiz Belgesi : Bir sporcunun toscil|i olduğu kulütİi taraflndan wril€n, fotoğrafl ile kimliği bulunan, kulübün transfer izin bayanml içefen
v9 kulübünün ygtkilİsinin lmzasl ile kulübün mührünü taşl}ran belgeyi,

\..iinci Llsans : Bir sporcunun sözle9meli bulunduğu ligin alt kategodsinde fa*ll bir bk|mda aynl anda oyİıayabilmesi için ve.ilen izni,

Geçici Transfer : Bir sporQnun bollrli bir 8ü16 için te6cilli bulunduğu kulüpton başka kulüpta oynayabilme iznini,

Altyaplsporcusu : 18vedahaküçükyaşgurubuaporculan,

ifade €der.

BöLü - ll

TEsclL, LlsAİ{s vE vlzE

5. Toscll, Llrans, Bagvuİu w vlzo ıılocburltEtl

5.1. Tescil edilmiş sözleşmeli sporcularln, Federaş,onca yönetilecek Ve yürüıiilecok basketbol müsabakalanna katllabilmeloüi için bu Yönerge

5,2

5.3

hükümlorine göre sporcu lisansl almç olmalan ve bu lisanslannl her yll vize ettirmeleri zorunludur.

Kulüpler Federasyon tarafından hazlrlanan belgeleri ve diğer matbu formlan kullanmak zorundadlrlar.

Kulüp|er her sezon başlnda TBF Yönetim Kurulunca tespit edilen tiakvim uyannca, ilgili lig yöne.gelefindo bqlirü]en belgeled Federasyona
iletirler.

sİizleşmeli Tü.k sporculann Te3cil, Li3ans ve saİloşmo işlemlori i'

Tü* uyruklu spo.cu tescil, lisans Ve vize işlemleri her yll Federasyon Yönetim Kurulu taraflndan 1 Temmuz titihino kadar ilan edilen saizleşme
ve transfe. takvimine uygun olarak yaplllr, :
Basketbol süper Ve 1. Liglerinde yer alacak sözleşmeli Sporcutarın tescil, lisans ve söreşme işlemlerinde istene# bebeler ve yipııacaı
işleml9r aşağldaki gibidir;

6.

6.1
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V6.3.

6.4.

6.5.

7.

7.1.

sK ot
FEDERASYONU

a. Bu kategoİideki sporcunun kulüp ile yapacağl tek tip söreşmenin Federasyon taraflndan tasdikll surgti (T€k tip sözl€şmeye kulüplerle
sporcu araslnda yap!lacak özEl şartlar ilav€ edilEbi|ir). FEderas}on bunun dlşlnda hiçbir belg€yi g€çerli kabul etnez.

b. Kulübün idareci Veya idarecilerinin sporcu tescil, |İsans işlemlorinde ve sözleşmelerde imza atnaya yetİilendirdiğini gösteren Kulüp
yöneiım ku.ulu ka.arınln noter t]adikli sureti,

c. Kulübün sporcu tescil, lisans işlemlerinde ve sözleşmelerde imza atmaya yed(ili kıldlğl idareciveya idareciledn notertasdikli imza sirküleri,

lttiına:

Yeni sezonda da aynl yetkili idareci(ler)nin göreve de\€m etnesl halinde kulüp antetli kağldlna yazllacak aynl kişiloİin görevde olduğunu
beli.ten ve Ku|üp Başkanlnln da imza§l bulunan yazl yetedi olacaktlr. 6.2.b. ve 6.2.c. maddelerindeki evraklar istenmeyecektir.

d, F€derasyona tasdik edilmek üzere ibraz edilen sözleşmeyi imzalamç bulunan sporcunun, noterdon ta§dikli imza be}rannamesi,

istisna:

F€deraslon nerinde ve/veya TBF'nin ilgili birim yet(ilisi huzurunda imzalanmasl durumunda b€lgelerdE noter tasdİki aranmaz.

e. sporcunun bm teşekküllü haatanod€n, spor yapmaslna manı bulunmadlğlna dair, bidsi kaİdi}rolog diğen dahiliye uzmanı olmak üzere en

az iki hekimdon alacağl başhekim|ik onayll sağllk raporu ve sağllk kurulu taraflndan istgnilen kan tiahlill€ri,

f. lki (2) adeı vesikaİk fotoğraf,

g. Niifus hüviyet cüzdan|nln asll veya fotokopisi,

h. Fedgrasyon bed€linin ödendiğine dair belge,

Yukarlda istenen belgeler v€ işlomlo, tamamlanarak Federasyona teslim edilir Eksik belgolsr ilg yapllan müracaat tarihi esas al|nmaz,

Evraklann eksik bulunması halinde evraklar kulübe iade edilir. sporcunun tescillv6 l|sansl için t€6lim allnan b€lgelgr üz€rinde yapllan inc€lem€
sonucunda bir enggl bulunmadü| taktirde tescil ve lisans işlemleri yapllarak: lisans ve sözleşme be9 (5) iş günü iç€.isinde iıgili ku|übe teslım

edilir. Üç (3) nüsha olarak hazlrlanlp Federasyonca tasdik gdilen sözleşmelerden iki nüshasl, bir nüshasl spoİruya teslim edilmek üzere

Fodsrasyon taraflndan kulübe verilir. sözleşmenin sporcu nüshaslnln spolcuya Verilmemesi halinde sporcu sözİeşmesinan kopyaslnı
Federasyondan talep ederse kulübe yükümlülüğünü yerine getirmesi yazlll olarak baldirilir ve üç 9ün süre verilir. sözleşmenin kulüp taraflndan

üç günlük §üre içerisinde sporcuya Verilememesi halande Federasyon taraf|ndan bir kopya sporcuya Verilir ve kulüp disiplin kuruluna sevk edilir,

Tescil. lisans ve vize işlemle.i qJmartesi, pazar ve resmi tatil günlefinde yapllmaz. lş|€m|€r F€doras}on Yönotim Kurulu taraflndan 1 T€mmuz
tarihine kadar ilan €dilen söz|eşme ve tansfe. takümİnde balirtil€n son gün mesai saati bitimine kadar yaplllr. Eğer belirtilen son 9ün
cumart€si, pazar veya resmi tatil gününe denk g€liyorsa iş|eınlsf bir sonraki iş günü mesai saati bitiminde sona erer.

Kulüp, tek tip siizl9şm€de belirtjlen tarihler aras| geçerli olan v€ Faderasyonca belirlenecek asgari koçullar içeren özel sağllk veya 
'erdi 

kaza

sigortasl yapllrmak v6 TBF'ye giindermek zorundadlr.

sözlogm€li Yrband Uyruklu sporcularln Tgscil, Lilans vo vize bbmbrl

Yabanq uyruklu sporcu t€§cil, lisans vg vlz€ işlgmleİi Federasyon Yönetim Kurulu taraflndan 
' 

Temmuz tarihine kadar ilan edilen sö/eşme ve
transfer taküminde belirtilen sözleşme yapma dönemi iç€risinde F€dorasyon merkez orisi tiararlndan yaplllr ve llglll b€lgelgr burada muhafaza

€dilir.

Baskgtboı süper vs 1, Liglerinde yer alacak yabanq uyruklu sporculann tes€il, lisans, üze ve sözleşme işlemlerinde istenen belgel€r ve
yapllacak işlgmler aşağldaki gibidir;

a. sporcunun kulüp il6 yapacağl tek üp sözleşmenin Fedorasyon taraflndan tasdikli sureti (Tek lip saizloşmey€ kulüpl€r|€ sporcu ara9nda
yapl|acak özol şartlar llave edilebi|ir). Federasyon bunun dışlnda hiç bir belg€yi 9€ç€ıll kabul etnez.

b. Kulübün idareci \reya idarecilerl sporqJ tescil, lisans işlemlerinde ve siizleşmelere imza atıİa}€ yeüdlendirdiğini göstgren Kulüp Yöngtim
kurulu karannln not€r tasdikli sureti,

c. Kulübün sporcu tescil, lisans işloml€rlnd€ v€ sözleşmelere imza atrnaya yetkili klldlğl idareci vqla idarecilerin note, tasdikli imza sirtüleri,

lştisna:

Yeni sezonda da aynl y6üili idarecl(lgr)nin görgve devam etrnesi halinde kulüp antetli kağdlna yazlacak ayrıl kişilerin görevde olduğunu

belirten ve Kulüp Başkanlnln da imzasl bulunan yaz yeterli olacaktlr. 7 .2.b. ve 7.2.c. maddglerindeki ovraklar islenmeyecektir.

d. Federasyona tasdik edilm€k üzere ibraz €dil€n 6özleşmeyi imzalamış bulunan sporcunun, sözleşme dönemi tarihleri içerisinde hazlrlanmlş
noterden tasdikli imza sirküleri.

istisna:

Federasyon nezdinde velveya TBF' nin ilgili birim yetkilisi huzurunda imzalanmasl durumunda belgo|€de not9l tasdiki aranmaz.

e. spo.cunun tam teşekküllü hastaneden, spor yapmaslna mani bulunmadtğlna dair, birisi kardiyolog diğeri,dahiliy9 Uzmanl olmak üzere en
az iki hekimden alacağl başhekimlik onayll sağllk raporu ve §ağllk ku.ulu taraflndan istenilen kan tahlilledj]

.i
f. lki (2) adet vesikallk fotoğral . ,,: . . , " 

;.

g. Pa§aportun noterden tasdikli sureii tercümesi, ,.,:, 
:.

7.2.

\,
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7.3.

7,4.

7.5.

KoLFEDE ilu

h

B€lge asllnln Fed€rasyon'a giisterildiğİ halle.de, suretin noıer tasdikli olmasl a.anmaz.

"Amerika Birleşik Devletlerinin NBA, NBADL ve WNBA dlşl liglerinden gelen faal sporcular için "UsA Basketball Letter of clearance"
belgesi. (Bu belg€ kulüp veya sporcunun kendisi tararlndan temin edilir.)

A.B.D. dl9lndaki diğer ülkeler ile A.B.D.'nin NBA, NBADL ve WNBA ligıerinden gelecek sporcular için en son lisansll olduğu ilgili yabancl
ülke federasyonu veya FlBA' dan alacağl 'Letter of clearance" belgosi; (Bu belge F€derasyon ile, ilgili yaband ülke Federasyonu araslnda
yap|lacak yazlşmalar sonunda temin edilir. Başka hiçbir yolla bu belgenin temini kabuı edilmez. Bu b€lge t€min edilinceye kada. lİsans
işlemlerine başlanamaz, ancak diğer belgeler ile yapllan başvuİu müracaat tarihi olarak kabul edilir. ABD Basketbol liglerinden transfer
edilen yabanq ülke vatandaşl sporculardan kendi ülkelerinde lisansll olanlardan 'usA Basketball Lette. of clearance' b€lggsi ve Vatandaşl
olduğu ülke Federasyonundan izin belgesi birlikte istenir. Bu belgeıerden bi.incisi kulüp veya sporcu braflndan, diğeri ise sadece
Federasyon taraflndan temin €dilir. )

j. Kulüplerin her yıl yabancı sporcuları için FlBA'ya ödemeleri gereken bedelin ödendiğini gösterir makbuz,

k. Yaband sponcunun €n son oynadlğl ülk€ f€dorasyonundan "Letter of clearance' belgesinin istenmesi için doldurmalan gereken talep
formu.

l. Federasyon bedelinin ödendiğine dair belge,

Yukarlda istenen belgeler ve işlemler tamamlanarak Federaq/,ona toslim €dilir. Eksik bolg€ler ile yapllan mü.acaat ta.ihi esas allnmaz.
Evraklafln eksik bulunmasl halinde evraklar kulübe iade edilir. sporcunun tescili ve lisansü için teslim allnan belgeler üzerinde yap|lan inceleme
sonucunda bir engel bulunmadül takdirde tescil ve lisans işlemleri yapllarak; lisans ve sözleşme b€ş (5) iş 9ünü içerisinde ilgili kulübe imza

karşllEl teslim edilir. Üç (3) nüsha olarak haarlanlp F€derasyonca tasdik edilen söz|eşmele.den iki nüshasl, bir nüshasl sporcuya t€slim

€dilmek üzere Federasyon braflndan kulübg v€rilir. söreşm€nin sporcu nüshash| sporcuya teslim etneyen kulüp başvuru halinde disiplin

kuruluna sevk edjlir.

Tescil. lisans ve vize iştemleri cumartesi, pazar v€ fesmi tatil günlerinde yapllmaz. lşlemler Federas}on Yönetim Kurulu taraflndan 1 Temmuz
tarihine kadar ilan €dilen söreşme ve transfer taküminde açlklanan brihlerde son gün mesai saati bilimine kadar yap|l|r. Bu saatten sonra
kesinlikle işlem yapllmaz. Eğe. belidilen son gün cumartesi, pazal veya resmi tatil günün€ denk g€liyoGa işl€mler bir sonraki iş günü mesai

saati bitiminde sona erer.

Ulkemizde bask€tbol oynamak üzere lisans alan yaband uyruklu sporcular için altnmasl ggreken çal|şma izni, ikam€t izni ve Vize işlemleri

kulüplerin sorumluluğundad|İ.

Kulüp, tek tip sözleşmede belirtjlon tarihler arasl geçerli olan Ve Federasyonca belİrlenecek asgari koşullaİ içeren özel sağllk veya ferdi kaza
sigortasl yaptl.mak ve TBF'ye göndgrmok zorundadl..

lstisna:

MevaJat ge.eği sporwnun kimlik no lşl€İnİ blümine kadaı poliçe tsnzim edilerneyen halleİde sigoiia şi*eti taratndan f€rdi kaza slgorta
kapGamlnda olduğuna dal, re€mı blr yaz sunulmas| halinde işlem yaplllr.

Yuİt D§lnda To.cllll Bulunan Tü]k vlt ndarl spoİcular

Yurt dlşlnda herhangi bir spor kulübüne tescilli bulunan Türt ı/at]andaşl aporcularln Tüd(lye'deki spor kulüpl€rind€ llsans çlkarlabilmeleri için

bağll bulunduğu ülke Federasyonundan vaya izin vğmoyo y€tkill makamdan izin b8lgesialmas| zorunludur,

Yabancl ülkelere transfer olacak spo.culann, her durumda Federasyondan ve/veya gerektiğind€ kulüplerinden ilİşiksiz be|gesi almala.l

zorunludur.

sporcunun yurt d|şlna transfer yapttğl dönemde yürürlükte olan Yönergelere aykln davİanarak kulüplerinden izin almadan yurt dlşlna tranŞfer
olan veya yurt dlşlnda basketbol yaşantllar|n| sürdüren sporculaİ, Türkiye'ye geri döndüğünde eski kulüplerinden ilişiksiz belgesi almadan
başka bir kulübe tran§İel olamazla. l|işiklz belg€sl alarak yuıt dlşlna gitti ise Tüıkiye'deki son kulübü h€rhangi blr hak lddla €d€İn€z.

Yurt d|şlnda tescilli bulunan Tü.k Vatandaşl sporcular Türi(iye'ye döndüklerinde bu Yönergğ hükümlerin€ göre tescil edilirler ve müsabakalara
katİrlaf, Bu spolculalln tescil, lisans ve vize işlemlori her yll Federasyon Yönetim Kurulu taraflndan 'l Temmuz tarihine kadar ilan edilen

sözleşme Ve transfer takvimine uygun olarak yaplllr.

Bir önceki sezon yurt dlşlnda oynamlş veya Türk Sporcula. için belirlenmiş sözleşme imzalama döneminde herhangi bir kulüple sözleşme
imzalamadan yurt dlşlna transfer olan spoİcular Transfer Takvimind€ belirtilen tarihe kadar yurt içinde bir kulüple sözleşme imzalayabilirler.

Türk Sporcular için belirlenmiş sözleşme imzalama döneminden sonra yurt dlşlna transfer olan sporcular aynl sezonda transfer oldukIarl
tarihten iki ay (60 9ün)geçmeden Türkiye'de bir kulüp ile sözteşme ifizAlayamazlal.

sirEl9rmrri Dcvam Edon spofcularln vEo lşbmlo

Vize işlemleri sözleşme dönemi içerisinde Federasyon tarafından yapılır.

8

\./
8 3

84

8.5

9.

9.1

9.2 Vize işlemleri için aşağıdaki şartlar aranır;

a, Sporcunun tam teşekküllü hastaneden, spor yapmasına mani bulunmadığına dair, birisi kardiyolog

az iki hekimden alacağı başhekimlik onaylı sağlık raporu ve sağlık kurulu tarafından istenilen kan tah

b. Sporcuların kulüpleri ile imzalamış olduğu tek tip sözleşmenin Federasyonca tescil edilmiş olması,

c. Sporcuların yeni dönem için ödeme planının açık olarak tip sözleşmede belirtilmiş olması,

d. Federasyon bedelinin ödendiğine dair belge,

diğeri dahiliye uzman| olmak üzere en

ılilleri,
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9.3. Kulüp, tek üp sözleşmede beliftilen tarihler aras| geçedi olan ve Federa$onca beli.lenecek asgari koşu|lar iç€ren özel sağllk veya ferdi kaza
sigo.tasl yaptrmak ve TBF'ye göndermek zorundadtr.

lo. silah Atlna Allnan v9 sevk Tghir lşlgmi Yapllan saiEloşm€li sPorcular

10.r. Bir sporcu silaha[ına ahnarak askeri hizmete başladğlndg kendisı hakklnda tescil, lisans ve vize işlemle.inin doğurduğu hukuki statii terhis
süresin€ kadar askrya allnlr.

10.2. Aksi kararlaştrllmamlşsa, Kulübün Federasyona r€smen müracaat üze.ine sözleşme sür€si içerisinde siEhaıtna allnmlş sporQlann,
silahaltna allnmala.l sebebiyle tamamlayamadlklan ka|an sözleşme süresi, sözleşme bitim ta.ihinden itibaren otomatik olarak sözleşme
sü.eŞine ekleni.. Ekl€non sürg ile birlİkt€ sözl€şm€ bitiş tarlhi transfer dönemi sonraslna isabet edgrse sözleşme süresi kulübün talebi halinde
teskere tarihinden iiibaren 15 gün içe.isinde o sezonun 30 Haziran tarihine kadar uzatİr. Uzatllan sör€şme ayııl koşullarla geçer|i olacaktr.
sözleşmesi devam ettirilmeyen sporcular, sözleşme dönemi gegniş bile olsa istediği kulüple sözleşme imzalayabilir.

10.3. Sözleşmelisrcfcular askerlik süresiiçinde askerigüçlerin tak|mlannda yer alabilirler.

10.4. siEh alİna allnan sporcularln tescil, lisans ve vize işlemlerine ait e§aslarda bir sorun yaşanmasl halinde nihai karar Federasyon Yönetim
kurulunca verilir.

sözl€şmeli sporcula. Türk silahll Kuwetle.i lç Hizmet Kanunu'na uygun olarak izin almaları halinde aske.lik hizneüeri süresince sözleşme
yaptlklan kulüplerinin lig müsabakalannda yer allrlaİ v€ bu Yön€rgede belirtilen haklaİdan yararlanlrlar.

sevk tohir işl€mleri kulüpler taraf|ndan yaplllr. sevk tehi. işlemi tamamlandlktan sonra sevkine engel teşkil od€cek bir durum ortaya çlkarsa
kulüp iv€di olarak bu durumu TBF ve AsAL'a bildimekle yükümlüdür. Be}€nlarda tüm sorumluluk kulübe aittir.

sporcularln terhis mahiyetindeki ilnlerde tescil, vize ve kansf€r işl9mleri yapllır. Ancak bu sporcular terhis olmadan oynayamazlar.

Blrl€ç9n, Fo3ih Edll€n wya Taahhütt€İlni Ygrln9 G€tirmayen Kuıüplerin spoİcularl

Fe§ih edilen, hak etliği halde liglere katllmayan veya basketbol şubesi kapatlan kulüplerin 8özl€şmeli spoİculaflnln durumlafl, başvurularl

üzerine Fedorasyon Yönetim Kurulu tarafhdan değedendirilir, ger€kli görüldüğü takdirde sporculara saizlgşmelerinin fgshlnitalep etne imkanı

tanlnabilir.

10.5.

10.6.

0,7.

Vıı.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

l

v
12.

sezon öncesi Basketbol süper ve ,1. Ligle,ine katlIacaklannl beyan ederek fikstiirde yer alan kulüpler, daha sonra resmi lig müsabakalanna

başIamadlklan takdirde sözleşmeli sporcularlnln durumlan, başvurularl üzerine Fed€rasyon Yönetİm Kurulu ta.aflndan değerlendirilir, gerekli

görüldüğü takdirde sporculara sözleşme|erinin f6hini tal€p etm€ imk nl tan|nabili.. sözleşmeli sporculan geçici transfer dönemi sonuna kadaİ

sözleşme bitiş süresine bakllmakslz|n v€ kulüp iznine gerek olmaksEh başka bir kulüple söreşme imzala}€bilide.. Her hangi bi. nedenle

sporcularlnln oynamaktan imtina €tneleri sonucu müsabakalara kat|lamayan kulüplgr bu madde kapsamlnda değerlendirilmezle..

Kulüplerin devri ve şirketleşme hususundaki hükümler sakldlr.

TBF Yönetim Kurulu tarafından §ezon iPrisinde müsabakalardan men edilen ku|üpl€rin sporcularlnln durumu, Şporculann başvurusu üzerine

TBF Yönelim Kuru|u tarafından incelenir. Başka bi. kulüplo y€ni bir sözleşme yapmaslna bi. engel bulunmayan sporcu|ann transierine izin

verilebilir. Bu şekilde transfer yapmış sporcular aynl s€zon içerisinde başka bir kulüp adlna müsabakalara çlkm|ş olmaslna bakllmaksEln yeni

kulübünün müsabakalannda yer alabilirler.

Birlgşen kulüplerjn tüm sporcu tEscjllgri yeni kulübün üzerine geçer, Birleşme işlemi s€zon içinde olmas| halinde kulüp bir (1) ay içeisinde yer

aldü| lig için bünygsinde bulundurmaslna izin Verilen saylda kadrosunda tut nak ist€diği sporcırlafl Federasyona bildirir. Listede ye.
Verilmeyer€k kadroya aİnmayan Şporculaİ arzu ederlerse sözloşmelerini devam ettirip kulüpte kalabilirler veya tek tarafll fesih talebinde

bulunabilirle..

Baskotbol Erkoklor v9 Kadhlar l. Ligine Ygni Çlkan vo Bu Liglerdon Eİkeklor vo Kadlnlar 2. Ligin9 Dü99n Kulüplor

12.1. E*d(ler v€ Kadlnlar 1. Ligine çlkan kulüplerin sporculan bu Yön6rg6 hükümlerine göre sazleçme yapmak zorundadlİlar.

12.1.1. 'sicil Lisans Yönergesi" nde belirlil9n lransfer yaş slnlfl a|tlnda kalan sporcular kulüpleri taraflndan ilk transfer dönğni başlamadan önce
sözleşmeye davet edilirlgr.

12.1.2. sözleşmey€ davet edilen sporcular, yaş shldamasha kadar olan süre idn geçorli sözleşme imzalamak zorundadlrlar. sözleşm€yE davet
€dilmesine rağmen sözleşme imzalamakt]an imtina ed6n sporcubr "Sicil Lis€rıs Yönerg€si' nd€ belirtilen tansfer yaş slnlnna kadar
kulüplerindon ilişiksjz belgesi almadan transf€r yapamazlar.

12,1.3. Sözleşmeye davet edilmeyen veya yaş sınırı üstünde kalan sporcular serbest sayılır|ar ve istedik|eri kulübe transfer yapabilirler

12.2. Erkgkler v€ Kadlnla.2. Ligine düşen kulüplerin sporculan için, bu ligler için geç€di Yönerge hükümleri uygulanlr. Daha önce imzalamlş olduğu
sözleşme sür6ai dolmayan sporcular, yaş slnlrı üstünde olsalar dahi, kulüpleri sözleşme hükümlerini yerine getirdİği sürec€ transfer
yapamazlar.

BöLü -lll ,, "

TRAı{SFER :i j .

t]
;t

belirlenmiş şartlarln gerç€kleşme§i halinde başka kulübe transfur olabilir. Her sporcu, geçici kansfer veya ikinci lisans tıaıçö|fk iizere. bir sjonda
yalnE bir transf€r yapabilir.
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14. sii,zloşme sürosi Bit9n sPorcu|ann Tran.fer Şartlarl

sözleşmeli Tü* sporcular, saizleşme sürelerinin bitimindo h€r hangi bir bonservis b€doli ödemeksiln istedikleri ku|übğ tran6fe. yapabilirler

l5, saizlgşmg.l Devam Eden sporculann Tranfgr Şartlan

sözleşmeli sporcular, sözJeç.n6 süreloli sona eımeden transfer yapabilmeleri için kulüplerinden ilişiksiz belgesi a|mak ve diğğr işl€ml€ri y€rin€
gelirmek mecburiyetindedirler

16, Blrdon Fazla vatandaşllk Hakklna sahip sporculann TransfBr işl€mleri

16.'1. Birden fazla vatandaşllk hakklna sahip sporcular sözlgşmelerini yaptlklan dönsmde hangi vatandaşllk haklarlnl kullanmak istediklerini noter
kanallyla yazlll olarak beyan edgrler ve o sezona ait Federasyon ile ilgili tüm işlemleri bu beyanlanna dayall olarak yaplllr ve hiçbir şekilde
değaştirme yapllamaz. Beyan yapllmamas| durumunda sporcunun siidoşmeliolduğu kulübün başvurusu dikkate ahnlr.

16.2. Tc vatandaşllk hakkl eIde edip Türk vatandaşl olarak oynayan sporcu|ar taklp eden llk ilgili sözloşme döneminde hangi vatandaşİğa bağll
olarak oynamak istediklerini beyan 6d€der ve o sezon bitene kadar bu kara.larınl değiştirernezler.

16.3. Taklmlar bir sezon içerisinde doğumdan sonra aşağldaki hal|er dlşlnda her hangi bir neden|e Avrupa kltasl ülkesi veya Türk vatandaşllğlna
geçmiş en fazla bir sporcuyu yena uyruğu ile tescil ettirebilirler,

istisna:

a, Doğumdan sonra Tü* vatandaşllğlna geçmiş Ve büyükler kategorisinde Türk Milli taklmlannda oynamış sporcular,

b. Aynl klta içi ülke Vatandaşl olmak üzere Vatandaşl olduğu ülkenin siyasi nedenlerle bö|ünmesi ve/Veya bjrden fazla ülkeye ayr|lma§l
durumunda zorunlu sebeplerle yeni oluşum içinde bir ülke vatandaşlığlnl tercih etmiş Veya mecbur kalmlş kişİler,

c, Farkll bir klta ülke vatandaşl iken iki farkll ülke Vatandaşl anne Veya babanln vatandaşllk hakklndan yararlanarak klta içi ülke

\-, vatandaşllğı hakkl elden kişiler,

16.4. llk sözl€şm€sinİ yaptığl tiarihten sonra birden fara vatandaşllk hakkl kazanan sporcular, ilgili ülkenin vatiandaşllk haklannl kazandülnl
giisteren b€l9el6r ile birlikte Federasyon n€zdindeki işlemlerini hangi vatandaşllğa bağll olarak sürdüreceklerini takip eden ilk sözle9me
döneminde noter kanallyla yazll olarak federasyona bildlridgr.

17. GoçlclTran.iEr

17.1. Basketbol süper ve 1. Ligl€rlnde yer alan kulüpler adha te§cil, lisans, üze işlanl€fini tamamlamş bir sporcu, bu işlemleri tamamladül tarihten
yimi bir (2,1) takvim günü geç,tikten sonra (21 .2. hariç) kulübünün gaçlci ilişiksiz belgesi vgrmesi şartı il€ b€lirl€non sözleşme yapma ddnemi
içerisinde BaŞkelbolsüp€r, ,l. 

, 2. veya Bölgesel Liginde yer alan başka bir kulüb€ goçicİ tansfer yapabilir.

17.2. Bir sporQ, aynl sezon içerisinde sadec€ bir kez g6çici transier yapma hakkna sahipü..

17.3. Bir sporcunun g6çici tİansfer diheminden önce kulübü adlna r€smi müsabakalarda oyııam§ olma§l veya sözlgşme§inin trans{e. tarihinden
sonra f€sih olmasl, geçici tansfer yapmaslna €ngel dgğİldir.

17.4. Goçici transiar yolu ile yapllan transferler oyııanan sezon il6 slnırldlr. Geçici t-ansfer yapan sporcular, sezon sonunda eski kulüplerine

dönorl6r, eski kulüp|erinin tescilli sporcusu işlemi görüd€rvg oski Kulüpleri ile yaptlklan saizle9me hüküml€rin€ tabidirl€r.

17.5, spo.cunun yeni kulübü il6 İmzalam§ o|duğu söreşmeden \reya tescil işleminden doğan ödemelerden, sGK' na kay|t ettirilmesinden, sözleşm€
süresince primlorinin öd€nm6inden \re Ve.gi gibi haklannln ye.ine 96tirilm€6İnd€n, geçicl transf€r ila gittiği kulüp şorumludur.

17.6. spo.cunun ilk kulübü ile imzalad|ğı sözloşme şartlanndan iarkl| şar{ar ile geçici transfe. yapmasl durumunda, g€çlci transf€r olduğu kulüp ile

sporcu araslnda yeni sözl€§m€ imzalanarak Federasyon taraflndan tasdik ediloc€ktir. G€dci transfer söz|egmesi imzalamam§ sporoJlann, ilk\' kulübü İle imzaladlklan söreşme şartafl geçerli kabul €dilocaktir. Yeni kulüp ve g€çici tEnsfer yapan sporcu, ilk kulüple imzalanan

sözl€şmode bulunan aynl şartlan yerine getireceğine dair F€derasylna yazll taahhüt v€r€c€İl€rdir.

,l7.7. Basketbol 2.Lig, Bölges€l Lig ve Yer€l Lig kulaipleri sporculan Basketbol süper ve 1. Lig kulüplerine geçici transfer yapabilirier. Basketbol 2.Ljg,
Böl966el Liglerden w Ygrel Lig|erden Basketbol süper ve 1. Liglerinde yer alan kulüplere geçici transrer yoluyl8 g€lgn sporcula.ln; sGK. Öze|
Sağllk ve Kaza sigortasl gibi hak|an gedd transfu. ile gitiikle.i kulüpleri ta.aflndan sağlanlr.

17.8. sporcu; yine sadece bir ker€yo mahsus olmak üzor€, geçici transfer ile gittiği kulüpte en az üç (3) regmi müsabaka taklm kad.o§unda yer
aldlktan sonra \re kulüplerin an|aşmasl durumunda ilk kulübünün bulunduğu ligin Geçici Transfer dönemi bitimine kadar ilk kuıübüne dönebilir.
llk kulübüne ged dönen sporcu s€zonu bu kulüpte tamamlamak zorundadl.. Her kulüp sadece bir sporcusu için bu haktan yararlanabili..

17.9. Geçici Transfor yapmlş olan sporqJlara ikinci lisans lle oynama hakkı verilmez.

lE. lkinci Li9an!:

18.1. Basketbol süper Lig kulüpled, §öreşmelive lisansİ sporculanna, sözleşmesi w lisansl geçerli kalmak üze.e, Birinci, lkinci veya Bölge§el Lig
kulübü adlna her yl Federasyon Yönetim Kurulu taraflndan 1 Tgmmuz tarihing kadar llan edilon söy'eşme ve trarFr€İ'taküminde belir|en€n

ikinci lisans çıkarma süresi için belirtilen tarihe kadar lisans çıkarmasına izin verebilir.

18.2. Birinci Lig kulüpleri, sözleşmeli ve lisanslı sporcularına, sözleşmesi ve lisansı geçerli kalmak üzere,
adına her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından 1 Temmuz tarihine kadar ilan edilen sözleşme
kadar ikinci lisans çıkarmasına izin verilir.

Basketbol 2.Lig ve Bölgesel Lig kulübü

ve traA§fer takviminde belirlenen tarihe
41

. (a+
(-. :A

x
lt

18.3. Basketbol Süper ve 1 . Lig takımları bir sezon içerisinde en fazla üç sporcusuna ikinci lisans izni verebilir.

18.4. Sadece yirmi bn Q1) veya altındaki yaşlarda bulunan sporculara ikinci lisans izni verilebilir
----t
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18.5. Bir sporQ adlna bir sezon içerisinde yalnEca bir koz ikinci lisans gka.tllabilir.

18.6. sporcunun gideceği Birind, lkinci Lig veya Bölgesel Lig kulübü, izin yazlsl V€ Federasyonca belirlenecek b€dğllerin ödendiğine dair dekonüar
ile birlikte, yine Federasyonca belirlenecek diğer evraklafl ibraz ederek izin allnan sporcu adlna lisans çlkartlr.

18.7. Bir sezon içerisinde, E*ekler ve Kad|nlar 1. ve 2. Liglerinde yer alan kulüple. en fazla iki (2), Bölgesel Ligde yer alan kulüpler en fazla bir (1)
sporcu için İkincj lisans çlkaİma hakk|na sahipti..

18.8. lkinci lisansa sahip sporculafln ilk kulübü jle İmzalam|ş olduğu sözl€§mesi geçgrli kah.. Bu sporculara İkinci lisans gkaıtlldlğl için daha 
'a*ll(klsltlanmlş veya genişleülmiş) şartJar sağlanmaz.

18.9. lkinci lisans sadece çlkanldlğl sezon için geçerli olup;

a. Bu haktan yararlanan kulübün ygr aldlğ| lig müsabakalan sona erdiğinde,

b. Bu haktan yararlanan kulübün ikinci lisans çlkardlğl sporcuyu Play off Veya Final Müsabakalan öncesinde oynanan resmi müsabakala(n
gn az % 50 sindo oyılatrnamasl halinde,

Kgndiliğindon goçerliliğini yitidr.

Açıklama;

Yüzd6 olli oynatllma koşulu;

a. Taklmln y€r aldlğl gruplardaki oynamasl gereken maçlann toplaml e§as allnarak belirlenir. Gruplardaki taklm sayllaflnda fa*İllk
olmasl diğer gruplar için €İnsal oluşturmaz.

\r. b. Yllllk programda yer alan magn her hangi bir nedenle oyıranmamasl halinde bu maç sporEunun oynadlğl maç olarak sayllr.

c. Her hangi bir n€denle tekrar edilmiş bir müsabakada sporoJ hef iki maçta da ye. a|dlysa her iki maçta saytllr.

d. orantl sonunonda küsuratll çlkan saylar h€r halükarda bir alt tam sayda kabul edilir.

e. lkinci |isans aldlktan sonra sakatlanan sporcu. sakatllğlnl belgelemesi Ve aynl gerekçeyle sözleşmeli olduğu kulübün maçlarlnda da
kadroda yer almadüysa bu dönemde oynanan maçlarda sporcunun oynadlğl maç olarak sayüllr,

18.10. lkinci lisans ile diğer bir kulüpte de oynayan sporq/ Geçici Transfer yapamaz.

18.,1,1. sporcunun esas kulübü ile sözleşmesinin fesih olmasl du.umunda ikinci li§ans hakkl ortadan kalkmlş olu..

BöLü -N
sözl-EşiaE

l9. saı,zloşmonin Ana Hatlarl

19.1. Basketbolsüper ve 1. Liglerinde yer alan sözleşmeli sporcular ve kulüpler aralarlnda yapacaklan anlaşma için F€derasyonun hazldadlğl lek tip
söreşmeyi imzalamak ve bu §özleşmeyi Federas}ona t€scİl gtirmok zorundadldar. Tek tip sözl€şme d§lndaki s(zleşmeler Federas}onca
tescil edilmez. Böy|e sözleşmel€in tespit edilm€si halind€ tarafrar disiplin kuruluna sevk €dillrlgr.

19.2. Tek tip sireşmede yer alan bütün ödemeler aksi belirtilm€diği takdirde ilk sene/s€zona ail olup net değederi gaisterir. Qist€ri|m€yen vdveya
noksan gösterilen ücreferden dolay iaraflar TBF nezdlndo şikaydte bulunamazlar. Toplam net siızleşme futanndan doğan tüm mali vecibeler,

\, kulüpler taraflndan ye.ine g€tİrilmgk zorundadlr. Bu ömeğe uygun olmayan sözleşmeler F€dera§yon taraflndan tescil ve tasdik edilm€z.

19.3. Tarafar t6k tip sör€şme şartlanna \re bu Yönerge hükümle.ine aykln olmamak kaydly'a siiy'eşmeye öz€l şartar koyabilir|er.

19.4. sözleşmeler, sözleşme yapma dtinemi içerisinde 9porcuyla kulüp aE§lnda, en az üç (3) nüsha olarak imzalanlr. Nüshalarln tasdik edilmek
üzere Federasyona teslim edilm€si zorunludur.

1 9.5. §İizleşmel9rle birlikte;

a. Kulüp Yönetim Kurulu taraflndan karar allnarak Kulüp adlna sözleşme imzalamaya yetkili klllnmlş yön€ticİ vgya yönoticilerin noteden
tasdikli yetki b€lg6l€ri,

b. Kulübün yetkiliyönetici veya yöneticilerinin not€rd€n tasdikli imza sirküleri,

c. Federasrcna l,asdik edilmek üz6re ibraz edilen siizl€şmeyi lmzalam§ bulunan sporcunun, not€rd€n tasdikli imza beyanl ib.azl şarttlİ.

lştiına:

Federasyon nezdinde v€/veya TBF' nin ilgilj birim yeddlisi huzurunda imzalanmasl durumunda belgelerde noter.ta§tlki aranmaz.

19,6. Yukanda istonen belggler ve igemler tamamlana.ak F€derasyo
Evıaklann eksik bulunması haıinde €waklar kulübg lade edilir. spo
sonucunda bir eng€l bulunmadlğl taktirde tescil ve lisans işlemle
karşllığl te§lim edilk. uç (3) nüsha olarak haz|rlanlp F€d€r€syo
edilmek üzere Federasyon tararlndan kulüb€ ve,ilir. sözleşmenin s
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19.7. Tarafla.ln biöirlerine yapacaklan her türlü tebligat, tararlann sözleşmede gösterilen adreslerine yapl||r. Taraflar, adreslerinde olabilecek
değişikliği taahhütlü bi.er mektupla birbirlerine ve Fderasyona bildirmeye mecburdurlar. Taraflar sözleşmede gö§terilmeyen adreslerden veya
bildirilmeyen adres değişikliklerinden doğacak zararlan için hiç bir talepie bulunamarar.

Bu y6ngrgEnin ilgili hükümlerinde aksi belirtilmediği sürece, her türlü tebligatta Tebligat Kanunu hükümleri geç€rlİ olacaktlr.

19.8. Aksİ Yönergede belirtilmediği takdirde, he. sözleşmeli sporcu bir sezon içerisinde, geçici transfer hariç yalnlz bir kulüple sözleşme
imzalayabilir.

19.8.1. Ancak spo.cula. aynl anda bİrden fazla sözleşme bulundurmamak şartlyla aynl sezon içeİisinde bir kulüple birden fuzla sayda s(zleşme
imzalayabilir. Y€ni bir sözleşmenin imzalanmasl du.umunda €ski süizl€şm€ g€çerlİliğini yitirİr. Y€ni yapllan sözleşmenin de 20.1 ve 20 2

hükümle.ine uygun olmasl zorunludur.

19.8.2. Yabanq sporcular aynl kulüple birden fazla say|da söz|€şme imzaladlğlnda her bir sözleşme y€ni sporcu olarak d€ğerl€ndirilir.

19.8.3. Awupa Kupaslnda mücad€le eden taklmlar, yaband spo.cu statüsünde liglerde oynattlğl spo.culannl bir dilekçe ve lisanslnı Federasyon'a
vererek geçorli sözleşmelerini fushetneden Avrupa kupaslnda oynatllacak yabanq sporcu (Madde 21.1,c) statüsüne alabilir. Ancak bu

statiid€ki sporcular aynl sezonda tekrar lig müsabakalanna katllmak isteEe yeniden lisans işle,nleri için başvuru yapmalldlr. Bu başvuru,
yenİ sözleşme imzalanmasa bile, yeni yabancı sporcu başvurusu olarak kabul edilip o hükümlere göre iş|em görür.

19.9. Yukarldaki hükümlere aykln davranan sporculaf ve kulüpler disiplin kuruluna sevk edilirler.

19.10. stızleşme yapacak sporcunun gerç€ğe aykln beyanda bulunarak §özleşmo imzalad|ğl t€spit edildiğind€, sporcunun bir yll sü.e ile hiç bk
kulübe tescili yapllmaz ve Disiplin Kurulu'na sevk edilir.

9.11. Kulüpler, sporculara söreşme§i gereğinc€ yapllmasl gereken ödemeleri zamanlnda yapmakla yükümlüdür. Kulüp taraflndan öde.nelerin

\, tdeme tarihini tiakip eden ofuz (30) gün zarflnda yapllmamasl Ve sporcunun bu durumu kulübe ve Federasyona yazll olarak bildirmeEi ve

buna rağmen kulübün 5 gün içerisinde ödemelerinİ yapmamasl halinde, sporcunun tal€bi dairesinde Federas}on tiarafündan,

sdzleşmeden doğan yükümlülükledni (7) günlük süre içinde yerine gelirmesi için Kulüp yazıll olarak uyanllr. sözleşme gereğince yap|lmasl

gereken ödemel€r dahil yükümlülük|edn kulübe verilecek yedi (7) günlük süre içinde de kuıüp taraf|ndan yerine getirilm€mesi veya

belgelenemem€si halinde yükümlülükler ygrine getirilene kadaf kulübün başka bir spofQ ile sözleşme yapmaslna veya ikinci lisans ile
spo.cıJ almaslna TBF Yönetim Kurulu karanyla izin verilmez.

Basketbo! Süper ve 1. Liglerinde Yer Alacak Türk Sporcu Sözleşme Saysı20.

20.1

20.1.1.

Fede.asyon, Basketbol süper ve 1. Liglgrindg yer alan her kulüp içjn bir s€zonda, aşağlda liglere göre belirtiıen sayl ve nitelikte §por@ il€
yapllan sözleşmeyi tescil €d6r.

Basketbol süper Ligi idn en az b€ş (5) on fazla on iki (12) sporcu;

a. Ülksmiz ümit, genç ve yldız taklmlanndan yetişmiş en az beş (5) spofcu,

b. Doğumdan sonra Türk vatandaşllğlna geçmiş ve büyükle, kategorisindg Türk Milli taklmlannda oynayarak veya ilgili lig yönergesine
göre ülkemiz ümit, genç ve ylldlz taklmlarlndan yetişmiş koşulunda istisna kapsamlna giren en fazla bir (1) sporcu,

c. Kamu gö.evi, çallşma v€ başka nedenlerle yurt dlş|nda bulunan ailolerin çocrJğu olarak ilgili lig yönergesine göre isiisna kapsamha
giren sporcular,

d. Doğum yoluyla K.K.T.C. vatandaşl olmasl nedenire Yanşma Yön€rgosin€ göre istisna kapsamına giren gn fazla bir ('l ) sporcu.

Kadlnla. Basketbol Süpeİ Ligi için en az alİ (6) en fara on iki (,l2) sporcu;

a. Ülkemiz ümit, gonç Ve ylldz taklmlarlndan yetişmiş €n az altı (6) sporcu,

b. Doğumdan sonra Türk vatandaşlülna geçmiş vE büyükler kategoİisinde Tü* Milli iaklm|arlnda oynayarak Veya ilgili lig yönergesine
göre ülkemiz ümit, genç ve yldE taklmlarlndan yetişmiş koşulunda istisna kap8amlna giren en fazla bk (,1) sporcu,

c. Kamu görevi, çal§ma ve başka nedenlerle yurt d§lnda bulunan ailolofin çocuğu olarak i|gili lig yönergesine gör€ istisna kapsamlna
giren sporcular,

d. Doğum yoluyla K.K.T.C, vatandaş olmasl n€deniyle Yanşma Yönergesine göre istisna kapsamha giren en fazla bir (1)sporcu,

E*ekler 1 . Ligi için €n az yeii (7\ en fa'zla on iki (1 2) sporcu;

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

b. Kamu gö.evi, çaİşma v€ başka n€dgnlede yurt dlşlnda bulunan ailelerin çocuğu olarak ilgilj lig yöne.gesine göre istisna kapsamlna
giren sporcular,

c. Doğum yoluyla K.K.T.C. vatandaşıolması nedeniyle Yarışma Yönergesine göre istisna kapsamına

). 1.2

20.1.3

20,1.4. Kadınlar 1. Ligi için en azyedi (7) en fazla on iki (12) sporcu;

a, Ulkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş en az yedi (7) sporcu,

b. Kamu görevi, çalışma ve başka nedenlerle yurt dışında bulunan ailelerin

glren

çocuğu olarak ilgili lig yönerçsihe

'er,ı fazla bir (1) sporcu,

psamlnagöre istisna ka
giren sporcular, ı. ll 1

c. Doğum yoluyla K.K.T.C. vatandaşıolması nedeniyle Yarışma Yönergesine göre istisna kapsamına giren en fazlabir (1|.İor"r,
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Ancak, Basketbol süper Lig taklmlan ligle. başlamadan bir gün önc€si mesai saati bitimine kadar on (10) sözleşmed€n fazlaslnl (en fazla iki
(2) sporcu) geçici transfer ile başka bir taklma ve.mek zorundadlrlar. Bu tip sporculall8.8 maddesinden faydalanmak istemeleri durumunda
taklmln oynadlğl lig için geçerli sözleşmo sayl§l kapsam|nda değerlendirilir.

Ba§ketbol süper Ligle.i ve 1. Ligle.inde yer a|an kulüpler ligle. başladlktan sonra Geçici ilişjksiz Belgesi ile başka bir kulübe verdiği sporcunun
yerine yeni bir sözleşme yapabilirler.

Basketbol süpe. Ligleri ve 1. Liglerindo yer alan kulüpler kadrolannda bulunduracaklan yabancl sporcu kontenjanündan düşülmek şartlyla, en
fazla iki (2) adet Tü.k spo.cu ile 21,,1. maddesinde belirtilen zorunluluk kap§amına girmeden sözleşme imzalayabili.Ie.. Bu durumda, kulüpler
ligler başlamadan önce müsabakalarda kaç yaband sporcu konlenjanlndan faydalanacaklarlnl belirtnok zorundadlr. Yabancl sporcu
kontenjanlndan feragat eden kulüpler, sezon boyunca bir daha bu haktan 

'aydalanamazlar.
Bu madd€de belirtilen şartar ve miktadar dlşlnda yap||an sözleşmelef tescil edilm€z.

lkinci lisans hakklnl kullanan spo.cu|ar sözleşmeli sporcu sayl|anna dahil edilmezler.

Bir sezon içerisinde bir taklmln imzaladlğl Tü* sporcu sözlEşmesi toplam 18'i aşamaz

Baskglbol süpor vo '|. Llglorinde Ye. Alacak Yaband uyruklu sporcu siiEl€şme sayEl

Basketbolsüper Ligind€ yer alacak yaband uyruklu sporc{ saylsl;

a. Basketbol süper Ligi kulüpleri Lig Yönergesine uygun olarak aynl anda sahaya çlkan kadrolaflnda bulundurduklarl yabancl uyruklu sporcu
Şaylslndan 1 fazla sporcu ile sözleşme yaparak lisans alabilirler.

\/

b. Aynl anda tiasdik ettirilmiş sekiz (8) yabanq uyİuklu spo.cuya sahip olan kulüpler bu sporcularlna ilaveten yeni bir y,abanq uyruklu sporcu
lisansl çlkarmak istedikle.inde bu yabancl uyruklu sporçulardan birinin sözleşm6ini fesheünek (Madde 21.,t.c hariç) v6ya geçİci transfer ile
başka bir bklma veİmek zorundadlrlar. Bu durumdaki sporculann toplam saylsl bir s€zon için üçü (3) aşamaz.

c. Basİetbol süper Ligi kulüpleri, yukandaki madde kap§am l dlşlnda, sadece Awupa Kupasl müsabakalannda oynatmak üzere kadrola.lnda
bulundurduklai yabano uyruklu sporcu|anyla da tek tip sözleşme imzalayarak, Foderasyon'a onayatİnak zorundadldar. Kulüplğin
FlBA'ya bildirecekleri sporcu listesi içinde tek tip sözleşme imzalamamlş yabancl uyruklu sporcu ismi bulunmasl durumunda liste
Federasyon taraflndan onaylanmaz. Bu sporculafl, ligde oynatnak üzere lisans talep edilmesi durumunda (Madde 21 1 b şa.tlanna
uygun olarak), bu Yön€rg€nin 7. MaddesindEki şartlann yerine getirilme€i gerekmgktedir. Bu lip sporcular kulüplerin izin vermesi ve
sözleşm€§ini feshetnesi durumunda aynl sezon içerisinde başka bir kulüp|e söreşme imzalayarak lİsans çlka.tabilirler.

d. lzin verilenden fazla sözleşme imza layan Kulüp, disİplin kuruluna sevk odilir.

21.2. Kad|nlar Bask€tbol süper Liginde yer alacak yabancl uyruklu sporcu saysl;

Kadlnlar Basketbol Süper Lig kulüpleri Lig Yönefgesine uygun olarak aynl anda sahaya çlkan kadrolannda bulundurduklarl yabanc|

Uyruklu sporcu say§lndan 1 fazla sporcu ile sözleşme yaparak lisans alabi|irler. sahaya üç (3) yabancl uyruklu sporcu çlkanyorsa en az
biri, dört (4} yabancl uyruklu sporcu çlkanyorsa en az ikisi (2) Avrupa kltrsl içinde sayllan bir ülkenin uyruğunda olmak zorundadlr. lki (2)

veya daha az yabancl uyruklu sporcıJyu resmi müsabaka kadroeunda bulunduran taklmlar ise Avrupa ülkelerinden bi.isinin Uyruğuna sahip
sporcu bulundurmak zorunda değildirler,
Avrupa kıtası içi tarifinde agklama bölümde yer alan koşuIlar geç€rlidir.

Açlklama
Başka bir k|ta dlşı ülke vabndaşl iken o ülk€nin milli tak|mlnda yer alan sporcular. uyruk değiştire.ek klta içi bi. ülke vatandaşl olsalar dahİ,

Awupa k,tasl içindeki bi. ülkenin Vatandaşl olarak tescil edilmezler. Avrupa klbsl içindeki bir ülkenin vatandaş| olup hgrhangi bir sobeple
Avrupa ktasl id olarak kabul edilmeyen spo.cular, başka bir vatandaşllklan bulunmasa dahi Avrupa kltasl dlşl sporcusu olarak tescil
ediIide..

a

b. Aynl anda tiasdik ettirilmiş beş (5) yabancl uyruklu sporcuya sahip olan kulüpler bu sporculaa|na ilavEton y€ni bir yabancl uy.uk|u sporcu
lisansl gka.mak istediklerinde bu yaband uyİuklu sporculardan birinin sözleşmesini feshetrnek (Madde 2,1 2 c harİç) veya g€çici kansfer
ile başka bir taklma Vermek zorundadlrlar. Bu durumdaki spo.culann toplam saylsı bİr sezon idn üçü (3) aşamaz.

c. Kadlnlar Basketbol Süper Lig kulüpleri, yukarldaki madde kapsaml dlşlnda, sadece Avrupa Kupasl müsabakalarlnda oynatınak üzere
kadrolannda bulundurduklarl yabancl uyruklu sporculanyla da tok tip sözleşma imzalayarak, F€deras}on' a onaylatmak zorundadlrlar.
Kulüpledn FlBAya bildi.ec€kbn şporcu li8t€si içindg tok tip söreşm6 imzalamamlş yabançı uyruklu spo.cu ismi bulunmasl durumunda
list€ F€derasyon tiaraflndan onaylanmaz. Bu sporculan, ligde oynatİnak üzere lisans talep €dilm€si durumunda (Madde 21 2 b)şartlanna
uygun olarak), bu Yönergenin 7. Maddesindeki şartafln yerine gelirilme§i ge.ekmektedir.

d. Sözleşme imzalama sayısından fazla sözleşme bulundurulması durumunda, Kulüp, disiplin kuruluna sevk edilir.

21.3, E*ekler '| . Ligind€ yer alacak yabanq uyruklu sporcu saylsl;

a. Eİkekler 1. Lig kulüplen Lig Yönergesine uygun olarak aynl anda sahaya gkan kadrolannda bulundurduiİarı yabarıcl uyruklu sporcu
say|slndan ,| fazla sporcu ile sözl€şm€ yaparak lisans alabilirler. 

..1

:'b. Aynl andan tasdik etti.ilmiş üç (3) yabancl uyruklu sporcuya sahip olan kulüpler bu spo.culanna ilavet64 y9ni bir yabano üyrukl+ rcu
lisansl qkarmak ist€diklerinde bu yabanq uyruklu sporcudan birinin sözleşmesini feshetİnek Veya g€çlci.tansfar lle başkla biİ, ma
vermek zorundadlrlar, Bu durumdaki sporculann toplam sayEl bir sezon biri (1) aşamaz. , . 

, . 1

c. lzin ve.ilenden fazla saylda s(zleşme imzalayan Kulüp, disip|in kuruluna sevk €dilir. : ,-
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21.4. Kadlnlar 1. Liginde yer alacak yabancl uyruklu sporcu say|sl;

a. Kadlnlar 1. Lig kulüpler Lig Yönergesine uygun olarak aynl anda sahaya çlkan kadrolarlnda bulundurdukları yabanq uyruklu sporcu
saylslndan 1 fara sporcu ile siizl€şme yaparak lisans alabilirler.

b. Aynl anda tasdik ettirilmiş iki (2) yabancl uyruklu sporcuya sahip olan kulüplor bu aporculanna ilaveten yeni bir yabancl uyruklu sporcu
lisansl gkarmak istediklerinde bu yabancl uyruklu sporcudan birinin söreşmesini feshetmek veya geçici transfer ile başka bir taklma
Vermek zorundadlrlar, Bu durumdaki sporqllann toplam saylsl bİr sezon biri(,l) aşamaz.

c. lzjn verilenden fazla sayda §özleşme imzalayan Kulüp, disiplin kuruluna sevk edi|k.

21.5. Kulüpler, yabancl uyruklu sporculanna Basketbol süpe. v€ 1. Ligler Yönetim Esaslan Yönerge§i ve Yanşma Yönerg€sİnin yabancl uyruklu
sporcular ile ilgili maddelerin€ göro r€smi müsabaka kadrolannda ygr verebilirler.

22. siizle9m9nln 6ür9ri

22.1. Bütün tek tip sözleşmeler en fazla beş yl sürelİ (Maddg 23 2 ve 25 hanç) olabilir sözleşme şartlannln yeniden değerlendirilmEsi amaclyla
sözleşme süresi bit neden yeni bir sözleşme yapllabilir ve y€ni sözls§menin bitiş tanhi iIk sözleşmenin bitiş tarihinden fa*ll olabilir. Her
durumda yeni sözleşme 22. madd€deki şartlara haiz olmaldlr.

22.2. Sözleşmelerin bitiş ta.ihlerinin erkek liglerinde 30 Haziran. kadln liglerinde ise 15 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur.

22.3. Bi yldan uzun süreli sözl€§melerd€ her ylln ödeme tutan ve planlnln veya va.sa ylllk bedel değişim esaslannln aç|k ola[ak belirtilm6i
gerekmektedir. Aksi takdirdg bir önc€ki sezonun ücret ve öde.ne şar{an esas allnacaktl..

ı3. Tran§i9r Dön9mi w saiıloşme Yapma Tarlhlor|

\-.23.1. Kulüplğ ı,/e sporcular|n sözleşme imzalayabi|ecekle.i brihler ve transfer dönemleri hef yll Federasyon Yönetim Kurulu taraflndan 1 Temmuz
tarihine kadar belidenlp kulüplere ilan edilir.

23.2. llan edilen tadhler ve istisnalar dlşlnda yapllm§ sözleşmeler Federasyon braflndan kabul edilmez.

2iı. G9nç Taklm Yaşlnda olan wya G9nç Taklm Yaşhl Dolduran sporculann seid9rm€ll sPorcu olmas|

24.1. Baskotbol süper ve 1. Lig kulüpleri on alt (16) voya on yedi(17) yaşlnl veya genç taklm yaşlnl dolduran Şporculanyla, siizleşme dönemine
bakllmakszln, sporculann yaşlannt doldurduklarl günden ilibaren ofuz (30) gün İç€risinde sözleşmo |mzalayabilirler. sözleşm€ imzalanlri(gn

vglilerinin noterde düzenlenmiş mu\rafakati ve kendi İmzalan aranır. kulüpler sporcularlnl doğum günlerinden bir ay öncesinden itibaren

sözleşme yapmaya davet edebilirle.. sözleşme sayllanna noter kanall9a sözleşmeye davet edilen spo.cular dahibir. Tarafar anlaşmalarl
durumunda noter davetine ger6k kalmadan da madde kapsam|nda sözleşme imzalayabilider.

24.1.1. Kulüpler §porcula.a davet yazslnl yer ve Erih bildir€r€k gönd€rirlor. Bu bİldirilon tiarih, yaznln yollandğl tarihten itibaren en az 7 gün 6onftı

olmalldlr. Kulüpler noier kanallyla yapmlş olduklan davet yazls|nln biİ nüshaslnl federasyona göndermek zorundadl.. Davet yazlslnda

belirtilen ta.ihte sporcunun davete icap edip etmediği veya kulübün 8i)zl6şm€ imzalamak üz€r€ b€lirtilen tiarihtg hazlr bulunup bulunmadlğl,

davette yazan tarihtgn son.aki 5 iş günü içerisinde Fed9rasrcna bildirilir. Bu husushki ihtilaflan Federasyon Yönetirn Kurulu karara bağlar.

24.1-2. Kulijbij taıaflndan söy'eşmeye davet edİlen bu statüdeki spor§ula. kendilerine davet yaplllp yapl|madlğhl kulüplerinden takip eİneye ve
dav€t yaplldl ise, yeliştirme hakkl ka§lllğl olarak aşağlda belirtilen süre oranlnda kulübü taraflndan önğil€n süre kadar geçerli sözleşme
yapmaya mecburdur.

v
Açıklama:

Sporcunun yaşının be]ir|enmesinde oynayacağı sezonun ikinci yılı esas alınır.

örnek:

2016-2017 sezonunu için 2017 yılı esas alınacağı için;

Erkeklerde;

2017 - 17 = 200O doğumlu sporcular 17 yaşında sayılacak|ardır.(En fazla yedi yıl)

2017 - 18 = 1999 doğumlu sporcular 18 yaşında sayılacaklardır.(En fazla altı yıl)

2017 - 19 = 1998 doğumlu sporcular 19 yaşında sayılacaklardır.(En fazla beş yıl)

kadınlarda;

2017 - 17 = 2000 doğumlu sporcular 17 yaşında sayılacaklardır.(En fazla beş yıl)

2017 - 18 = 1999 doğumlu sporcular 18 yaşında sayılacaklardır.(En fazla dört yı|)

2017 - 19 = 1998 doğumlu sporcular 19 yaşında sayılacaklardır.(En fazla üç yıl)

Bu durumdaki sporculardan lkisi (2), kulübünün bulunduğu lig için belidenmiş toplam Türk sporcu
bulunur.

24.1.3.

24.1.4, Sözleşmeye davet edildiği halde sözleşme imzalamaktan imtina eden sporcular erkeklerde yirmi ılç (23),.f_adınlarda

do|durana kadar hiç bir kulüp ile anlaşma yapamazlar. 
, ,ı.

unive6ite kanallyla transfer hakkınl kazanmlş sporcular, transferden önc€ki kulübü izin vermediği takdirde iİi (2I §9zon boyunca $; iangi bir
kulüple sözleşme yapamaz veya hiçbir koşulda sözleşme|i liglerde oynayan kulüplerin A Takım kadrolarında yei aiaıiiazlar.i

t

sözleşmçsayısına
,ij -

ilave edilerek kadroda

yirmi bir (21) yaşını
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24.2. Kglibi:, tiaraf|ndan sözleşme imzalamaya davgt edilmeyen v€y'v€ya davğt edİldiği halde kulübün tasarrufu ile sözloşme imzalanmayan
sporcular,genç kategorisi için geçe.li yaş slnlrlnl doldurduklar sezonu takip eden Transfer Dönemİ'nde Federasyon tarafından belidenecek
'Yetiştiİme Tazminatlnf yetişti.ici ku|üp veya kulüplere ödeyerek lİansfer yapabili.ler.

Bu tip sporcu|ar ikinci sezonda da sözleşmeye davet edilmezleEe Veya davet edildiği hald€ kulübünün tasarıufu ile sözleşme imzalanmaz ise
hiçbir maliyükümlülük için€ girm€den ist€dikleri kulüb6 transfor olabilirler

24.3. Kulübü h.aflndan sözleşmeye davet edildiği hald€ sözleşme imzalamakta imtina €deı,€k yurt dlşlnda herhangi bir kulübe transfer yapan
sporcular, tekıar Türkiye'ye dönmeleri halinde yaş slnln a.anmaks|an tesci|li olduklar! kulübün izni olmadan başka bi. kulübe transfe.

wpamazlal.

lştbna:

sporcunun yurt dlşlnda transfer olduğu kulüple, Türkiy€dekl kulübü anlaşma yapar wya Tü*iye'deki kulübü he,hangi bir ilişiksiz belgesi bedeli
allrsa v€y'veya F|BA hakemliğinde iki kulüp mutiabakatia vara.ak aolaşlrlar Ve Türkiye'deki kulübün€ herhangi bir ilişiksiz belgesi bedeli ödenirse,
sporcunun herhangi bir tarihte tekrar Türkiye'ye dönmesi halinde artlk yurt dlşlndaki yeni kulübünün sporcusu saylllr ve eskİ kulübü transfelde
hak iddia edemez.

24.4. K.K.T.c., Azebaycan, Klrglzisbn, Özbekistan, Tü*menlstan, Kazakist]an, Kosova, Makedonya ve Bosna Ho6€k cumhurİyetleri'nden gel€rek

bir kulübün genç takmlnda yer aldlktan sonra oynama hakklnl bıtirmiş sporcu ile ilk sözlegme yapma hakkl ilk tescil olduğu kulübe aitü.. Kulüp

bu haktian yararlanmak istemediği takdi.de bu du.umu bir yaz ile federasyona bildirgrek hakklnl başka bir kulübe dğvred€bilir.

25. Öğrenim Amacly'a Yuİt Dlrlna Gidgcak Ganç Taklm Yaşlnl Dolduımuş sporcular

25.1. Genç taklm yaşlnl doldurduktan sonra bur§ alarak NCAA ve benz€ri liglerd€ oynamak üzerE yurt dlşlna gitİneyi hedgfley€n ve bu ülkelerde
amatiirlüklerini belgelemek mecbuaiyetinde olan ve bu sebeple sözleşme imzalamaslnda saklnca bulunan sporcula., Basketbol süper ve 1

Liglerinde oynamak İst€diklerinde, bu liglerde kulüplere tanlnan sözleşme saylsl içinde kalmak şartlyla sözleşme yapmadan yer alabilİrler.

25.2. Bu durumdaki sporcular, bi. dilekçe İle durumlannl federasyona bildirmek, kulübünden ve federasyondan izin almak zo.undadlrlar.

25.3. sporcula. bu haktan bİr ker€ ve sadece genç takm yaşlnl doldurduklan ilk s€zon faydalanabilirler,

26. saı,zlo9m€ Tutarlan Toplaml vo ırinimum siiul€şma Tutarl

26.1. Bi. kulübün bir sezon içİn Federasyona tescil ettİrdiği sözl§mElerin bir ylllk net toplam tutan, o kulübün sözleşme tutarlan toplamlnl oluşturur.

Kadln ve Erk€k taklmlan olan kulüpl€rin sözl€şme tutarlan toplaml, ayfl ayrl hesaplanlr.

26.2. Kulüpl€rin o yll için he. hangi bir sporcuyla imzalayacaklan sözleşmenin ylİk net değ€ri, sporcunun siizleşmeli sporcu olarak kadroda yer

alacağl;

1. llk sezonu ise;

a.Başketbol süpef Lİginde yer alan sporcular 24.000.-Tl'den (Erkekler)

b.Diğer liglerde yer alan sporcu|ar için 16 000 -Tl'don

2. lkincisezonu is€:

a.Basketbol süper Ligind€ yer alan sporcula. 30.000.-TL'den (E*ekle.)

b. Diğer Liglorde y€r alan sporcular için 16,000.-TL'den

3. Üç veya daha fazla saylda sezonu is€;

\, Kulübün o sezon İçin geçerli sözle§melerinİn n€t sözleşme tutadan bplamlnln binde beşinden (%0,5)

aşağl olmaz.

26.3. sözleşme süreŞinin bir ylldan az olmasl durumunda bedel, yll/ay üzerinden heşaplanlr.

27. Kulüplorin Yükümlü|ükİori

Basketbol süper Ve 1. Liglerinde taklml bulunan kulüpleİin yükümlülüklerİ şunlardlr:

a. Taklmln yer aldlğl lig ile ilgili Federasyon Yönerge ve Talimallarlnl bilmek v€ bunlara riayet €tmek.

b. Hazlrlayacaklarl ceza }dn€tıneliği, iç yönetmelik ve yönergeleİini tüm sporculan ile karşlllkll imzalayarak F€derasyon'a göndormek. (Her iki

tarafln imzaslnl iaşlmayan v€y'veya Federas}on'a gönderilmgyen c€za yönetmeliği, iç yönetİnelik ve yönergeler uyannc€ sporc{rya ceza
verilemez. Buralarda belirtilmeyen hususlarda da sporcuya ceza verilemez, spo.cunun imzadan imtina etnesi halinde başvuru üzerine Yönetim

Kurulu değerlendirme yapacaktlr).

c. sporculara verile@k cezalada (@zalar, c€za konusu fiilin/du.umun aiğrenildiği tarihten itiba.en yedi (7) ve h€. halde fiilin gerçekleşliği ta.ihten
itibaren on beş (15) gün içedsinde vefilmek zorundadlr) buna ilişkin KUlüp Yönetim Kurulu kararlann1,liltanaklannl, cezanln sporcuya tebliğ
gdildiğine dair belgeleri, cezanln ngdgnlerini, miktarlnl, karann veriıdiği ta.ihten itibaren en geç yedi-Ü) gün içirldÖ Peda"asyon'a göndermek

zorundadlriar. Kulüpl€rin spo.culara ve.ec€ği cezalar sdzleşme futa'l ve suçun ağlrllğl ile orantll olmdld.lr.

d. sporcularlnl sö2eşme imzaladlkla.l tarihten itibareo Sosyal Güventik Kurumu'na kaydettirmek ve bti ydı sporcunun ;lgşmesinin bitim

tarihİne kadar sürdürmek ve priml€rini iideme*, 

' 
, . '

sporcularünsosyalGüVenlikKurumuilejlgiliişleml€rind9€ksikişlemyapankulüplerleilgiliolarak:;r

(1) Kulüp sosyal Güvenlik Kurumu'na bildiritir.
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(2) lhmali görül€n kulüp yönetic,ileri Disiplin Kuruluna sevk cdilirler.

e. sözleşmede b€lirtil€n net tutar kap6amhdaki tiim ödemelerl zamanlnda ve eksiksiz yapmak,

l Kadro dlşl blraktlklafl sporculanna karşl tüm yükümlülüklerini ye.ine getirmek, form düzeyinin korunabilm€§i için salon ve antenör tgrnin €tnek
zorundadlrlar.

2E. siiEloşmglisporculannsaiElo§m.donDoğanYüküm|ülüklo.i

Basketbol süperve 1. Liglerinde yer alan sözl€şmgli sporülann sözleşmeden doğan yükümlülükleri şunlardlr;

a. Ger€k Federas},on, gerekse kulübün emi., Yönerge vg nizamlannl bilmek ve bunlafa riayet etneı,

b. Kulübün ve Federasyonun yurt içinde w dlşlnda yapacağl özel ve resmi her tüdü basketbol organizasyonuna katllmak,

c. Antrenman ve çalçmalara muntazam ırtirak 9tn8k,

d. Müsabakala.a iştirak için kandisi taraflndan ge.eken formaliteleri tamamlamak w 9er6kli belgelefi temin et nek,

e. Federasyonun Ve kulübün düzenlediği ku.s, ders, semine. ve konf€ranslara katllmak,

l Yetkili makamla. tarafından ıştendaği takdirde doplng kontrol tsstlgrin€ katllmak.

29. aluliyot

söreşmeli spor§unun: sözlgşme süresi içerisind€, mesl€ki faallyetlndgrı doğan maluliy€ti halinde kulübü sirreşme hükümle.ini sözleşme biümine
kadar syııen yerine getirir. Her hangi bir kaza sonucu sporculannh bir tİiıümü v€ya tamamlnln uzun süreli oynatamama durumunda kalan kulüderin, urumlafl ve kendilerine yeni haklar t]anlnmasl için Federasyon Yönetim Kurulu ıretkilidir.

v30. Anla9ma|l Forlh

sporcu v€ Kulüp ka§lllkll ol8rak anlaşarak siizle9meyi fEhedebilirlef. söreşmenin anlaşmall olarak feshinin geçerli sayllabilme§i için noterd€ veya
Federasyon yetkilisinin huzurunda düzenlenen }ra da sorumluluk kulübe ait o|mak üzere hraffar araslnda lmzalanan f€sih namenin yaplldğl tarihten
itibaren beş (5) iş günü içind€ F€dorasyona gtinderilm€si zorunludur. Bu surefe sorbest kalan sporcu takap ed€n ilk transfer döneminde dilediği
kulüple sözleşmo yapab|lir. Bu sürg içinde gönd€rllmeyen f€6ih nam9l€f İşl€in6 konulmaz.

3l. Kulübün F99ih lgt ği

Aşağldaki hallede kulüp sözl€şmğsinin igshini talep edobilir;

a. sözl€şm€li sporcunun; basketbol faaliyeti d§lnda vaki hastaİk \re istirahat halinin alt (6) ay gggnesi voya geçeceğinin önced€n tam

teşekküllü bir haŞtan€dan allnacak hey€t raporuyla anlaşllmasl,

b. siizleşmeli Sporcunun, mücbir s€bep du.umlafl hariç, ng sobeple olursa olsun, yedi (7} 9ün ve daha fazla bir müddefe kulübüyle inibatlnl
kesmiş olmasl ve bu süre zarflnda tüm müsabaka ve anlİEnman|ara katlmadğlnln noter kanallyla te§pit edilm€si,

c. sözleşm€ll sporcuya arallks|z altı (6) ay müddete hak mahrumiyeti veya müsabakalardan m€n c€z|slnln verilmesi ve bu c€zanln
ke§inleşmesi,

d. sözleşrneli sporcunun Kulüp dislplini v6 g€n€l ah|ak kurallarlna aykln davıan§larda bulunmaal.

12, sözlormosüroşininDondurulmarl

. _özleşme sürosi içind€ sporcularln kusurlanndan dolay bir s€zon içinde al! (6) aydan fazla hak mahrumiyğ c€za§l almasl du.umunda, kulübünYyazlh 
tal€bl halinde, sporculann kontat süreleri ayn| oranda uzar. Dondurulan s{iy'oşma ygnİden yürüİiük kazandlğında süre eklonmosi sonuqJ f6ih

tarihl senenin orhslna denk gelir8€, siid€şmgnin bitiş tarlhl o sEzonun 30 Haziran tarlhİn€ kadar uzallllr.

sözleşme süresi içinde sporcularln alt (6) aydan uzun süreli bir sakatllk yaşaması ge.ekçesiyle kulübün sporcunun hizmetlerinden
yararlanamadlğlnln tespiti ve kulübün yazlll taIebi halinde, söz konusu sporcunun kulübü ile olan mevcut sözleşmesi, başka bil şart alanmaksEln,
aynl şartlarla otomatik oıarak bir (,1) yll uzatlllr,

33. sporcunun Fos|h |9t9ğa

Bu Yöne.ge Ve sözleşmesi gor€ğinc€ yapllmasl ggrok€n ödğnderin kulüp taraf|ndan ödemg tadhlnltaklp edsn ofuz (30) gün zarfhda yapllmam§
olmasl nedeniyle tgm€rrüde düşülm6i ve sigorta kayltlannln gezon sonu öncesi silinmesi veya p.imlerin yatlrllmamaal halinde, sporqJ
sözleşm€sinin f€shini F6d6rasyon Yönetim Kurulundan isteürebllir.

ı{. Fesih ihban v€ F9ılh

34.1, lş bu Yönergeye a*lnllk duİumunu noler kanalryla karşl ta,afa ihb€mame keşide etnek ve bunun blr ömeğini Federa$ona göndermek
mecburlygtindgdir. Bu tebligsta rağmen beş (5) gün içinde sözleşme hükümle.i yerine getjnbmezs€ ilgilinirf,talebi üzerine verilec€k Fed€rasyon
Yönetim Kurulu karan kesindir. _!i ., : __.,

34.3. Tarafann bu Yöngrge hükümleri d|ş|nda kalan nedenlerden dolayl yapacaklan tok taraltl fesih işıeııiıtÜLn acığaçat hukuki ve mali vecibeler,
fesih işlemini gerçekleştiren tarafa aittir. {a$'^ ıi ıji:ı,,.

\^ '..rl ._ ,:.

_tı'?ı,...=,:
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SOİİ XÜXÜMLER

35. Yan|ış Beyanda Bulunmak

35.1. spor kulüpleri ve sporculann lisans, tescil Ve işlemleri ile karşlllkll yapacaklan sözleşmelerde yanl§ bilgi v€ belg€ler sunmalan veya yalan
beyanlarda bulunmalarl halinde te6cil, üze, |isans ve sözleşme işIemleri Federasyon taraflndan bir sene süre ile asklya allnlr.

35,2. Bir sporcunun, bir kulüpte başka bir spor dallnda, tescilli olmaslna .ağmen, yanllş beyan ile diğeİ bir kulüpte sporcu olarak yeni tescil işlemi için
başvuruda bulunmasl Veya tescil ettirmesinin t€spiti halinde bu sporcunun tescili iplal edili. ve bir sene sür€ ile tescil işlemleri llapılmaz. Ayrlca
olaya Şebep olan|ar Disiplin Kuruluna sEvk edilirler.

36. Kazanılmış Haklar

36.1. Daha önc€ yü.üdükte olan Yönerg€ hükümleİine göre kulübü taraflndan ilan edilen ilişiksiz be|gesi bed€lİni öd€m€den veya kulübün izni
olmakslzn yurt dlşlna transfer olmuş olan sporcularln tgkrar yurda dönüşlerinde bu durumda olan sporcular için geçerli önc€ki Yönerge
hükümlerine göre işlem yaplllr.

36.2. Önceki YöngE€ler kapsamlnda kulüpler Ve sporcular araslnda yapllan sözleşmelere konulmuş özel şarüar ve sözleşme bitiş ta.jhleri geçeriidir.

36.3. 2o11-2012 sezonu da dahil olmak üzere daha önceki s€zonlar için b€lirlgnmiş kurallar kapsamlnda ülk€mizd€ tescilli h€r hangi bir kulüpte ümit,

genç vgya yldlz basketbol taklmlnda r€smi müsabakalarda yer alm§ sporcular için belirlenmiş istisna hükümlerine göre ülkemiz ümit, genç

veya yidlz basketbol taklmlndan yetişmiş statüsü kazanmlş doğumdan başka bir yolla sonradan Tc vatandaşİğlna geçıniş sporculann bu

haklan geç6rlidir.

7, Yön9rg9d9 Y6r Almatan Husurlar

Bu Yönergede yer almayan hususlar hakklnda mevcut Kanun, Yönetne|ik \re uluslararasl kuralla.a göre TBF Yönelİm Kurulu taraflndan karar alln|r.

36. Yürür|üktonKaldlma

2816/2016 tadhinde spor Genel Müdüdüğünün intemet sİt€6inde yaylmlanarak yürürlüğe giren sözleşmeli sporcular Lisans, Tescil ve Transfer

Yönergesi yürürlükton kaldlrlImlştlr.

39. Yürürlük

Bu yönerge spor Ggnel Müdürlüğünün lntemet sitesinde yaylmlandlğl tariht€ yürüdüğe girer.

,|0. Yürüt ne

Bu yüinerge hükümlerini Türkiye Baskgtbol F9deras}onu Başkanl yürüliir.

t
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