
 
 

TÜRK SPORCULARIN YETİŞMESİNE KATKI VEREN KULÜPLERİ TEŞVİK PROJESİ 

1. Projenin Amacı 

Bu projenin amacı; Türk milli takımlarının Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına en güçlü kadrolarla 

katılabilmesi için A Milli takımda yer alan veya seçilebilecek kapasitedeki sporcuların kulüp takımlarında 

daha fazla süre ve sorumluluk alarak oynatılmasını teşvik etmektir. 

Projenin amacına uygun olarak belirlenmiş kriterleri yerine getiren kulüplere doğrudan nakdi olarak 

teşvik sağlanır. Teşvikler kulübe sağlanan haklar olup sporculara doğrudan veya dolaylı teşvik 

sağlanması bu proje kapsamında değildir. 

2. Projenin Kapsamı 

Proje, Türkiye Basketbol Süper (BSL) ve Türkiye Basketbol Liginde (TBL) mücadele eden kulüpleri 

kapsar.  

3. Projenin Hedefi 

Projenin hedefi; A milli takımı için yeni Türk sporcuların yetişmesi veya mevcut milli sporcuların tecrübe 

kazanmalarını sağlamaktır. Takım kadrolarını oluştururken ve sezon içinde Türk sporculara daha fazla 

imkan vererek bu hedefe yönelik davranış sergileyen kulüplerimizin teşvik edilmesi hedeflenmiştir. 

4. Proje Süresi 

Proje 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları olmak üzere iki sezon uygulanacak olup alınacak sonuçlara 

göre müteakip sezonlar için uygulanıp uygulanmamasına veya nasıl uygulanacağına karar verilecektir.  

5. Tanımlar 

Bu projede yer alan; 

Yönetim kurulu : Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulunu 

Normal lig maçları : BSL ve TBL Yönetim Esasları Talimatlarında tarif edildiği şekilde takımların play off 

maçları öncesi oynadıkları Normal Lig maçları dönemini, 

ifade eder. 

6. Proje Kapsamında Değerlendirilecek Sporcular 

Proje kapsamında değerlendirilecek sporcular ve bunlara ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir. 

a. Federasyon tarafından organize edilen veya yerel liglerde yer alan kulüplerin ümit, genç veya 

yıldız takımda en az bir basketbol yılı (sezonu) oynamış ve oynadığı dönemde uluslararası 

mevzuat hükümlerine göre Türk Milli takımlarında oynamasında bir engeli bulunmayan 

sporcular Türk sporcu olarak değerlendirilir.  

Doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler kategorisinde Türk Milli takımlarında 

oynayarak veya ilgili lig yönergesine göre ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş 

koşulunda istisna kapsamında bulunan sporcular bu proje kapsamında değerlendirilmezler. 

b. Her sezonun sonunda hak ediş için yapılan başvuru gününden 18 aylık dönem içinde 

düzenlenmiş Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Olimpiyat Oyunları, Akdeniz 

Oyunlarına ve bunların eleme veya grup maçlarına katılmış takımların ümitler kategorisinde 12 

kişiden oluşan resmi müsabaka kadrosunda, büyükler kategorisi için FIBA’ya bildirilen 24 kişilik 

listede yer almış ve 24 yaş altındaki sporcular, bu proje kapsamında Milli Sporcular olarak 

değerlendirilir. 

c. Basketbol Süper Ligi (BSL) veya Türkiye Basketbol Ligi (TBL) kulüplerinde tescilli olan ve geçici 

transfer hakkından yararlanarak Basketbol Süper Ligi (BSL) veya Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 

takımlarında müsabakalarda yer alan sporcular proje kapsamındadır. 



 
 
7. Yaşların Belirlenmesi 

Yaşların belirlenmesinde sporcunun oynadığı sezonun ikici yılı esas alınarak belirlenir. Yaşı 

belirlenmesinde ay ve gün dikkate alınmaz. 

Örnek: 

2018-2019 sezonu için; 

 2019 – 23 = 1996 doğumlu ve daha küçük yaştaki (1997 ve 1998) sporcular ay ve gün dikkate 

alınmaksızın U23 yaş grubu milli basketbolcular olarak proje kapsamında yer alabilirler. 

 2019 – 20 =1999 doğumlu daha küçük yaştaki sporcular ay ve gün dikkate alınmaksızın U20 

yaş grubu milli basketbolcular olarak proje kapsamında yer alabilirler. 

2019-2020 sezonu için; 

 2020 – 23 = 1997 doğumlu ve daha küçük yaştaki (1998 ve 1999) sporcular ay ve gün dikkate 

alınmaksızın U23 yaş grubu milli basketbolcular olarak proje kapsamında yer alabilirler. 

 2020 – 20 =2000 doğumlu daha küçük yaştaki sporcular ay ve gün dikkate alınmaksızın U20 

yaş grubu milli basketbolcular olarak proje kapsamında yer alabilirler. 

8. Teşvik Çeşitleri  

Normal lig maçları sonunda; 

a. Basketbol Süper Liginde (BSL) U23 kategorisinde en az on beş (15) dakika, U20 kategorisinde 

en az sekiz (8) dakika ortalama ile oynamış Türk sporcular, 

b. Türkiye Basketbol Ligi (TBL) U23 kategorisinde en az yirmi beş (25) dakika, U20 kategorisinde 

en az on beş (15) dakika ortalama ile oynamış Türk sporcular, 

lig ve yaş kategorisi ayrımına bakılmaksızın bir birim oranında teşvik almayı hak eder. 

Eğer teşvik alınmasına hak kazanan milli basketbolcu ise birim oranı ve hak ediş iki kat artar.    

9. Teşvik Fon Tutarı ve Hak Ediş 

Basketbol Süper Ligi (BSL) takımlarının sezon boyunca lig müsabakalarında oynatmak üzere tescil 

ettirecekleri dokuz, on, on bir ve on ikinci yabancı uyruklu basketbolcular için Federasyona ödeyecekleri 

tescil bedelleri tutarından sezon sonunda yapılması muhtemel iadeler çıktıktan sonra sezon sonunda 

teşvik kazanan basketbolcu sayısı; 

a. Bir basketbolcu ise toplanan paranın üçte biri (1/3), 

b. İki basketbolcu ise toplanan paranın üçte ikisi (2/3)   

c. Üç ya da daha fazla basketbolcu ise toplanan paranın tamamı teşvik fonuna aktarılır. 

Teşvik hak edişi olmadığı takdirde fonda bulunan meblağın %50 si bir sonraki sezon için teşvik fonuna 

aktarılır. Kalan %50 tutar Federasyona irad kaydedilir. 

Fonda toplanan meblağ sezon sonunda teşvike hak kazanan basketbolcuların hak ediş oranına göre 

kulüplere dağıtılır. 

Teşvikten yararlanmak isteyen kulüpler Federasyon tarafından hazırlanmış matbu formu doldurup ekine 

teşvike esas belgeleri koyarak başvuruda bulunurlar. Teşvikten yararlanmak isteyen kulüpler, Normal 

Lig son resmi müsabaka tarihinden itibaren 15 gün içinde başvuru yapmaları gerekir. Zamanında 

başvuru yapılmaması halinde teşvik hakkı kaybolur. Zamanında yapılmış başvuru ve belgeler Lig 

Direktörlüğü ve Milli Takım Sorumluları tarafından değerlendirilir ve belirlenen hak edişler Yönetim 

Kurulu tarafından onaylandıktan sonra kulüplere ödeme yapılır. 



 
 

Proje öncesi veya projenin uygulama süresi içinde doping cezası almış sporcular ile Disiplin Kurulu 

tarafından kesintisiz üç ay veya toplamda altı aydan (dahil) fazla ceza almış sporcular teşvik projesi 

kapsamında yer alamazlar. Bu oyuncuların toplam süre veya ortalamaları değerlendirmeye alınmaz. 

Geçici transfer kanalıyla tescilli bulunduğu kulüpten başka bir kulüp adına müsabakalara katılarak teşvik 

kazanmış basketbolculardan kazanılan teşvik tutarının %35 ‘i basketbolcunun tescilli bulunduğu kulübe, 

%65’ i ise müsabakaları katıldığı kulübe ödenir. 

Sezon sonunda küme düşen takımların durumları ile yapılan hesaplamalarda makul nedenlerle teşvik 

projesinden yararlanmayı çok az farklarla hak edememiş veya teşvik uygulamasında haksızlığa sebep 

olabilecek gerekçeler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve teşvik uygulamasından yararlanıp 

yararlanamayacaklarına karar verilir. 

10. Hak Ediş ve Teşvik Dağılımı Örneği 

Teşvik fonuna aktarılan meblağ  (X) 2.000.000 TL 

Teşvik hak etmiş Türk basketbolcu sayısı (a) 8 

Teşvik hak etmiş basketbolculardan milli olanların sayısı (b) 2 

Teşvike esas basketbolcu sayısı (c=a+b) 10 

Basketbolcu başına dağıtılacak birim teşvik tutarı (X/c=d) 200.000 TL 

Türk basketbolcu başına teşvik hak edişi (1x d) 200.000 TL 6 x 200.000=1.200.000 TL 

Milli Türk basketbolcu başına teşvik hak edişi (2x d)  400.000 TL 2x 400.000=     800.000 TL 

11. Yürütme 

Teşvik Projesi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.  


