
 
KBSL YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ 

SPORCULAR VE TAKIM KADROLARI 
 
 
102. Müsabakalara Katılacak Sporcular 
102.1. Yarışma Yönergesi ve Sözleşmeli Sporcular Tescil, Lisans ve Transfer Yönergesinde yer alan koşulları sağlayan sporcular KBSL müsabakalarına katılabilirler. 
 
102.2. KBSL’de yer alacak sporcuların tescil, vize ve transfer işlemleri için TBF Sözleşmeli Sporcular Tescil, Lisans ve Transfer Yönergesi’nin bu Lig ile ilgili hükümleri geçerlidir. Kulüplerin 
ve sporcuların sözleşme işlemleri her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından 1 Temmuz tarihine kadar ilan edilen sözleşme ve transfer takvimine uygun olarak yapılır. 
 
102.3. KBSL’de yer alan takımların altyapı sporcuları sözleşme yapmadan takım kadrosunda yer alabilir ve oynayabilir.  Bu tip sporcuların tüm sorumlulukları (ödeme, ferdi kaza, sigorta, 
vergi vb.) kulübe aittir.  
 
102.4. KBSL’ye katılacak takımlar resmi müsabaka müsabakalarda en az on (10), en fazla on iki (12) sporcuya sahada yer vermek zorundadır.  
 
103. Ümit, Genç veya Yıldız Takımlarından Yetişmiş Sporcular  
103.1. Takımlar, resmi müsabaka kadrolarında ülkemiz ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş en az altı (6) sözleşmeli sporcuya yer vermek zorundadır. Bu altı (6) sözleşmeli 

sporcudan en az birisinin genç takım yaşını doldurmuş yirmi iki (22) yaş veya altındaki bir sporcu olması zorunludur. 
 
103.2. Sahaya 10 kişi ile çıkan takımlar resmi müsabaka kadrolarında ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş en az altı (6) sözleşmeli sporcuya yer vermek zorundadır. Bu altı 

(6) sözleşmeli sporcudan en az birisinin genç takım yaşını doldurmuş yirmi iki (22) yaş veya altındaki bir sporcu olması zorunludur. 
 
103.3. Sahaya dokuz (9) veya daha az sayıda kişi ile çıkan takımlar, yönergelerden doğan cezai yükümlülükleri saklı kalmak üzere; yönergelerden hakkı olan en yüksek sayıda yabancı 
uyruklu sporcuya kadrolarında yer verebilirler. Bu durumda kadroda bulunan sözleşmeli TÜRK Sporculardan en az birisinin genç takım yaşını doldurmuş yirmi iki (22) yaş veya altındaki bir 
sporcu olması zorunludur.  
 
103.4. Aşağıdaki statüdeki sporcular takımların sahaya çıkan kadrolarında ülkemiz ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş sporcu olarak sayılırlar. 

(1) Kamu görevi, çalışma veya başka nedenlerle yurtdışında bulunan Türk ailelerinin çocukları olması nedeniyle yarışma yönergesine göre istisna kapsamına giren sporcular, 
(2) Doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler kategorisinde Türk Milli takımlarında oynayarak veya önceki sezonlarda yönergelerden kazanılmış ülkemiz ümit, 
genç ve yıldız takımlarından yetişmiş olma koşulunda istisna hakkı olan sporcular. Takımlar takım kadrolarında bu statüde en fazla bir (1) sporcu bulundurabilirler. 
(3) Doğum yoluyla K.K.T.C. vatandaşı olması nedeniyle Yarışma Yönergesine göre istisna kapsamına giren sporcular. Takımlar takım kadrolarında bu statüde en fazla bir (1) 

sporcu bulundurabilirler. 
 

104. Yabancı Uyruklu Sporcular  
104.1. Yabancı Uyruklu Sporcu  

a. Ülkemizde tescilli her hangi bir kulüpte ümit, genç veya yıldız basketbol takımında resmi müsabakalarda yer almamış bir sporcu yabancı uyruklu sporcu olarak sayılır.  
b. Kulüpler, TBF Sözleşmeli Sporcular Tescil ve Lisans Yönergesi hükümlerine sadık kalmak kaydıyla 1 Temmuz tarihine kadar Yönetim Kurulu tarafından ilan edilen Transfer 
Takvimine uygun olarak yabancı uyruklu sporcularını değiştirebilirler. Erteleme maçları ve tarihleri dikkate alınmaz.  

 
104.2. Kadroda Yer Alabilecek Yabancı Uyruklu Sporcular 
KBSL’de yer alan takımların, aynı anda tasdik ettirilmiş olarak bulundurdukları en fazla beş (5) sözleşmeli ve lisanslı yabancı uyruklu sporcudan, en fazla dört (4) tanesi resmi müsabaka 
kadrosunda ve sahada yer alabilir. Bu yabancı uyruklu sporculardan en az iki (2) tanesi Avrupa Kıtası içi ülkelerden birisinin uyruğuna sahip olmalıdır. Bir takım kadrosunda sadece üç (3) 
yabancı uyruklu sporcu bulunduruyorsa bunların en az bir (1) tanesi Avrupa Kıtası içi ülkelerden birisinin uyruğuna sahip olmalıdır. Bir takım kadrosunda iki (2) yabancı uyruklu sporcuya 
yer veriyorsa bu takdirde sahaya Avrupa kıtası içi sporcu çıkartma mecburiyeti bulunmamaktadır. Aynı andan tasdik ettirilmiş beş (5) yabancı uyruklu sporcuya sahip olan kulüpler bu 
sporcularına ilaveten yeni bir yabancı uyruklu sporcu lisansı çıkarmak istediklerinde bu yabancı uyruklu sporcudan birinin sözleşmesini feshetmek veya geçici transfer ile başka bir takıma 
vermek zorundadırlar. Bu durumdaki sporcuların toplam sayısı bir sezon üçü (3) aşamaz. 
 
105. Antrenörler ve Sahaya Çıkacak Diğer Takım Mensupları  
105.1. Takımların resmi müsabakalarda sahaya çıkacak kenar yönetim kadrosu baş antrenör, yardımcı antrenör, doktor, masör dahil olmak üzere dokuz (9) kişiden fazla olamaz. Sahaya 
çıkacak dokuz (9) kişiden en az altısının (6) Türk Vatandaşı olması zorunludur. 
 
105.2. KBSL’de görev yapacak baş antrenörler “A”, yardımcı antrenörler ise en düşük “B” kategorisi lisansa sahip olmalıdır.  
Baş antrenör ve yardımcı antrenörler;  

a. TBF Antrenör Yönetmeliği’ne uygun olarak antrenör belgesine sahip olacak ve o sezon için vizesini yaptıracaktır.  
b. Kulüpleri ile sözleşme imzalamak zorundadır. Herhangi bir nedenle sözleşme yapmasında sakınca bulunan antrenörler bu durumlarını TBF’ye yazılı olarak bildirirler. Bu 

kişiler hakkında nihai karar Eğitim Kurulu tarafından verilir.  
 
105.3. Baş antrenör ve antrenör yardımcıları için Antrenör Yönergesi hükümleri geçerlidir.  
 
105.4. Müsabakalarda takım sıra bölgesinde yer alacak yukarıda tarif edilen kenar yönetimine ait kişilerin Sahaya Çıkış Kartı’na sahip olmaları ve bu kartı görünecek şekilde üzerlerinde 
taşımaları gerekir.  
İstisna: Baş antrenörlerin müsabaka esnasında sahaya çıkış kartlarını takmaları zorunlu değildir. 
 
105.5. Baş antrenörleri ile anlaşmazlık haline düşen kulüpler, baş antrenör sözleşmelerini feshetmedikleri takdirde yeni bir baş antrenör veya yardımcı antrenör sözleşmesi 
imzalayamazlar. Ayrıca takımlar aşağıda listelenen istisnai bir mazeret göstermeden en fazla 3 resmi maç baş antrenörsüz olarak sahaya çıkabilirler. Bu durumdaki takımlar en fazla üç (3) 
resmi maç baş antrenörsüz sahaya çıkabilirler. Üç (3) resmi maçtan sonra herhangi bir antrenörle sahaya çıkmasına izin verilmez. Tescil edilen Baş Antrenör sözleşmelerinde, 
sözleşmenin süresi dolmadan feshine dair karşılıklı tazminat hükümleri konulabilir. Bu durumda sözleşmenin feshi talebine yönelik müracaatlarda sözleşme şartları da esas alınır. 
Bu hüküm aşağıdaki şartlarda uygulanmaz:  

a. Baş antrenörün istifa etmesi,  
b. Baş antrenörün sağlık, kaza, ailevi gelişmeler gibi gerekçelerle görevini yapamayacak durumda olması,  
c. Resmi merciler tarafından başlatılan soruşturma, tahkikat, tutuklama vb. durumların varlığı,  
d. Başlamış veya başlayacak bir müsabakada baş antrenörün kulübün inisiyatifi dışında herhangi bir nedenle görevine devam edemeyecek olması veya hakemler tarafından 

diskalifiye edilmiş olması.  
e. Anlaşmazlık haline düşülmesine karşın kulübün antrenöre sözleşmeden doğan haklarını ödemeye devam etmesi, 
Bu hükümlerin geçerli olması için yukarıda belirtilen (d maddesi hariç) durumların oluştuğuna dair belgeleri ile birlikte yazılı olarak Ligler Direktörlüğüne bilgi verilmesi ve onay 
alınması gereklidir. Acil gelişmeler halinde kulüpler Ligler Direktörlüğüne veya müsabakanın Müsabaka Gözlemcisi sözlü beyanda bulunup daha sonra gerekli belgeleri teslim 
edebilirler.  

 
105.6. Kulüpler, antrenörlere sözleşmesi gereğince yapılması gereken ödemeleri zamanında yapmakla yükümlüdür.  

Kulüp tarafından ödemelerin ödeme tarihini takip eden otuz (30) gün zarfında yapılmaması ve antrenörün bu durumu kulübe ve Federasyona yazılı olarak bildirmesi ve buna rağmen 
kulübün 5 gün içerisinde ödemelerini yapmaması halinde, antrenörün talebi dairesinde Federasyon tarafından, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini (7) günlük süre içinde yerine getirmesi 
için Kulüp yazılı olarak uyarılır. Sözleşme gereğince yapılması gereken ödemeler dahil yükümlülüklerin kulübe verilecek yedi (7) günlük süre içinde de kulüp tarafından yerine getirilmemesi 
veya belgelenememesi halinde yükümlülükler yerine getirilene kadar yeni sezonda kulübün başka bir antrenör ile sözleşme yapmasına TBF Yönetim Kurulu kararıyla izin verilmez. 
İstisna: Antrenörün istifa etmesi veya sözleşmenin karşılıklı fesih edilmiş olması halinde bu madde uygulanmaz. 
 
105.7. Baş antrenör veya yardımcı antrenör olmasına bakılmaksızın sahaya antrenör kimliği ile çıkacak kişilerin en az bir tanesi Türk vatandaşı olmak zorundadır. 

Sahaya çıkacak yabancı uyruklu kişiler için sahaya çıkış bedeli olarak ilan edilen minimum sabit rakamın iki katı esas alınır. 
 
105.8. Sahaya çıkış kartı almaya hak kazanan kişilerin kulüpleri tarafından SGK kaydının ve minimum şartları içeren ferdi kaza sigortalarının yaptırılması kulübün sorumluluğunda olup 
zorunludur.  
 
105.9. Her ne görevde olursa olsun bir kişi aynı ligdeki birden fazla takımda herhangi bir görev alamaz; bir takım görevlisine aynı ligdeki başka bir takım için herhangi bir sahaya çıkış kartı 
verilmez. Sporcularla ilgili koşullar Sözleşmeli Sporcular Lisans Tescil ve Transfer Yönergesi’nde belirtilmiştir.  
 
105.10. Herhangi bir sebeple yarışmadan men cezası almış ve tehir maçlarının 16.6.2, tekrar maçlarının ise 16.6.3. maddesi gereğince genel programda belirtilen ilk tarihte takıma tescilli 
bulunmayan takım mensubunun takım sıralarının ve oyun sahasını çevreleyen çizgilerin 5 metre yakınında bulunmasına izin verilmez.  
Açıklama: Takım sıra bölgesi Uluslararası Oyun Kurallarında tarif edilmiş alan olup, cezalı takım mensupları bu tarifte yer alan sınır çizgilerinden itibaren her yönde beş metrelik mesafe 

içerisinde bulunamazlar. Beş metrelik mesafe müsabakanın resmi görevlilerinin tahminleri doğrultusunda ve fiziki şartlara göre belirlenir ve ihlal halinde cezalı kişi uyarılır. Eylemde ısrar 
edilmesi halinde ve/veya eylemin tekrarı halinde ikinci bir ikaza gerek olmadan, durum ilgili mercilere rapor edilir. 
Takım temsilcileri (menajer, yönetici, baş antrenör, yrd. antrenör, doktor, kondisyoner, fizyoterapist, masör, malzeme sorumlusu, vb.) müsabaka salonuna girerken ve müsabaka anında, 
sonrasında, basın toplantısında sahaya çıkış kartını takmak zorundadır. Uymayanlar Disiplin Kuruluna sevk edilirler.  


