
 
 

EBBL YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ  
SPORCULAR VE TAKIM KADROLARI 

 
 
117. Müsabakalara Katılacak Sporcular 
117.1. Yarışma Yönergesi ve Sicil Lisans Yönergesinde yer alan koşulları sağlayan ve izin verilen sayıda sporcular EBBL müsabakalarına katılabilirler. 
 
117.2. EBBL’de yer alacak sporcuların tescil, vize ve transfer işlemleri için Sicil Lisans Yönergesi’nin bu Lig ile ilgili hükümleri geçerlidir. Kulüplerin ve sporcuların tescil işlemleri her yıl 
Federasyon Yönetim Kurulu tarafından 1 Temmuz tarihine kadar ilan edilen sözleşme ve transfer takvimine uygun olarak yapılır. 
 
117.3. Bir sezon içerisinde Ligde yer alan kulüpler en fazla bir (1) sporcu için ikinci lisans çıkarma hakkına sahiptir. İkinci lisans sadece çıkarıldığı sezon için geçerli olup;  

a. Bu haktan yararlanan kulübün yer aldığı lig müsabakaları sona erdiğinde,  
b. Bu haktan yararlanan kulübün ikinci lisans çıkardığı sporcuyu Play Off veya Final Müsabakaları öncesinde oynanan resmi müsabakaların en az % 50 sinde oynatmaması 
halinde,  kendiliğinden geçerliliğini yitirir.  

Açıklama;  
Yüzde elli oynatılma koşulu;  

a. Takımın yer aldığı gruplardaki oynaması gereken maçların toplamı esas alınarak belirlenir. Gruplardaki takım sayılarında farklılık olması diğer gruplar için emsal oluşturmaz.  
b. Yıllık programda yer alan maçın her hangi bir nedenle oynanmaması halinde bu maç sporcunun oynadığı maç olarak sayılır.  
c. Her hangi bir nedenle tekrar edilmiş bir müsabakada sporcu her iki maçtada yer aldıysa her iki maçta sayılır.  
d. Orantı sonuncunda küsuratlı çıkan sayılar her halükarda bir alt tam sayıda kabul edilir.  

 
117.4. Altyapılarda oynama hakkı dolmayan sporcular alt yapı lisansı ile liglerde oynayabilir. Bu tip sporcuların tüm sorumlulukları (ödeme, ferdi kaza, sigorta, vergi vb.) kulübe aittir. 
 
117.5. TBF, sporcuya tescilli olduğu tarihler arası geçerli olan ve daha önceden Federasyonca belirlenmiş asgari koşullar içeren özel sağlık veya ferdi kaza sigortası yaptırır ve sigorta ile 

ilgili ayrıntıları kulübüne bildirir. 
 
117.6. EBBL’ye katılacak takımlar resmi müsabakalarda en az on (10), en fazla on iki (12) sporcu ile sahada yer alabilecektir. Bu sporculardan en az birisinin yirmi iki (22) yaş veya 
altındaki bir sporcu olması zorunludur. 
 
118. Takım Kadroları ve Sporcuların Ümit, Genç ve Yıldız Takımlardan Yetişmiş Olma Şartları  
Takımlar, resmi müsabaka kadrolarında; 
Ülkemiz ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş sporculara yer vermek zorundadır. İstisnai haklardan faydalanmış ve/veya altyapıdan yetişme şartı aranmaz kapsamında 
değerlendirilen 7.2 maddesinde tarif edilen sporcular bu madde kapsamında değildir. Müsabaka kadrolarında bulunan sporculardan en az birisinin kulübün kendi ümit, genç veya yıldız 
takımından yetişmiş olması zorunludur.  

İstisna: 
(1) Kamu görevi, çalışma veya başka nedenlerle yurtdışında bulunan Türk ailelerinin çocuklarında, ülkemiz ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş olma şartı aranmaz. 
(2) Doğum yoluyla K.K.T.C. vatandaşı olması nedeniyle Yarışma Yönergesine göre istisna kapsamına giren en fazla bir (1) sporcu bulundurabilirler. 
(3) Ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş aynı anda en fazla dört (4) toplamda altı (6) yirmidokuz (29) yaş ve üzeri sporcu bulundurabilirler. Aynı anda tasdik 

ettirilmiş dört (4) 29 yaş ve üzeri sporcuya sahip olan kulüpler bu sporcularına ilaveten yeni bir 29 yaş ve üzeri sporcu lisansı çıkarmak istediklerinde bu sporculardan birinin 
tescilini feshetmek zorundadırlar. Bu durumdaki sporcuların toplam sayısı bir sezon ikiyi (2) aşamaz. 
(4) Sonradan TC Vatandaşlığı hakkını elde etmiş ve ülkemizde tescilli herhangi bir kulüpte ümit, genç veya yıldız basketbol takımlarından herhangi birinde resmi 
müsabakalarda oynamış bir sporcu kadroda yer alabilir. 
(5) Kulüpler, müsabaka kadrolarında 22 yaş ve altı bir (1) sporcuya yer vermek zorundadır.  

 
119. Yabancı Uyruklu Sporcu Sayısı 

Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde yabancı uyruklu sporcular yer alamaz. 
Ülkemizde tescilli herhangi bir kulüpte ümit, genç veya yıldız basketbol takımında resmi müsabakalarda yer almamış veya oynamış olsa bile oynadığı dönemde uluslararası mevzuat 
hükümlerine göre Türk Milli Takımlarında oynamasına izin verilmemiş bir sporcu yabancı uyruklu sporcu olarak sayılır. 
İstisna: Kamu görevi, çalışma veya başka nedenlerle yurtdışında bulunan Türk ailelerinin çocuklarında, ülkemiz ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş olma şartı aranmaz.  

 
120. Antrenörler ve Sahaya Çıkacak Diğer Takım Mensupları  
120.1. Takımların resmi müsabakalarda sahaya çıkacak kenar yönetim kadrosu baş antrenör, yardımcı antrenör, doktor, fizyoterapist, masör dahil olmak üzere dokuz (9) kişiden fazla 

olamaz. Sahaya çıkacak dokuz (9) kişiden en az altısının Türk vatandaşı olması zorunludur. 
 
120.2. EBBL’de baş antrenörler A, B veya C kategorisi, yardımcı antrenörler ise en düşük D 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 Egitim Kurulu tarafından verilir. 

 
120.3. Baş antrenör ve antrenör yardımcıları için Antrenör Yönergesi hükümleri geçerlidir.  
 
120.4. Başantrenörleri 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 takımların 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. 
İstisna: 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, 

İstisnai 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 beyanda bulunup daha sonra gerekli belgeleri teslim edebilirler. 
Baş antrenörleri ile anlaşmazlık haline düşen kulüpler, tekrar anlaşma zemini sağlayana kadar veya geçerli mevzuat hükümlerine uygun olarak yeni bir baş antrenör ile 
anlaşma yapana kadar istisnai haktan yararlanabilirler. Ancak bu hak peş peşe oynanacak üç resmi maçtan fazla kullanılamaz.   
 

120.5. Baş Antrenör olarak yabancı uyruklu antrenör ile sahaya çıkan kulüplerin sahaya çıkacak ve müsabaka kağıdına yardımcı antrenör olarak yazdırılacak antrenörleri Türk vatandaşı 
olmak zorundadır. Maçta baş antrenörün; her hangi bir nedenle görevine devam edemediği veya cezalı duruma düşmesi ve cezasının sonraki maçlara yansıması halinde, müsabaka 
kağıdına yardımcı antrenör olarak yazılmış antrenör baş antrenör olarak görev yapacak, yetki ve sorumluluklarını üstlenecektir. 
 
120.6. Sahaya çıkış kartı almaya hak kazanan kişilerin kulüpleri tarafından minimum şartları içeren ferdi kaza sigortalarının yaptırılması kulübün sorumluluğunda olup zorunludur. Doktor, 
fizyoterapist, masör ve kondisyoner gibi görevleri olan kişilerin bu vasıflarını belgelendirmeleri zorunludur. 
 
120.7. 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 Sicil Lisans Yönergesi’nde belirtilmiştir. 
 
120.8. Herhangi bir sebeple yarışmadan men cezası almış, tehir maçlarının ve tekrar maçlarının 14.4. 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 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. 
 
120.9. Takım temsilcileri (menajer, yönetici, 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. 
İstisna: Baş antrenörlerin müsabaka esnasında sahaya çıkış kartlarını takmaları zorunlu değildir. 


