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BÖLÜM – I  

I GENEL HÜKÜMLER 

MADDE 1 -  AMAÇ 

(1) Bu Talimatın amacı, Basketbol Süper ve 1. Ligi müsabakalarına katılan spor kulüpleri ve kulüplerde 

yer alan basketbolcuların uyacakları tescil, lisans, vize, transfer ve sözleşme ile ilgili usul ve esasları 

belirlemektir. 

MADDE 2 -  KAPSAM 

(1) Basketbol Süper ve 1. Ligi müsabakalarına katılan kulüpler adına kayıtlı basketbolcuların tescil, lisans, 

vize, transfer, sözleşme işlemleri ile kendilerine lisans verilmesinde ve kulüplerin sözleşmeli 

basketbolcuları ile sözleşme kaynaklı ilişkilerinde bu Talimat hükümleri uygulanır.  

(2) Bu Talimat hükümlerine göre işleme tabi olacak basketbolcular ilgili lig talimatlarında belirtilir. 

MADDE 3 -  DAYANAK 

(1) Bu Talimat; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanunun Ek 9 uncu maddesi ve 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız 

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 1/10/2014 tarihli ve 29136 

mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

MADDE 4 -  TANIMLAR 

(1) Bu Talimatta geçen: 

Genel Müdürlük  : (Değişik: GSB-26/06/2019) Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, 

Genel Müdür  :  (Değişik: GSB-26/06/2019) Spor Hizmetleri Genel Müdürünü, 

Federasyon  :  Türkiye Basketbol Federasyonunu (TBF), 

FIBA :  Uluslararası Basketbol Federasyonunu  

Ligler  :  Federasyon tarafından belirlenen Talimat ve Statüye uygun olarak düzenlenen 

Erkekler (Basketbol Süper ve Birinci Lig) ve Kadınlar (Basketbol Süper ve 

Birinci Lig) kategorilerinde sözleşmeli basketbolcuların yer aldığı Ligleri, 

Basketbol Müsabakaları :  Basketbol Süper ve 1. Ligleri kapsamında düzenlenen müsabaka ve tüm diğer 

faaliyetleri, 

Kulüp  :  Liglerde yer alan spor kulübünü, 

Lisans  :  Basketbol müsabakalarına katılacaklara verilen tasdikli belgeyi, 

Tescil :  Bir kimsenin basketbol müsabakalarına katılabilmesi için, Federasyona 

yaptıracağı kayıt ve lisans işlemlerini, 

Vize  :  Bir basketbolcunun basketbol müsabakalarında oynaması için, her yıl lisans 

yeniletme işlemini, 

Transfer  : (Değişik: GSB-26/06/2019) Bir basketbolcunun kulüp değiştirmesini, 
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Sözleşme  :  Basketbolcunun bir kulüp adına basketbol müsabakalarına katılabilmesi için 

kulübü ile arasındaki şartları belirleyen anlaşmayı, 

İlişiksiz Belgesi  : (Değişik: GSB-26/06/2019) Bir basketbolcunun tescilli olduğu kulübü 

tarafından verilen, fotoğrafı ile kimliği bulunan, kulübün transfer izin beyanını 

içeren ve kulübünün yetkilisinin imzası ile kulübün mührünü taşıyan belgeyi, 

İkinci Lisans  :  (Değişik: GSB-26/06/2019) Bir basketbolcunun sözleşmeli bulunduğu ligin alt 

kategorisinde farklı bir takımda aynı anda oynayabilmesi için verilen izni, 

Geçici Transfer  :  (Değişik: GSB-26/06/2019) Bir basketbolcunun belirli bir süre için tescilli 

bulunduğu kulüpten başka kulüpte oynayabilme iznini, 

Basketbolcu :  Basketbol müsabakalarına katılan kulüpler adına tescil yaptırarak 

müsabakalarda oynamaya hak kazanmış kişiyi, 

Alt yapı basketbolcusu  :  18 ve daha küçük yaş gurubu basketbolcuları, 

Sezon :  İlgili ligdeki ilk resmi müsabakanın oynanmasından son resmi müsabaka 

oynanmasına kadar geçen dönemi,   

ifade eder. 

II ESAS HÜKÜMLER 

Birinci Kısım 

Tescil, Lisans ve Vize 

MADDE 5 -  TESCİL, LİSANS, BAŞVURU VE VİZE MECBURİYETİ  

(1) Tescil edilmiş Sözleşmeli Basketbolcuların, Federasyonca yönetilecek ve yürütülecek basketbol 

müsabakalarına katılabilmeleri için bu Talimat hükümlerine göre basketbolcu lisansı almış olmaları ve bu 

lisanslarını her yıl vize ettirmeleri zorunludur.  

(2) Kulüpler Federasyon tarafından hazırlanan belgeleri ve diğer matbu formları kullanmak zorundadırlar. 

Kulüpler her sezon başında Federasyon Yönetim Kurulunca tespit edilen takvim uyarınca, ilgili lig 

talimatlarında belirtilen belgeleri Federasyona iletirler. 

MADDE 6 -  SÖZLEŞMELİ TÜRK VATANDAŞI BASKETBOLCULARIN TESCİL, LİSANS VE 

SÖZLEŞME İŞLEMLERİ  

(1) Türk vatandaşı basketbolcu tescil, lisans ve vize işlemleri her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından 

1 Temmuz tarihine kadar ilan edilen sözleşme ve transfer takvimine uygun olarak yapılır. 

(2) Basketbol Süper ve 1. Liglerinde yer alacak Sözleşmeli Basketbolcuların tescil, lisans ve sözleşme 

işlemlerinde istenen belgeler ve yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir. Yeni sezonda da aynı yetkili idarecinin 

göreve devam etmesi halinde kulüp antetli kağıdına yazılacak aynı kişilerin görevde olduğunu belirten ve 

Kulüp Başkanının da imzası bulunan yazı yeterli olup b. ve c. bendinde yer alan evraklar istenmez. 

a. Bu kategorideki basketbolcunun kulüp ile yapacağı tek tip sözleşmenin Federasyon tarafından 

tasdikli sureti, (Tek tip sözleşmeye kulüplerle basketbolcu arasında yapılacak özel şartlar ilave 

edilebilir). Federasyon bunun dışında hiçbir belgeyi geçerli kabul etmez.  

b. Kulübün idareci veya idarecilerinin basketbolcu tescil, lisans işlemlerinde ve sözleşmelerde imza 

atmaya yetkilendirdiğini gösteren Kulüp Yönetim Kurulu kararının noter tasdikli sureti,  
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c. Kulübün basketbolcu tescil, lisans işlemlerinde ve sözleşmelerde imza atmaya yetkili kıldığı idareci 

veya idarecilerin noter tasdikli imza sirküleri,  

d. Federasyona tasdik edilmek üzere ibraz edilen sözleşmeyi imzalamış bulunan basketbolcunun, 

noterden tasdikli imza beyannamesi, (Belgelerin Federasyon Sicil Lisans yetkilisi huzurunda 

imzalanması durumunda hazırlanan İmza Beyannamesi formu kullanılır.)  

e. Basketbolcunun tam teşekküllü hastaneden, spor yapmasına mani bulunmadığına dair, birisi 

kardiyolog diğeri dahiliye uzmanı olmak üzere en az iki (2) hekimden alacağı başhekimlik onaylı 

sağlık raporu ve Sağlık Kurulu tarafından istenilen kan tahlilleri,  

f. İki (2) adet vesikalık fotoğraf,  

g. Nüfus hüviyet cüzdanının aslı veya fotokopisi,  

h. Federasyon bedelinin ödendiğine dair belge, 

(3) (Değişik: GSB-26/06/2019) Yukarıda istenen belgeler ve işlemler tamamlanarak Federasyona teslim 

edilir. Eksik belgeler ile yapılan müracaat tarihi esas alınmaz. Evrakların eksik bulunması halinde evraklar 

kulübe iade edilir. Basketbolcunun tescili ve lisansı için teslim alınan belgeler üzerinde yapılan inceleme 

sonucunda bir engel bulunmadığı takdirde tescil ve lisans işlemleri yapılarak; lisans ve sözleşme beş (5) iş 

günü içerisinde ilgili kulübe teslim edilir. Dört (4) nüsha olarak hazırlanıp Federasyonca tasdik edilen 

sözleşmelerden iki nüshası, bir nüshası basketbolcuya teslim edilmek üzere Federasyon tarafından kulübe 

verilir. Sözleşmenin basketbolcu nüshasının basketbolcuya verilmemesi halinde basketbolcu sözleşmesinin 

kopyasını Federasyondan talep ederse kulübe yükümlülüğünü yerine getirmesi yazılı olarak bildirilir ve üç 

gün süre verilir. Sözleşmenin kulüp tarafından üç (3) günlük süre içerisinde basketbolcuya verilmesi 

zorunlu olup verilmemesi halinde Federasyon tarafından bir kopya basketbolcuya verilir. Sözleşmede aracı 

kişinin de imzasının bulunması halinde ve talep edildiği taktirde sözleşmenin bir nüshası aracı kişiye verilir. 

(4) Tescil, lisans ve vize işlemleri Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde yapılmaz. İşlemler Federasyon 

Yönetim Kurulu tarafından 1 Temmuz tarihine kadar ilan edilen sözleşme ve transfer takviminde belirtilen 

son gün mesai saati bitimine kadar yapılır. Eğer belirtilen son gün Cumartesi, Pazar veya resmi tatil gününe 

denk geliyorsa işlemler bir sonraki iş günü mesai saati bitiminde sona erer. 

(5) Kulüp, tek tip sözleşmede belirtilen tarihler arası geçerli olan ve Federasyonca belirlenecek asgari 

koşullar içeren özel sağlık veya ferdi kaza sigortası yaptırmak ve Federasyona göndermek zorundadır. 

MADDE 7 -  SÖZLEŞMELİ YABANCI UYRUKLU BASKETBOLCULARIN TESCİL, LİSANS 

VE VİZE İŞLEMLERİ  

(1) Yabancı uyruklu basketbolcu tescil, lisans ve vize işlemleri Federasyon Yönetim Kurulu tarafından 1 

Temmuz tarihine kadar ilan edilen sözleşme ve transfer takviminde belirtilen sözleşme yapma dönemi 

içerisinde Federasyon merkez ofisi tarafından yapılır ve ilgili belgeler burada muhafaza edilir. 

(2) Basketbol Süper ve 1. Liglerinde yer alacak yabancı uyruklu basketbolcuların tescil, lisans, vize ve 

sözleşme işlemlerinde istenen belgeler ve yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir. Yeni sezonda da aynı yetkili 

idareci(ler)nin göreve devam etmesi halinde kulüp antetli kağıdına yazılacak aynı kişilerin görevde 

olduğunu belirten ve Kulüp Başkanının da imzası bulunan yazı yeterli olup b. ve c. bendinde yer alan 

evraklar istenmez. 
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a. Basketbolcunun kulüp ile yapacağı tek tip sözleşmenin Federasyon tarafından tasdikli sureti (Tek 

tip sözleşmeye kulüplerle basketbolcu arasında yapılacak özel şartlar ilave edilebilir). Federasyon 

bunun dışında hiçbir belgeyi geçerli kabul etmez.  

b. Kulübün idareci veya idarecileri basketbolcu tescil, lisans işlemlerinde ve sözleşmelere imza atmaya 

yetkilendirdiğini gösteren Kulüp Yönetim Kurulu kararının noter tasdikli sureti,  

c. Kulübün basketbolcu tescil, lisans işlemlerinde ve sözleşmelere imza atmaya yetkili kıldığı idareci 

veya idarecilerin noter tasdikli imza sirküleri,  

d. Federasyona tasdik edilmek üzere ibraz edilen sözleşmeyi imzalamış bulunan basketbolcunun, 

sözleşme dönemi tarihleri içerisinde hazırlanmış noterden tasdikli imza sirküleri, (Belgelerin 

Federasyon Sicil Lisans yetkilisi huzurunda imzalanması durumunda hazırlanan İmza Beyannamesi 

formu kullanılır.) 

e. Basketbolcunun tam teşekküllü hastaneden, spor yapmasına mani bulunmadığına dair, birisi 

kardiyolog diğeri dahiliye uzmanı olmak üzere en az iki hekimden alacağı başhekimlik onaylı sağlık 

raporu ve sağlık kurulu tarafından istenilen kan tahlilleri,  

f. İki (2) adet vesikalık fotoğraf,  

g. Pasaportun noterden tasdikli sureti tercümesi,  

Belge aslının Federasyon’a gösterildiği hallerde, suretin noter tasdikli olması aranmaz.  

h. (Mülga: GSB-26/06/2019)  

i. (Değişik: GSB-26/06/2019) Basketbolcular için en son lisanslı olduğu ilgili yabancı ülke 

federasyonu veya FIBA’dan alacağı “Letter of Clearance” belgesi. Bu belge Federasyon ile ilgili 

yabancı ülke Federasyonu arasında yapılacak yazışmalar sonunda temin edilir. Başka hiçbir yolla 

bu belgenin temini kabul edilmez. Bu belge temin edilinceye kadar lisans işlemlerine başlanamaz, 

ancak diğer belgeler ile yapılan başvuru müracaat tarihi olarak kabul edilir. ABD Basketbol 

liglerinden transfer edilen yabancı ülke vatandaşı basketbolculardan kendi ülkelerinde lisanslı 

olanlardan “USA Basketball Letter of Clearance” belgesi ve vatandaşı olduğu ülke 

Federasyonundan izin belgesi birlikte istenir. Bu belgelerden birincisi kulüp veya basketbolcu 

tarafından, diğeri ise sadece Federasyon tarafından temin edilir.  

j. Kulüplerin her yıl yabancı uyruklu basketbolcuları için FIBA’ya ödemeleri gereken bedelin 

ödendiğini gösterir makbuz,  

k. Yabancı uyruklu basketbolcunun en son oynadığı ülke federasyonundan “Letter of Clearance” 

belgesinin istenmesi için doldurmaları gereken LOC talep formu,  

l. Federasyon bedelinin ödendiğine dair belge, 

(3) (Değişik: GSB-26/06/2019) Yukarıda istenen belgeler ve işlemler tamamlanarak Federasyona teslim 

edilir. Eksik belgeler ile yapılan müracaat tarihi esas alınmaz. Evrakların eksik bulunması halinde evraklar 

kulübe iade edilir. Basketbolcunun tescili ve lisansı için teslim alınan belgeler üzerinde yapılan inceleme 

sonucunda bir engel bulunmadığı takdirde tescil ve lisans işlemleri yapılarak; lisans ve sözleşme beş (5) iş 

günü içerisinde ilgili kulübe imza karşılığı teslim edilir. Dört (4) nüsha olarak hazırlanıp Federasyonca 

tasdik edilen sözleşmelerden iki nüshası, bir nüshası basketbolcuya teslim edilmek üzere Federasyon 

tarafından kulübe verilir. Kulüp, sözleşmenin bir nüshasını ise basketbolcuya teslim etmek zorundadır. 
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Sözleşmede aracı kişinin de imzasının bulunması halinde ve talep edildiği taktirde sözleşmenin bir nüshası 

aracı kişiye verilir. 

(4) Tescil, lisans ve vize işlemleri Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde yapılmaz. İşlemler Federasyon 

Yönetim Kurulu tarafından 1 Temmuz tarihine kadar ilan edilen sözleşme ve transfer takviminde açıklanan 

tarihlerde son gün mesai saati bitimine kadar yapılır. Bu saatten sonra kesinlikle işlem yapılmaz. Eğer 

belirtilen son gün Cumartesi, Pazar veya resmi tatil gününe denk geliyorsa işlemler bir sonraki iş günü 

mesai saati bitiminde sona erer. 

(5) Ülkemizde basketbol oynamak üzere lisans alan yabancı uyruklu basketbolcular için alınması gereken 

çalışma izni, ikamet izni ve vize işlemleri kulüplerin sorumluluğundadır. Kulüp, basketbolcunun yabancı 

kimlik numarasını Federasyona bildirmekle yükümlüdür. 

(6) Kulüp, tek tip sözleşmede belirtilen tarihler arası geçerli olan ve Federasyonca belirlenecek asgari 

koşullar içeren özel sağlık veya ferdi kaza sigortası yaptırmak ve Federasyona göndermek zorundadır. 

Mevzuat gereği basketbolcunun kimlik numarası işlemi bitimine kadar poliçe tanzim edilemeyen hallerde 

sigorta şirketi tarafından ferdi kaza sigorta kapsamında olduğuna dair resmi bir yazı sunulması halinde 

işlem yapılır. 

MADDE 8 -  YURT DIŞINDA TESCİLLİ BULUNAN TÜRK VATANDAŞI BASKETBOL-

CULAR 

(1) Yurt dışında herhangi bir spor kulübüne tescilli bulunan Türk vatandaşı basketbolcuların Türkiye’deki 

spor kulüplerinde lisans çıkartabilmeleri için bağlı bulunduğu ülke Federasyonundan veya izin vermeye 

yetkili makamdan izin belgesi alması zorunludur.  

(2) Yabancı ülkelere transfer olacak basketbolcuların, her durumda Federasyondan ve/veya gerektiğinde 

kulüplerinden ilişiksiz belgesi almaları zorunludur. Basketbolcunun yurt dışına transfer yaptığı dönemde 

yürürlükte olan talimatlara aykırı davranarak kulüplerinden izin almadan yurt dışına transfer olan veya yurt 

dışında basketbol yaşantılarını sürdüren basketbolcular, Türkiye'ye geri döndüğünde eski kulüplerinden 

ilişiksiz belgesi almadan başka bir kulübe transfer olamazlar. İlişiksiz belgesi alarak yurt dışına gitti ise 

Türkiye'deki son kulübü herhangi bir hak iddia edemez. 

(3) Yurt dışında tescilli bulunan Türk vatandaşı basketbolcular Türkiye’ye döndüklerinde bu Talimat 

hükümlerine göre tescil edilirler ve müsabakalara katılırlar. Bu basketbolcuların tescil, lisans ve vize 

işlemleri her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından 1 Temmuz tarihine kadar ilan edilen sözleşme ve 

transfer takvimine uygun olarak yapılır. 

(4) Bir önceki sezon yurt dışında oynamış veya Türk vatandaşı basketbolcular için belirlenmiş sözleşme 

imzalama döneminde herhangi bir kulüple sözleşme imzalamadan yurt dışına transfer olan basketbolcular 

Transfer Takviminde belirtilen tarihe kadar yurt içinde bir kulüple sözleşme imzalayabilirler. (Son cümle 

mülga: GSB-26/06/2019) 

MADDE 9 -  SÖZLEŞMESİ DEVAM EDEN BASKETBOLCULARIN VİZE İŞLEMLERİ  

(1) Vize işlemleri sözleşme dönemi içerisinde Federasyon tarafından yapılır. Vize işlemleri için aşağıdaki 

şartlar aranır;  

a. Basketbolcunun tam teşekküllü hastaneden, spor yapmasına mani bulunmadığına dair, birisi 

kardiyolog diğeri dahiliye uzmanı olmak üzere en az iki (2) hekimden alacağı başhekimlik onaylı 

sağlık raporu ve Sağlık Kurulu tarafından istenilen kan tahlilleri,  
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b. Basketbolcuların kulüpleri ile imzalamış olduğu tek tip sözleşmenin Federasyonca tescil edilmiş 

olması,  

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

d. Federasyon bedelinin ödendiğine dair belge, 

(2) Kulüp, tek tip sözleşmede belirtilen tarihler arası geçerli olan ve Federasyonca belirlenecek asgari 

koşullar içeren özel sağlık veya ferdi kaza sigortası yaptırmak ve Federasyon’a göndermek zorundadır. 

MADDE 10 -  SİLAHALTINA ALINAN VE SEVK TEHİR İŞLEMİ YAPILAN SÖZLEŞ-MELİ 

BASKETBOLCULAR  

(1) Bir basketbolcu silâhaltına alınarak askeri hizmete başladığında kendisi hakkında tescil, lisans ve vize 

işlemlerinin doğurduğu hukuki statü terhis süresine kadar askıya alınır. Silâh altına alınan basketbolcuların 

tescil, lisans ve vize işlemlerine ait esaslarda bir sorun yaşanması halinde nihai karar Federasyon Yönetim 

Kurulunca verilir. 

(2) Aksi kararlaştırılmamışsa, Kulübün Federasyona resmen müracaatı üzerine sözleşme süresi içerisinde 

silâhaltına alınmış basketbolcuların, silâhaltına alınmaları sebebiyle tamamlayamadıkları kalan sözleşme 

süresi, sözleşme bitim tarihinden itibaren otomatik olarak sözleşme süresine eklenir. Eklenen süre ile 

birlikte sözleşme bitiş tarihi transfer dönemi sonrasına isabet ederse sözleşme süresi kulübün talebi halinde 

teskere tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde o sezonun 30 Haziran tarihine kadar uzatılır. Uzatılan 

sözleşme aynı koşullarla geçerli olacaktır. Sözleşmesi devam ettirilmeyen basketbolcular, sözleşme dönemi 

geçmiş bile olsa istediği kulüple sözleşme imzalayabilir.  

(3) Sözleşmeli Basketbolcular askerlik süresi içinde askeri güçlerin takımlarında yer alabilirler.  

(4) Sözleşmeli Basketbolcular Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’na uygun olarak izin almaları 

halinde askerlik hizmetleri süresince sözleşme yaptıkları kulüplerinin lig müsabakalarında yer alırlar ve bu 

Talimatta belirtilen haklardan yararlanırlar. 

(5) Sevk tehir işlemleri kulüpler tarafından yapılır. Sevk tehir işlemi tamamlandıktan sonra sevkine engel 

teşkil edecek bir durum ortaya çıkarsa kulüp ivedi olarak bu durumu Federasyon ve ASAL’a bildirmekle 

yükümlüdür. Beyanlarda tüm sorumluluk kulübe aittir.  

(6) Basketbolcuların terhis mahiyetindeki izinlerde tescil, vize ve transfer işlemleri yapılır. Ancak bu 

basketbolcular terhis olmadan müsabakalara katılamazlar. 

MADDE 11 -  BİRLEŞEN, FESİH EDİLEN VEYA TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRME-YEN 

KULÜPLERİN BASKETBOLCULARI  

(1) Fesih edilen, hak ettiği halde liglere katılmayan veya basketbol şubesi kapatılan kulüplerin sözleşmeli 

basketbolcularının durumları, başvuruları üzerine Federasyon Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir, 

gerekli görüldüğü takdirde basketbolculara sözleşmelerinin feshini talep etme imkânı tanınabilir.  

(2) Sezon öncesi Basketbol Süper ve 1. Liglerine katılacaklarını beyan ederek fikstürde yer alan kulüpler, 

daha sonra resmi lig müsabakalarına başlamadıkları takdirde sözleşmeli basketbolcularının durumları, 

başvuruları üzerine Federasyon Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir, gerekli görüldüğü takdirde 

basketbolculara sözleşmelerinin feshini talep etme imkânı tanınabilir. Sözleşmeli Basketbolcuları geçici 

transfer dönemi sonuna kadar sözleşme bitiş süresine bakılmaksızın ve kulüp iznine gerek olmaksızın başka 

bir kulüple sözleşme imzalayabilirler. Herhangi bir nedenle basketbolcularının oynamaktan imtina etmeleri 

sonucu müsabakalara katılamayan kulüpler bu madde kapsamında değerlendirilmezler.  
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 (3) Federasyon Yönetim Kurulu tarafından sezon içerisinde müsabakalardan men edilen kulüplerin 

basketbolcularının durumu, basketbolcuların başvurusu üzerine Federasyon Yönetim Kurulu tarafından 

incelenir. Başka bir kulüple yeni bir sözleşme yapmasına bir engel bulunmayan basketbolcuların transferine 

izin verilebilir. Bu şekilde transfer yapmış basketbolcular aynı sezon içerisinde başka bir kulüp adına 

müsabakalara çıkmış olmasına bakılmaksızın yeni kulübünün müsabakalarında yer alabilirler. 

(4) Birleşen kulüplerin tüm basketbolcu tescilleri yeni kulübün üzerine geçer. Birleşme işlemi sezon içinde 

olması halinde kulüp bir (1) ay içerisinde yer aldığı lig için bünyesinde bulundurmasına izin verilen sayıda 

kadrosunda tutmak istediği basketbolcuları Federasyona bildirir. Listede yer verilmeyerek kadroya 

alınmayan basketbolcular arzu ederlerse sözleşmelerini devam ettirip kulüpte kalabilirler veya tek taraflı 

fesih talebinde bulunabilirler. 

(5) Kulüplerin devri ve şirketleşme hususundaki hükümler saklıdır.  

MADDE 12 -  (Başlık Değişiklik: GSB 26/06/2019) SÖZLEŞMELİ BASKETBOLCULARIN YER 

ALDIĞI LİGLERE ÇIKAN VE BU LİGLERDEN DÜŞEN KULÜPLER  

(1) Sözleşmeli basketbolcuların yer aldığı liglere çıkan kulüplerin basketbolcuları bu Talimat hükümlerine 

göre sözleşme yapmak zorundadırlar. “Sicil Lisans Talimatı” nda belirtilen transfer yaş sınırı altında kalan 

basketbolcular kulüpleri tarafından ilk transfer dönemi başlamadan önce sözleşmeye davet edilirler. 

Sözleşmeye davet edilen basketbolcular, yaş sınırlamasına kadar olan süre için geçerli sözleşme imzalamak 

zorundadırlar. Sözleşmeye davet edilmesine rağmen sözleşme imzalamaktan imtina eden basketbolcular 

“Sicil Lisans Talimatı” nda belirtilen transfer yaş sınırına kadar kulüplerinden ilişiksiz belgesi almadan 

transfer yapamazlar. Sözleşmeye davet edilmeyen veya yaş sınırı üstünde kalan basketbolcular serbest 

sayılırlar ve istedikleri kulübe transfer yapabilirler.  

(2) Düşen kulüplerin basketbolcuları için, bu ligler için geçerli Talimat hükümleri uygulanır. Daha önce 

imzalamış olduğu sözleşme süresi dolmayan basketbolcular, yaş sınırı üstünde olsalar dahi, kulüpleri 

sözleşme hükümlerini yerine getirdiği sürece transfer yapamazlar. 

İkinci Kısım 

Transfer 

MADDE 13 -  TRANSFERİN TEMEL PRENSİPLERİ 

(1) (Değişik: GSB-26/06/2019) Sözleşmeli basketbolcular; sözleşme süresi tamamlanmadan, tescilli 

bulunduğu kulübünden ilişiksiz belgesi almak suretiyle veya Federasyon tarafından belirlenmiş şartların 

gerçekleşmesi halinde başka kulübe transfer olabilir. Her basketbolcu, fesih ile transfer hakkı kazanması, 

ara transfer döneminde yapılan transfer, geçici transfer veya ikinci lisans hariç olmak üzere, bir sezonda 

yalnız bir transfer yapabilir. Bir basketbolcu aynı sezon içinde fesih ile transfer hakkı kazanarak ve/veya 

ara transfer döneminde sadece bir kez daha transfer yapabilir. 

MADDE 14 -  SÖZLEŞME SÜRESİ BİTEN BASKETBOLCULARIN TRANSFER ŞARTLARI  

(1) Sözleşmeli Türk vatandaşı basketbolcular, sözleşme sürelerinin bitiminde herhangi bir bonservis bedeli 

ödemeksizin istedikleri kulübe transfer yapabilirler. 

MADDE 15 -  BİRDEN FAZLA VATANDAŞLIK HAKKINA SAHİP BASKETBOLCU-LARIN 

TRANSFER İŞLEMLERİ  

(1) Birden fazla vatandaşlık hakkına sahip basketbolcular sözleşmelerini yaptıkları dönemde hangi 

vatandaşlık haklarını kullanmak istediklerini noter kanalıyla yazılı olarak beyan ederler ve o sezona ait 
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Federasyon ile ilgili tüm işlemleri bu beyanlarına dayalı olarak yapılır ve hiçbir şekilde değiştirme 

yapılamaz. Beyan yapılmaması durumunda basketbolcunun sözleşmeli olduğu kulübün başvurusu dikkate 

alınır.   

(2) TC vatandaşlık hakkı elde edip Türk vatandaşı olarak müsabakalara katılan basketbolcular takip eden 

ilk ilgili sözleşme döneminde hangi vatandaşlığa bağlı olarak oynamak istediklerini beyan ederler ve o 

sezon bitene kadar bu kararlarını değiştiremezler.  

(3) (Değişik: GSB-26/06/2019) Takımlar bir sezon içerisinde doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş 

ve büyükler kategorisinde Türk Milli takımlarında oynamış en fazla bir basketbolcuyu, ülkemiz ümit, genç 

ve yıldız takımlarından yetişmiş basketbolcu statüsünde tescil ettirebilirler.  

 (4) İlk sözleşmesini yaptığı tarihten sonra birden fazla vatandaşlık hakkı kazanan basketbolcular, ilgili 

ülkenin vatandaşlık haklarını kazandığını gösteren belgeler ile birlikte Federasyon nezdindeki işlemlerini 

hangi vatandaşlığa bağlı olarak sürdüreceklerini takip eden ilk sözleşme döneminde noter kanalıyla yazılı 

olarak Federasyona bildirirler. 

MADDE 16 -  GEÇİCİ TRANSFER  

(1) (Değişik: GSB-26/06/2019) Sözleşmeli basketbolcuların yer aldığı liglerdeki kulüpler adına tescil, 

lisans, vize işlemlerini tamamlamış bir basketbolcu, bu işlemleri tamamladığı tarihten yirmi bir (21) takvim 

günü geçtikten sonra madde 19 altıncı fıkrası hariç kulübünün geçici ilişiksiz belgesi vermesi şartı ile 

belirlenen sözleşme yapma dönemi içerisinde sözleşmeli veya sözleşmesiz basketbolcuların yer aldığı ligler 

ile yerel liglerdeki başka bir kulübe geçici transfer yapabilir.  

(2) Bir basketbolcu, aynı sezon içerisinde sadece bir kez geçici transfer yapma hakkına sahiptir. Bir 

basketbolcunun geçici transfer döneminden önce kulübü adına resmi müsabakalarda oynamış olması veya 

sözleşmesinin transfer tarihinden sonra fesih olması, geçici transfer yapmasına engel değildir. Geçici 

Transfer yapmış olan basketbolculara ikinci lisans ile oynama hakkı verilmez.  

 (3) Geçici transfer yolu ile yapılan transferler oynanan sezon ile sınırlıdır. Geçici transfer yapan 

basketbolcular, sezon sonunda eski kulüplerine dönerler, eski kulüplerinin tescilli basketbolcusu işlemi 

görürler ve eski kulüpleri ile yaptıkları sözleşme hükümlerine tabidirler.  

(4) Basketbolcunun yeni kulübü ile imzalamış olduğu sözleşmeden veya tescil işleminden doğan 

ödemelerden, SGK’na kayıt ettirilmesinden, sözleşme süresince primlerinin ödenmesinden ve vergi gibi 

haklarının yerine getirilmesinden, geçici transfer ile gittiği kulüp sorumludur.  

(5) Basketbolcunun ilk kulübü ile imzaladığı sözleşme şartlarından farklı şartlar ile geçici transfer yapması 

durumunda, geçici transfer olduğu kulüp ile basketbolcu arasında yeni sözleşme imzalanarak Federasyon 

tarafından tasdik edilecektir. Geçici transfer sözleşmesi imzalamamış basketbolcuların, ilk kulübü ile 

imzaladıkları sözleşme şartları geçerli kabul edilecektir. Yeni kulüp ve geçici transfer yapan basketbolcu, 

ilk kulüple imzalanan sözleşmede bulunan aynı şartları yerine getireceğine dair Federasyona yazılı taahhüt 

vereceklerdir.  

(6) Basketbol 2.Lig, Bölgesel Lig ve Yerel Lig kulüpleri basketbolcuları Basketbol Süper ve 1. Lig 

kulüplerine geçici transfer yapabilirler. Basketbol 2.Lig, Bölgesel Liglerden ve Yerel Liglerden Basketbol 

Süper ve 1. Liglerinde yer alan kulüplere geçici transfer yoluyla gelen basketbolcuların; SGK, Özel Sağlık 

ve Kaza Sigortası gibi hakları geçici transfer ile gittikleri kulüpleri tarafından sağlanır.  
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(7) Basketbolcu; yine sadece bir kereye mahsus olmak üzere, geçici transfer yaptıktan yirmi bir (21) takvim 

günü sonra ve kulüplerin anlaşması durumunda ilk kulübünün bulunduğu ligin Geçici Transfer dönemi 

bitimine kadar ilk kulübüne dönebilir. İlk kulübüne geri dönen basketbolcu sezonu bu kulüpte tamamlamak 

zorundadır. Her kulüp sadece bir basketbolcusu için bu haktan yararlanabilir.  

MADDE 17 -  İKİNCİ LİSANS:  

(1) (Değişik: GSB-26/06/2019) Sözleşmeli basketbolcuların yer aldığı liglerdeki kulüplerin sözleşmeli ve 

lisanslı basketbolcularına, sözleşmesi ve lisansı geçerli kalmak üzere, kendi liglerinin altında kalan liglerde 

yer alan kulüpler adına her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından 1 Temmuz tarihine kadar ilan edilen 

sözleşme ve transfer takviminde belirlenen tarihe kadar ikinci lisans çıkarmasına izin verilir. Sadece yirmi 

iki (22) veya altındaki yaşlarda bulunan basketbolculara ikinci lisans izni verilir.  

(2) (Değişik: GSB-26/06/2019) Sözleşmeli basketbolcuların yer aldığı liglerdeki kulüpler bir sezon 

içerisinde en fazla dört (4) basketbolcusuna ikinci lisans izni verebilir. Bir basketbolcu adına bir sezon 

içerisinde yalnızca bir kez ikinci lisans çıkartılabilir. Basketbolcunun gideceği Birinci, İkinci Lig veya 

Bölgesel Lig kulübü, izin yazısı ve Federasyonca belirlenecek bedellerin ödendiğine dair dekontlar ile 

birlikte, yine Federasyonca belirlenecek diğer evrakları ibraz ederek izin alınan basketbolcu adına lisans 

çıkartır. Bir sezon içerisinde, bir kulüp en fazla üç (3) basketbolcu için ikinci lisans çıkarma hakkına sahiptir 

İkinci lisans ile diğer bir kulüpte de müsabakalara katılan basketbolcu Geçici Transfer yapamaz. 

Basketbolcunun esas kulübü ile sözleşmesinin fesih olması durumunda ikinci lisans hakkı ortadan kalkmış 

olur. 

(3) İkinci lisansa sahip basketbolcuların ilk kulübü ile imzalamış olduğu sözleşmesi geçerli kalır. Bu 

basketbolculara ikinci lisans çıkartıldığı için daha farklı (kısıtlanmış veya genişletilmiş) şartlar sağlanmaz.  

(4) İkinci lisans sadece çıkarıldığı sezon için geçerli olup bu haktan yararlanan kulübün yer aldığı lig 

müsabakaları sona erdiğinde veya kulübün ikinci lisans çıkardığı basketbolcuyu Play Off veya Final 

Müsabakaları öncesinde oynanan resmi müsabakaların en az yüzde ellisinde (%50) oynatmaması halinde, 

kendiliğinden geçerliliğini yitirir.  

(5) (Mülga: GSB-26/06/2019)  

Üçüncü Kısım 

Sözleşme 

MADDE 18 -  SÖZLEŞMENİN ANA HATLARI 

(1) (Değişik: GSB-26/06/2019) Basketbol Süper ve 1. Liglerinde yer alan sözleşmeli basketbolcular ve 

kulüpler aralarında yapacakları anlaşma için Federasyonun hazırladığı tek tip sözleşmeyi imzalamak ve bu 

sözleşmeyi Federasyona tescil ettirmek zorundadır. Basketbolcu ve kulüplerin, tek tip sözleşme dışında 

sözleşme yapmaları yasak olup bu tür sözleşmeler Federasyon tarafından da tescil edilmez. Tek tip 

sözleşmede yer alan bütün ödemeler aksi belirtilmediği takdirde ilk sene/sezona ait olup net değerleri 

gösterir. Gösterilmeyen ve/veya noksan gösterilen ücretlerden dolayı taraflar Federasyon nezdinde 

şikâyette bulunamazlar. Toplam net sözleşme tutarından doğan tüm mali vecibeler, kulüpler tarafından 

yerine getirilmek zorundadır. Bu örneğe uygun olmayan sözleşmeler Federasyon tarafından tescil ve tasdik 

edilmez. Taraflar tek tip sözleşme şartlarına ve bu Talimat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 

sözleşmeye özel şartlar koyabilirler. Sözleşmeler, sözleşme yapma dönemi içerisinde basketbolcuyla kulüp 

ve varsa aracı kişi arasında, en az dört (4) nüsha olarak imzalanır. Nüshaların tasdik edilmek üzere 

Federasyona teslim edilmesi zorunludur. 
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 (2) Sözleşmelerle birlikte; 

a. Kulüp Yönetim Kurulu tarafından karar alınarak Kulüp adına sözleşme imzalamaya yetkili kılınmış 

yönetici veya yöneticilerin noterden tasdikli yetki belgeleri, 

b. Kulübün yetkili yönetici veya yöneticilerinin noterden tasdikli imza sirküleri, 

c. Federasyona tasdik edilmek üzere ibraz edilen sözleşmeyi imzalamış bulunan basketbolcunun, 

noterden tasdikli imza beyanı ibrazı şarttır. Belgelerin Federasyon Sicil Lisans yetkilisi huzurunda 

imzalanması durumunda hazırlanan İmza Beyannamesi formu kullanılır. 

(3) (Değişik: GSB-26/06/2019) Yukarıda istenen belgeler ve işlemler tamamlanarak Federasyona teslim 

edilir. Eksik belgeler ile yapılan müracaat tarihi esas alınmaz. Evrakların eksik bulunması halinde evraklar 

kulübe iade edilir. Basketbolcunun tescili ve lisansı için teslim alınan belgeler üzerinde yapılan inceleme 

sonucunda bir engel bulunmadığı taktirde tescil ve lisans işlemleri yapılarak; lisans ve sözleşme beş (5) iş 

günü içerisinde ilgili kulübe imza karşılığı teslim edilir. Dört (4) nüsha olarak hazırlanıp Federasyonca 

tasdik edilen sözleşmelerden iki nüshası, bir nüshası basketbolcuya teslim edilmek üzere Federasyon 

tarafından kulübe verilir.   

(4) Tarafların birbirlerine yapacakları her türlü tebligat, tarafların sözleşmede gösterilen adreslerine yapılır. 

Taraflar, adreslerinde olabilecek değişikliği taahhütlü birer mektupla birbirlerine ve Federasyona 

bildirmeye mecburdurlar. Taraflar sözleşmede gösterilmeyen adreslerden veya bildirilmeyen adres 

değişikliklerinden doğacak zararları için hiçbir talepte bulunamazlar. Bu Talimatın ilgili hükümlerinde aksi 

belirtilmediği sürece, her türlü tebligatta Tebligat Kanunu hükümleri geçerli olacaktır. 

(5) (Değişik: GSB-26/06/2019) Aksi Talimatta belirtilmediği takdirde, her sözleşmeli basketbolcu bir 

sezon içerisinde, geçici transfer, fesih ile transfer hakkı kazanması ve ara transfer döneminde yapılan 

transfer hariç yalnız bir kulüple sözleşme imzalayabilir. Ancak basketbolcular aynı anda birden fazla 

sözleşme bulundurmamak şartıyla aynı sezon içerisinde bir kulüple birden fazla sayıda sözleşme 

imzalayabilir. Yeni bir sözleşmenin imzalanması durumunda eski sözleşme geçerliliğini yitirir. Yeni 

yapılan sözleşmenin de bu Talimat hükümlerine uygun olması zorunludur. 

(6) Yabancı uyruklu basketbolcular aynı kulüple birden fazla sayıda sözleşme imzaladığında her bir 

sözleşme yeni basketbolcu olarak değerlendirilir. 

(7) (Değişik: GSB-26/06/2019) Avrupa Kupasında mücadele eden takımlar; yabancı uyruklu basketbolcu 

statüsünde liglerde oynattığı basketbolcularını bir dilekçe ve lisansını Federasyon’a vererek geçerli 

sözleşmelerini feshetmeden Avrupa kupasında oynatılacak yabancı uyruklu basketbolcu (20. Maddenin 

ikinci ve üçüncü fıkrasının c bendi) statüsüne alabilir. Ancak bu statüdeki basketbolcular aynı sezonda 

tekrar lig müsabakalarına katılmak isterse yeniden lisans işlemleri için başvuru yapmalıdır. Bu başvuru, 

yeni sözleşme imzalanmasa bile, yeni yabancı uyruklu basketbolcu başvurusu olarak kabul edilip o 

hükümlere göre işlem görür. 

(8) Sözleşme sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunarak disiplin suçu işleyen basketbolcu, bir yıl süre ile 

hiçbir kulübe tescili edilmez.  

MADDE 19 -  BASKETBOL SÜPER VE 1. LİGLERİNDE YER ALACAK TÜRK VATANDAŞI 

BASKETBOLCU SÖZLEŞME SAYISI 

(1) Federasyon, Basketbol Süper ve 1. Liglerinde yer alan her kulüp için bir sezonda, aşağıda liglere göre 

belirtilen sayı ve nitelikte Türk vatandaşı basketbolcu ile yapılan sözleşmeyi tescil eder. Bir sezon içerisinde 
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bir takımın imzaladığı Türk vatandaşı basketbolcu sözleşmesi toplam on sekizi (18) aşamaz. Bu maddede 

belirtilen şartlar ve miktarlar dışında yapılan sözleşmeler tescil edilmez. İkinci lisans hakkını kullanan 

basketbolcular sözleşmeli basketbolcu sayılarına dâhil edilmezler.  

(2) Basketbol Süper Ligi için en az beş (5) en fazla on iki (12) basketbolcu;  

a. Ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş en az beş (5) basketbolcu, 

b. (Değişik: GSB-26/06/2019) Doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler 

kategorisinde Türk Milli takımlarında oynayarak veya ilgili lig talimatına göre ülkemiz ümit, 

genç ve yıldız takımlarından yetişmiş olma koşulunda istisna kapsamına giren en fazla bir (1) 

basketbolcu, 

c. Kamu görevi, çalışma ve başka nedenlerle yurt dışında bulunan ailelerin çocuğu olarak ilgili lig 

talimatına göre istisna kapsamına giren basketbolcular, 

d. Doğum yoluyla K.K.T.C. vatandaşı olması nedeniyle Müsabaka Talimatına göre istisna 

kapsamına giren en fazla bir (1) basketbolcu, 

(3) Kadınlar Basketbol Süper Ligi için en az altı (6) en fazla on iki (12) basketbolcu;  

a. Ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş en az altı (6) basketbolcu, 

b. (Değişik: GSB-26/06/2019) Doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler 

kategorisinde Türk Milli takımlarında oynayarak veya ilgili lig talimatına göre ülkemiz ümit, 

genç ve yıldız takımlarından yetişmiş olma koşulunda istisna kapsamına giren en fazla bir (1) 

basketbolcu, 

c. Kamu görevi, çalışma ve başka nedenlerle yurt dışında bulunan ailelerin çocuğu olarak ilgili lig 

talimatına göre istisna kapsamına giren basketbolcular, 

d. Doğum yoluyla K.K.T.C. vatandaşı olması nedeniyle Müsabaka Talimatına göre istisna 

kapsamına giren en fazla bir (1) basketbolcu, 

(4) Erkekler 1. Ligi için en az yedi (7) en fazla on iki (12) basketbolcu;  

a. Ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş en az yedi (7) basketbolcu, 

b. Kamu görevi, çalışma ve başka nedenlerle yurt dışında bulunan ailelerin çocuğu olarak ilgili lig 

talimatına göre istisna kapsamına giren basketbolcular, 

c. Doğum yoluyla K.K.T.C. vatandaşı olması nedeniyle Müsabaka Talimatına göre istisna 

kapsamına giren en fazla bir (1) basketbolcu, 

d. (Ek: GSB-26/06/2019) Doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler kategorisinde 

Türk Milli takımlarında oynayarak veya ilgili lig talimatına göre ülkemiz ümit, genç ve yıldız 

takımlarından yetişmiş olma koşulunda istisna kapsamına giren en fazla bir (1) basketbolcu, 

(5) Kadınlar 1. Ligi için en az yedi (7) en fazla on iki (12) basketbolcu;  

a. Ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş en az yedi (7) basketbolcu, 

b. Kamu görevi, çalışma ve başka nedenlerle yurt dışında bulunan ailelerin çocuğu olarak ilgili lig 

talimatına göre istisna kapsamına giren basketbolcular, 
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c. Doğum yoluyla K.K.T.C. vatandaşı olması nedeniyle Müsabaka Talimatına göre istisna 

kapsamına giren en fazla bir (1) basketbolcu, 

d. (Ek: GSB-26/06/2019) Doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler kategorisinde 

Türk Milli takımlarında oynayarak veya ilgili lig talimatına göre ülkemiz ümit, genç ve yıldız 

takımlarından yetişmiş olma koşulunda istisna kapsamına giren en fazla bir (1) basketbolcu, 

(6) Basketbol Süper Lig takımları ligler başlamadan bir gün öncesi mesai saati bitimine kadar on (10) 

sözleşmeden fazlasını (en fazla iki (2) basketbolcu) geçici transfer ile başka bir takıma vermek 

zorundadırlar. Bu tip basketbolcular 16. maddenin yedinci bendinden faydalanmak istemeleri durumunda 

takımın oynadığı lig için geçerli sözleşme sayısı kapsamında değerlendirilir.  

(7) Basketbol Süper Ligleri ve 1. Liglerinde yer alan kulüpler ligler başladıktan sonra Geçici İlişiksiz 

Belgesi ile başka bir kulübe verdiği basketbolcunun yerine yeni bir sözleşme yapabilirler.  

(8) Basketbol Süper Ligleri ve 1. Liglerinde yer alan kulüpler kadrolarında bulunduracakları yabancı 

uyruklu basketbolcu kontenjanından düşülmek şartıyla, en fazla iki (2) adet Türk vatandaşı basketbolcu ile 

20. maddede belirtilen zorunluluk kapsamına girmeden sözleşme imzalayabilirler. Bu durumda, kulüpler 

ligler başlamadan önce müsabakalarda kaç yabancı uyruklu basketbolcu kontenjanından faydalanacaklarını 

belirtmek zorundadır. Yabancı uyruklu basketbolcu kontenjanından feragat eden kulüpler, sezon boyunca 

bir daha bu haktan faydalanamazlar.  

MADDE 20 -  BASKETBOL SÜPER VE 1. LİGLERİNDE YER ALACAK YABANCI UYRUKLU 

BASKETBOLCU SÖZLEŞME SAYISI  

(1) Federasyon, Basketbol Süper ve 1. Liglerinde yer alan her kulüp için bir sezonda, aşağıda liglere göre 

belirtilen sayı ve nitelikte yabancı uyruklu basketbolcu ile yapılan sözleşmeyi tescil eder. Kulüpler, yabancı 

uyruklu basketbolcularına Basketbol Süper ve 1. Ligler Yönetim Esasları Talimatı ve Müsabaka 

Talimatının yabancı uyruklu basketbolcular ile ilgili maddelerine göre resmi müsabaka kadrolarında yer 

verebilirler. 

(2) Basketbol Süper Ligi kulüplerinde yer alacak yabancı uyruklu basketbolcu sayısı; 

a. Basketbol Süper Ligi kulüpleri en fazla on (10) yabancı uyruklu basketbolcu ile sözleşme yaparak 

lisans alabilirler.  

b. Aynı anda tasdik ettirilmiş on (10) yabancı uyruklu basketbolcuya sahip olan kulüpler bu 

basketbolcularına ilaveten yeni bir yabancı uyruklu basketbolcu lisansı çıkarmak istediklerinde bu 

yabancı uyruklu basketbolculardan birinin sözleşmesini feshetmek (c bendi hariç) veya geçici 

transfer ile başka bir takıma vermek zorundadırlar. Bu durumdaki basketbolcuların toplam sayısı 

bir sezon için ikiyi (2) aşamaz.  

c. Basketbol Süper Ligi kulüpleri, yukarıdaki madde kapsamı dışında, sadece Avrupa Kupası 

müsabakalarında oynatmak üzere kadrolarında bulundurdukları yabancı uyruklu basketbolcularıyla 

da tek tip sözleşme imzalayarak, Federasyon’a onaylatmak zorundadırlar. Kulüplerin FIBA'ya 

bildirecekleri basketbolcu listesi içinde tek tip sözleşme imzalamamış yabancı uyruklu basketbolcu 

ismi bulunması durumunda liste Federasyon tarafından onaylanmaz.  Bu basketbolcuları, ligde 

oynatmak üzere lisans talep edilmesi durumunda (b bendinde yer alan şartlara uygun olarak), bu 

talimatın 7. maddesindeki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu tip basketbolcular 

kulüplerin izin vermesi ve sözleşmesini feshetmesi durumunda aynı sezon içerisinde başka bir 

kulüple sözleşme imzalayarak lisans çıkartabilirler.  
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(3) Kadınlar Basketbol Süper Ligi kulüplerinde yer alacak yabancı uyruklu basketbolcu sayısı;  

a. Kadınlar Basketbol Süper Lig kulüpleri Lig Talimatına uygun olarak aynı anda sahaya çıkan 

kadrolarında bulundurdukları yabancı uyruklu basketbolcu sayısından iki (2) fazla basketbolcu ile 

sözleşme yaparak lisans alabilirler. Sahaya üç (3) yabancı uyruklu basketbolcu çıkarıyorsa en az 

biri, dört (4) yabancı uyruklu basketbolcu çıkarıyorsa en az ikisi (2) Avrupa kıtası içinde yer alan 

bir ülkenin vatandaşı olmak zorundadır.  İki (2) veya daha az yabancı uyruklu basketbolcuyu resmi 

müsabaka kadrosunda bulunduran takımlar ise Avrupa kıtası içinde yer alan ülke vatandaşlığına 

sahip basketbolcu bulundurmak zorunda değildirler.  

Aşağıdaki basketbolcular Avrupa kıtası içinde yer alan ülke vatandaşı sayılarak tescil edilirler. 

i. Doğumdan Avrupa kıtası içinde yer alan ülke vatandaşı olan ve Avrupa kıtası dışında yer 

alan ülkenin milli takımında oynamamış olan basketbolcular. 

ii. (Değişik: GSB-26/06/2019) Avrupa kıtası dışında yer alan ülke vatandaşı iken sonradan 

herhangi bir yolla Avrupa kıtası içi ülkesi vatandaşlık hakkı elde eden ve vatandaşlığını hak 

ettiği ülkenin milli takımında oynamış ve bu haktan 31 Mayıs 2019 tarihinden önce 

yararlanmış olan basketbolcular, 

iii. Avrupa kıtası dışında yer alan ülke vatandaşı iken 16 yaşını doldurmadan önce herhangi bir 

yolla Avrupa kıtası içi ülke vatandaşlık hakkı elde eden ve bu hakkı elde ettikten sonra 

Avrupa kıtası dışında yer alan bir ülkenin milli takımında oynamamış olan basketbolcular, 

iv. Avrupa kıtası dışında yer alan ülke vatandaşı iken 16 yaşını doldurduktan sonra herhangi bir 

yolla Avrupa kıtası içi ülke vatandaşlık hakkı elde eden ve bu hakkı elde ettikten sonra 

Avrupa kıtası dışında yer alan bir ülkenin milli takımında oynamamış olan basketbolcular,  

v. Aynı kıta içi ülke vatandaşı olmak üzere vatandaşı olduğu ülkenin siyasi nedenlerle 

bölünmesi ve/veya birden fazla ülkeye ayrılması durumunda zorunlu sebeplerle yeni oluşum 

içinde Avrupa kıtası içinde yer alan ülke vatandaşlığını tercih etmiş veya mecbur kalmış 

basketbolcular, 

vi. Farklı bir kıta ülke vatandaşı iken iki farklı ülke vatandaşı anne veya babanın vatandaşlık 

hakkından yararlanarak Avrupa kıtası içinde yer alan ülke vatandaşlığı hakkı elden 

basketbolcular,  

vii. (Ek: GSB-26/06/2019) Farklı bir kıta ülke vatandaşı iken 31 Mayıs 2019 tarihinden sonra, 

Avrupa kıta içi ülke vatandaşlık hakkını alarak vatandaşlığını hak ettiği ülkenin milli 

takımında oynamış olan basketbolcular, 

(Değişik: GSB-26/06/2019) Takımlar, aynı sezonda iv, v, vi ve vii bentlerinde yer alan nitelikte en 

fazla bir (1) basketbolcuyu tescil ettirebilirler. 

b. Aynı anda tasdik ettirilmiş altı (6) yabancı uyruklu basketbolcuya sahip olan kulüpler bu 

basketbolcularına ilaveten yeni bir yabancı uyruklu basketbolcu lisansı çıkarmak istediklerinde bu 

yabancı uyruklu basketbolculardan birinin sözleşmesini feshetmek (c bendi hariç) veya geçici 

transfer ile başka bir takıma vermek zorundadırlar. Bu durumdaki basketbolcuların toplam sayısı 

bir sezon için ikiyi (2) aşamaz.  

c. Kadınlar Basketbol Süper Lig kulüpleri, yukarıdaki madde kapsamı dışında, sadece Avrupa Kupası 

müsabakalarında oynatmak üzere kadrolarında bulundurdukları yabancı uyruklu basketbolcularıyla 
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da tek tip sözleşme imzalayarak, Federasyon’a onaylatmak zorundadırlar. Kulüplerin FIBA'ya 

bildirecekleri basketbolcu listesi içinde tek tip sözleşme imzalamamış yabancı uyruklu basketbolcu 

ismi bulunması durumunda liste Federasyon tarafından onaylanmaz. Bu basketbolcuları, ligde 

oynatmak üzere lisans talep edilmesi durumunda (b bendinde yer alan şartlara uygun olarak), bu 

talimatın 7. maddesindeki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.  

(4) Erkekler 1. Ligi kulüplerinde yer alacak yabancı uyruklu basketbolcu sayısı;  

a. Erkekler 1. Lig kulüpleri Lig Talimatına uygun olarak aynı anda sahaya çıkan kadrolarında 

bulundurdukları yabancı uyruklu basketbolcu sayısından 1 fazla basketbolcu ile sözleşme yaparak 

lisans alabilirler.  

b. Aynı andan tasdik ettirilmiş üç (3) yabancı uyruklu basketbolcuya sahip olan kulüpler bu 

basketbolcularına ilaveten yeni bir yabancı uyruklu basketbolcu lisansı çıkarmak istediklerinde bu 

yabancı uyruklu basketbolcudan birinin sözleşmesini feshetmek veya geçici transfer ile başka bir 

takıma vermek zorundadırlar. Bu durumdaki basketbolcuların toplam sayısı bir sezon biri (1) 

aşamaz.  

(5) Kadınlar 1. Ligi kulüplerinde yer alacak yabancı uyruklu basketbolcu sayısı;  

a. Kadınlar 1. Lig kulüpleri Lig Talimatına uygun olarak aynı anda sahaya çıkan kadrolarında 

bulundurdukları yabancı uyruklu basketbolcu sayısından 1 fazla basketbolcu ile sözleşme yaparak 

lisans alabilirler.  

b. Aynı anda tasdik ettirilmiş iki (2) yabancı uyruklu basketbolcuya sahip olan kulüpler bu 

basketbolcularına ilaveten yeni bir yabancı uyruklu basketbolcu lisansı çıkarmak istediklerinde bu 

yabancı uyruklu basketbolcudan birinin sözleşmesini feshetmek veya geçici transfer ile başka bir 

takıma vermek zorundadırlar. Bu durumdaki basketbolcuların toplam sayısı bir sezon biri (1) 

aşamaz.  

MADDE 21 -  SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

(1) Bütün tek tip sözleşmeler en fazla beş (5) yıl süreli olabilir. Sözleşme şartlarının yeniden 

değerlendirilmesi amacıyla sözleşme süresi bitmeden yeni bir sözleşme yapılabilir ve yeni sözleşmenin 

bitiş tarihi ilk sözleşmenin bitiş tarihinden farklı olabilir. Her durumda yeni sözleşme 18. maddedeki 

şartlara haiz olmalıdır. 

(2) (Değişik: GSB-28/04/2020) Sözleşmelerin bitiş tarihlerinin erkek liglerinde 30 Haziran, kadın 

liglerinde ise 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi 

müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır. Bir 

yıldan uzun süreli sözleşmelerde her yılın ödeme tutarı ve planının veya varsa yıllık bedel değişim 

esaslarının açık olarak belirtilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde bir önceki sezonun ücret ve ödeme şartları 

esas alınacaktır. Sözleşmenin iki yıl veya daha fazla sürede düzenlenmesi durumunda kulüpler 25. madde 

ikinci fıkrasındaki yükümlülükleri yerine getirmek ve tüm sezonların ödeme detaylarını özel şartlar 

bölümünde belirtmek zorundadırlar. 

MADDE 22 -  TRANSFER DÖNEMİ VE SÖZLEŞME YAPMA TARİHLERİ 

(1) (Değişik: GSB-26/06/2019) Kulüpler ve basketbolcuların sözleşme imzalayabilecekleri tarihler ve 

transfer yapabilecekleri dönemler her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından 1 Temmuz tarihine kadar 
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belirlenip kulüplere ilan edilir.  İlan edilen tarihler ve istisnalar dışında yapılmış sözleşmeler Federasyon 

tarafından kabul edilmez 

MADDE 23 -  GENÇ TAKIM YAŞINDA OLAN BASKETBOLCULARIN SÖZLEŞMELİ OLMASI  

(1) Basketbol Süper ve 1. Lig kulüpleri, on altı (16) veya on yedi (17) yaşını dolduran basketbolcularıyla, 

sözleşme dönemine bakılmaksızın, basketbolcuların yaşlarını doldurdukları günden itibaren otuz (30) gün 

içerisinde sözleşme imzalayabilirler. Sözleşme imzalanırken velilerinin noterde düzenlenmiş muvafakati 

ve kendi imzaları aranır. Kulüpler basketbolcularını doğum günlerinden bir ay öncesinden itibaren 

sözleşme yapmaya davet edebilirler. Sözleşme sayılarına noter kanalıyla sözleşmeye davet edilen 

basketbolcular dâhildir. Taraflar anlaşmaları durumunda noter davetine gerek kalmadan da madde 

kapsamında sözleşme imzalayabilirler.  

(2) Kulüpler basketbolculara davet yazısını yer ve tarih bildirerek gönderirler. Bu bildirilen tarih, yazının 

tebliğ edildiği tarihten itibaren en az yedi (7) gün sonra olmalıdır. Kulüpler noter kanalıyla yapmış oldukları 

davet yazısının bir nüshasını federasyona göndermek zorundadır. Davet yazısında belirtilen tarihte 

basketbolcunun davete icap edip etmediği veya kulübün sözleşme imzalamak üzere belirtilen tarihte hazır 

bulunup bulunmadığı, davette yazan tarihten sonraki beş (5) iş günü içerisinde Federasyona bildirilir. Bu 

husustaki ihtilafları Federasyon Yönetim Kurulu karara bağlar. 

(3) Kulübü tarafından sözleşmeye davet edilen bu statüdeki basketbolcular kendilerine davet yapılıp 

yapılmadığını kulüplerinden veya federasyondan takip etmeye ve davet yapıldı ise, yetiştirme hakkı 

karşılığı olarak; 17 veya 18 yaşındaki basketbolcular en fazla beş (5) yıl süreli sözleşme yapmaya 

mecburdur. Basketbolcunun yaşının belirlenmesinde 1 Temmuz-30 Haziran tarihleri itibariyle içinde 

bulunan sezonun ikinci yılı esas alınır. 17 veya 18 yaşındaki bir basketbolcunun doğum yılının belirlenmesi 

için içinde bulunulan sezonun ikinci yılından 17 veya 18 çıkartılarak belirlenir. Bu durumdaki 

basketbolculardan ikisi (2), kulübünün bulunduğu lig için belirlenmiş toplam Türk vatandaşı basketbolcu 

sözleşme sayısına ilave edilerek kadroda bulunur. Sözleşmeye davet edildiği halde sözleşme imzalamaktan 

imtina eden basketbolcular yirmi iki (22) yaşını doldurana kadar hiçbir kulüp ile anlaşma yapamazlar. 

Kulübü tarafından sözleşmeye davet edildiği halde sözleşme imzalamakta imtina ederek yurt dışında 

herhangi bir kulübe transfer yapan basketbolcular, tekrar Türkiye'ye dönmeleri halinde yaş sınırı 

aranmaksızın tescilli oldukları kulübün izni olmadan başka bir kulübe transfer yapamazlar. Basketbolcunun 

yurt dışında transfer olduğu kulüple, Türkiye'deki kulübü anlaşma yapar veya Türkiye’deki kulübü 

herhangi bir ilişiksiz belgesi bedeli alırsa ve/veya FIBA hakemliğinde iki kulüp mutabakata vararak 

anlaşırlar ve Türkiye’deki kulübüne herhangi bir ilişiksiz belgesi bedeli ödenirse, basketbolcunun herhangi 

bir tarihte tekrar Türkiye’ye dönmesi halinde artık yurt dışındaki yeni kulübünün basketbolcusu sayılır ve 

eski kulübü transferde hak iddia edemez. 

(4) (Değişik: GSB-26/06/2019) Üniversite kanalıyla transfer hakkını kazanmış basketbolcular, transferden 

önceki kulübü izin vermediği takdirde iki (2) sezon boyunca herhangi bir kulüple sözleşme yapamaz veya 

hiçbir koşulda sözleşmeli basketbolcuların yer aldığı liglerdeki kulüplerin A Takım kadrolarında yer 

alamazlar. 

(5) Kulübü tarafından sözleşme imzalamaya davet edilmeyen ve/veya davet edildiği halde kulübün 

tasarrufu ile sözleşme imzalanmayan basketbolcular, genç kategorisi için geçerli yaş sınırını doldurdukları 

sezonu takip eden Transfer Dönemi’nde Federasyon tarafından belirlenecek “Yetiştirme Tazminatını” 

yetiştirici kulüp veya kulüplere ödeyerek transfer yapabilirler. Bu tip basketbolcular ikinci sezonda da 
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sözleşmeye davet edilmezlerse veya davet edildiği halde kulübünün tasarrufu ile sözleşme imzalanmaz ise 

hiçbir mali yükümlülük içine girmeden istedikleri kulübe transfer olabilirler. 

(6) Basketbol Gençler Ligi’nde (BGL) yer alan 19 yaşındaki sözleşmesiz basketbolcular, Basketbol Süper 

Ligi’nde Türk vatandaşı basketbolcular ile yeni sözleşme imzalama dönemi sonu öncesinde BGL takımına 

tescil edilmişler ise bulunulan sezon boyunca tescilli bulunduğu kulübüyle sözleşme imzalayabilirler. 

Basketbol Süper Ligi’nde Türk vatandaşı basketbolcular ile yeni sözleşme imzalama döneminden sonra 

BGL takımına tescillenen basketbolcular, BSL takımı ile sözleşme imzalayamazlar. 

(7) K.K.T.C., Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kosova, Makedonya ve 

Bosna Hersek Cumhuriyetleri’nden gelerek bir kulübün genç takımında yer aldıktan sonra oynama hakkını 

bitirmiş basketbolcu ile ilk sözleşme yapma hakkı ilk tescil olduğu kulübe aittir. Kulüp bu haktan 

yararlanmak istemediği takdirde bu durumu bir yazı ile Federasyona bildirerek hakkını başka bir kulübe 

devredebilir. 

MADDE 24 -  ÖĞRENİM AMACIYLA YURT DIŞINA GİDECEK GENÇ TAKIM YAŞINI 

DOLDURMUŞ BASKETBOLCULAR 

(1) Genç takım yaşını doldurduktan sonra burs alarak NCAA ve benzeri liglerde oynamak üzere yurt dışına 

gitmeyi hedefleyen ve bu ülkelerde amatörlüklerini belgelemek mecburiyetinde olan ve bu sebeple 

sözleşme imzalamasında sakınca bulunan basketbolcular, Basketbol Süper ve 1. Liglerinde oynamak 

istediklerinde, bu liglerde kulüplere tanınan sözleşme sayısı içinde kalmak şartıyla sözleşme yapmadan yer 

alabilirler. Bu durumdaki basketbolcular, bir dilekçe ile durumlarını Federasyona bildirmek, kulübünden 

ve Federasyondan izin almak zorundadırlar. Basketbolcular bu haktan bir kere ve sadece genç takım yaşını 

doldurdukları ilk sezon faydalanabilirler. 

(2) Sözleşmeye davet edilmesine karşın kulübün izni dışında NCAA ve benzeri liglerde yurtdışına giden 

basketbolcular kulüplerin sözleşme sayılarından düşülür. Kulüpler aynı anda toplam iki (2) basketbolcu 

için bu haktan yararlanabilirler. 

MADDE 25 -  SÖZLEŞME TUTARLARI TOPLAMI VE MİNİMUM SÖZLEŞME TUTARI  

(1) Bir kulübün bir sezon için Federasyona tescil ettirdiği sözleşmelerin bir yıllık net toplam tutarı, o 

kulübün sözleşme tutarları toplamını oluşturur. Kadın ve Erkek takımları olan kulüplerin sözleşme tutarları 

toplamı, ayrı ayrı hesaplanır.  

(2) (Değişik: GSB-26/06/2019) Kulüplerin o yıl için herhangi bir basketbolcuyla imzalayacakları 

sözleşmenin yıllık net değeri, basketbolcunun sözleşmeli basketbolcu olarak kadroda yer alacağı sezon 

sayısına bağlı olarak Federasyon tarafından belirlenecek değerden az olamaz 

MADDE 26 -  KULÜPLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

(1) Basketbol Süper ve 1. Liglerinde takımı bulunan kulüplerin yükümlülükleri şunlardır; 

a. Takımın yer aldığı lig ile ilgili Federasyon Talimatlarını bilmek ve bunlara riayet etmek, 

b. Hazırlayacakları ceza yönetmeliği, iç yönetmelik ve talimatlarını tüm basketbolcuları ile karşılıklı 

imzalayarak Federasyona göndermek. (Her iki tarafın imzasını taşımayan ve/veya Federasyona 

gönderilmeyen ceza yönetmeliği, iç yönetmelik ve talimatlar uyarınca basketbolcuya ceza verilemez. 

Buralarda belirtilmeyen hususlarda da basketbolcuya ceza verilemez, basketbolcunun imzadan imtina 

etmesi halinde başvuru üzerine Yönetim Kurulu değerlendirme yapacaktır). 



 

SBLTTT (Değişimler İşlenmiş Metin)  - 20 -  

c. Basketbolculara verilecek cezalarda (cezalar, ceza konusu fiilin/durumun öğrenildiği tarihten itibaren 

yedi (7) ve her halde fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren on beş (15) gün içerisinde verilmek 

zorundadır) buna ilişkin Kulüp Yönetim Kurulu kararlarını, tutanaklarını, cezanın basketbolcuya tebliğ 

edildiğine dair belgeleri, cezanın nedenlerini, miktarını, kararın verildiği tarihten itibaren en geç yedi 

(7) gün içinde Federasyona göndermek zorundadırlar. Kulüplerin basketbolculara vereceği cezalar 

sözleşme tutarı ve suçun ağırlığı ile orantılı olmalıdır.  

d. Basketbolcularını sözleşme imzaladıkları tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu’na kaydettirmek 

ve bu kaydı basketbolcunun sözleşmesinin bitim tarihine kadar sürdürmek ve primlerini ödemek, 

Basketbolcuların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemlerinde eksik işlem yapan kulüplerle ilgili 

olarak: 

(1) Kulüp Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilir. 

(2) İhmali görülen kulüp yöneticileri Disiplin Kurulu’na sevk edilirler. 

e. Sözleşmede belirtilen net tutar kapsamındaki tüm ödemeleri zamanında ve eksiksiz yapmak, 

f. Kadro dışı bıraktıkları basketbolcularına karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmek, form düzeyinin 

korunabilmesi için salon ve antrenör temin etmek zorundadırlar. 

MADDE 27 -  SÖZLEŞMELİ BASKETBOLCULARIN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

(1) Basketbol Süper ve 1. Liglerinde yer alan Sözleşmeli Basketbolcuların sözleşmeden doğan 

yükümlülükleri şunlardır; 

a. Gerek Federasyon, gerekse kulübün emir, talimat ve nizamlarını bilmek ve bunlara riayet etmek, 

b. Kulübün ve Federasyonun yurt içinde ve dışında yapacağı özel ve resmi her türlü basketbol 

organizasyonuna katılmak, 

c. Antrenman ve çalışmalara muntazam iştirak etmek, 

d. Müsabakalara iştirak için kendisi tarafından gereken formaliteleri tamamlamak ve gerekli belgeleri 

temin etmek, 

e. Federasyonun ve kulübün düzenlediği kurs, ders, seminer ve konferanslara katılmak, 

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

MADDE 28 -  MALULİYET 

(1) Sözleşmeli Basketbolcunun; sözleşme süresi içerisinde, mesleki faaliyetinden doğan maluliyeti halinde 

kulübü sözleşme hükümlerini sözleşme bitimine kadar aynen yerine getirir. Herhangi bir kaza sonucu 

basketbolcularının bir bölümü veya tamamının uzun süreli oynatamama durumunda kalan kulüplerin 

durumları ve kendilerine yeni haklar tanınması için Yönetim Kurulu yetkilidir. 

MADDE 29 -  SÖZLEŞME SÜRESİNİN SONA ERMESİ 

(1) Sözleşme; aksine bir hüküm olmaması halinde, sürenin sona ermesi ile birlikte kendiliğinden sona erer. 

MADDE 30 -  ANLAŞMALI FESİH 

(1) Basketbolcu ve kulüp karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi feshedebilirler. Sözleşmenin anlaşmalı 

olarak feshinin geçerli sayılabilmesi için noterde veya Federasyon yetkilisinin huzurunda düzenlenmesi 
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gerekmektedir. Usulüne uygun düzenlenen fesih beyanı yapıldığı tarihten itibaren beş (5) iş günü içinde 

Federasyona gönderilir ve feshin geçerliliği hakkında Federasyon karar verir. Bu suretle serbest kalan 

basketbolcu takip eden ilk transfer döneminde dilediği kulüple sözleşme yapabilir. Bu süre içinde 

gönderilmeyen fesih anlaşmaları işleme konulmaz. Bu madde uyarınca verilecek Federasyon Yönetim 

Kurulu kararları kesindir. 

MADDE 31 -  (Başlık Değişiklik: GSB 26/06/2019)BASKETBOLCUNUN FESİH VE TRANSFER 

HAKKI VE TRANSFER YASAĞI 

(1) (Değişik: GSB-26/06/2019) Kulüp tarafından bu talimat ve sözleşme gereği yapılacak ödemelerin 

vadesini takip eden otuz (30) gün içerisinde yapılmaması veya basketbolcunun sözleşmesi devam ederken 

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan çıkışının yapılması veya kaydının silinmesi halinde; basketbolcu 

yükümlülüklerin yerine getirilmesini kulübe noter kanalı ile yazılı olarak ihtar eder ve ihtarnamenin bir 

örneğini bilgi olarak Federasyona iletir. İhtarnamenin tebliğinden itibaren (5) iş günü içerisinde kulüp 

tarafından yükümlülük yerine getirilmezse, (5) işgününün bitiminden itibaren (7) gün içinde basketbolcu, 

sözleşmenin feshine karar verilmesini Federasyon’dan talep edebilir. Federasyon Yönetim Kurulu, kulübe 

göndereceği yazılı ihtar ile (7) iş günü içinde feshe esas yükümlülükleri yerine getirmesini ister. Kulübün 

yazılı ihtara ve verilen süreye rağmen yükümlüğü yerine getirmemesi veya yerine getirdiğini 

belgelememesi halinde Federasyon Yönetim Kurulu sözleşmenin feshi ve başka bir kulübe transfer hakkı 

kararı verebilir. Bu yolla transfer ve sözleşme yapma hakkı kazanan basketbolcular; 

a. Eski veya yeni kulübü ile yaptığı sözleşmeden doğan alacaklarının ödenmemesi halinde transfer 

yasağı talebi haklarını kaybetmez. 

b. Bir sezonda sadece bir kez bu haktan yararlanabilir. 

İkinci kez transfer yaptıkları kulüpten başka bir kulübe geçici transfer yapamaz  

(2) Basketbolcu, yükümlülüğünü yerine getirmeyen kulüp hakkında, transfer yasağı uygulanmasını talep 

edebilir. Bu durumda Federasyon; kulübe göndereceği yazılı ihtar ile yedi (7) iş günü içinde feshe esas 

yükümlülükleri yerine getirmesini, aksi halde transfer yasağı uygulanabileceğini bildirir. Yazılı ihtara ve 

verilen süreye rağmen yükümlüğü yerine getirmeyen veya yerine getirdiğini belgelendirmeyen kulübün, 

başka bir basketbolcu ile sözleşme yapması veya ikinci lisans ile basketbolcu alması (transfer) Federasyon 

Yönetim Kurulu kararıyla yasaklanır.  

(3) Hakkında transfer yasağı kararı verilmiş olan bir kulüp, transfer yasağına neden olan ödemeyi 

gerçekleştirdiğini sonradan belgeler yahut uyuşmazlığın tarafı basketbolcu tarafından ibra edilir veya 

talepten feragat edilirse transfer yasağı kararı kalkar. 

(4) (Mülga: GSB 26/06/2019) 

MADDE 32 -  KULÜBÜN DERHAL FESİH HAKKI  

(1) Kulüp, aşağıdaki hallerde sözleşmesinin bildirimsiz ve derhal feshini Federasyondan talep edebilir: 

a. Sözleşmeli Basketbolcunun; basketbol faaliyeti dışında vaki hastalık ve istirahat halinin altı (6) 

ayı geçmesi veya geçeceğinin önceden tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporuyla 

anlaşılması, 

b. Sözleşmeli Basketbolcunun, mücbir sebep durumları hariç, ne sebeple olursa olsun, yedi (7) gün 

ve daha fazla bir müddetle kulübüyle irtibatını kesmiş olması ve bu süre zarfında tüm müsabaka 

ve antrenmanlara katılmadığının noter kanalıyla tespit edilmesi, 
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c. Sözleşmeli Basketbolcuya aralıksız altı (6) ay müddetle hak mahrumiyeti veya müsabakalardan 

men cezasının verilmesi ve bu cezanın kesinleşmesi, 

d. Sözleşmeli Basketbolcunun kulüp disiplini ve genel ahlak kurallarına aykırı davranışlarda 

bulunması. 

MADDE 33 -  TALİMATA AYKIRILIK VE SAİR YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE 

GETİRİLMEMESİ NEDENİ İLE FESİH 

(1) Taraflardan her biri, iş bu Talimata aykırılık yahut karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 

halinde, karşı tarafa noter kanalı ile yazılı olarak aykırılığın giderilmesini veya yükümlülüklerin yerine 

getirilmesini ihtar eder ve ihtarnamenin bir örneğini bilgi olarak Federasyona iletir. İhtarnamenin 

uyuşmazlığın karşı tarafına tebliğinden itibaren beş (5)  iş günü içerisinde aykırılık giderilmez veya 

yükümlülük yerine getirilmezse, yazılı olarak noter kanalı ile sözleşmenin fesih edilmiş olduğuna karar 

verilmesi Federasyondan talep edebilir.  Talep, takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında gündeme 

alınarak karar verilir. Bu madde uyarınca verilecek Federasyon Yönetim Kurulu kararları kesindir. 

MADDE 34 -  SÖZLEŞME SÜRESİNİN DONDURULMASI 

(1) Sözleşme süresi içinde basketbolcuların kusurlarından dolayı bir sezon içinde altı (6) aydan fazla hak 

mahrumiyet cezası alması durumunda, kulübün yazılı talebi halinde, basketbolcuların kontrat süreleri 

Federasyon Yönetim Kurulu tarafından aynı oranda uzatılır. Dondurulan sözleşme yeniden yürürlük 

kazandığında süre eklenmesi sonucu fesih tarihi senenin ortasına denk gelirse, sözleşmenin bitiş tarihi o 

sezonun erkeklerde 30 Haziran, kadınlarda 31 Mayıs tarihine kadar uzatılır. Sözleşme süresi içinde 

basketbolcuların altı (6) aydan uzun süreli bir sakatlık yaşaması gerekçesiyle kulübün basketbolcunun 

hizmetlerinden yararlanamadığının tespiti ve kulübün yazılı talebi halinde, söz konusu basketbolcunun 

kulübü ile olan mevcut sözleşmesi, başka bir şart aranmaksızın Federasyon Yönetim Kurulu tarafından aynı 

şartlarla otomatik olarak bir (1) yıl uzatılır. Bu madde uyarınca verilecek Federasyon Yönetim Kurulu 

kararları kesindir. 

III SON HÜKÜMLER 

MADDE 35 -  YANLIŞ BEYANDA BULUNMAK 

(1) Spor kulüpleri ve basketbolcuların lisans, tescil ve işlemleri ile karşılıklı yapacakları sözleşmelerde 

yanlış bilgi ve belgeler sunmaları, yalan beyanlarda bulunmaları, belgeleri haksız kullanmaları veya 

sahtecilik yapmaları halinde tescil, vize, lisans ve sözleşme işlemleri Federasyon tarafından bir sene süre 

ile askıya alınır. 

(2) Bir basketbolcunun, bir kulüpte başka bir spor dalında, tescilli olmasına rağmen, yanlış beyan ile diğer 

bir kulüpte basketbolcu olarak yeni tescil işlemi için başvuruda bulunması veya tescil ettirmesinin tespiti 

halinde bu basketbolcunun tescili iptal edilir ve bir sene süre ile tescil işlemleri yapılmaz 

MADDE 36 -  KAZANILMIŞ HAKLAR 

(1) Daha önce yürürlükte olan yönerge veya talimat hükümlerine göre kulübü tarafından ilan edilen ilişiksiz 

belgesi bedelini ödemeden veya kulübün izni olmaksızın yurt dışına transfer olmuş olan basketbolcuların 

tekrar yurda dönüşlerinde bu durumda olan basketbolcular için geçerli önceki tehir hükümlerine göre işlem 

yapılır. 

(2) Önceki talimatlar kapsamında kulüpler ve basketbolcular arasında yapılan sözleşmelere konulmuş özel 

şartlar ve sözleşme bitiş tarihleri geçerlidir. 
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(3) 2011-2012 sezonu da dâhil olmak üzere daha önceki sezonlar için belirlenmiş kurallar kapsamında 

ülkemizde tescilli herhangi bir kulüpte ümit, genç veya yıldız basketbol takımında resmi müsabakalarda 

yer almış basketbolcular için belirlenmiş istisna hükümlerine göre ülkemiz ümit, genç veya yıldız basketbol 

takımından yetişmiş statüsü kazanmış doğumdan başka bir yolla sonradan TC vatandaşlığına geçmiş 

basketbolcuların bu hakları geçerlidir. 

MADDE 37 -  TALİMATTA YER ALMAYAN HUSUSLAR 

(1) Bu talimatta yer almayan hususlar hakkında mevcut Kanun, Yönetmelik ve Uluslararası kurallara göre 

Federasyon Yönetim Kurulu tarafından karar alınır. 

MADDE 38 -  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA 

(1) 23/06/2017 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren 

Sözleşmeli Basketbolcular Lisans, Tescil ve Transfer Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 39 -  YÜRÜRLÜK 

(1) Bu Talimat Spor Genel Müdürlüğü’nün Internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 40 -  YÜRÜTME 

(1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

Talimatın SGM İnternet sitesinde yayımlandığı tarih 26.08.2018 

Talimatta yapılan değişimler 

1 Madde-4 Tanımlarda değişim yapıldı 

Madde-6 üçüncü fıkrada değişim yapıldı ve fıkranın 

sonuna hüküm eklendi 

Madde-7 ikinci fıkranın h şıkkı talimattan çıkarıldı, i 

şıkkının ilk cümlesi değişti ve fıkranın sonuna hüküm 

eklendi 

Madde-8 dördüncü fıkrasının son cümlesi talimattan 

çıkarıldı 

Madde-12 başlığı değişti 

Madde-13 değişti 

Madde-15 üçüncü fıkrası değişti 

Madde-16 birinci fıkrasında değişim yapıldı 

Madde-17 birinci fıkrasında değişim yapıldı, ikinci 

fıkrası değişti 

Madde-18 birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci fıkraları 

değişti 

26.06.2019 
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Madde-19ikinci ve üçüncü fıkrasında değişim yapıldı, 

dördüncü ve beşinci fıkralarına d şıkkı ilave edildi 

Madde-20 üçüncü fıkrasının a şıkkının ii alt şıkkı 

değişti, vii alt şıkkı ilave edildi, a şıkkının son 

cümlesine ek hüküm eklendi 

Madde-21 ikinci fıkrasının son cümlesinde değişim 

yapıldı 

Madde-22 değişti 

Madde-23 dördüncü fıkrasında değişim yapıldı 

Madde-25 ikinci fıkrası değişti 

Madde-31 başlığı ve birinci fıkrası değişti, dördüncü 

fıkrası talimattan çıkarıldı. 

2 Madde-21 ikinci fıkrası değişti. 28.04.2020 

 


