
İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM ESASLARI TALİMATI 

(Değişimler işlenmiş metin) 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 

liglerde yer alan kulüplerin Türk basketbolunun gelişimi ve genç basketbolcuların tecrübe 

kazanmasına dayalı olarak uygun şartlarda oluşturulmuş ikinci takımlarıyla yer aldıkları 

liglerden daha alt liglere katılmaları konusunda uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) (Değişik: GSB-26/06/2019) Bu Talimat, Kadınlar Basketbol Süper Ligi 

(KBSL) ve Kadınlar Basketbol 1.Liginde (TKBL) yer alan kulüpleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Talimat, 21.05.1986 tarihli ve 19120 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 01.10.2014 tarih ve 29136 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Talimatta geçen; 

a) Federasyon :  Türkiye Basketbol Federasyonunu (TBF), 

b) Federasyon Başkanı :  Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanını, 

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

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

d) Lig :  Federasyon tarafından belirlenen talimat ve statüye uygun olarak 

                                         düzenlenen erkekler ve kadınlar kategorilerindeki basketbol liglerini,   

e) Alt Ligler  :  Bir kulübün A Takım itibariyle yer aldığı ligin altında kalan ligleri, 

f) Kulüp :  Basketbol branşında faaliyetlere katılan spor kulübünü, 

g) Kategoriler                :  Yaş kategorilerini, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

Katılım şartları 

MADDE 5 - (1)  (Değişik: GSB-26/06/2019) Üst liglerde yer alan kulüpler Kadınlar Bölgesel 



Basketbol Liginden (KBBL) başlayarak, Türk basketbolunun gelişimi ve genç basketbolcuların 

tecrübe kazanması amacı ile bu Talimat hükümlerine uygun bir şekilde oluşturulan takımlarıyla 

katılım sağlayabilirler. Kura çekimine ve karşılaşmalara katılıp da tamamlamayan, lig devam 

ederken ligden çekilen veya iki defa sahaya çıkmayarak hükmen yenik sayılan ve bu nedenle 

ligden ihraç edilen kulüpler tam bir sezon geçmedikçe bu haktan yararlanamazlar. Üst liglerde 

yer alan kulüplerin bu ligde yer alan takımları, müsabaka programları ve diğer ilgili basılı 

evraklarda esas isimlerine ilave olarak “xxxx-Gelişim” anma adıyla yer alırlar. 

(2) Önceki sezonlardan başlattıkları uygulama ile farklı bir tüzel kişilik (kulüp) olarak ikinci 

takımla liglere katılmış kulüplerin gelişim takımları, bu takımın yer aldığı lige katılabilir. 

Kulübün bu haktan yararlanabilmesi için önceki dönemlerde birlikte çalıştıkları kulübün ligden 

çekilmesi ve bu ligle ilgili haklarından feragat etmesi gereklidir. Önceki dönemlerde ortak 

çalışma içinde olmasalar dahi aynı şehirden olması şartıyla bir kulübün üst liglerde yer alan 

kulüp lehine haklarından feragat etmesi ve ligden çekilmesi halinde bu takım yerine ikinci 

takımla lige katılabilir. 

(3) Üst liglerde yer alan kulüplerin bu ligde yer alan takımların üst liglerdeki takımlarının lig 

ve Avrupa kupaları müsabakaları ile bunlarla ilgili antrenman ve diğer faaliyetleri hiçbir şekilde 

erteleme talebine gerekçe olamaz. Bu gerekçe ile yapılan talepler işleme alınmaz. 

Ligden terfi ve tenzil 

MADDE 6 - (1) Üst liglerde yer alan kulüplerin alt ligde yer alan takımı sezon sonunda bir üst 

lige çıkma hakkı elde etmiş olsa bile eğer müteakip sezon için tescil edilen bir üst ligde kulübün 

diğer takımı yer alacaksa bu haktan yararlanamaz ve üst lige terfi edemez. Bu durumda; sıra 

takip eden bir sonraki takım bir üst lige çıkma hakkı kazanır. 

(2) Alt ligde yer alan takımın üst ligde yer alan takımı sezon sonunda bir alt lige düşmesi 

sonucunda eğer her iki takım aynı ligde oynamak durumunda kalırsa alt ligde yer alan takım 

sezonu hangi sırada bitirirse bitirsin lig sonuncusu olarak addedilir ve eğer, 

(a) Bir alt lig daha mevcutsa bu lige tenzil edilecek takım olarak sayılır. 

(b) Son lig ise (Bölgesel Ligler) müteakip sezon lige katılamaz. 

(3) Bir üst ligde başka takımı olması nedeniyle terfi etme hakkını kullanamayan veya kümeden 

düşecek takımlar arasında bulunmamasına rağmen diğer takımın da aynı lige düşmesi nedeniyle 

ligden düşürülmek zorunda kalan takıma 100.000 TL verilir.  

Takım kadroları 

MADDE 7 - (1) (Değişik: GSB-26/06/2019) Üst liglerde yer alan kulüplerin alt ligde 

yer alan gelişim takımlarının müsabaka kadroları; yer aldıkları lig talimatlarında diğer takımlar 

için belirtilen yapıdan farklı olarak aşağıdaki hükümlerle birlikte 23 yaş ve altı kategorisindeki 

basketbolculardan oluşacaktır. 

(2) (Değişik: GSB-26/06/2019) Gelişim takımlarının müsabaka kadrolarında kulüplerin 

tercihlerine bağlı olarak;  

a. Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde (TKBL) yer alan gelişim takımlarının kadrolarında, ilgili 



lig talimatında takım kadroları için 23 – 17 yaş aralığında öngörülen sayı kadar basketbolcu yer 

alabilir. 

b. Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde (KBBL) yer alan gelişim takımlarının kadrolarında, en 

fazla dört (4) 21 yaş üstü ve ilgili lig talimatında takım kadroları için 20 – 17 yaş aralığında 

öngörülen sayı kadar basketbolcu yer alabilir. Kadın A Milli takımında en az on (10) kez resmi 

müsabakada fiilen oynamış olan basketbolcular KBBL’de yer alan gelişim takımlarında 

oynayamaz. 

(3) (Değişik: GSB-26/06/2019) Gelişim takımlarının yer aldığı liglerde basketbolcuların 

sözleşmeli statüde olması şartı aranıyorsa genç takım kategorisinde bulunan basketbolcular için 

sözleşme şartı aranmaz, en az sözleşme sayısı şartı uygulanmaz. 

(4) (Değişik: GSB-26/06/2019) Gelişim takımının yer aldığı ligde takım kadrolarında yabancı 

uyruklu basketbolcu yer almasına imkân veriliyorsa gelişim takımlarında talimatlarda belirtilen 

sayı ve koşullarda yabancı basketbolcuya kadrolarında yer verebilir. Gelişim takım kadrosunda 

yer alan yabancı uyruklu basketbolcu kulübün üst liglerde yer alan takım kadrosunda veya üst 

liglerde yer alan takım kadrosunda yer almış yabancı uyruklu basketbolcu gelişim takım 

kadrosunda yer alamaz.  

(5) (Değişik: GSB-26/06/2019) Gelişim takımlarının play off veya final kademesi müsabaka 

kadrolarında, Normal Lig döneminde oynanan müsabakaların % 50’sinde fiilen oynamamış 19-

23 yaş aralığındaki basketbolcular yer alamaz.  

(6) Gelişim takımları ile alt liglerde yer alan kulüplere, Sözleşmeli Basketbolcular Lisans, 

Tescil ve Transfer Talimatına göre hak verilen sözleşmeli basketbolcu sayısına ilave olarak 

gelişim takımının yer aldığı ligin Talimatında belirtilen sayıda ve gelişim takım kadroları için 

belirlenmiş nitelikte basketbolcu ile sözleşme yapma veya sözleşmesiz olarak basketbolcuyu 

tescil, transfer veya vize etme hakkı verilir. 

(7) Gelişim takımı kadrosunda yer alan basketbolcular aynı sezon içerisinde aynı günde Genç, 

Ümit ve Büyükler kategorisinde oynayabilir. 

(8) (Değişik: GSB-26/06/2019) Üst liglerde yer alan kulüplerin bu liglerde yer alan takımları 

ikinci lisans çıkarma hakkından yararlanamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 8 - (1) Bu Talimatta yer almayan hususlarda, 21/05/1986 tarihli ve 19120 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan 3289 sayılı Kanun, 19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü ile TBF’nin kuralları 

ve Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlar uygulanır.  

Yürürlükten kaldırma 

MADDE 9 - (1) 02.11.2016 tarihli Türkiye Basketbol Federasyonu İkinci Takımla Liglere 



Katılım Esasları Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 10 - (1) Bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlandığı 

tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11 - (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

Talimatın SGM İnternet sitesinde yayımlandığı tarih 15.08.2018 

Talimatta yapılan değişimler 

1 

Madde-2 değişti 

Madde-4 Tanımlarda değişiklik yapıldı 

Madde-5 birinci fıkrası değişti 

Madde-7 birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve 

sekizinci fıkrası değişti 

26.06.2019 

 

 

 

 

 


