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OLAĞAN GENEL KURULU 

DUYURU  

Tarih : 15.09.2021 

Duyuru: 1 

 

Olağan Genel Kurulu hazırlıkları kapsamında 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan Ana Statümüzün 7. maddesi 6. fıkrasında yer alan “Liglerde yer alan takım sayıları ve lig statüleri 

zamanla değiştiğinden, kulüplerin genel kurulda temsil edilme şekilleri üç ve dördüncü fıkradaki esaslar 

dikkate alınarak Federasyon yönetim kulunca belirlenir” hükmü gereği kulüp temsilcilerinin aşağıdaki 

kriterlere göre tespit edilmiştir. 

İlanen duyurulur. 

A-En Üst Lig Temsilcileri  (70 üye) 

1. 2021-2022 sezonunda, Erkekler Basketbol Süper Liginde (BSL) yer alan kulüpleri temsilen ikişer üye, 

(32 Üye)  

2. 2021-2022 sezonunda, Kadınlar Basketbol Süper Liginde (KBSL) yer alan kulüpleri temsilen ikişer üye 

(28 Üye) 

3. En üst liglerde  (Kadın-Erkek) şampiyonluk kazanmış ve Erkekler Basketbol Süper Liginde (BSL) de yer 

alan kulüpleri temsilen birer üye, (6 Üye) 

4. En üst liglerde (Kadın-Erkek) şampiyonluk kazanmış ve Kadınlar Basketbol Süper Liginde (KBSL) yer 

alan kulüpleri temsilen birer üye, (4 Üye) 

B-Diğer Lig Temsilcileri (40 üye) 

1. 2021-2022 sezonunda, Erkekler Basketbol Liginde (TBL) yer alan kulüpleri temsilen birer üye. (16 Üye)  

2. 2021-2022 sezonunda, Kadınlar Basketbol Liginde (TKBL) yer alan kulüpleri temsilen birer üye, (15 

Üye) 

3. 2020-2021 sezonunda; 

a. Türkiye Basketbol Liginden tenzil olan iki takımı temsilen birer üye, (2 Üye) 

b. Erkekler Basketbol İkinci Ligi (TB2L) 2020-2021 sezon sonu sıralaması esas alınarak Erkekler 

Basketbol Ligine (TBL) yükselme hakkı kazanmış takım temsilcileri dışında kalan lig sezon sonu 

sıralamasındaki ilk yedi takımı temsilen birer üye, (7 Üye) 

Not: Genel Kurul Diğer Lig temsilcilerinde her hangi bir nedenle azalma olması halinde TB2L sezon 

sonu sıralaması esas alınarak sıra takip eden takım temsilcisi davet edilir. 
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C- Bölgesel Lig Temsilcileri (30 Üye) 

1. 2020-2021 sezonunda TB2L ve TKBL' den tenzil olan kulüpleri temsilen birer üye, (3 Üye) 

2. 2021-2022 sezonunda Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligine katılmak üzere başvuru yapan ve genel kurul 

tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlamış 

takımları temsilen birer üye (8 Üye) 

3. 2019-2020 sezonunda illerinde büyükler kategorisinde düzenlenen lig faaliyetlerine katılmış ve bu 

faaliyetler sonucunda Erkekler Bölgesel Basketbol Ligine katılma hakkı kazanarak illeri tarafından 

bildirilmiş kulüpleri temsilen birer üye (16 Üye) 

4. 2020-2021 sezonun Basketbol Gençler Ligine katılmış takımlardan üst ve diğer liglerde yer alan takım 

temsilcileri dışında kalan takımları temsilen birer üye (3 Üye) 

Not: Lig temsilcilerinde herhangi bir nedenle eksilme olması ve eksikliğin yukarıda belirtilen kriterler dahilinde 

tamamlanamaması halinde lige özgün olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kriter dahilinde 

eksik tamamlanır. 

Ana Statü Madde-7 

(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur; 

h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak 

tamamlamış kulüp temsilcileri. 

(3) Genel kurulda; kulüplerin üye sayısı toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olamaz. Kulüp temsilcileri 

kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir. 

(4) Genel kuruldaki kulüp temsilcilerinin en fazla yüzde 50'si en üst lige katılan, en fazla yüzde 30'u 

federasyonun diğer liglerinde mücadele eden, en az yüzde 20’si, mahalli veya bölgesel liglere katılan 

kulüplerin temsilcilerinden oluşur. 

(7) Kulüplerin hangi ligleri temsilen genel kurula katılacağı; genel kurul tarihinden önce tescil edilen lig 

sonuçlarına göre belirlenir. Bir alt lige düşen kulüpler düştükleri, bir üst lige çıkan kulüpler ise çıktıkları lige 

göre temsil edilirler. 

(8) Liglerden herhangi bir nedenle ihraç edilen veya çekilen kulüpler ile yeni sezona ait katılım belgesini 

teslim etmeyen kulüpler, takip eden ilk genel kurulda temsil edilmezler. 

 


