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ESAS HÜKÜ LER

Birinci Klslm

Tg9cil, Lisans Ye Vizo

5. Togcll, Lasans ve Viz6 zorunluluğu

5.1, sporcuların basketbol müsabakalannda yer alabi|mesi için bu talimat hükümle.ine uygun olarak bk kulüp adI

sporcuiar, basketbol branş| açin birden fazla kulüpte aynl anda tescilli (ikinci lisans ve geçici transfer hariç)

3saol Lisans Talimatl YlK 21.06.2017

BöLü -l
GENEL HÜKÜİiLER

1. Amaç

Bu talimat, Federasyon taraflndan o.ganize edilen Sözleşmeli sporcularln yer aldlğl ligler dlşlnda kalan E*ekler Ve KadInlar 2. Ligi, Bölgesel Liglel,

Yerel Ljgler ve Yurtiçi Faaliyetlere katllacak sporculann tescil, lisans, vize ve transfer ile ilgili usul ve esaslarl belirlemek amaclyla hazlrlanmlştlr.

2. Kapsam

Bu ta]imaı, te§cil edilmiş ve Federasyon tafaflndan basketbol faaliyetlerine kat|İml onaylanmlş kulüpler ve bu kulüplgrin bünyesinde müsabakalara

katllmak üzere tescil, lisans, vize ve tran§fer işlemlerini yapmakla yokümlü §porculan kapsar.

3. Dayanak

Bu talimat; ,ll1ol2o14 |c,nh|i ve 29136 mükerrer saylll Rgsmi Gazete'de yaylmlanan Türkiye Basketbol Fede.asyonu Ana statüsüne dayanllarak

hazlrlanmlştlr.

ıı. Tanımlal

Bu tallmatta geçenI

Genel Müdürlük ] spor Genel Müdürlüğü'nü,

Fede.asyon : Türkiye Basketbol Federasyonu' nu,

ll Müdür]üğü : Gençlik Hizmetleri ve spor ll Müdürüüğünü,

sözleşme|i Ligler : Federasyon taraf|ndan belirlenen talimal ve statüye uygun olarak düzenlenen Erkekler Ve Kadlnlar kat€orilerinde
sözleşmeli sporcularln yer aldlğ| Basketbol Liglerini,

Diğer Ligler : Federasyon taraf|ndan belirlenen talimat ve statüye uygun olarak Erkekler ve Kadlnlar kategorilerinde düzenlenen ve
sözleşmesiz sporcularla birlikte §özleşmeli spo.culann da yer aldül ligleri

Yurtiçi Faaliyeter : Federasyon tararlndan belidenen t]alamat ve statüye uygun olarak düzenlenen tüm kategorilerdeki Türkiye Şampiyonalarl
ale bu şampiyonalar.n alt kademe musabaka|an,

Yerel Lig Faaliyetleri : Yerel Liglerde yer alan kulüple. ile Basketbol 1., 2. ve Bölgeşel Liglerinde yer alan kulüplerin illerinde katlldlkları tüm

kategorilerdeki müsabaka, hazlrllk ve kamp dönemi ile diğer faaliyet|eri,

Basketbol Müsabakaları : Basketbol Süper, 1., 2 ve Bölgesel Lig|er, Yurtiçi Faaliyetl€r ve Yerel Lig Faaliyetlera kapsamInda düzenlenen müsabaka
ve tüm diğe. faaliyeteri.

Kulüp I TBF liglennde mücadele eden spor kulübünü,

spoİcu : Basketbol müsabakalanna katllan kulüpler adlna teŞçil yaptlrarak müsabakala(da oynamaya hak kazanmlş
basketbo]cuyu,

Tescjl : Bir kimsenin basketbol müsabaka|arına katllabilmesi için, Federasyona yaptlracağl kaylt ve lisans işlemlerini,

llk-lisans Ve Lisans : sporcu|ann basketbol müsabakalanna katllabilmesini §ağlamak amacıyla verilen onayll belgeyi,

Vize : Bir sporcunun basketbol müsabakalarlnda oynayabilmek için her yll lisans|nl onaylatrnasl işlemini,

Transfer : sporcunun tescilinin bi. kulüpten başka bir kulübe aktafllmasın|,

llişiksiz Belgesi ] Sporcunun teşcilli olduğu kulübü gösteren. kimlikle ilgili bilgileri ve kulübün transfer aznini içeren, kulübün mührü ile
yetkiljsjnin veya yetkililerinin imzaslnl taşlyan. sporcunun .esmi bulunan bir belgeyi,

Geçici Transrer : Bir sporcunun belirli bir Şüre için teŞcilli bulunduğu kulüpten geçici olarak başka kulüpte oynayabi|me iznini,

sezon llglli ligdeki ilk resml müsabakanln oynanmasından son resml musabaka oynanmasüna kadar geçen dönemı
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5.2. Sporcular, dokuz (9) yaşlndan (dahjl) itibaren kulüpte tescilli olabilir. sporcunun yaşınln belirlenmesinde ay ve güne bakılmakslzln takvim ylll

esas alInlr.

5.3, Bir kulüpte tescilli olan sporcu, tescili olduğu kulübün müsabakalarlnda oynayabilmesi için; 14 yaşlna kadar ilk-lisans, ,l4 yaşl sonrasl ise lisans
sahibi olması 9erekladir.

5.4, llk]isans ile oynama dönemanin sonunda, kulüplerin en faz|a sekiz ilk-ljsansl, lisansa dönüştürme hakkı vardır. Kulüplerin bu haktan
yararlanabilmesi içjn ilk-lisanslarlnl lisansa dönüştürmek istedikleri sporcularınln listesini en geç 30 Haziran'a kadar Federasyona bildirmek
zorundadlr. sporcunun yaşlnln belirlenmesinde oynayacağı sezonun akanci ylll esas a|lnlr.

6.

6.1

Sporcu ilk-lisans ve li§anŞlannln her yll vize ettirilmeleri zoaunludua

Togcil ve Lisans lşleml6ri

Tescil ve lisans işlemleri Federasyonun Bölge Temsilcilikler kanal|yla ve /veya lnternet üzerinden kulüpler taraf|ndan yapıİr

tescil ve |isans işlemleri y|lln her döneminde yaplır. Tescil, lisans ve vize aşlem|eri cumartesi, pazar ve resmitatil günlerinde yap|lmaz, lşlemler
açlklanan tarihlerde belirtilen son gün mesai saati bitimine kadar yaplİr. Bu saatten sonra kesinlikle işlem yapılmaz. Eğe. belirtilen son 9ün
cumartesi, pazar veya resmitatil gününe denk geliyor§a işlemler bir sonraki iş günü mesai saati sonuna kadar yaplllr,

6.3. sporcular.n tescilve lisans işlemleİinin yapülabilmesi için Federasyonun Internet sitesinden ilan edilmiş Tescil ve Lisans Pro§edürünün yerine
getirmesi gerekladir,

6.4, Kulüpler, tescil aşlema açan gerekli bilgi ve belgeleri lnternet üzerinden ve/veya doğrudan Federasyona ulaştlrmak zorundadlr. Tescil ve lisans
işlemleri için gerek|a bilgi ve belgeler aşağldaki gibidir.

a. Tescil Başvuru Belgesi

sporcuya ait nüfusa esas bilgiler ile taraflafln tebligat adreslerinin yer aldlğl ve tescil işlemlerine başlanmasl için ku|üp ve sporcu taraflndan
karşlllkll imzalanmlş talepname lnternet üzerinden veya bilgisayara ortamlnda doldurulur. oaha sonra orijinali spo.cu imzaslyla TBF'ye
gönderilir.

b. sporcunun ve§ikallk ebatlarlnda renkli fotoğrafl

Elektronik ortamda, elden teslim veya posta kanallyla

c. Fotoğra' ve vatandaşllk numarasl yer alan nüfus cüzdanln fotokopisi,

Elden teslim veya posta kanallyla

d. Sporcunun basketbol oynamaslnda bir engel bulunmadlğınl belirten; ilk-lisans ç|karmak için çocuk doktorundan, lisans çlkarmak açin

Federasyonun |nternet sitesinden ilan edilmiş muayene ve yapllacak tetkiklerj içeren tam teşekküllü hastane, resmi kurumdan ve/veya
belirlenmiş doktorlardan en fazla 6 ay içerisande alınmlş sağllk raporu.

Elden teslim veya posta kanallyla

e. Federasyon taraflndan her y|l için belİlenen tescil bedelin aıdendiğine dai. banka dekontu

Elektronik ortamda, elden teslim veya faks kanallyla

6.5. Tescal işlemlerine başland|ğl tarihte 18 yaşlnl doldurmamlş reşit olmayan sporcularln tescal işlemleri için Madde (6,4.) de istenenlere iıave
olarak;

a. Federasyon tarafından hazlrlanmlş matbu Veli izin Belgesi'nin sporcunun velisi veya vasisitaraflndan imzalanarak, diğe. belgelerle birlikte
verilmesi gereklidir Bu belgenin geçerli olabilmesi için matbu metnin noter tasdikli olması veya belgenin TBF, TBF tarafından belgele.i
onaylamaya yetki verilen kişinin veya ASKF yetkilisi huzurunda spolcunun velisi taraflndan imzalanmlş olmasü gereklidir. Vasi tarafından
yapllan başvurularda velayet belgesinin ibrazl zorunludur. Velrvasj taraflndan noterden allnmış muvafakatname veli izin belgesi yerine
geçer. Velayet belgesi ab.azü zorunlu halleri dlşlnda Medeni Kanln hükümleri geçerlidir.

b. ilk-|isans yaşl sonrasl veya ilk-lisanslnl lisansa çevirmek üzere tescil olacak sporcular; reşjt olana kadar spor yaşantls| süresince uymalarl
gereken spor ahlakl, centilmenlik ruhu ve dopingle mücadele konularlnda Federasyon taraflndan hazlrlanmlş taahhütnameyi imzalamak
zorundadlr.

6,6. Belge ve bilgilerde eksiklik olmasl halinde tesci| işlem|erine başlanmaz ve Federasyon tüm ev.aklan 5 iş günü içeri§inde ilgiliku|übe geri iade
eder, usulüne uygun teslim edjlmiş belgeler üzerinde en az 5 iş 9ünü içinde yapllan ince|eme sonucunda bir engel bulunmadül takdirde
gerekti işlemler yapllaraki sporcunun lişansl ilgili kulübe gönderilir.

6,7. Koruma altlnda bulunan spolcular ile özel turnuvalarda müsabakalala kat|lacak minik yaş kategora sporcular için istenecek belgelerde TBF

7

7.1

taraflndan değişiklik yapllabilir.

Yabanc| uy.uklu spo.culann Tescil ve LEans iş|emleri

Bir kulüp adına tescil ettirilmek istenen yaband uyruklu bir sporcu (sözleşmeli sporcular hariç) için aşağldaki bi

a, Tescil Başvuru Belge§i

sporcuya ait nüfusa esas bilgilerin yer aldlğ| ve tescil işlemlerine başlanmasl içan kulüp ve sporcu
talepname lnternet üzelinden veya bilgisayara ortamlnda doldurulduktan sonra orljinalisporcu ımzaslyla TBF
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b. sporcunun vesakalık ebatlarlnda renkli fotoğrafl

Elektronik ortamda, elden teslim veya posta kanaİyla

c, Pasaport fotokopasa ve/veya noter tasdikli tercümesi

Elden teslim veya poşta kanallyla

d. Federasyonun lnternet sitesinden ilan ediımiş muayene ve yapllacak ted(ikleri içeren tam teşekküllü hastane, reşmi kurumdan ve/Veya
belirlenmiş doktor|ardan en fazla 6 ay içe.isinde allnmlş sağİk raporu.

Elden teslim veya posta kanaİyla

e. Federasyon tarafından her y|l açin belirlenen tescil bedelin ödendiğine dai. banka dekontu

Elektronik ortamda, elden teslim veya faks kanaİyla

7.2. Kulüplerin alt yap| kategorilerinde yer almak üzere 18 yaş altlndaki yabancl uyruklu sporcular içan tescal işl€miyapllmaz.

lstisna :

(1) Kulüpler Azerbaycan, K|rgEistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Makedonya, Kosova ve Bosna_Hersek
cumhurjyetlerinden bir (1) sporcunun tescilini yaptlrabilir,

Bir kulübün haktan yara.lanabilmesi için bu cumhuriyetle.den gelecek spo.cunı.]n;

a. Türk asllİ olmasl ve yaşlnln alt yapl kategorilerine uygun olmasl, (Yaş kaydlnln bu cumhuriyetlerde bulunan Tü.k Büyükelçiliğince
onaylanmış olması gereklidir. Sporcunun yaş kaydlnda herhangi bir tashih yasak olup buna aykln bir lşlem tespit edildiği takdirde
sporcu Ve ida.ecj Disiplin Kuruluna sevk edilir.)

b. Ülkemizde bi. eğitim kurumuna kaydlnln yaptlrllmlş olması,

c. Türk vatandaşl|ğl için başvuruda bulunmuş olmasü, (Türk Vatandaşhğl için başvuruda bulunulan sporcu eğer bir takvim yılü süresi
sonunda Türk Vatandaşllk hakklnl elde edemez ise bu sporcu, bu tarihten itibaren Türk Vatandaşl olana kadar bu tescili asklya
allnlr.)

gereklidir.

Eğer ülkemize gelmeden önce geldiği ülkenin milli taklmlannda her hangi bk kategorisinde resmi müsabaka kadrosunda yer alm|ş ve
FlBA kaylt|arlna geçmiş ise bu haktan yararlanamaz.

(2) Ailevi uelveya özel sebeple.den dolayl ülkem2de ikamet eden yaşl minik, küçük, ylldE ve genç kategori|erinde oynamaya müsait, üst
maddede belidilen ülke vatandaşl dlşlnda kalan yabancl uyruklu sporcular Federasyon Yönetim Kurulu ka.anyla tescil edilebilirler.

Bir şporcunun bu haktan yararlanabilmesi açin;

a, Yaşınln alt yapl kategorilerine uygun olmasl,

b. Aile bireylerin oturma ve aileden en az bir kişinan çallşma izninin bulunmasl, (aile bireyleİinden herhangi birinin Tc vatandaşl olmasl
durum!nda bu belge istenmez)

c. Ü|kemizde bireğitim kurumunda kayıtll olmasl,

gereklidi.,

Bu durumda olan sporculann aileleri yukarldaki şartlar. belgeleyen dosya ile birlikte doğrudan Yönetim Kuruluna başvururlar, Dosya
Federasyonun ilgi|i kurullan taraflndan incelenir Ve gerekli görülmesi halinde ek belgeler istenebilir. Aynca Federa§yon çocuğun kendisi
ve/veya anne, baba veya vasisa ile görüşme yapma talebinde bulunabilir.

Yapılan inceleme sonunda Yönetim Ku.ulu başvuru sahibinin taiebini kabul veya reddedebili..

(3) K.K.T.o. vatandaşl olan sporcular, Tü*iye Basketbol Federasyonu ve K.K.T.C. Basketbol Federasyonu izni ve bilgisi dahilinde Türkiye,
de bi. kulüpte tescil olabili.lel.

Yukarlda belirtilen şartlar dahilinde sporcunun ülkemizde tescjl edilmesinin uygun gö.ülmesi halinde kulüp 6. Maddede istenen belgele.i
tamamlar Ve tescil işlema yaplllr. Tescil talebi Federasyon Yönetim Ku.ulu taraflndan uygun görülmeyen yabancı uyruklu §porculann
te§cil işlemi yapılmaz.

7.3. Yabancl uyruklu sporcularln te§cil, vize ve transfer işlemleri sadece lstanbul'da kurulu merkez ofisitarafından yaplllr.

7.4. sözleşmeli yabanc| sporQ transfer işlemleri "sözleşmeli sporcular Tescil Lisans ve Tran§fer Tallmatİ gereğince yapllır.

7,5. Madde 7 ,2. (1) de yer alan ülkeler de dahil olmak üzere her hangi bir alke Vatandaşl iken sonradan Türk Vata rı€ ilmiş 18
yaşlnln altlndaki sporculalln tescil işlemleri için Türk milli taklmlarında oynamaslnda saklnca olmadlğlna daıt oe lduğu
ülken|n federasyonundan ve transfe. işlemleranin uluslararasl mevzuata uygun olarak yaplldüğlna dair FlBA'dan

E. Yu.t Dlş|nda Tescil Edilmiş Türk Vatandaşl spo.cu|arln Tescil ve Lisans işlgmleri

Yurt dlşlndaki bir spor kulübüne tescilı bulunan Türk vatandaşl sporcularln Türkiye'deki kulüplerde tescil olabilmele.i
ilişiksiz belgesiVe/Veya o ülke Federasyonundan veya izin vermeye yetkilimakamdan izin belgesi almalall zolunludul
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9. Vize işlemls.i

9,1. Sporcular, basketbol musabakalannda y€r alabilmeleri için her sezon lisanslannl Federasyona vize ettirmek zorundadlrlar.

9,2. Vize işlemleri 01 Temmuz tarihinde başlar ve takip eden yllln 30 Haziran tarihinde Şona erer.

lstisna:

Federasyon laraflndan organize edilen ligler ile algila vize dönemi her y|l Federasyon Yönetim Kurulu taraf|ndan 1 Temmuz tarihine kadar
belirlenir.

9.3. sporculann lisanslarlnln vize işlemlerinin yapllabilmesi için kulüpler ta.aflndanI

a. sporcunun basketbol oynamaslnda bir engel bulunmad|ğınl belirten kurum veya doktordan aİnmlş §ağIlk raporunu,

istisna:
18 yaşlnl tamam|ayaıak her hangi bir kulübün büyükler katego.isinde oynamak üzere lisans|nl vize ettiren veya transfer olan sporculardan
Madde 6.4.d de be|irti|en koşulla.da sağlllk rapo.u istenir.

b. Federasyonun her y|l için belirleyeceği Vize bedelini ödedlğane ilişkin makbuzu,

ibraz etİneleri gerekir.

Ayrlca;

a. Yabancl uy.uklu sporcularln vize işlemleİinde yukarlda belirtilenlere ek olarak. bu sporcunun en az bir yll süreli ikamet teskeresi için
uzatma başvurusunda bulunma dilekçesi veya tiğrenci belgesi verme§i şarttlİ_

b. ilk lisans yaşlndaki sporculann vize işlemlerinin yap|labilmesi için ayrlca veli izin belgesi istenir,

l0. Vizeli Lisan3 sayls|

10.1. Kulüpler he. sezon için faaliyetlere katllacaklan heı kategoride en fazla aşağ|da b€lirlilen sayda sporcu Iisansl vize etti.ebilirler. Bu sayıya yeni
yapılan tesciller, geçici transferler ve vizeye davet için note. kanaİyla yap|lm|ş tebligatlar da dahildir.

Kategoriler için Müsabaka Talimatü esas allnIr.

Kategori Lisans Türü Vize ettirilebilecek sayl

Minikler (9 Ve 10 yaş) llk-Lisans Limitslz

Minikler u11 (l,| yaş) llk-Lisans Limitsiz

Minikle. U12 (12 yaş) llk-Lasans Limitsiz

Küçükler U13 (13 yaş) llk-Llsans Limitsiz

Küçükler U14 (14 yaş) Lisans 16

Ylldızla. u15 (15 yaş) Lisans 16

Ylldızlaİ U16 (16 yaş) Lisans 16

Genç]er U18 (17 ve 18 yaş) Li§anŞ 16

Ümitler U22 (19, 20 Ve 21 yaş) Lisans 16

Büyükler Lisans 16

Kulüp|erin müsabakalara 'Yerel Ligler Müsabaka Talimah" kapsamlnda herhangi bir kategorjde birden fazla taklm ile katllmalan halinde vize
ettirebilecekleri lisans saylsl % 50 oranInda artlnllr,

Ümitler kategorisinde faaliyette bulunulmamasI durumunda verilen lisans hakkl kullanllamaz.

10.2. Lisanslann, kulübün en geç ilgili kategoride il binnciliği fikstüründe ilk hata oynad|ğl müsabaka tarihine kadar vize ettirilmesi veya vizeye davet
edilmek üzefe noter kanallyla tebligat yapllmas| gereklidir. Noter kanalıyla davet üst üste iki sezon için yapllabilir.

10.3. Belirlenmiş saylda lisans vizesi yapt|rm|ş bir kulüp yeni bir lisansl vize ettimek veya yeni tescil yapt|rmak istemesi halinde daha önce vize
ettirmiş lisanslardan binni iptal ettirme§i veya noter kanallyla yapılmlş tebligatla vizeye davetten feragat etmesi gerekir. Yeni sporcuya vize
işlemi yapllabilmesi için vizesi iptal edilen spoİcunun lisanslnln iade edilmesi gereklidir.

lstisna:

(1) Lisansl vize ettirildikten sonra silahaltlna alünmlş spolcu vaze saylslndan otomatik olarak düşer. Bu durumda ku|üp başka bir sporcunun
lisans|nl vize ettirebi|ir, transfer Veya yeni tescil yapabilir.

(2) Sezon başladlktan sonra terhis olan sporcu silahaltlna allnmadan önceki kulübü adlna müsabakalara katılma bğ n Vizesi
sadece o sezona mahsus olmak üzere belirlenmiş sayldan sayllmaz.

1o,4, Kulüpleri ta.aflndan, lisansları sporcunun oynadığl yaş kategorisinde düzenlenen ll Bi.inciliği musabakala

vize ettirilmeyen Veya ettirildikten sonra iptal ettirilen veya noter kanallyla yap|lmlş tebligatla vjzeye davet

ettikleri takdirde transfer şartlarından yararlanabilir.

cdş
k 9,.iı
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11. silahalt|na Alınan sporcular

11,1. Her hangi bir kulüpte tescilli ıken silahaltlna aİnan sporcular bu dönem içinde askeri güçlerin taklmlannda yer alabilirler. sporcu terhis

edildiğinde askerlik hizmetinden önce tescilli olduğu kUlübüne döner. Terhis işlemi sezon içinde gerçekleştiğinde askeri güç takımlannda yer

almlş olmasl, aynI sezonda kendi veya transler olduğu kulübünde müsabakalara kat|lmaslna engel olmaz.

,11.2. Silahalhnda ilk kez askeri güçler adlna tescil olan sporcular terhislerinden sonra her hanga bir kulüpte bir belge ve koşul aranmakslzln yeniden

tescil olabilider.

11.3. sporcularün silahahında bulunduklarl sülelei, bu dönem içinde spor yaşantllarına devam edip etmedırine bakllmaksEln silahaltlna aİnmadan

önce tescilli bulunduklan kulüplerdeki tescil şüresinden sayllmaz.

11_4. Mgvazza| subay, astsubay, aske.i okul irğrencale.i, uzman çavuş, er ve erbaşlar askerlik süresince askeri güçler haricinde kalan kulüplerde

Türk salahh Kuwetleri |ç Hizmet Kanunu'na uygun olarak izjn almalan halinde tescil olabilir ve bu kulüpler adlna müsabakalara katllebilir

11 ,5. Yaş slnlrl üzerinde kalan ve transferinde heİ hangi bir engel bulunmayan Şporcularln transfer işlemi terhiŞlerini takiben yllln her dönemi yap|İr

1 1 ,6. sporculann terhis mahiyetindeki izinlerinde tescil, vize ve transfeİ işlemleri yaptllr. Ancak bu sporcular terhis olmadan oynayamazlar.

t2. Feşhedil€n vgya Ba3k6tbol Şub€gi Kapanan Kulüplgr

Feshedilen veya basketbol şube§i kapatllan kulüplerdeki sporcu tescilleri iptal olur. Bu sporcular başka bir kulüpte yeniden tescil olabilirler. FeŞih

edilen kulüp adlna o sezon resmi müsabakalarda oynam|ş olan sporcuların durumu Yönetim Kurulu taraflndan incelenir ve aynl sezonda başka bir

kulüpte musabakalara katllmaslna izin verilen sporculara yeni lisans verilir. lzin verilmeyen sporculal sezon sonuna kadar başka bir kulüp ad|na

lisans alamazlar ve müsabakalarda oynayamazlar.

13, Biİleşen Kulüplerin spo.cula.l

Birleşen kulüplerin sporcu tescilleri yeni kulübün üze.ine geçer. Birleşme işleminin sezon içinde olmasl halinde Vizeli lisans saylsl, o sezon

tamamlanlncaya kada. kulüplerjn birleşme önc€sindekj vize ettiİdikleri lisans say|lan toplamI kadar olabilir.

lkincik|slm

Tranaİgr

l4. Tran9ferİn Tomgl Ilkel9.i

Transfer işlemi, her hangi bir ku|üpte tescilli olan sporcunun tescil kayltlannIn başka bir kulübe aktanlmasldlr.

sporcular, tescilIi bulunduklan kulüplerinden;

a. Tescilli bulunduklan kulüpten llişaksiz Belgesi almak yoluyla, (serbeşt Transier)

b, Bu ta]imat hükümleri kapŞamInda oluşan koşullarla, (Koşullara Bağh T.ansfer)

transfer yapabili.ler. sporcular her iki yolla da yapacaklaı transferlerde Federasyon taraflndan hef Şezon için belirlenmiş koşullafl yerine getirmek

zorundadlr.

TranŞferde yaş düzeltmeleri dikkate allnmaz. Her sporcu, geçici transfer veya ikinci lisans hariç bir sezonda ancak bir kez transfe. yapabilİ.

istisnaI

Kulübu taraf|ndaa llsansl tescll / Vlze veya transfer edilmlş bır sporcu. llsansının lptal edilmesi, kulübÜnden llişiksz belgesı almasl Veya notel

kanalıyla yapl]m]ş tebllgalla Vzeye davetinin gen alınması halinde het hangl bll koşul aranmakslzln o sezon içln vlzesünın lptal edildiğl kulübunde

resml musabakalarda yer almamlŞsa lklnci ke2 kansfer yapabillr

l5. Transfer Yasağl

Tescilli bulunduklan kulüplerde bu talamat hükümle.i dahilindeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen, gecjktiren veya yanIltlcl davranlşlarda bulunan

sporcular hiçbi. koşu|da kulüp|e.inan izni olmakslz|n transfer yapamazla..

l6. T.ansrgr Dönomi

Tran§ferdönemleri aşağldaki gibadi..

a. serbest ve koşullara bağll transfer işlemleri yllln her döneminde yaplhr,

b, Yerel Ligle.de geçicitransfer aşlemleri 1 Ekim - 31 Araİk arasl yaplllr.

c. Kulüplerin ilk_lisanslarln|, lisansa dönüştürmek istedikleri sporculann|n |astesini en 9eç 30 Hazaran' a kadar Federasyona bildimek

zorundadlr

d. Federasyon taraflndan olganize edilen ligler ale ilgili transfer dönemi her yll Federasyon Yönetim K

kadar belirlenir.

Gerekli görülmesi halinde transfer tarihleri Yönetim Kululu karanyla değiştirilebilir.

uz tarahine
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l7. sporculann Transferi

17,1, serbest Transfer

17.1.1, Erkeklerde 22, bayanlarda 20 yaş sln|rl altlnda kalan sporculal, Koşullara Bağll Transfe. ha|i hariç sadece kulüplerinden ilişiksiz belgesi
almak yoluyla transfer yapabilirier.

isti9na:
Yer ald|ğl lig aynml yapllmakslzln düşen taklmların sözleşmeli sporculannln transfer işlemleri için sözleşme hükümleri geçerlidir

17.1.2. Efteklerde 22 bayanlada 20 yaşlnl doldurmuş sporcular, transfg döneminden 15 gün önce Federasyon taraf|ndan belirlenecek mali
vecibeleri yerine getirmek suretiyle kulüple.inden ilaşiksiz belgesi alabilirler, Mali vecibelerini yerine getirmesine rağmen kulübünden ilişiksiz
belgesi alamayan sporculara bu belge Federasyon taraflndan verilir ve transfer işlemi yaplllr.

lstisna:

GenÇ taklm yaŞlnl doldurmuŞ biİ sporcu, E*eklerde 22 bayanlalda 20 yaşlnl doldu.madan her hangi bir nedenle transfer(geçici transfer
hariç) yapmlşsa daha Şonraki senelerde herhangi bir ko§ul aranmakslz|n transier yapabiljrler.

17,1,3. llk-lisans ile oynama hakk| olan sporcular, bu dönemin son senesi hariç, dönem içinde seöest transfer yapabilirler.

llk-lisans ile oynama döneminin son senesinde, kulüple.i taraflndan seçilerek asamle.i Federa§yona bihiralmiş sporcula. haracinde kalanlar
serbest transfer hakkl kazanlrlar. Bu şekilde serbest transfer hakkl kazanm|ş §porcula. isteklerine bağ|l olarak tekrar aynl kulüpte
lescalle.ini muhafaza edebilirler-

17.2. Koşullara Bağll Transfer

E*eklerde 22, bayanlarda 20 yaş sınln altlnda kalan sporcular, aşağlda yer alan şartlarln kapsamlna girmeleri halinde koşullara bağll transfer
hakklndan ya.arlanlrlar. Bu haktan yararlanmak isteyen sporcular yararlanacaklan koşullarl belgelemek zorundad.r.

a. Yüksek Öğrenim Hakkl Kazanlm ile Transfer

Me*ezi siŞtemle Öğrenci Yer|eştirme slnavl sonucunda, kulübünün bulunduğu ilin dlş|ndaki bi. ilde ve en az 8 yarlyl| süreli fakülte Veya
yüksekokulda öğrencalik hakkını kazanan ve kesin kayltlarlnü yaptlran sporcular, Federasyonun belirleyeceği bedeli ödemek suretayle ve başkaca bir
belge aranmaksızın, kazandlkları okulun bulunduğu ildeki bar kulübe kansfer yapabili.ler. Sporcular kesin kayİt yaptlrdıklarü tarahten itibaren ilk alt ay
içinde bu haktan yararlanabilirle..

Açık Öğretim Fakğltesi yukanda belirtilen yükseköğretim kurumla.lnın dlşlndadır

sporcunun kulübünün ilande Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu bıllunuyorsa, başka bir ildeki aynı tür bir yüksekokula kesin kaylt yapllrllmlş olmasl
veya üniversitelerarasl yalay geçiş, bu yolla transfer hakkl kazandlmaz.

Her sporcu üniversite yolu ile transfer hakklnl 22 yaşlnl tamamlayıncaya kadar ve ancak bi. kez kullanabilir. Bu şekilde transfer olan sporcular, iki yll
süre ale, yeni transfer olduğu kulübün kapanması veya müsabakalar katllmama§l, sporcuya alişiksiz belgesi vermesi ve geçici transfer de dahil olmak
üzere il d|Şlndaki baŞka bir kulübe baŞka transfer yapamazlal. Bu haktan yararlanarak transfer yapm|ş olan sporcular transfer oldukları ta.ihten
itibaren iki yıl iÇjnde bu hakkı kullanmadan önce tescilli bulundukla.l kulüpten izin almak koşulu ile il dlşl transfer yapabilirler.

Merkezi sistemle Öğrenci YerleŞtirme sınavl yolu ile transfer hakkünl kullanmlş sporcular, bu süre içinde veya sonunda Basketbol süper, 1. Ve 2,
Liglerinde taklml bulunan kulljplerden biriyle sözleşme imzalayacak olursa altyapldan yetiştikleri kulübe Federasyon tararlndan belirlenen bedeli
ödemek zorundadlr,

sözleŞmeli sporcularln oynadlğl liglerde yer alan taklmlann alt yapülarından yetişen ve sözleşmeye davet edi|diği halde sözleşme imzalamaktan
imtina eden sporcular yirmj üÇ (23) yaşlnl doldurana kadar hiç bir kulüp ile anlaşma yapamazlal, BU duİumda o|an ve üniversite kanallyla transfer
hakklnl kazanmlŞ sporcular, transferden önc€ki kulübü izin ve.medaği takdirde 2 sezon boyunca herhangi bar kulüple sözleşme yapamaz veya hiçbir
koşulda sözleşmeli liglerde oynayan kulüplerin A Tak|m kadrolarlnda yer alamazlar.

b. llk ve orta Öğrenim Yo|u ile Transfer.

Velisi veya vasisinin emekliljk veya .esmi kurumlar içi tayini veya sporcunun kendisinin Me*ezj siŞtemle öğrenci Ye.leştirme slnavl sonuçlanna
bağ|l olarak akamet ettikleri i|den başka bir ile taşlnması gereken sporcular Federasyon ta.arlndan belirlenecek bedeli ödeyerek transfer yapabilir. Bir
sporcunun bu yolla transfer yapabilmesi için, son tescilli olduğu kulübün itiraz etmesi halinde, sporcunun bu yo]la t-ansfer yapabilmesine ait
koŞullannln oluŞup olusmadlğl Federasyon taraindan ancelenir. Koşullann olusmadlğ|na kanaat getirilmesi halinde üansfer izni verilmez.

Bu yolıa transfer yapan spoacular;

. Yenit.ansfer olduklan kulüp kin ve6e dahi öğrenim süresi boyunca ildlşl transfer y apafiazlal-

Transfer olmadan önce ilk tescil|i olduklan şeh.e tekra. dönmelera halinde tescilleri otomatik olarak ilk kuıübüne §0

' 8u süre iÇinde veya sonunda Basketbol Süper, 1. ve 2- Liglerinde taklml bulunan ku|üplerden biriyle sözle
olduklarl eski kulüplerine Federa§yonun belirleyeceği bedeli aynca (İemek zoİundad|r.

c, Kadro Yoğunluğu Nedeniyle Transfer

(.L6ı
--ıl iıi'+

-g"İKulüpleri taraflndan lisanslan sporcunun oynadlğl yaş kategorasinde düzenlenen ll Bi.inciliği müsabakalarlnln ilk m kası tarihine ka
ettirilmeyen sporcular Federasyonun belirleyeceği bedeli ödemek suretiyle Ve başka bir belge aranmak§lzln, transfer ha
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Lisansl tescil/vize edilmiş Veya transfer yapmlş bjr sporcu, kulübo taraflndan tescilinan /vizesinin iptal edilmesi, kulübünden ilişiksiz belgesi almasl
Veya noter kanaİyla yapllmlş tebligatla vizeye davetinin geri aİnmasl halinde her hangi bir koşu| aranmaksEln o sezon için Vizesinin iptal edildiği
kulübünde;

(1) Resmi müsabakalarda yer almamlşsa derhal,

(2) Resmi müsabakalalda yer alm|şsa müteakip sezon,

başka bir kulübe transfer yapabiliı.

Bar sporcu, vizesi yaplldlğl sezon içerisinde bir kategoride kulübünün yapmlş olduğu resmi müsabakalann en az ikisinde oynatllmamlşsa (bir

sezonda iki veya daha az saylda musabakada oynatllan sporcular) bu sporcu mğteakip sezon başkaca bir belge aranmakslzln, transfer hakkl

kazanlr. Bu yolla kazanllmlş transfer hakkl daha sonraki sezonlara taşınamaz. sporculann istemleri ile lisanslannl vize ettirmemesi Veya

mUsabakaiara çlkmamasl bu hakkl kazanmaslna neden olmaz. Kulüplea sporcularln istemleri dahilinde musabakalara gelmediklerini noter kanallyla
yapılm|ş tebligat ve resmi tutanaklarla belgelemek zorundadlr.

Tescilli bulunduklarü kulüpte herhangi bir katego.ide her ne sebeple olursa olsun bir birini takip eden jki sezon resmi müsabakalarda yer almamış

sporcular hiçbir mali yükümlülük içjne girmeden astedikIeri ku|übe transfer olabilirler.

d. Kulüplerin Faaliyet zafiyeti Nedeniy|e Transfe.

Her hanga bir kategoride basketbol faaliyetlerine katllmayan, çekilen veya katll|p da liglerden ihraç edilen kulüple.in, faaliyetlefde yer almadlklarl
kategori yaş gurubunda bulunan sporcllan her hangi bir koşul aranmaksEın başka bar kulübe transier yapabilir. Kulübün başka bir kategoride

faaliyetlere katllüyor olmasl transfer hakklnl engellemez. Bu transfer hakkl müteakip sezonlara taşlnamaz.

Geçici transfer yapmlş ve transfer yaptlğl kulübü adlna resmi müsabakalarda oynamlş olan sporcular bu haktan yeni sezonun lransfer döneminde
yararlanlflar.

Büyükler kategorile.inde müsabakalara katllmayan veya kahllp da ligden ihraç edilmiş olan kulüplerin genç taklmda yaşı dolan sporculan her hangi

bar koşul aranmakslzln başka bir kulübe transfer yapabilir. KuIübün yeni Şezonda Büyükler kategorisinde müsabakalara katllmak üzere başvurU
yapmasl halinde sporcıllar bu haktan yararlanamaz. Büyükle. kategorisinde katılmak üzere başvuruda bulunan kulüple.;

. iltenip komiteleri tarafündan belirlenmiş son başvuru tarihane kadar başvurulannl yapm|ş ve yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalan,

. Resmi müsabakalann başlama tarihi dikkate allnmakşlzln sezon boyunca sporculann|n form durumlannl korumak üzere lişanslı
antrenörler denetiminde düzenla antrenman yapma imkanl sağlama|an,

. Başvuru yaptlklan sezonda Büyükler kategorisinde masabakalara katlmalan ve ligitamamlamalarl gerekir.

Büyükler kategorisinde laglere katlmak üzele başVuruda bulunmuş kulüplerin ilgili sezonda bu kategoride masabakala.a katllmamalarü veya her

hangi bar nedenle ligden ihraç edilmeleri halinde; bir önceki sezon itibariyle yaşl genç takımda dolmuş (19 yaş), söz konusu sezon Şonunda genç

taklmda yaşl dolacak (18 yaş) ve bir şon.aki sezon genç taklmda son sezonu olacak olan (17 yaş) sporculan her hangi bir koşu| aranmakslzln başka

bir kulübe transfer yapabilir.

Kulüplerin "Yerel Ljgler Müsabaka Talrmall" kapsamlnda herhangi bir kategoride birden fazla taklm ile katllacağınl bi|dirmesine rağmen ikincj taklmla

müsabaka|ara katllmayan kulüpler, ilk müsabaka tarihinden itibaren on gğn içinde kendalerine ek tanlnmlş vizeli lisans saylsınl ilgilj kategori için

belarlenmiş vize|i |isans sayls|na düşümek zorundadlr. Yeni bildirim dlşlnda kalan §porcular, lisanslan vize ettirilmiş dahi olsa başka bir kulübe

transfer yapabilider. on gün içjnde bildirim yapmayan kulüplerin o kategorideki tüm sporcu|an transfer hakkl kazanlr,

e. Anlaşmazllk Halinde Transfer

18 yaşlnı doldurmamlş sporcularln bir kulüp adlna te§cil/Vize işlemleri yaplldlktan sonra ve reşit olmadlklarl dönem içerisinde;

. Tescil 6ncesi kendilerine verilen yaz|ll taahhütlerin yerine getirilmemesi,

. Müsabaka, antrenman veya kulübün diğer raaliyetleri esnaslnda kulüp yönetima ve/veya antrenörleri taraf|ndan onur klncl davranlşlalda

bulunulmasl.

. sporcuya sağlanan antrenman imkanlarınln yetersiz ve gayri slhhi şartlarda olması, ehil olmayan veya belgesiz antrenğrler taraflndan

çallştlr|lmasl veya antrenman saatleinin sporcunun eğitimini olumsuz etkileyecek makul saatler d|şlnda olmasü,

9ibanedenlerle kulüpleri ile anlaşmazhğa düşmelerive olumsuzluklarln giderilmesiiçin taraf|arca anlaşma zemini bulunamamasl halinde sporcu velisi

veya vasisi taraflndan yapllan başvuru Federasyon taraflndan incelenir. Başvuru gerekçelerinin yerinde ve yeterli bulunmasl halinde Federasyon

Yönetjm KurulıJ taraflndan belirlenen şadlarla sporcuya transfer hakkl Verilir.

18. iIişiksiz Be|gesi ve ıruvafakatname

spofcı]lar transfer yapabalmek için kulübünden ilişiksiz belgesi almak mecburiyetindedir, Her kulüp, tran§fer y

belirlediği bedeliyaİran sporcusuna, yazlll başvurusundan itibaren en geç on takvim günü içinde ilişiksiz belgesini

yerine getirilmediği takdirde, bedelin yat|nldığlna ilişkin belgenin asll ilişiksiz belgesi yeline geçe..

lki kulübün ka§lllkll anlaşmalarl sonucunda spolcunun bir sonraki sezon tekrar eski kullbüne dönmek üzere i

edilebilir Bu belgenin geçe.li olabilmesi için ilişiksiz belgesi ile birlikte veli muvafakatnamesanin de allnmasl

onaylanmlş olmasl gerekladir. Eederasyon taraflndan onaylanan bu belgeler kullanlm tarihinde, verildiği tarihteki

yönehmlerin değişmesi ile geçerliliğini y irmez
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l9. Yurt D§lna Gidecok v9 Yurt Dlşlndan Gelecek sporcular

19.1 . Başka ülkelere tlansrer olacak sporculann kulüplerinden ilişiksiz belgesi ve/veya Federasyondan yazıll izin almalan zorunludur,

19.2. Tü.kiye' de her hangi bir kulüpte tescilliolan sporcular;

a. Türkiye' de tescilli bulunduğu kulübünden ilişiksiz be|gesi a|masl ve fedelaşyonun izni ile yurt dlşlna transfer olmuş ise geri dönüşünde
istediği kulübe tranşfer olabilir.

b. Tü.kiye, de tescilli bulunduğU kulübünden ilişkisiz belgesi almadan ve federasyonun izni olmaksız|n yurt dlşlnda tescil olmuş ise geri

dönaşünde Türkaye'de tescilli bulunduğu kulübe döner ve kul(jbünün izni olmadan başka bir kulübe transfer olamaz

19.3. Yurt dlşlndan gelecek^ransfer olacak sporculann kulüplerinden ve/veya bağll bulunduğu/vatandaşl olduğu ülke federasyonundan Ve/Veya

ulus|ararası transferine izan verecek kurumlardan yazlll izin almaIarı zorunludua.

20. Yabancl uyruklu sporculann Transferi

Ülkemizde bir kulüp adlna tescil olmuş yabanÇl uyruk|u bir sporcu, Türk sporculann bağll oldUklarl kuralla uygun olarak tran§fe. yapabilirier. Gerekli
görü|mesi halinde ek belgeler istenebiliİ,

21. Birdon Fazla Vatandaşllk Hakkna sahip spoİculann T6nsfoİ lşbmlori

Bi.den fazla vatandaşlık hakklna sahip sporcular ilk tescilde hangi vatandaşllk haklannl kullanmak istediklerini noter kanallyla yazıll olarak beyan

ederler. o tarihten sonra Fedelasyon nezdindeki tüm jşlemleri bu beyanlanna dayall olarak yap|llr, Herhangi bir nedenle ilk tescil yaptıklarl tarihte bu

beyanl vermeyen ve birden fazla vatandaşllk sahibi olan sporcular için ilk tescil olduklan vatandaşlığa bağlı olarak işlemler sürdürülür ve hiçbir

şekilde değiştirme yapllamaz. Bıl durumdaki sporcula., ilk tescali yaptlklan vatandaşllk hakıarınl kazandıklarlnl göste.en belgele. ile bidikte.

Federasyon nezdindeki işlemlerini hangi vatandaşllğa bağll olarak §ü.dü.ec€klerini, ilk tescildönemi öncesinde noter kanall ile bildirİle..

Türkiye cumhuriyeti vatandaşİk hakklnl elde etrniş olan sporculara bu madde uyguıanmaz.

22. G6çici Tran9İ9r

22.1. Basketbol 2. Ligi, Bölgesel Lig ve Ye.el Lig kulüpleri ad|na tesci|, |isans ve vize işlemlerini tamamlamlş bir sporcu, işlemlerini tamamiadlktan
yirmi bir (21) gün sonra kulübünün geçici ilişiksiz be|gesi vermesa ve lisanslnl iade etmesi halinde başka bir Basketbol süper'!, ,2, liga,

Bölgesel Lig Ve Yerel Lig kulüplerine geçici transfer yapabilir.

22.2, Geçicitransrer işlemle.a Federasyon taraflndan geçicitran§fer dönemi öncesi belirlenen Federasyon paylnln öaenmesi koşulu ile yaplır.

22.3, Bir sporcunun transfeİ döneminden önce kulübü adlna resmi müsabakalarda oynamlş olmasl, geçicitransfer yapmaslna engel değildir.

22.4, Geçici transfer yolu ile yapılan işlemler oynanan sezon ile slnlrİdlr. Geçici transfer yapan sporcular sezon sonunda eski ku|üplerane ddneder ve

eski kulüplerinin tescilli sporcusu işlemini görürler.

22.5, Barsporcu, aynl §ezon açerisinde bir kez geçicitransfer yapma hakklna sahiptir,

22.6, Geçici transfer hakklndan yara anarak bir kulübe transfer olmuş sporcunun tescilli olduğu kulübü taraflndan vizesinin iptal edilmesi durumunda
geçici transfer hakkı kaybolmaz.

Böyle bir durumda sporcui

a- Geçicitransfer olduğu kulüp adlna resmi müsabakalaİda oynadlysa sezon Şonunda,

b. Geçici kansfer olduğu kulüp adlna resmi müsabakalarda oynamadlysa derhal başka bİ kulübe serbest transfe. yapma hakkl kazanır.

22.7. Geçici transferlerde yeni kulübü adlna düzenlenmiş veli izan belgesi ibrazl zorunludur.

22.8. 8asketbol 2. Lig veya Bölgesel Lig kulüpleİi adlna tesciI, lisans ve vize işlemini tamamlamlş Şporcu; yine sadece bi. kereye mahsus o|mak

üzere, geçici transfer ile gittiği ku|üpte yi.mi bir (21) gün tescil|i bulunmaslndan sonra kulüplerin anlaşmasl durumunda ilk kulübünün bulunduğu

ligin Geçici TranŞfer dönemi bitimine kadar ilk kulübüne dönebilir. llk kulübüne geri dönen sporcu Şezonu bu kulüpte tamamlamak zorundadlr.

He. kulüp sadece bir spo.cusu için bu haktan yararianabili.-

BöLüM - lll

SON HÜKÜİrLER

23. Belgolerin Muhafazasl ve Tescil süresi

23.1. Tescil ve Lisans işlemleri i|e ilgili belgeler, Federasyonun merkez ofisinde ve/veya Bölge Temsilcilikle

sporculann işlemleri Federasyon meftez ofisitaraflndan yaplllr ve ilgili belgeler burada muhafaza edilir,

23.2. sporculann transferleri veya bedel ödenmesine esas kayütlar için tescil sürelerinin hesablnda altl

tamamlanlr Ahl aydan az olan süreler hesaba allnmaz,

23.3. sporculann tescjl sürelerinin hesabında Federasyon kayıtlarl esas allnlr,

rinde muhafaza edilir. sozleşme yapan

ay ve daha r bir yılaay

23,4. Tescil ve transfer işlemlerinde sporcunun ilk nüfus kayltlaı esas allnlr. zaman içinde yapllmlş yaş taŞh

anlaşmazhk çlkmas| halinde Federasyon sporqnun gerçek biyolojik yaşınln tespiti için kemik taramasl testi i

24. Bodollofin Tosplti v€ Ödonm€si

24,1 . Bu la ]m at hükümleri ge.eği tescjl, liŞans, vize ve diğer konularda ödenec€k bedeller, Federasyon tarafından

fuİÜn,a"
.l,ı!
l
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24.2. Bu laLmat hükümle ne gö.e transfer hakk| kazanmlş sporcular kulüplerinden gerekli belgelera alamamalan halinde, koşullar karşllüğl kulübüne

ödenmek üzere Federasyon taraflndan belirlenmiş bedelin sporcular ta.aflndan Federasyon hesablna yatünlmasl ka§lllğl alınan makbuz veya

dekont bu belgeler yerine geçer. Bu yolla yatlrllan bedelden kulübün Federasyona olan borçlan kesildikten sonra kalan meblağ kulübün

hesablna aktanlll.

25. Yanllş Beyanda Bu|unmak

25.1. Spor kulüpleri ve sporcuların lisans, tescjl ve vaze işlemlerinde yanllş bilgi ve belgeler sunmala.ı veya yanllş beyanlarda bulunmalan halinde

tescil, vize ve lisans işlemleli Federasyon tarafından bir y|l süre ile a§kıya allnlr, Ayrlca, gerekla görülmesi halinde bu kişiler hakklnda

cumhu.iyet savclllğlna suç duyuruŞunda bulunulur.

25.2, Basketbol branşlnda her hangi bir kulüpte tescilli olmas|na karşln bu talimat hükümlerine uygun transfer yapmakslzln durumlannl gizleyerek

şahte beyan ve evraklarla ikinci kez başka bir kulübe müker.er tescil yaptlranlarln sadece ilk tescilleri geçerli saylllr ve buna teşebbüs edenler

Dasiplin KurulUna sevk edalir.

Bir sporcıJnun, bir kulüpte başka bir spor dallnda tescilli olmaslna rağmen, yanİş beyan ile diğer bir kulüpte sporcu olarak yenitescil işlemi için

başvuruda bulunmas| veya tescil ettlrmesl yasak olup aksln n tespiti halinde bu sporcunUn tescili iptal edi|ir ve bir sene süre ile teŞcil işlemlera

yaPllrf,az.

25.3. sporcunun, kulübü adlna tescilli/vizeli olduğıJ dönem içerisande başka bir taklmln antlenman, müsabaka ve organizasyonlanna katllmasl
yasaktlr

26. Diğgr Talimatlarla uyum

26.1 , sözleşmeli sporculara ait işlemler için sözleşmeli Sporcular Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Tallmatl hükümleri geçerlidir,

26.2, Liglerin tescil ve ilanlndan sonra yeni sezonda sözleşmeli sporQlann yer aIdlğl lig|erde yer alacak kulüplerin sporculan sözleşmeli sporcular
Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Tallmatl hükümlerine göre, dağer faaliyetlere katllacak sporcularln işlemleri ise bu tallmat hükümlerine göre

yapIlIr.

26.3. sözleşmeli sporcularln yer aldlğı liglerde iken yeni sezon için diğer veya yerel liglere tenzil olan veya her hangi bir nedenden dolayl bu liglerde
yer alacak kulüpler bünyesinde bulunan sporculann sözleşme hükümleri ve süreleri geçerlidi..

27. Diğeİ Kurumlar|a işbirliği

Federasyon Yönetim Kurulu, lisans çlkarma ve vize işlemleri dahil, bu ta] matta yer alan esaslar ve işlemle. için il Müdüdükleri, Tü*iye Amatör spor
Kulüpleri Konfederasyonu ve Konfederasyon üyesi Amatö. spor Kulübü Federasyonu ile işbi.liği yapabilir ve bu kuruluşlara §üresi ve esaslar! belli

bazı yetkiler verebilir,

28. ltirazıar

sporcu lisans, tescil, Vize ve transfer işlemleri ile ilgili itirazlar kulüp veya sporcular tarafından Federasyona yaplllr. ltirazln işleme allnması için
Federasyon taraf.ndan belirlenmiş itiraz bedelinjn (Federasyon tarafündan organize edilen liglerde yer alan sporcu ve kulüpler için 500.-TL, Yerel
Liglerde ye. alan sporcıJ ve kı]lüpler içjn ,l50.-TL) yat|rllmasl gerekir. Bedel yatlrılmadan yapllacak itirazlar kabuledilmez ve incelemeye ahnmaz.

Usulüne ıJygun yapllmlş itirazlar Yönetim Kurulu taraf|ndan oluşturulacak bir kurul taraflndan incel€ni.. Bu kurul taraflndan hazırlanan lapor ve
bedelin iadesi Yönetim Kurulunca nihai karala bağ|anlr.

29. Talimatta Y€r Amayan Hususlar

Bu tallmatla yer almayan hususlar hakklndaki kararlar mevcut yasa. yönetmelik ve uluŞlararasl kurallara göre Basketbol Federasyonu Yönetim
KurıJlu'nca allnlr.

3lı. Yorilrlükt6n Kald|rma

28/6/2016 ta.ihinde spor Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yaylmlanarak yünıiüğe giren sicil Lisans Yönergesi yürüdükten kaldlnlmlştlİ

3l. Yürürlük

Bu talimat spor Genel Müdürlüğünün lnternet sitesinde yaylmland|ğl tarihte yürürlüğe girer.

32. Yürütmg

Bu tallmat hükümle.ina Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanl yüotür.
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