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GENEL xüxüıııı-en
1. Amaç

Bu Yönergenin amacı, Basketbol SüPerVe 1. Ligi müsabakalarına katılan sporkulüpleri ve kulüplerde yera|an sporcuların uyacakları sporcu tescil,
lisans, vize, transfer ve sözleşme ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

2. Kapsam

Basketbol Süper ve '1 . Ligi müsabakalarına katılan kulüpler adına kayıtlı sporcuların tescil, lisans, vize, transfer, sözleşme işlemleri İle kendilerine
lisans Verilmesinde ve Kulüplerin sözleşme|i sporcuları ile sözleşme kaynaklı ilişkilerinde bu yönerge hükümleri uygulanır.

Bu Yönerge hükümlerine göre işleme tabi olacak sporcular ilgili lig yönergelerinde beljrtilir.

3. Dayanak

hazırlanmıstır.

4. Tanımlar

Bu Yönergede geçen:

ınel Müdürlük

;enel Müdür

Federasyon

FlBA

Ligler

Basketbol Müsabakaları

Kulüp

Lisans

Tescil

Vize

Transfer

Sözleşme

j,ji| ,a,l|]aJ5l

ıkinci Lisans

Geçici Transfer

Alt yapı sporcusu

ifade eder.

Spor Genel Müdürlüğü'nü,

Spor Genel Müdürü'nü,

Türkiye Basketbol Federasyonu'nu,

Uluslararası Basketbol Federasyonunu

Federasyon tarafından belirlenen Yönerge ve Statüye uygun olarak düzenlenen Erkekler (Basketbo| Süper ve Birinci Lig)
ve Kadınlar (Basketbol Süper ve Birinci Lig) kategorilerinde sözleşmeli sporcuların yer aldığı Ligleri,

Basketbol Süper ve 1. Ligleri kapsamında düzenlenen müsabaka ve tüm diğer faaliyetleri,

Liglerde yer aian spor kulübünü,

Basketbol müsabakaiarına katılacaklara verilen tasdikli belgeyi,

Bir kimsenin basketbol mÜsabakalarına katılabilmesi için, Federasyona yaptıracağı kayıt ve lisans işlemlerini,

Bir sporcunun basketbol müsabakalarında oynaması için, her yıl lisans yeniletme islemini,

Bir sporcunun kulüp değiştirmesini,

SPorcunun bir kulüP adına basketbol müsabakalarına katılabilmesi için kulübü ile arasındaki sartları belirieyen
anlaşmayı,

Bir sPorcunun tescilli olduğu kulübü tarafından verilen, fotoğrafı ile kimliği bulunan, kulübün transfer izin beyanını içeren
ve kulübünün yetki|isinin imzası ile kulübün mührünü taşıyan belgeyi,

Bir sPorcunun sözleŞmeli bulunduğu ligin alt kategorisinde farkiı bir takımda aynı anda oynayabilmesi için verilen izni,

Bir sPorcunun belirli bir süre için tescilli bulunduğu kulüpten başka kulüpte oynayabilme iznini,

18 ve daha küçük yaş gurubu sporcuları,

5.

5.1 .

BöLÜM - ıl

TEsciL, LisANs VE VizE
Tescil, Lisans, Basvuru ve Vize Mecburiyeti

Tescil edilmiŞ SözleŞmeli Sporcuların, Federasyonca yönetilecek ve yürütülecek basketbol müsabakalarına
hükümlerine göre sporcu lisansı almış olma|arı ve bu lisanslarını her yıl vize ettirmeleri zorunludur.

KulüPler Federasyon tiarafından hazırlanan belgeleri ve diğer matbu formları kullanmak zorundadırlar.

Kulüpler her sezon basında TBF Yönetim Kurulunca tespit edilen takvim uyarınca, ilgili lig
iletirler.

Sözleşmeli Türk Sporcuların Tescil, Lisans ve Sözlesme İslemleri

Türk uYruklu sPorcu tescil, lisans ve vize işlemleri her yıl Federasyon yönetim Kuru|u tarafından 1 Temmuz
ve transfer takvimine uygun olarak yapılır.

6.2. Basketbol Süper ve 1. Liglerinde yer alacak Sözleşmeli Sporcuların tescil,
islemler aşağıdaki gibidir;

lisans ve sözlesme işlemlerinde istenen belgeler ve yapılacak

5.2.

5.3.

6.

6.1 ,
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a. Bu kategorideki sporcunun kulüp ile yapacağı tek tip sözleşmenin Federasyon tarafından tasdikli sureti (Tek tiP sözleŞmeYe kulüPler|e

sporcu arasında yapılacak özel şartlar ilave edi|ebilir). Federasyon bunun dışında hiÇbir belgeYi geÇerli kabul etmez,

b. Kulübün idareci veya idarecilerinin sporcu tescil, lisans işlemlerinde ve sözleşmelerde imza atmaYa Yetkilendirdiğini gösteren KuİüP

yönetim kurulu kararının noter tasdlkli sureti,

c. Kulübün sporcu tescil, lisans işlemlerinde ve sözleşmelerde imza atmaya yetkili kıldığı idareci veYa idarecilerin noter tasdikli imza sirküleri,

İstisna:

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 İmzası bulunan yazl yeterli olacaktır. 6.2.b. ve 6.2,c. maddelerindeki evraklar istenmeyecektir,

d. Federasyona tasdik edilmek üzereibrazedilen sözleşmeyi imzalamış bulunan sporcunun, noterden tasdikli imza beyannamesi,

İstisna:

Federasyon nezdinde ve/veya TBF,nin i|gili birim yetkilisi huzurunda imzalanması durumunda be|gelerde noter iasdiki aranmaz,

e. Sporcunun 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 tah|illeri,

f. iki (2) adet Vesikallk fotoğraf,

s. Nüfus hüviyet cüzdanının aslı Veya fotokopisi,

h. Federasyon bedelinin ödendiğine dair belge,

yukarlda istenen belgeler ve işlemler tamamlanarak Federasyona teslim edilir. Eksik belgeler ile yapılan müracaat tarihi esas alnmaz,

Evrakların eksik bulunması halinde evraklar kulübe iade edilir. sporcunun tescili ve lisansı için teslim alInan belgeler üzerinde yapılan inceleme

sonucunda bir engeI bulunmadığı taktirde tescil ve lisans işlemleri yapılarak; lisans ve sözleŞme beŞ (5) iŞ günü iÇerisinde ilgili kulübe teslim

edilir. üç (3) nüsha olarak hazırlanıp Federasyonca tasdik edilen söz|eşmelerden iki nüshası, bir nüshası SPorcuYa teslim edilmek üzere

Federasyon tarafından ku|übe verilir.

Tescil, lisans ve vize işlemleri cumartesi, pazal ve resmi tatil günlerinde yapılmaz. işlemler Federasyon Yönetim Kurulu tarafından 1 Temmuz

tarihine kadar i|an 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,

Kulüp, tek tip sözleşmede belirtilen tarihler arası geçerli olan Ve Federasyonca belirlenecek asgari koşullar iÇeren özel sağllk veya ferdi kaza

sigortası yaptırmak ve TBF'ye göndermek zorundadır,

Sözleşmeli yabancı Uyruklu Sporcuların Tescil, Lisans ve Vize işlemleri

Yabancı uyruklu sporcu 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.

Basketbol süper ve 1. Liglerinde yer alacak yabancı uyruklu sporcuların tescil, lisans, vize ve sözleşme işlemlerinde istenen belgeler ve

yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir;

6.4.

6.5.

7.

7.1 .

Sporcunun kulüp ale yapacağı tek tip sözleşmenin Federasyon taraflndan tasdikli sureti (Tek tip sözleŞmeye kulüp|erle sporcu arasında

yapılacak özel şartlar ilave edilebili0. Federasyon bunun dlşlnda hiç bir belgeyi geçerli kabul etmez,

Kulübün idareci veya idarecileri sporcu tescil, lisans işlemlerinde ve sözleşmelere imza atmaYa Yetkilendirdiğini gösteren KulÜP Yönetim

kurulu kararının noter tasdikli sureti,

c. Kulübün sporcu tescil, lisans işlemlerinde ve sözleşme|ere imza atmaya yetkili kıldığı idareci veya idarecilerin noter tasdikli imza sirküleri,

İstisna:

Yeni sezonda da aynı yetkili idareci(ler)nin göreve devam etmesi halinde kulüp antetli kağldlna yazılacak aynı kiŞilerin görevde olduğunu

belirten ve Kulüp Başkanınln da imzası bulunan yazı yeterli olacaktır. 7.2.b. ve 7,2,c. maddelerindeki evraklar istenmeyecektir,

d. Federasyona tasdik edilmek uzereibrazedilen sözleşmeyi imzalamış bulunan sporcunun, sözleşme dönemi tarihleri içerisinde hazırlanmış

noterden tasdikli imza sirküleri,

İstisna:

Federasyon nezdinde ve/veya TBF' nin ilgili birim yetki|isi huzurunda imzalanması durumunda

e. Sporcunun tam teşekküllü hastaneden, spor yapmasına mani bulunmadığına dair, birisi kardiYolog diğerl

az iki hekimden alacağı başhekimlik onaylı sağl|k raporu Ve sağllk kurulu tarafından istenilen kan tahlilleri,'

ixi 1z1 aoet vesikalık fotoğraf,

Pasaportun noterden tasdikli sureti tercümesi,

t.

s
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Belge aslının Federasyon'a gösterildiği hallerde, suretin noter tasdikli olması alanmaz.

h. ..Amerika Birleşik Dev|etlerinin NBA, NBADL ve WNBA dlşı liglerinden gelen faal sporcular için "USA Basketball Letter of Clearance"

belgesi.(Bubelgekulüpveyasporcununkendisitarafındanteminedilir.)

|. A.B.D. dışındaki diğer ülkeler ile A.B.D.,,nin NBA, NBADL ve WNBA liglerinden gelecek sporcular için en son lisanslı o|duğu i|gili yabancı

ülke federasyonu Veya FlBA. dan alacağı ,,Letter of Clearance" belgesi; (Bu belge Federasyon ile, ilgili yabancı ülke Federasyonu arasında

yapılacak yazlşmalar 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 Basketbo| İiglerinden transfer

edilen yabancı ülke Vatandaşl spoiculardan kendi ülkelerinde lisanslı olanlardan "USA Basketbal| Letter of Clearance" be|gesi ve VatandaŞl

olduğu ülke Federasyonundan izin belgesi birlikte istenir. Bu belgelerden birincisi kulüp veya sporcu tarafından, diğeri ise sadece

Federasyon tarafından temin edilir. )

Kulüplerin her yıl yabancı sporcuları için FlBA'ya ödemeleri gereken bedelin ödendiğini gösterir makbuz,j.

k. yabancı sporcunun en son oynadığı ülke federasyonundan "Letter of Clearance" belgesinin istenmesi iÇin doldurmaları gereken taleP

formu,

l. Federasyon bedelinin ödendiğine dair belge,

yukarıda istenen belgeler ve işlemler tamamlanarak Federasyona teslim edilir. Eksik belgeler ile yapılan müracaat tarihi esas a|ınmaz,

Evrakların eksik bulunması halinde evrak|ar kulübe iade edi|ir. sporcunun tescili ve lisansı için teslim allnan belgeler üzerinde yapl|an inceleme

sonucunda bir engel bulunmadlğı takdirde tescil ve lisans işlemleri yapılarak; lisans ve sözleşme beş (5) iŞ günÜ iÇerisinde ilgili kulübe imza

x.rş,ı,o, teslim ed]|ir. üç (3) nüsha olarak hazırlanıp Federasyonca tasdik edilen sözleşmelerden iki nüshasl, bir nüshası sPorcuYa teslim

edilmek üzere Federasyon tarafından kulübe verilir. Sözleşmenin sporcu nüshaslnI sporcuya teslim etmeyen kulüp baŞvuru halinde disiplin

kuruluna sevk edilir.

Tescil, lisans ve vize işlemleri cumartesi, pazarve resmi tatil günlerinde yapimaz. işlemler 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 be|irtilen son gün cumartesi, pazal veya resmi tatil gÜnüne denk geliyorsa iŞlemler bir sonrakİ iŞ günÜ mesai

saati bitiminde sona erer.

7.5. ülkemizde basketbol oynamak üzere lisans alan yabanc| uyruklu sporcular için alınması gereken ÇalıŞma izni, ikamet izni ve vize iŞlemleri

kulüplerin sorumluluğundad ır.

kulüp, tek tip sözleşmede belirtilen tarihler arası geçerli olan ve Federasyonca belirlenecek asgari koşullar içeren öze| sağlık veya ferdi kaza

sigortası yaptırmak ve TBF'ye göndermek zorundadır.

İstisna:

7.3.

7.4.

8.

8.,1.

Meırzuat gereği sporcunun kimlik no işlemi bitimine kadar poliçe tanzim edilemeyen hal|erde sigorta Şirketi tarafından ferdi kaza sigorta

kapsamında olduğuna dair resmi bir yazı sunulması halinde işlem yapılır,

Yurt Dışında Tescilli Bulunan Türk Vatandaşı Sporcular

Yurt dlşında herhangi bir spor kulübüne tescilli bulunan Türk vatandaşı sporcuların Türkiye'deki spor kulüplerinde lisans Çıkartabilmeleri iÇin

bağlı bulunduğu ülke Federasyonundan veya izin Vermeye yetkili makamdan izin belgesi alması zorunludur.

Yabancı ülkelere transfer o|acak sporcuların, her durumda Federasyondan ve/veya gerektiğinde kulüplerinden iliŞiksiz belgesi almaları

zorunludur.

sporcunun yurt dlşlna transfer yaptığı dönemde yürürlükte olan yönergelere aykırı davranarak kulüplerinden izin almadan yurt dışına transfer

olan veya yurt dışında basketbol yaşantılarını sürdüren sporcular, Türkiye'ye geri döndüğünde eski kulüPlerinden iliŞiksiz belgesi almadan

başka bir kulübe transfer o|amazlar. ilİşiksiz belgesi alarak yurt dışına gitti ise Türkiye'deki son kulübü herhangi bir hak iddia edemez,

Yurt dışında tescilli bulunan Türk vatandaşı sporcular Türkiye'ye döndük|erinde bu Yönerge hükümıerine göre tescil edilirler ve müsabakalara

katılırlar. Bu sporcuların tescil, lisans ve vize işlemleri her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından 1 Temmuz tarihine kadar ilan edilen

sözleşme ve transfer takvimine uygun olarak yapılır.

Bir önceki sezon yurt dışında oynamış veya Türk Sporcular için belirlenmiş sözleşme imzalama döneminde herhangi bir kulüPle sözleŞme

imzalamadan yurt dışına transfer olan sporcular Transfer Takviminde belirtilen tarihe kadar yurt iÇinde bir kulüPle sözleŞme imzalaYabilirler,

Türk sporcular için belirlenmiş sözleşme İmzalama döneminden sonra yurt dışına

tarihten iki ay (60 gün) geçmeden Türkiye,de bir kulüp ile sözleşme imzalayamazlar.

Sözleşmesi Devam Eden Sporcuların Vize İşlemleri

Vize işlemleri sözieşme dönemi içerisinde Federasyon tarafından yapılır.

Vize işlemleri için aşağıdaki şartlar aranır;

transfer olan sporcular aynı sezonda transfer oldukları

a

b. Sporcuların kulüpleri ile imzalamış olduğu tek tip sözleşmenin Federasyonca tescil edilmiŞ olması,

c. Sporcuların yeni dönem için ödeme planının açık olarak tip sözleşmede belirtilmiŞ olması,

d. Federasyon bedelinin ödendiğine dair belge,

8.3.

8.4.

8.5.

9.

9.1 .

9.2.

ffi:h
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9,3, Kulüp, tek tip sözleŞmede belirtilen tarihler arası geçerli olan ve Federasyonca belirlenecek asgari koşullar içeren öze| sağlık veya ferdi kazasigortası yaptırmak ve TBF'ye göndermek zorundadır.

10. §,11.t -j,i,,"--"Alınan ve Sevk Tehir islemi Yapı|an Sözİeşmeli Sporcular
10,1, Bir sporcu sil6haltına alınarak askeri hizmete başladığında kendisi hakkında tescil, lisans ve vize islemlerinin doğurduğu hukuki statü terhissüresine kadar askıya alınır.

'10,2, Aksi kararlaştırılmamışsa, kulübün Federasyona resmen müracaatı üzerine sözlesme süresi içerisinde silAhaltına allnmls sporcutarln,silahaltına alınmaları sebebiyle tamamlayamadıkları kalan sözleşme süresi, sözleşme bitim tarihinden itibaren otomatik olarak söz|esmesüresine eklenir, Ek|enen süre ile birlikte sözleşme bitiş tarihi transfer dönemi sonraslna isabet ederse sözlesme süresi kulübün talebi halindeteskere tarihinden itibaren '15 gün iÇerisinde o sezonun 30 Haziran tarihine kadar uzatılır. Uzatılan sözlesme aynı kosullarla geçerl| olacaktır.SözleŞmesi devam ettirilmeyen sporcular, sözlesme dönemi geçmiş bile olsa istediği kulüple sözİesme imzalayabilir.
10,3, ,:"'',:iı-:''.'l :'''i SPorcular askerlik süresi içinde askeri güçlerin takımlarında yer alabilirler.

10,4, silah altına alınan sPorcuların tescil, lisans ve vize işlemlerine ait esaslarda bir sorun yasanması halinde nihai karar Federasyon yönetim
kurulunca verilir.

10,5, sözleŞmeli Sporcular Türk Silahlı Kuwetleri iç Hizmet Kanunu'na uygun olarak izin almaları halinde askerlik hizmetleri süresince sözleşme
YaPtıkları kulüPlerinin lig müsabakalarında yer alırlar ve bu yönergede belirtilen hakIardan yararlanırlar.

10,6, Sevk tehir islemleri kulÜPler tarafından yapılır. Sevk tehir işlemi tamamlandıktan sonra sevkine engel teskil edecek bir durum ortaya çıkarsakulüP ivedi olarak bu durumu TBF ve ASAL'a bildirmekle yükümlüdür, Beyanlarda tüm sorumluluk kulübe aittir.

'0,7,5jı'ı:ı"]]ıli]|]terhismahiYetindeki izinlerdetescil,vizevetransferişlemleri yapılır.Ancaki],:._r],:i]]-i;iii.,jiterhisolmadan oynayamazlar.
11 , Birlesen, Fesih Edilen veya Taahhütlerini Yerine Getirmeyen Kulüplerin sporcuaarı

1'l ,1, Fesih edilen, hak ettiği halde liglere katılmayan veya basketbol subesi kapatılan kulüplerin söz|eşmeli sporcularının durumIarı, başvurularıüzerine Federasyon yönetim kurulu tarafından değerlendirilir, gerekli görüldüğü takdirde sporculara sözlesmelerinin feshini taıep etme imk6nıtanınabilir.

'1 1,2, Sezon öncesi Basketbol Süper ve '1. Liglerine katllacaklarlnı beyan ederek fikstürde yer alan kulüpler, daha sonra resmi lig müsabakalarınabaşlamadıkları takdirde sözleşmeli sporcularının durumları, başvuruları üzerine Federasyon yönetim kurulu tarafından değerlendirilir, gerekligörüldÜğü takdirde sPorculara sözleŞmelerinin feshini talep etme imk6nı tanınabilir. Sözleşmeli Sporcuları geçici transferdönemi sonuna kadarsöz|esme bitis süresine bakılmaksızın ve kulüp iznine gerek o|maksızın başka bir kulüple sözleşme imzalayabilirler. Her hangi bir nedenlesPorcularının oYnamaktan imtina etmeleri sonucu müsabakalara katı|amayan kulüp!er bu madde kapsaminda değerlendirilmezler.
11.3. Kuiüplerin devri ve şirket|eşme hususundaki hükümler saklıdır.

11,4,TBF Yönetim Kurulu tarafından sezon iÇerisinde müsabakalardan men edilen kulüplerin sporcularının durumu, sporcuların başvurusu üzerineTBF Yönetim Kurulu taraflndan incelenir. BaŞka bir kulüple yeni bir sözlesme yapmasına bir engel bulunmayan sporcuların transferine izinverilebilir, Bu Şekilde transfer yapmlŞ sporcular aynı sezon içerisinde başka bir kulüp adına müsabakalara çıkmıs olmasına bakllmaksızln yenikulübünün müsabakalarında yer alabilirler.

11,5, Birlesen kulüplerin tüm sporcu tescilleri yeni kulübün üzerine geçer. Birleşme işlemi sezon içinde olması halinde kulüp bir (1) ay içerisinde yeraldığı lig iÇin bünyesinde bulundurmasına izin verilen saylda kadrosunda tutmak istediği sporcuları Federasyona bildirir. Listede yerverilmeyerek kadroya alınmayan sporcular arzu ederlerse sözlesmelerini devam ettirip kulüpte kalabilirler veya tek tarafll fesih talebindebulunabilirler.

12, Basketbol Erkekler ve Kadınlar 1. Ligine Yeni Çıkan ve Bu Liglerden Erkek|er ve Kadınlar 2. Ligine Düsen Kulüpler
12,1, ErkeklerveKadınlarl.LigineÇıkankulüp|erinsporcu|arı buYönergehükümlerinegöresözleşmeyapmakzorundadırlar.

12,1,1, "Sicil Lisans Yönergesi" nde belirtilen transfer yaş slnlrl altında kalan sporcular kulüpleri tarafından ilk transfer dönemi baslamadan öncesöz|esmeye davet ediiirler.

12,1 ,2, SözleŞmeye davet edilen sporcular, yaŞ sınırlamasına kadar oİan süre için geçerli sözlesme imzalamak zorundadlrlar. Sözlesmeye davetedilmesine rağmen sözleŞme imzalamaktan imtina eden sporcular "Sicil Lisans yönergesi" nde belirti|en transfer yas sınırına kadarkulüplerinden I Jı ] r !] j ıi] ıl..]ç] almadan transfer y apamazlar.

12,1 ,3, SözleŞmeye davet edilmeyen Veya yaŞ sınırı üstünde kalan sporcular serbest sayılırlar Ve istedikleri kulübe transfer yapabilirler.
12,2, Erkekler ve Kadınlar 2; Ligine düŞen kulüplerin sporcuları için, bu |igler için geçerli yönerge hükümleri uygulanır.

sözleşme süresi dolmayan sporcular, yaş slnlrl üstünde olsalar dahi, kulüp|eri sözleşme hükümlerini vdfyapamazlal.

13. Transferin Temel Prensipleri

BöLüM - ılı I'ı, 3 §'ilf\ _\_n}.. *,iiTRAN.FER {tli"affi#-".i#.""ıffillf-;r.r.i.']l_.İİ
:ffj:.*:] _rr,:*:^:::]::T 

ry:":: tlm.aml3nmadan, tescilli bulunduğu kulübünden i] i:i.,:,7 1,ı;..,;;-.q almak suretiyle veyaUululıuugu nuluuulluen ] 3|i. j]i/ ],ii'r]]];-.q] almak suretiyle veya Federasyon tarafındanbelirlenmiŞ Sartlarln gerÇeklesmesi halinde baska kulübe transfer olabilir. Her sporcu, geçici transfer veya ikinci lisans hariç olmak üzere, bir sezondarıalnız hiı +ıanafaı r,_^^L!t:-yalnız bir transfer yapabilir.

:j-ffff}fi?;
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14, Sözleşme Süresi Biten Sporcuların Transfer Şartları

Sözleşmeli Türk sporcular, sözleşme sürelerinin bitiminde her hangi bir bonservis bedeli ödemeksizin istedikleri kulübe transfer yapabilirler

15. Sözlesmesi Devam Eden Sporcuların Transfer Şartları

Sözieşmeli Sporcular, sözleşme süre|eri sona ermeden transfer yapabilmeleri için kulüplerinden ilişiksiz belgesi almak ve diğer isiemleri yerine
getirmek mecburiyetindedirler

16. Birden Fazla Vatandaşlık Hakkına Sahip Sporcuların Transfer işlemleri

16.1. Birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sporcular sözleşmelerini yaptıkları dönemde hangi vatandaşlık haklarını kullanmak istediklerini noter
kanalıyla yazılı olarak beyan ederler ve o sezona ait Federasyon ile ilgili tüm islemleri bu beyanlarına dayalı olarak yapıIır ve hiçbir sekilde
değiştirme yaplamaz. Beyan yapılmaması durumunda sporcunun sözleşmeli olduğu kulübün başvurusu dikkate alınır.

16.2. rC vatandaşlık hakkı elde edip Türk vatandaşı olarak oynayan sporcular takip eden ilk ilgili sözleşme döneminde hangi vatandaşlığa bağlı
olarak oynamak istediklerini beyan ederler ve o sezon bitene kadar bu kararlarını değiştiremezler.

16.3. Takımlar bir sezon içerisinde doğumdan sonra aşağıdaki haller dışında her hangi bir nedenle Avrupa kıtası ülkesi veya Türk vatandaşlığına
geçmiş en fazla bir sporcuyu yeni uyruğu ile tesc!| ettirebilirler.

İstisna:

a. Doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler kategorisinde Türk Milli takımlarında oynamış sporcular,

b. Aynı kıta içi ülke vatandası o|mak üzere vatandaşı olduğu ülkenin siyasi nedenlerle bölünmesi ve/veya birden fazla ülkeye ayrılması
durumunda zorunlu sebeplerle yeni oluşum içinde bir ülke vatandaşlığını tercih etmiş veya mecbur kalmış kişiler,

c. Farklı bir kıta ülke vatandaşı iken iki farklı ü|ke vatandaşı anne veya babanın vatandaşlık hakkından yararlanarak kıta içi ülke
vatandaslığı hakkı elden kişiler,

16.4. İlk sözleşmesini yaptığı tarihten sonra birden faz|a vatandaşlık hakkı kazanan sporcular, ilgili ülkenin vatandaşlık haklarını kazandığını
gösteren belgeler ile bir|ikte Federasyon nezdindeki işlemlerini hangi vatandaşlığa bağlı oiarak sürdüreceklerini takip eden ilk sözleşme
döneminde noter kanalıyla yazılI olarak federasyona bildirirler.

17, Geçici Transfer

17.1 . Basketbol Süper ve 1 . Liglerinde yer alan kulüpler ad ına tescil, lisans, vize işlemlerini tamamlam ış bir sporcu, bu işlemleri tamamlad ığı tarihten
yirmi bir (21 ) takvim günü geçtikten sonra (23.2. hariç) ku|übünün geçici ilişiksiz belgesi vermesi şartı ile belirlenen sözleşme yapma dönemi
içerisinde Basketbol Süper, 1. ,2. veya Bölgesel Liginde yer alan başka bir kulübe geçici transfer yapabilir.

1 7.2. Bir sporcu, aynı sezon içeisinde sadece bir kez geçici transfer yapma hakkına sahiptir.

17.3. Bir sporcunun geçici transfer döneminden önce kulübü adına resmi müsabakalarda oynamıs olması veya sözlesmesinin transfer tarihinden
sonra fesih olması, geçici transfer yapmasına enge| değildir.

17.4, Geçici transfer yolu ile yapılan transferler oynanan sezon ile sınırlıdır. Geçici transfer yapan sporcular, sezon sonunda eski kulüplerine
dönerler, eski kulüplerinin tescilli sporcusu işlemi görürler ve eski Kulüpleri ile yaptıkları sözleşme hükümlerine tabidirler.

17.5. Sporcunun yeni kulübü ile imzalamış olduğu sözleşmeden veya tescil işleminden doğan ödemelerden, SGK' na kayıt ettirilmesinden, sözlesme
süresince primlerinin ödenmesinden ve vergi gibi haklarının yerine getirilmesinden, geçici transfer ile gittiği kulüp sorumludur.

6. Sporcunun ilk kulübü ile imzaladığı sözleşme şartlarından farklı şartlar ile geçici transfer yapması durumunda, geçici transfer olduğu kulüp ile
sporcu araslnda yeni sözleşme İmza|anarak Federasyon tarafından tasdik edilecektir. Geçici transfer sözleşmesi imzalamamış sporcuların, i|k

kulübü ile imzaladıkları sözleşme şartları geçerli kabul edilecektir. Yeni kulüp ve geçici transfer yapan sporcu, ilk kulüple imzalanan
sözleşmede bulunan aynı şartları yerine getireceğine dair Federasyona yazılı taahhüt vereceklerdir.

17.7, Basketbol 2.Lig,Bölgesel LigveYerel Ligkulüpleri sporcuları Basketbol Süpervel.Ligkulüplerinegeçici transferyapabilirler.Basketboi 2.Lig,
Bölgesel Liglerden ve Yerel Liglerden Basketbol Süper ve 1. Liglerinde yer alan kulüplere geçici transfer yoluyla gelen sporcuların; SGK, Özel
Sağlık ve Kaza Sigortası gibi hakları geçici transfer ile gittikleri kulüpleri tarafından sağlanır.

'17.8. Sporcu; yine sadece bir kereye mahsus olmak üzere, geçici transfer ile gittiği kulüpte en azüç(3) resmi müsabaka takım kadrosunda yer
aldlktan sonra Ve kulüplerin anlasması durumunda ilk kulübünün bulunduğu ligin Geçici Transfer dönemi bitimine kadar ilk kulübüne dönebilir.
ilk kulübüne geri dönen sporcu sezonu bu kuİüpte tamamlamak zorundadır. Her kulüp sadece bir sporcusu için bu haktan yararlanabilir.

17.9. Geçici Transfer yapmış olan sporculara ikinci lisans ile oynama hakkı verilmez.

18. İkinci Lisans:

18.'1. Basketbol Süper Lig kulüpleri, sözleşmeii ve lisanslı sporcularına, sözleşmesi ve lisansı geçerli kalmak Bölgesel Lig
kulübü adına her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından 1 Temmuz tarihine kadar ilan edilen
ikinci lisans çıkarma süresi için belirtilen tarihe kadar lisans çıkarmasına izin verebilir.

18.2. Birinci Lig kulüpleri, sözleşmeli ve lisanslı sporcularına, sözleşmesi ve lisansı geçerli kalmak üzere,
adlna her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından 1 Temmuz tarihine kadar ilan edilen sözleŞme
kadar ikinci lisans çıkarmasına izin verilir.

1 8.3. Basketbol Süper ve '1 . Lig takımlan bir sezon içerisinde en fazla üç sporcusuna ikinci lisans izni verebilir.

'18.4. Sadece yirmi bir (21) veya altındaki yaşlarda bulunan sporculara ikinci lisans izni verilebilir.

belirlenen

İ"J.',
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18.5. Bir sporcu adına bir sezon içerisinde yalnızca bir kez ikinci lisans çıkartılabilir.

'18.6. Sporcunun gideceği Birinci, İkinci Lig veya Bölgesel Lig kulübü, izinyazısı ve Federasyonca belirlenecek bedellerin ödendiğine dair dekontlar
ile birlikte, yine Federasyonca belir|enecek diğer evrakları ibraz ederek izin alınan sporcu adına lisans çıkartır.

'18.7. Bir sezon içerisinde, Erkekler ve Kadınlar 1. ve 2. Liglerinde yer alan kulüpler en fazla iki (2), Bölgesei Ligde yer alan kulüpier en fazla bir (1)

sporcu için ikinci lisans çıkarma hakkına sahiptir.

1B.8. İkinci lisansa sahip sporcuların ilk kulübü ile imzalamıs olduğu sözleşmesi geçerli katır. Bu sporculara ikinci lisans çıkartıldığı için daha farklı
(kısıtlanmış veya genişletilmis) şartlar sağlanmaz.

18.9. İkinci lisans sadece çıkarıldığı sezon için geçerli olup;

a. Bu haktan yararlanan kulübün yer aldığı lig müsabakaları sona erdiğinde,

b. Bu haktan yararlanan kulübün ikinci lisans çıkardığı sporcuyu Play Off veya Final Müsabakaları öncesinde oynanan resmi müsabakaların
en az oh 50 sinde oynatmaması ha|inde,

Kendiliğinden geçer|iliğini yitirir.

Açıklama;

Yüzde elli oynatılma koşulu;

a. Takımın yer aldığı gruplardaki oynamasl gereken maçların toplaml esas allnarak belirlenir. Gruplardaki takım sayılarında farklılık

b.

d,

e.

olması diğer gruplar için emsal olusturmaz.

Yıllık programda yer alan maçın her hangi bir nedenle oynanmaması halinde bu maç sporcunun oynadığı maç olarak sayılır.

Her hangi bir nedenle tekrar edilmiş bir müsabakada sporcu her iki maçta da yer aldıysa her iki maçta sayılır.

Orantı sonuncunda küsuratlı çıkan sayılar her halükarda bir alt tam sayıda kabul edilir.

İkinci lisans aldıktan sonra sakatlanan sporcu, sakatlığını belgelemesi ve aynı gerekçeyle sözleşmeli olduğu kulübün maçlarında da

,18.,1 0, ikinci lisans ile diğer bir kulüpte de oynayan sporcu Geçici Transfer yapamaz.

'18.1 1. Sporcunun esas kulübü ile sözlesmesinin fesih olması durumunda ikinci lisans hakkı ortadan kalkmıs olur,

eöı-üru - ıv

söZLEşME

19. Sözleşmenin Ana Hatları

'19.1. Basketbol Süperve'l.Liglerindeyeralansözleşmeli sporcularvekulüpleraralarındayapacakları anlasmaiçinFederasyonunhazırladığı tektip
sözleŞmeyi imzalamak ve bu sözleşmeyi Federasyona tescil ettirmek zorundadırlar. Tek tip sözleşme dışındaki sözlesmeler Federasyonca
tescil edilmez. Böyle sözleşmelerin tespit edilmesi halinde taraffar disiplin kuruluna sevk edilirler.

2- Tek tiP SözleŞmede yer alan bütün ödemeler aksi belirtilmediği takdirde ilk sene/sezona ait olup net değerleri gösterir. Gösterilmeyen velveya
noksan gösterilen ücretlerden dolayı taraflar TBF nezdinde şik6yette bulunamazlar. Toplam net sözleşme tutarından doğan tüm mali vecibeler,
kulüpler tarafından yerine getirilmek zorundadır. Bu örneğe uygun olmayan söz|esmeler Federasyon tarafından tescil ve tasdik edilmez.

19.3. Taraflar tek tip sözleşme şartlarına ve bu Yönerge hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sözleşmeye özel .sartlar koyabilirler.

19.4. SözleŞmeler, sözleşme yapma dönemi içerisinde sporcuyla kulüp arasında, en azüç (3) nüsha olarak imzalanır. Nüshaların tasdik edilmek
üzere Federasyona teslim edilmesi zorunludur.

'19.5. Sözleşmelerle birljkte:

a, Kulüp Yönetim Kurulu tarafından karar alınarak Kulüp adına sözleşme imzalamaya yetkili kılınmıs yönetici veya yöneticilerin noterden
tasdikli yetki belgeleri,

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

c. Federasyona tasdik edilmek Üzereibraz edilen sözleşmeyi imzalamıs buiunan sporcunun, noterden tasdikli imza beyanı ibrazı şarttır.

İstisna:

Federasyon nezdinde velveya TBF' nin ilgili birim yetkilisi huzurunda imzalanması durumunda belgelerde noter

19.6. Yukarıda istenen beigeler ve işlemler tamamlanarak Federasyona teslim edi|ir. Eksik belgeler ile yap
Evrakiarın eksik bulunması halinde evraklar kulübe iade edilir. Sporcunun tescili ve lisansı için teslim alınan
sonucunda bir engel bulunmadığı taktirde tescil ve lisans işlemleri yapı|arak; lisans ve sözleşme bes (5) iş
karşılığı teslim edilir. Üç (3) nüsha olarak hazırlanıp Federasyonca tasdik edilen sözlesmelerden iki
edilmek üzere Federasyon tarafından kulübe verilir. Sözlesmenin sporcu nüshasını sporcuya teslim etmeyen kuruluna

!,0 l1,/

sSLTTY _B_ YlK: 21.06.2016



@Hy.ffiffiE
19,7,Taraflann birbirlerine yapacakları her türlü tebligat, tarafların sözlesmede gösterilen adreslerine yapıİır. Taraflar, adreslerinde olabilecek

değisikliği taahhÜtlü birer mektuPla birbirlerine ve Federasyona bildirmeye mecburdurlar. Taraf\ar sözlesmede gösterilmeyen adreslerden veya
bildirilmeYen adres değişikliklerinden doğacak zaarlaıı için hiç bir talepte bulunamazlar.

Bu yönergenin ilgili hükümlerinde aksi belirtilmediği sürece, her türlü tebligatta Tebligat Kanunu hükümleri geçerli o|acaktır.

19,8, Aksi Yönergede belirtilmediği takdirde, her sözlesme|i sporcu bir sezon içerisinde, geçici transfer hariç yalnız bir kulüple sözleşme
imzalayabiIir.

19,8,1, Ancak sporcular aynı anda birden fazla söz|eşme bulundurmamak şartıy|a aynl sezon içerisinde bir kulüple birden fazla §ayıda sözlesme
imzalayabilir. Yeni bir sözleŞmenin imzalanması durumunda eski sözleşme geçerliliğini yitirir. Yeni yapılan sözlesmenin de 22.1 ve 22.2
hükümlerine uygun olması zorunludur.

19,8,2, Yabancl sporcular aynı kulüple birden fazla sayıda sözleşme imzaladığında her bir sözleşme yeni sporcu olarak değerlendirilir.

19,8,3, Avrupa Kupasında mücadele eden takımlar, yabancl sporcu statüsünde liglerde oynattığı sporcularını bir dilekçe ve lisansını Federasyon,a
Vererek geÇerli sözleŞmelerini feshetmeden Avrupa kupasında oynatılacak yabancı sporcu ,ı:.j ]] ]] ,- statüsüne alabilir. Ancak bu
statüdeki sporcular aynı sezonda tekrar lig müsabakalarına katılmak isterse yeniden lisans islemleri için başvuru yapmalıdır, Bu basvuru,
yeni sözleŞme imzalanmasa bile, yeni yabancı sporcu başvurusu olarak kabul edilip o hükümlere göre islem görür.

'19.9. Yukarıdaki hükümlere aykırı davranan sporcular ve kulüpler disiplin kuruluna sevk edilirler.

19"10, SözleŞme yapacak sporcunun gerÇeğe aykırı beyanda bulunarak sözlesme imzaladığı tespit edildiğinde, sporcunun bir yıl süre ile hiç bir
kulübe tescili yaplmaz ve Disiplin Kurulu'na sevk edilir.

,J,11, kulüpler, sporculara sözlesmesi gereğince yapılması gereken ödemeleri zamanında yapmakla yükümlüdür. kulüp tarafından ödemelerin
ödeme tarihini takiP eden otuz (30) gün zarfında yapılmaması ve sporcunun bu durumu kulübe ve Federasyona yazılı olarak bildirmesi ve
buna rağmen kulÜbün 5 gün iÇerisİnde ödemelerini yapmaması halinde, sporcunun talebi dairesinde Federasyon tarafından,
sözleŞmeden doğan YükÜmlülükİerini (7) günlük süre içinde yerine getirmesi için Kulüp yazlı oiarak uyarılır. Sözleşme gereğince yapılması
gereken ödemeler dahil Yükümlülüklerin kulübe verilecek yedi (7) günlük süre içinde de kulüp tarafından yerine getirilmemesi veya
belgelenememesi halinde Yükümlülükler yerine getirilene kadar kulübün başka bir sporcu ile sözleşme yapmasına veya ikinci lisans ile

sporcu almasına TBF Yönetim Kurulu kararıyla izin verilmez.

20. Basketbol Süper ve 1. Liglerinde Yer Alacak Türk Sporcu Sözleşme §aysı
20,1 , Federasyon, Basketbol Süper ve '1 . Liglerinde yer alan her kulüp için bir sezonda, asağıda liglere göre belirtilen sayl Ve nitelikte sporcu ile

yapılan sözlesmeyi tescil eder.

20.1 ,1. Basketbol Süper Ligi içın en az beş (5) en fazla on iki (12) sporcu;

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

b, Doğumdan sonra Türk Vatandasllğlna geçmiş ve büyükler kategorisinde Türk Milli takımlarında oynayarak veya ilgiii lig yönergesine
göre Ülkemiz ümit, genÇ ve yıldız takımlarından yetişmiş koşulunda istisna kapsamına giren en fazla bir (1) sporcu,

c, Kamu görevi, ÇalıŞma Ve baŞka neden|erle yurt dısında bulunan ailelerin çocuğu olarak ilgili lig yönergesine göre istisna kapsamına
giren sporcular,

d, Doğum YoluYIa K.K.T.C. VatandaŞl olması nedeniyle Yarısma Yönergesine göre istisna kapsamına giren en fazla bir (.1 ) sporcu,

20.1 .2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi için en az altı (6) en fazla on iki (12) sporcu;

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

b, Doğumdan sonra Türk vatandaslığına geÇmiş ve büyükler kategorisinde Türk Milli takımlarında oynayarak veya ilgili lig yönergesine
göre ülkemiz ümit, genÇ ve yıldız takım|arından yetişmiş koşulunda istisna kapsamına giren enfazla:]]i i .. sporcu,

c, Kamu görevi, ÇallŞma ve baŞka nedenlerle yurt dlsında bulunan ailelerin çocuğu olarak ilgili lig yönergesine göre istisna kapsamına
giren sporcular,

d, Doğum YoluYla K.K.T.C. VatandaŞı olması nedeniyle Yarışma Yönergesine göre istisna kapsamına giren en fazlabi (1) sporcu,

20.1 .3. Erkeklerl.Ligi içinenazyedi (7)enfazlaoniki (12) sporcu;

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

b. Kamu görevi, Çaİısma ve baska nedenlerle yurt dışında bulunan ailelerin çocuğu olarak ilgili lig
giren sporcular,

c. Doğum YoluYla K.K.T.C. vatandaşı olması nedeniyle Yarısma Yönergesine göre istisna kapsamına

20.1 .4. Kadınlar'1 . Ligi için enazyedi(7)enfazlaoniki (.l2)sporcu;

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

b. Kamu görevi, Çalısma ve başka nedenlerle yurt dısında bulunan ailelerin çocuğu olarak ilgilİ lig
giren sporcular,

c, Doğum YoluYla K.K.T.C. vatandaŞı olması nedeniyie Yarısma Yönergesine göre istisna kapsamına giren en fazlabir(.1) sporcu,
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20.2. Ancak, Basketbol SüPer Lig taklmları ligler başlamadan bir gün öncesi mesai saati bitimine kadar on (10) sözleşmeden fazlasını (en fazla iki
(2) sporcu) geÇici transfer ile başka bir takıma vermek zorundadırlar. Bu tip sporcular 20.8 maddesinden faydalanmak istemeleri durumunda
takımın oynadığı lig için geçerli sözieşme sayısı kapsamında değerlendirilir.

20.3.Basketbol SüPerLigleri vel.LiglerindeyeralankulüplerliglerbaşladıktansonraGeçici ,,:.,;t,7.:ı,ı:. iIgğ2şk3birkulübeverdiği sporcunun
yerine yeni bir sözlesme yapabilirler.

20.4. Basketbol SüPer Ligleri ve 'l. Liglerinde yer alan kulüpler kadrolarında bulunduracakları yabancı sporcu kontenjanından düşülmek şartıyla, en
fazlaiki (2) adet Türk sPorcu ile 23.1. maddesinde belirtilen zorunluluk kapsamına girmeden sözlesme imzalayabilirler. Bu durumda, kulüpler
ligler baŞlamadan önce müsabakalarda kaç yabancı sporcu kontenjanından faydalanacaklarını belirtmek zorundadır. yabancı sporcu
kontenjanından feragat eden kulüpler, sezon boyunca bir daha bu haktan taydalanamazlar.

20.5. Bu maddede belifilen şartlar ve miktarlar dışında yapılan sözlesmeler tescil edilmez.

20.6. İkinci lisans hakkını kullanan sporcular sözleşmeli sporcu sayılarına döhil edilmezler.

20.7. Bn sezon iÇerisinde birtakımın imzaladığı Türk sporcu sözleşmesi toplam 18'i aşamaz

21. Basketbol Süper ve 1. Liglerinde Yer Alacak Yabancı Uyruklu Sporcu Sözlesme Sayısı

21 .1 . Basketbol Süper Liginde yer alacak yabancı uyruklu sporcu sayısı;

a. Basketbol SüPer Ligi kulüPleri Lig Yönergesine uygun olarak aynı anda sahaya çıkan kadro|arında bulundurdukları yabancı uyruklu sporcu
sayısından 'l fazla sporcu ile sözlesme yaparak lisans alabilirler.

b. Aynı anda tasdik ettirilmiş ";lıll l ü ] yabancı uyruklu sporcuya sahip olan kulüpler bu sporcularına i|aveten yeni bir yabancı uyruklu sporcu
lisansl Çlkarmak istediklerinde bu yabancı uyruklu sporculardan birinin sözleşmesini feshetmek (Madde 23.1 .c hariç) veya geçici transfer ile
baŞka bir taklma vermek zorundadırlar. Bu durumdaki sporcuların toplam sayısı bir sezon için üçü (3) asamaz.

c. Basketbol SüPer Ligi kulüPleri, yukarıdaki madde kapsamı dışında, sadece Avrupa Kupası müsabakalarında oynatmak üzere kadro|arında
bulundurdukları Yabancı uyruklu sporcularıyla da tek tip sözleşme imzalayarak, Federasyon" a onaylatmak zorundadırlar. Kulüplerin
FlBA'Ya bildirecekleri sPorcu listesi içinde tek tip sözleşme imzalamamıs yabancı uyruklu sporcu ismi bulunması durumunda liste
Federasyon tarafından onaylanmaz. Bu sporcuları, ligde oynatmak Üzere lisans ta|ep edilmesi durumunda (Madde 23.1.b. şartlarlna
uYgun o|arak), bu Yönergenin 7. Maddesindeki sartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu tip sporcular kulüplerin izin vermesi ve
sözlesmesini feshetmesi durumunda aynı sezon içerisinde başka bir kulüple sözleşme imzalayarak lisans çıkartabilir|er.

d. izin verilenden fazla sözleşme imzalayan kulüp, disiplin kuruluna sevk edilir.

21 .2. Kadınlar Basketbol Süper Liginde yer alacak yabancı uyruklu sporcu sayısı;

a, Kadınlar Basketbol SüPer Lig kulüpleri Lİg Yönergesine uygun olarak aynı anda sahaya çıkan kadrolarında bulundurdukları yabancı
uyruklu sporcu sayısından 1 fazla sporcu ile sözleşme yaparak lisans alabilirler. Sahaya üç (3) yabancı uyruk|u sporcu çıkarıyorsa en az
biri, dört (4) yabancı uyruklu sporcu Çıkarıyorsa en az ikisi (2) Avrupa kıtası içinde sayılan bir ülkenin uyruğunda olmak zorundadır. iki 12)
veya daha azyabancı uyruklu sporcuyu resmi müsabaka kadrosunda bulunduran takımlar ise Avrupa ülkelerinden birisinin uyruğuna sahip
sporcu bulundurmak zorunda değildirler.
Avrupa kıtası içi tarifinde açıklama bölümde yer alan koşullar geçerlidir.

Açıklama
BaŞka bir kıta dısı ülke vatandası iken o ülkenin milli takımında yer alan sporcular, uyruk değiştirerek kıta içi bir ülke Vatandasl olsalar dahi,
Avrupa kıtası iÇindeki bir ülkenin Vatandaşl olarak tescil edilmezler. Avrupa kıtası içindeki bir ülkenin vatandaşı olup herhangi bir sebeple
Avrupa kıtası iÇi olarak kabuİ edilmeyen sporcular, başka bir vatandaslıkları bulunmasa dahi Avrupa kıtası dlsı Sporcusu olarak tescil
edilirler.

b- AYnı anda tasdik ettirilmiŞ beŞ (5) yabancı uyruklu sporcuya sahip olan kulüpler bu sporcularına ilaveten yeni bir yabancı uyruklu sporcu
lisansı Çıkarmak istedik|erinde bu yabancı uyruklu sporculardan birinin sözleşmesini feshetmek (Madde ,]._1 ,, ,: hariç) Veya geçici transfer
ile baŞka bir takıma vermek zorundadırlar. Bu durumdaki sporcuların toplam sayısı bir sezon için , .,:ı : ,_i aşamaz.

c, Kadınlar Basketbol SüPer Lig kulüpleri, yukarıdaki madde kapsamı dışında, sadece Avrupa Kupası müsabakalarında oynatmak üzere
kadrolarında bulundurduk|arı yabancl uyruklu sporcularıyla da tek tip sözleşme imzalayarak, Federasyon, a onaylatmak zorundadırlar,
KulüPlerin FlBA'Ya bildirecekleri sporcu tistesi içinde tek tip sözleşme imzalamamıs yabancı uyruklu sporcu ismi bulunması durumunda
liste Federasyon tarafından onaylanmaz. Bu sporcuları, ligde oynatmak üzere lisans talep edilmesi durumunda (Madde ,: l : . . sartlarına
uYgun olarak), bu Yönergenin 7. Maddesindeki sartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

d. SözleŞme İmzalama sayısından fazla sözleşme bulundurulması durumunda, Kulüp, disiplin kuruiuna sevk ediiir,

2'l .3. Erkek|er 1. Liginde yer alacak yabancı uyruklu sporcu sayısı;

a. Erkekler 1. Lig kulüp|eri Lig Yönergesine uygun olarak aynı anda sahaya çıkan kadrolarında bulund
sayısından 1 fazla sporcu ile sözieşme yaparak lisans alabilirler.

b. AYnı andan tasdik ettirilmiş üç (3) yabancı uyruklu sporcuya sahip olan kulüpler bu sporcularına
Iisansı Çıkarmak istediklerinde bu yabancı uyruklu sporcudan birinin sözlesmesini feshetmek veya
vermek zorundadırlar. Bu durumdaki sporcuların toplam sayısı bir sezon biri (1) aşamaz.

c, İzin verilenden fazla sayıda sözleşme imzalayan Kulüp, disiplin kuruluna sevk edilir.
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21 .4. Kadnlar 1. Liginde yer alacak yabancı uyruklu sporcu sayısı;

a, Kadlnlar 1, Lig kulüPler Lig Yönergesine uygun olarak aynı anda sahaya çıkan kadrolarında bulundurdukları yabancı uyruklu sporcu
sayısından 1 fazla sporcu ile sözlesme yaparak lisans alabilirler.

b, AYnl anda tasdik ettİrilmiŞ iki (2) Yabancı uyruklu sporcuya sahip olan kulüpler bu sporcularına ilaveten yeni bir yabancı uyruklu sporcu
lisansl Çlkarmak istediklerinde bu yabancı uyruklu sporcudan birinin sözlesmesini feshetmek veya geçici transfer ile başka bir taklma
vermek zorundadırlar. Bu durumdaki sporcuların toplam sayısı bir sezon biri (1) aşamaz.

c. İzin verilenden fazla sayıda sözleşme imzalayan Kulüp, disiplin kuruluna sevk edilir.

2'1,5, KulüPler, Yabancı uYruklu sPorcularına Basketbol Süper ve 1. Ligler Yönetim Esasları yönergesi ve yarışma yönergesinin yabancı uyruklu
sPorcular ile ilgili maddelerine göre resmi müsabaka kadrolarında yer verebilirler,

Sözleşmenin süresi

Bütün tek tiP sözleŞmeler en fazla beş yıl süreli (Madde 25.2 ve 27 hariç) olabilir. Sözleşme
sözleŞme süresi bitmeden yeni bir sözleşme yapllabilir ve yeni sözlesmenin bitiş tarihi ilk
durumda yeni sözleşme 22. maddedeki şartlara haiz olmalıdtr.

22.2,Sözleşmelerinbitiştarihlerinin,..,].':.:)..
22,3, Bir yıldan uzun süreli sözlesmelerde her yılın ödeme tutarı ve planının Veya Varsa yıllık bedel değişim esaslarlnın açık olarak belirtilmesi

gerekmektedir. Aksi takdirde bir önceki sezonun ücret ve ödeme sartları esas alınacaktır,

. Transfer Dönemi ve §özlesme Yapma Tarihleri

23,1, Kulüpler ve sporcuların sözleŞme imzalayabilecekleri tarihler ve transfer dönemleri her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından 1 Temmuz
tarihine kadar belirlenip kulüplere ilan edilir.

23.2. ilan edilen tarihler ve istisnalar dısında yapılmış sözlesmeler Federasyon tarafından kabul edilmez.

24. GenÇ Takım Yasında olan veya Genç Takım Yasını Dolduran Sporcuların Sözleşmeli Sporcu olması
24"1, Basketbol SüPer ve 1. Lig kulüPleri on altl (16) veya on yedi(17) yasını veya genç takım yasını dolduran sporcularıyla, sözlesme dönemine

bakılmaksızın, sporcuların yaslarını do|durdukları günden itibaren otuz (3o) gün içerisinde sözleşme imzalayabilirler. sözlesme imzalanırken
Velilerinin noterde düzenlenmis muvafakati ve kendi imzaları aranır. Kulüpler sporcularınl doğum günlerinden bir ay öncesinden itibaren
sözlesme yapmaya davet edebillrler. Sözleşme sayılarına noter kanallyla sözlesmeye davet edilen Sporcular dahildir. Taraflar anlasmaları
durumunda noter davetine gerek kalmadan da madde kapsamında sözleşme imzalayabilirler.

24,1,1, Kulüplersporculara davetyazısını yerVe tarih bildirerek gönderirler. Bu bildirilen tarih, yazının yollandığı tarihten itibaren enaz7 gün sonra
olmalldır, KulüPler noter kanallYla YaPmıŞ oldukları davet yazısının bir nüshasını federasyona göndermek zorundadır. Davet yazısında
belirtilen tarihte sPorcunun davete icap edip etmediği veya kulübün sözleşme imzalamak üzere belirtilen tarihte hazır bulunup bulunmadığı,
davette yazan tarİhten sonraki 5 iŞ günÜ içerisinde Federasyona bildirilir. Bu husustaki ihtilafları Federasyon Yönetim Kuru|u karara bağlar.

24,1 ,2, KulÜbÜ tarafından sözlesmeYe davet edilen bu statüdeki sporcular kendilerine davet yapılıp yapılmadığını kulüplerinden takip etmeye ve
davet yapıldı ise, yetiŞtirme hakkı karşılığı olarak asağıda belirtilen süre oranında kulübü tarafından önerilen süre kadar geçerli sözlesmeyapmaya mecburdur.

Açıklama:

22.

22.1.

örnek:

2016-2017 sezonunu için 2017 yılı esas alınacağı için;

Erkeklerde;

2017 - 17 = 2o0o doğumlu sporcular 17 yaşında sayılacaklardır.(En fazla yedi yıl)
2017 - 18 = 1999 doğumlu sporcular 18 yaşında sayılacaklardır.(En fazla altı yıl)
2017 - 'l9 = 1 998 doğumlu sporcular 19 yaşında sayılacaklardır.(En fazla beş yıI)

Kadınlarda;

2017 - 17 = 20oo doğum|u sporcular 17 yaşında sayılacaklardır.(En fazla beş yıl)
2017 - 18 = 1 999 doğumlu sporcular 1 8 yaşında sayılacaklardır.(En fazla dört yıl)
2017 - 19 = 1998 doğumlu sporcular 19 yaşında sayııacaklardır.(En fazla üç yıl)

24,1 .3. Bu durumdaki sPorculardan ikisi (2), kulübünün bulunduğu lig için belirlenmiş toplam Türk sporcu
bulunur.

ı sartlarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla
sözlesmenin bitiş tarihinden farklı olabilir. Her

yaşınl

herhangi bir

;t.ü

24,1 ,4, SözleŞmeYe davet ediİdiği halde sözlesme imzalamaktan imtina eden sporcular erkeklerde yirmi üç (2
doldurana kadar hiç bir kulüp ile anlasma yapamazlar.

Üniversite kanalıyla transfer hakkını kazanmlş sporcular, transferden önceki kulübü izin vermediği takdirde ıı,i 1zŞonüıkulüple sözleşme yapamaz veya hiçbir koşulda sözlesmeli liglerde oynayan kulüplerin A Takım kadrolarında yer alamazlar

'1,'" 'i.\j}!y'§: -"

ffi,;:-^-j;
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24,2, Kulİjbü tarafından sözlesme imzalamaya davet edilmeyen ve/veya davet edildiği halde kulübün tasarrufu ile sözleşme imzalanmayan

sporcu|ar, genÇ kategorisi iÇin geÇerli yaŞ slnlrlnl doldurdukları sezonu takip eden Transfer Dönemi,ncİe Federasyon tarafından be|irlenecek
"YetiŞtirme Tazminatını" yetiştirici kulüp veya kulüplere ödeyerek transfer yapabilirler.

Bu tip sporcular ikinci sezonda da sözleşmeye davet edilmezlerse veya davet edi|diği halde kulübünün tasarrufu ile sözlesme imzalanmaz ise
hiçbir mali yükümlülük içine girmeden istedikleri kulübe transfer olabilirler

Sporcunun yurt dlŞlnda transfer olduğu kulüple, Türkiye'deki kulübü anlasm a yapar veya Türkiye,deki kulübü herhangi bir ]l,ıji|..r,]Z l]<]q{:.sI bede|i
alırsa ve/veYa FlBA hakemliğinde iki kulüP mutabakata vararak anlasırlar ve Türkiye'deki kulübüne herhangi bir ıı,!,:,., ı.ts:]iqı=; becteli ödenirse,
sPorcunun herhangi bir tarihte tekrar Türkiye'ye dönmesi halinde artık yurt dışındaki yeni kulübünün sporcusu sayılır ve eski kulübü transferde
hak iddia edemez.

24,4, 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 sporcu ile İlk 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.

25. Öğrenim Ainacıy|a Yurt Dısına Gidecek Genç Takım yasını Doldurmus Sporcular

"1, 
GenÇ takım yasını doldurduktan sonra burs alarak NCAA ve benzeri ıiglerde oynamak üzere yurt dlslna gitmeyi hedefleyen ve bu ülkelerde
amatörlüklerini belgelemek mecburiYetinde olan ve bu sebeple sözlesme imzalamasında sakınca bulunan sporcular, Basketbol Süper ve 1,
Liglerinde oYnamak istediklerinde, bu liglerde kulüplere tanınan sözlesme sayısı içinde kalmak şartıyla sözlesme yapmadan yer alabilirler.

25,2, Bu durumdaki sPorcular, bir dilekÇe ile durumlarınI federasyona bildirmek, kulübünden ve federasyondan izin almak zorundadırlar.

25,3. SPorcular bu haktan bir kere ve sadece genç takım yasını doldurdukları ilk sezon faydalanabilirler.

26. Sözlesme Tutarları Toplamı ve Minimum Sözlesme Tutarı

26,1 , Bir kulübün bir sezon iÇin Federasyona tescil ettirdiği sözleşmelerin bir yı|lık net toplam tutarl, o kulübün sözleşme tutarları toplamınl olusturur.
Kadın ve Erkek takımları olan kulüplerin sözlesme tutarları toplamı, ayn ayrı hesaplanır.

26,2, KulüP|erin o Yı| iÇin her hangi bir sporcuyla imzalayacakları sözlesmenin yıllık net değeri, sporcunun sözleşmeli sporcu olarak kadroda yer
alacağı;

1. İlk sezonu ise;

a.Basketbol Süper Liginde yer alan sporcular 24.000.-Tl'den (Erkekler)
b. Dİğer lig|erde yer alan sporcular için , ", , ]ı ,.] ; 'den

2. İkinci sezonu ise;

a.Basketbol Süper Liginde yer alan sporcular 30.000.-TL'den (Erkekler)
b. Diğer Liglerde yer alan sporcular için .. , , ;-_ 'den

3. Üç veya dahafazlasayıda sezonu ise;

Kulübün o sezon iÇin geÇerli sözlesmelerinin net sözleşme tutarları toplamının binde beşinden (%0,5)
asağı olmaz.

26.3. SözleŞme süresinin bir yıldan az olması durumunda bedel, yıllay üzerinden hesaplanır.

27. KulüplerinYükümlülükleri

Basketbol süper ve 1. Liglerinde takımı bulunan kulüplerin yükümlülükleri sunlardır;

a, Takımın Yer aldığı lig ile ilgili Federasyon Yönerge ve Talimatlarını bilmek ve bunlara riayet etmek,

b, Hazırlayacakları ceza yönetmeliği, iÇ yönetmelik ve yönergelerini tüm sporcuları ile karsllıkll imzalayarak Federasyon,a göndermek, (Her ikitarafln imzaslnı taşlmayan velveya Federasyon'a gönderilmeyen ceza yönetmeıiği, iç yönetmelik ve yönergeler uyarınca sporcuya ceza

24,3, Kulübü taraflndan sözleŞmeYe davet edildiği halde sözleşme imzalamakta imtina ederek yurt dısında herhangi
sPorcular, tekrar TürkiYe'Ye dönmeleri halinde yaş sınırı aranmaksızın tescilli oldukları kuIübün izni olmadan
yapamazlar.

İstisna:

verilemez. Buralarda belirtilmeYen hususlarda da sporcuya ceza verilemez, sporcunun imzadan imtina etmesi
Kurulu değerlendirme yapacaktır).

sporculara verilecek cezalarda (cezalar, ceza konusu fiilin/durumun öğrenildiği tarihten itibaren yedi (7)
itibaren on bes (15) gün iÇerisinde verilmek zorundadır) buna ilişkin Kulüp yönetim Kurulu
edildiğine dair belgeleri, cezanın nedenlerini, miktarını, kararın veriidiği tarihten itibaren en geç yedi
zorundadırlar. KulüPlerin sPorculara vereceği cezalar sözleşme tutarı ve suçun ağırlığı ile orantılı

d, SPorcularını SözleŞme imzaladıkları tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu'na kaydettirmek ve bu
tarihine kadar sürdürmek ve prim|erini ödemek,

SPorcuların SosYal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemlerinde eksik islem yapan kulüplerle ilgi|i olarak:

(1) Kulüp Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilir.

bir kulübe transfer yapan
başka bir kulübe transfer

üzerine yönetim

tarihten
tebliğ
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(2) ihmali görülen kulüp yöneticileri Disiplin kuruluna sevk edilirler.

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

f' Kadro dıŞı blraktıklarl sPorcularına karsı tüm yükümlülüklerini yerine getirmek, form düzeyinin korunabilmesi için sa|on ve antrenör temin etmekzorundad ırlar.

28. Sözleşmeli Sporcuların Sözleşmeden DoğanYükümlülükleri

Basketbol SÜper ve 1, Liglerinde yer alan Sözleşmeli Sporcuların sözleşmeden doğan yükümlülükleri sunlardlr;
a, Gerek Federasyon, gerekse ku|übün emir, Yönerge ve nizamlarınl bilmek ve bunlara riayet etmek,
b, Kuİübün ve Federasyonun yurt içinde ve dısında yapacağı özel ve resmi her türlü basketbol organizasyonuna katllmak,
c. Antrenman ve çalısmalara muntazam istirak etmek,

d, Müsabakalara istirak 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.

29. Maluliyet

-izleşmeıi sporcunun; sözleşme süresi içerisinde, mesleki faaliyetinden doğan maluliyeti halinde kulübü sözleşme hükümlerini sözlesme bitiminedar aynen yerine getirir, Her hangi bi kaza sonucu sporcularının bir bölümü veya tamamının uzun süreli oynatamama durumunda kalan kulüplerin-Lırumlarl Ve kendilerine yeni haklar tanlnmasl için Federasyon Yönetim Kurulu yetkilidir.

30. Anlasmalı Fesih

sporcu ve kulüp karsılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi feshedebilirler. sözleşmenin anlasmall olarak feshinin geçerli sayılabilmesi için noterde veyaFederasYon Yetkilisinin huzurunda düzenlenen Ya da sorumluluk kulübe ait olmak üzere taraflar arasında imzalanan fesih namenin yapılciığı tarihtenitibaren bes (5) iŞ gÜnü iÇinde Federasyona gönderilmesi zorunludur. Bu suretle serbest kalan sporcu takip eden ilk transfer döneminde dilediğikulüPle sözleŞme YaPabilir. Bu süre içinde gönderilmeyen fesih nameier isleme konulmaz.

31. Kulübün Fesih İsteği

Aşağıdaki hallerde kulüp sözlesmesinin feshini talep edebilir;

a' SözleŞmeli SPorcunun; basketbol faaliyeti d|şında vaki hastalık ve istirahat halinin altı (6) ayı geçmesi veya geçeceğinin önceden tamteşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporuyla anlaşılması,

b' sözleşmeli sporcunun, mücbir sebep durumları hariç, ne sebeple oıursa olsun, yedi (7) gün ve daha fazla bir müddetle kulübüyle irtibatınlkesmis olmasl ve bu süre zarfında tüm müsabaka ve antrenmanlara katllmadlğlnln noter kanalıyla tespit edilmesi,
c' SözleŞmeli SPorcuYa arallksız a|tı (6) ay müddetle hak mahrumiyeti veya müsabakalardan men cezasının verilmesi ve bu cezanınkesinlesmesa,

rl SözleŞmeli SPorcunun Ku|üp disiplini ve genel ahlak kurallarına aykırı davranıslarda bulunması.
Sözleşme Süresinin Dondurulması

SözleŞme süresi iÇinde sporcuların kusurlarından dolayı bir sezon içinde altı (6) aydan fazla hakmahrumiyet cezası alması durumunda, kulübünyazılı talebi halinde, sporcuların kontrat süreleri aynı oranda uzar. Dondurulan sözlesme yeniden yürürlük kazandığında süre eklenmesi sonucu fesihtarihi senenin ortaslna denk gelirse, sözleşmenin bitiş tarihi o sezonun 30 Haziran tarihine kadar uzatllır.

33. Sporcunun Fesih İsteği

:;]$"j§J"rİ":İ:::"':İ:::::i'İ:''],^n^"j:*:1.:::T_"':,,'! kuıüp tarafından ödeme tarihini takip eden otuz (30) gün zartındayapıımamıs

:JıL:::#,*:^,::T:T:,.":.,::,,JS:::L: 
.]9:f gr,t:.:,n .",on *n, ,ın"",, ;;,;;,;;;'ö"*#;#H;f,";:,İİ::"}İ:

sözleşmesinin feshini Federasyon Yönetim Kurulundan isteyebilir.

34. Fesih İhbarı ve Fesih ffi
34,2. Sözleşmesini fesihte Federasyon tarafından haklı görülen sporcu,

imzalayabilir. ,rürı
'o' :lfTi::^: ]::lY:^lyl'_"_:_o]ıilo' 

kalan nedenlerden dolayı yapacakları tek taraflı fesih işleminden doğacak ve mali vecibeler,fesih işlemini gerçekleştiren tarafa aiftir.
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35. Yanlıs Beyanda Bulunmak

35.'1 . Spor kulüpleri ve sporcuların lisans, tescil ve işlemleri ile karşılıklı yapacakları sözleşmelerde yanlış bilgi ve belgeler sunmaları veya yalan
beyanlarda bulunmaları halinde tescil, vize, lisans ve sözleşme işlemleri Federasyon tarafından bir sene süre ile askıya alınır,

35.2. Bn sporcunun, bir kulüpte başka bir spor dalında, tescilli olmasına rağmen, yanlıs beyan ile diğer bir kulüpte sporcu olarak yeni tescil işlemi için
başvuruda buİunması veya tesci| ettirmesinin tespiti halinde bu sporcunun tescili iptal edilir ve bir sene süre ile tescil islemİeri yapılmaz. Ayrıca
olaya sebep olanlar Disiplin Kuruluna sevk edilirler.

36. Kazanılmıs Haklar

36.1. Daha Önce yÜrÜrlÜkte olan YÖnerge hüküm|erine göre kulübü tarafından ilan edilen l, !,].:1 :i:i.-:,:i: bedelini ödemeden veya kulübün izni
olmaksızın yurt dlslna transfer olmus olan sporcuların tekrar yurda dönüşlerinde bu durumda olan sporcular için geçer|i önceki Yönerge
hükümlerine göre işlem yapılır.

36.2. Önceki Yönergeler kapsamında kulüpler ve sporcular arasında yapılan sözlesmelere konulmuş özel şartlar ve sözieşme bitiş tarihleri geçerlidir.

36.3. 2011-2012 sezonu da dahil olmak üzere daha önceki sezon|ar için belirlenmiş kurallar kapsamında üikemizde tescilli her hangi bir kulüpte ümit,
genç Veya yıldız basketbol taklmlnda resmi müsabakalarda yer almış sporcular için belirlenmiş istisna hükümlerine göre ülkemiz ümit, genç
veya yıldız basketbol takımından yetişmiş statüsü kazanmış doğumdan başka bir yolla sonradan TC vatandaşlığına geçmis sporcuların bu
hakları geçerlidir.

c/. Yönergede Yer Almayan Hususlar

Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında mevcut Kanun, Yönetmelik ve Uluslararası kurallara göre TBF Yönetim Kurulu tarafından karar alınır.

38. YürürlüktenKaldırma

' ı'.:i.ı:: tarihinde Spor Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sözlesmeli Sporcular Lisans, Tescil ve Transfer
Yönergesi yürürlükten kald ırılmıştır.

39. Yürürlük

Bu yönerge Spor Genel Müdür|üğünün lnternet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

40. Yürütme

Bu yönerge hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yürütür.
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