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BÖLÜM – I GENEL HÜKÜMLER 

1. Amaç 

Bu Yönerge, Sözleşmeli Sporcuların yer aldığı ligler dışında kalan Bölgesel Ligler, Yerel 
Ligler ve Yurtiçi Faaliyetlere katılacak sporcuların tescil,  lisans,  vize ve transfer ile ilgili usul 
ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.  

2. Kapsam 

Bu Yönerge, tescil edilmiş ve Federasyon tarafından basketbol faaliyetlerine katılımı 
onaylanmış kulüpler ve bu kulüplerin bünyesinde yarışmalara katılmak üzere tescil, lisans, vize 
ve transfer işlemlerini yapmakla yükümlü sporcuları kapsar. 

3. Dayanak 

Bu Yönerge, Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü’ ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

4. Tanımlar 

Bu Yönergede geçen ; 

Genel Müdürlük :  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nü, 

Federasyon  :  Türkiye Basketbol Federasyonu’ nu, 

İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,  

Basketbol 1. ve 2. Ligleri : Federasyon tarafından belirlenen yönerge ve statüye 
uygun olarak düzenlenen Erkekler ve Bayanlar 
kategorilerinde sözleşmeli sporcuların yer aldığı 
Basketbol 1. ve 2. Liglerini, 

Bölgesel Lig : Federasyon tarafından belirlenen talimat ve statüye 
uygun olarak Erkekler ve Bayanlar kategorilerinde 
düzenlenen Bölgesel Ligini, 

Yurtiçi Faaliyetler : Federasyon tarafından belirlenen talimat ve statüye 
uygun olarak düzenlenen tüm kategorilerdeki Türkiye 
Şampiyonaları ile bu şampiyonaların alt kademe maçları, 

Yerel Lig Faaliyetleri : Yerel Liglerde yer alan kulüpler ile Basketbol 1., 2. ve 
Bölgesel Liglerinde yer alan kulüplerin illerinde 
katıldıkları tüm kategorilerdeki müsabaka, hazırlık ve 
kamp dönemi ile diğer faaliyetleri,  

Basketbol Müsabakaları : Basketbol 1. ve 2. Ligleri, Bölgesel Ligler, Yurtiçi 
Faaliyetler ve Yerel Lig Faaliyetleri kapsamında 
düzenlenen müsabaka ve tüm diğer faaliyetleri, 

Kulüp :  Tescil edilmiş ve Federasyon tarafından basketbol 
müsabakalarına katılımı onaylanmış spor kulübü’ nü,   

Sporcu  : Basketbol müsabakalarına katılan kulüpler adına tescil 
yaptırarak maçlarda oynamaya hak kazanmış sporcuyu, 

Tescil : Bir kimsenin basketbol müsabakalarına katılabilmesi için, 
Federasyona yaptıracağı kayıt ve lisans işlemlerini,  
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İlk-lisans ve Lisans : Sporcuların basketbol müsabakalarına katılabilmesini 
sağlamak amacıyla verilen onaylı belgeyi, 

Vize : Bir sporcunun basketbol müsabakalarında oynayabilmek 
için her yıl lisansını onaylatması işlemini,  

Transfer  :  Sporcunun tescilinin bir kulüpten başka bir kulübe 
aktarılmasını,  

İlişiksiz Belgesi       : Sporcunun tescilli olduğu kulübü gösteren, kimlikle ilgili 
bilgileri ve kulübün transfer iznini içeren, kulübün mührü 
ile yetkilisinin veya yetkililerinin imzasını taşıyan, 
sporcunun resmi bulunan bir belgeyi, 

Geçici Transfer :  Bir sporcunun belirli bir süre için tescilli bulunduğu 
kulüpten geçici olarak başka kulüpte oynayabilme iznini,  

ifade eder. 

BÖLÜM – II ESAS HÜKÜMLER 

Birinci Kısım 

Tescil, Lisans ve Vize 

5. Tescil, Lisans ve Vize Zorunluluğu 

 Sporcuların basketbol müsabakalarında yer alabilmesi için bu yönerge hükümlerine uygun 
olarak bir kulüp adına tescil olması zorunludur. Sporcular, basketbol branşı için 
birden fazla kulüpte aynı anda tescilli olamazlar.    

 10 yaşından gün almış sporcular kulüpte tescilli olabilir. 

 Bir kulüpte tescilli olan sporcu, tescili olduğu kulübün maçlarında oynayabilmesi için 13 
yaşına kadar ilk-lisans, 13 yaşı sonrası ise lisans sahibi olması gereklidir. İlk-lisans ile 
oynama döneminin sonunda, kulüplerin en fazla altı ilk-lisansı, lisansa dönüştürme 
hakkı vardır. Kulüplerin bu haktan yararlanabilmesi için ilk-lisanslarını lisansa 
dönüştürmek istedikleri sporcularının listesini en geç 30 Haziran’ a kadar 
Federasyona bildirmek zorundadır. 

Açıklama: 

13 yaşın belirlenmesinde sporcunun oynayacağı küçükler kategorisinde 
düzenlenecek Türkiye Şampiyonası yılı esas alınır.  

Örnek:  

2008 yılında düzenlenecek olan Küçükler Türkiye Şampiyonası için; 

2008 – 13 = 1995 doğumlu sporcular Küçükler Türkiye Şampiyonası da dahil olmak 
üzere bu şampiyonaya kadar bu kategoride düzenlenecek tüm maçlara ilk-lisans ile 
katılabilir.  

 Sporcu ilk-lisans ve lisanslarının her yıl vize ettirilmeleri zorunludur. 



 

Sporcu Sicil ve Lisans Yönergesi  26.06.2008 5 

SPORCU SİCİL VE LİSANS YÖNERGESİ 

6. Tescil ve Lisans İşlemleri 

 Tescil ve lisans işlemleri Federasyonun Bölge Temsilcilikler kanalıyla ve 
Internet üzerinden kulüpler tarafından yapılır. Sporcuların şahsi başvuruları 
geçerli değildir. 

 Tescil ve lisans işlemleri yılın her döneminde yapılır. Tescil, lisans ve vize 
işlemleri cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde yapılmaz. İşlemler 
açıklanan tarihlerde belirtilen son gün saat 17:00’a kadar yapılır. Bu saatten 
sonra kesinlikle işlem yapılmaz. Eğer belirtilen son gün cumartesi, pazar veya 
resmi tatil gününe denk geliyorsa işlemler bir sonraki iş günü saat 17:00’da 
biter. 

 Sporcuların tescil ve lisans işlemlerinin yapılabilmesi için Federasyonun 
Internet sitesinden ilan edilmiş Tescil ve Lisans Prosedürünün yerine getirmesi 
gereklidir. 

 Kulüpler, tescil işlemi için gerekli bilgi ve belgeleri Internet üzerinden ve/veya 
doğrudan Federasyona ulaştırmak zorundadır. Tescil ve lisans işlemleri için 
gerekli bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir. 

Sıra Bilgi/Belge içeriği İletişim 

a. Tescil Başvuru Belgesi
Sporcuya ait nüfusa esas bilgiler ile 
tarafların tebligat adreslerinin yer 
aldığı ve tescil işlemlerine 
başlanması için kulüp ve sporcu 
tarafından karşılıklı imzalanmış 
talepname  

Internet üzerinden doldurulur.
Daha sonra orijinali sporcu 
imzasıyla TBF’ ye gönderilir. 

 

b. Sporcunun vesikalık ebatlarında 
renkli fotoğrafı 

1. Elektronik ortamda 
2. Elden teslim  
3. Posta kanalıyla  

c. Fotoğraf ve vatandaşlık numarası 
yer alan nüfus cüzdanın noter 
tasdikli örneği veya TBF yetkilisi 
tarafından aslına uygunluğu 
onaylanmış fotokopisi, 

1. Elden teslim  
2. Posta kanalıyla 

d. Sporcunun basketbol oynamasında 
bir engel bulunmadığını belirten ve 
tam teşekküllü hastane veya resmi 
kurumdan alınmış sağlık raporu. 

1. Elden teslim  
2. Posta kanalıyla 

e. Federasyon tarafından her yıl için 
belirlenen tescil bedelin ödendiğine 
dair banka dekontu 

1. Elektronik ortamda 
2. Faks yoluyla 
3. Elden teslim 

 Tescil işlemlerine başlandığı tarihte 18 yaşını doldurmamış reşit olmayan 
sporcuların tescil işlemleri için Madde (6.4.) de istenenlere ilave olarak; 

a. Federasyon tarafından hazırlanmış matbu Veli İzin Belgesi’nin sporcunun 
velisi tarafından imzalanarak, diğer belgelerle birlikte verilmesi gereklidir. 
Bu belgenin geçerli olabilmesi için noter tasdikli olması veya belgenin TBF 
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yetkilisi huzurunda sporcunun velisi tarafından imzalanmış olması 
gerekilidir. 

b. İlk-lisans yaşı sonrası veya ilk-lisansını lisansa çevirmek üzere tescil 
olacak sporcular; reşit olana kadar spor yaşantısı süresince uymaları 
gereken spor ahlakı, centilmenlik ruhu ve dopingle mücadele konularında 
Federasyon tarafından hazırlanmış taahhütnameyi imzalamak zorundadır. 

 Belge ve bilgilerde eksiklik olması halinde tescil işlemlerine başlanmaz ve 
Federasyon tüm evrakları 5 iş günü içerisinde ilgili kulübe geri iade eder. 
Usulüne uygun teslim edilmiş belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda 
bir engel bulunmadığı takdirde gerekli işlemler yapılarak; sporcunun lisansı 
ilgili kulübe gönderilir.  

7. Yabancı Uyruklu Sporcuların Tescil ve Lisans İşlemleri 

 Kulüplerin büyükler kategorilerinde yer almak üzere bir kulüp adına tescil 
ettirilmek istenen yabancı uyruklu bir sporcu için aşağıdaki bilgi ve belgeler 
istenir. 

Sıra Bilgi/Belge içeriği İletişim 

a. Tescil Başvuru Belgesi 

Sporcuya ait nüfusa esas bilgilerin yer 
aldığı ve tescil işlemlerine başlanması 
için kulüp ve sporcu tarafından karşılıklı 
imzalanmış talepname 

Internet üzerinden 
doldurulduktan sonra 
orijinali sporcu imzasıyla 
TBF’ ye gönderilir. 

b. Sporcunun vesikalık ebatlarında renkli 
fotoğrafı 

1. Elektronik ortamda 
2. Elden teslim  
3. Posta kanalıyla  

c. Pasaport fotokopisi ve noter tasdikli 
tercümesi   

1. Elden teslim 
2. Posta kanalıyla 

d. Sporcunun basketbol oynamasında bir 
engel bulunmadığını belirten ve tam 
teşekküllü hastane veya resmi kurumdan 
alınmış sağlık raporu. 

1. Elden teslim 
2. Posta kanalıyla 

e. Federasyon tarafından her yıl için 
belirlenen tescil bedelin ödendiğine dair 
banka dekontu 

1. Elektronik ortamda 
2. Faks yoluyla 
3. Elden teslim 

 Kulüplerin alt yapı kategorilerinde yer almak üzere 18 yaş altındaki yabancı 
uyruklu sporcular için tescil işlemi yapılmaz.  

İstisna : 

(1) Kulüpler Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, 
Tacikistan, Makedonya ve Bosna-Hersek Cumhuriyetlerinden bir (1) 
sporcunun tescilini yaptırabilir.  

Bir kulübün haktan yararlanabilmesi için bu Cumhuriyetlerden gelecek 
sporcunun;  
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a. Türk asıllı olması ve yaşının alt yapı kategorilerine uygun olması, 
(Yaş kaydının bu Cumhuriyetlerde bulunan Türk Büyükelçiliğince 
onaylanmış olması gereklidir. Sporcunun yaş kaydında herhangi bir 
tashih tespit edildiği taktirde sporcu, ve idareci Disiplin Kuruluna 
sevk edilir.) 

b. Ülkemizde bir eğitim kurumuna kaydının yaptırılmış olması,  

c. Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunmuş olması, (Türk 
Vatandaşlığı için başvuruda bulunulan oyuncu eğer bir takvim yılı 
süresi sonunda Türk Vatandaşlık hakkını elde edemez ise bu oyuncu, 
bu tarihten itibaren Türk Vatandaşı olana kadar bu tescili askıya 
alınır.) 

gereklidir. 

Eğer ülkemize gelmeden önce geldiği ülkenin milli takımlarında her 
hangi bir kategorisinde resmi müsabaka kadrosunda yer almış ve FIBA 
kayıtlarına geçmiş ise bu haktan yararlanamaz.  

(2) Ailevi sebeplerden dolayı ülkemizde geçici olarak ikamet eden yaşı 
küçük, yıldız ve genç kategorilerinde oynamaya müsait, üst maddede 
belirtilen ülke vatandaşı dışında kalan yabancı uyruklu sporcular 
Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla tescil edilebilirler. 

Bir sporcunun bu haktan yararlanabilmesi için; 

a. Yaşının alt yapı kategorilerine uygun olması,  

b. Aile bireylerin oturma ve aileden en az bir kişinin çalışma izninin 
bulunması, 

c. Ülkemizde bir eğitim kurumunda kayıtlı olması, 

gereklidir.  

Bu durumda olan sporcuların aileleri yukarıdaki şartları belgeleyen dosya 
ile birlikte doğrudan Yönetim Kuruluna başvururlar. Dosya Federasyonun 
ilgili kurulları tarafından incelenir ve gerekli görülmesi halinde ek 
belgeler istenebilir. 

Yapılan inceleme sonunda Yönetim Kurulu başvuru sahibinin talebini 
kabul veya reddedebilir. 

(3) K.K.T.C. vatandaşı olan sporcular, Türkiye Basketbol Federasyonu ve 
K.K.T.C. Basketbol Federasyonu izni ve bilgisi dahilinde Türkiye’ de bir 
kulüpte tescil olabilirler. 

Yukarıda belirtilen şartlar dahilinde oyuncunun ülkemizde tescil edilmesinin 
uygun görülmesi halinde kulüp 6. Maddede istenen belgeleri tamamlar ve 
tescil işlemi yapılır. Tescil talebi Federasyon Yönetim Kurulu tarafından uygun 
görülmeyen yabancı uyruklu sporcuların tescil işlemi yapılmaz. 

 Yabancı uyruklu sporcuların tescil, vize ve transfer işlemleri sadece İstanbul’ 
da kurulu merkez ofisi tarafından yapılır.  
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8. Yurt Dışında Tescil Edilmiş Türk Vatandaşı Sporcuların Tescil ve 
Lisans İşlemleri 

Yurt dışındaki bir spor kulübüne tescili bulunan Türk vatandaşı sporcuların Türkiye’deki 
kulüplerde tescil olabilmeleri için bağlı bulundukları kulüpten ilişiksiz belgesi ve o ülke 
Federasyonundan veya izin vermeye yetkili makamdan izin belgesi almaları zorunludur. 

9. Vize İşlemleri 

 Sporcular, basketbol maçlarında yer alabilmeleri için her sezon lisanslarını 
Federasyona vize ettirmek zorundadırlar.  

 Vize işlemleri 01 Ağustos tarihinde başlar ve takip eden yılın 30 Nisan tarihinde 
sona erer. 

 Sporcuların lisanslarının vize işlemlerinin yapılabilmesi için kulüpler tarafından; 

a. Sporcunun basketbol oynamasında bir engel bulunmadığını belirten ve 
tam teşekküllü hastane veya resmi kurumdan alınmış sağlık raporunu, 

b. Federasyonun her yıl için belirleyeceği vize bedelini ödediğine ilişkin 
makbuzu,  

ibraz etmeleri gerekir. 

Yabancı uyruklu sporcuların vize işlemlerinde yukarıda belirtilenlere ek olarak, 
bu sporcunun en az bir yıl süreli ikamet teskeresi için uzatma başvurusunda 
bulunma dilekçesi vermesi şarttır. 

10. Vizeli Lisans Sayısı 

 Kulüpler her sezon için faaliyetlere katılacakları her kategoride en fazla 
aşağıda belirtilen sayıda sporcu lisansı vize ettirebilirler. Bu sayıya yeni yapılan 
tesciller de dahildir. Kategoriler için Yarışma Yönergesi esas alınır. 

Kategori Lisans Türü Vize 
Ettirilebilecek Sayısı 

Minikler İlk-Lisans Limitsiz 

Küçükler İlk-Lisans ve Lisans 18 

Yıldızlar Lisans 16 

Gençler Lisans 16 

Ümitler ve Büyükler Lisans 16 

Kulüplerin “Yerel Ligler Müsabaka Yönergesi” kapsamında Küçükler, Yıldızlar 
ve Gençler kategorisinde birden fazla takım ile katılmaları halinde vize 
ettirebilecekleri lisans sayısı % 50 oranında artırılır.  

 Lisansların, en geç ilgili kategoride il birinciliği maçlarının ilk haftası 
tamamlanana kadar vize ettirilmesi gereklidir.   
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 Belirlenmiş sayıda lisans vizesi yaptırmış bir kulüp yeni bir lisansı vize ettirmek 
veya yeni tescil yaptırmak istemesi halinde daha önce vize ettirmiş 
lisanslardan birini iptal ettirmesi gerekir. 

İstisna: 

(1) Lisansı vize ettirildikten sonra silah altına alınmış veya geçici transfer 
hakkından yararlanmış sporcu vize sayısından otomatik olarak düşer. Bu 
durumda kulüp başka bir sporcunun lisansını vize ettirebilir, transfer veya 
yeni tescil yapabilir  

(2) Sezon başladıktan sonra terhis olan sporcu silah altına alınmadan önceki 
kulübü adına maçlara katılmak isterse bu sporcunun vizesi sadece o 
sezona mahsus olmak üzere belirlenmiş sayıdan sayılmaz. 

 Kulüpleri tarafından, lisansları zamanında vize ettirilmeyen veya ettirildikten 
sonra iptal ettirilen sporcular arzu ettikler takdirde transfer şartlarından 
yararlanabilir.  

11. Silah Altına Alınan Sporcular 

 Her hangi bir kulüpte tescilli iken silah altına alınan sporcular bu dönem içinde 
askeri güçlerin takımlarında yer alabilirler. Sporcu terhis edildiğinde askerlik 
hizmetinden önce tescilli olduğu kulübüne döner. Ancak kulübün izni ile 
transfer süresi içinde olmak kaydıyla başka kulübe aktarma yapabilir. Terhis 
işlemi sezon içinde gerçekleştiğinde askeri güç takımlarında yer almış olması, 
aynı sezonda kendi veya transfer olduğu kulübünde müsabakalara katılmasına 
engel olmaz. 

 Silah altında ilk kez askeri güçler adına tescil olan sporcular terhislerinden 
sonra her hangi bir kulüpte bir belge ve koşul aranmaksızın yeniden tescil 
olabilirler.  

 Sporcuların silah altında bulundukları süreleri, bu dönem içinde spor 
yaşantılarına devam edip etmediğine bakılmaksızın silah altına alınmadan önce 
tescilli bulundukları kulüplerdeki tescil süresinden sayılmaz. 

 Muvazzaf subay, astsubay, askeri okul öğrencileri, uzman çavuş, er ve erbaşlar 
askerlik süresince askeri güçler haricinde kalan kulüplerde tescil olamaz, lisans 
alamaz ve müsabakalara katılamazlar.  

12. Feshedilen veya Basketbol Şubesi Kapanan Kulüpler 

Feshedilen veya basketbol şubesi kapatılan kulüplerdeki sporcu tescilleri iptal olur. Bu 
sporcular başka bir kulüpte yeniden tescil olabilirler. Fesih edilen kulüp adına o sezon resmi 
müsabakalarda oynamış olan sporcuların durumu Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve aynı 
sezonda başka bir kulüpte yarışmalara katılmasına izin verilen sporculara yeni lisans verilir. İzin 
verilmeyen sporcular sezon sonuna kadar başka bir kulüp adına lisans alamazlar ve 
müsabakalarda oynayamazlar. 
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13. Birleşen Kulüplerin Sporcuları 

Birleşen kulüplerin sporcu tescilleri yeni kulübün üzerine geçer. Birleşme işleminin 
sezon içinde olması halinde vizeli lisans sayısı, o sezon tamamlanıncaya kadar kulüplerin 
birleşme öncesindeki vize ettirdikleri lisans sayıları toplamı kadar olabilir. 

 

İkinci Kısım 

Transfer 

 

14. Transferin Temel İlkeleri 

Transfer işlemi, her hangi bir kulüpte tescilli olan sporcunun tescil kayıtlarının başka 
bir kulübe aktarılmasıdır.  

Sporcular, tescilli bulundukları kulüplerinden; 

a. Tescilli bulundukları kulüpten İlişiksiz Belgesi almak yoluyla, (Serbest Transfer) 

b. Bu yönerge hükümleri kapsamında oluşan koşullarla,  (Koşullara Bağlı Transfer) 

transfer yapabilirler. Sporcular her iki yolla da yapacakları transferlerde Federasyon 
tarafından her sezon için belirlenmiş koşulları yerine getirmek zorundadır. 

Transferde yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz. Her sporcu, geçici transfer hariç bir 
sezonda ancak bir kez transfer yapabilir. 

15. Transfer Yasağı  

Tescilli bulundukları kulüplerde bu yönerge hükümleri dahilindeki yükümlülüklerini 
yerine getirmeyen, geciktiren veya yanıltıcı davranışlarda bulunan sporcular hiç bir koşulda 
kulüplerinin izni olmaksızın transfer yapamazlar. 

16. Transfer Dönemi 

Transfer dönemleri aşağıdaki gibidir. 

a. Serbest transfer işlemleri 01 Temmuz – 30 Eylül arası yapılır. 

b. Koşullara bağlı transfer işlemleri 01 Temmuz tarihinde başlar ve bir sonraki yılın 
30 Nisan tarihinde sona erer.  

c. Geçici transfer işlemleri 1 Ekim – 31 Aralık arası yapılır.  

Gerekli görülmesi halinde transfer tarihleri Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.  

17. Sporcuların Transferi  

 Serbest Transfer 



 

Sporcu Sicil ve Lisans Yönergesi  26.06.2008 11 

SPORCU SİCİL VE LİSANS YÖNERGESİ 

 Erkeklerde 22, bayanlarda 20 yaş sınırı altında kalan sporcular, Koşullara 
Bağlı Transfer hali hariç sadece kulüplerinden ilişiksiz belgesi almak 
yoluyla transfer yapabilirler. 

 Erkeklerde 22 bayanlarda 20 yaşını doldurmuş sporcular, transfer 
döneminden 15 gün önce Federasyon tarafından belirlenecek mali 
vecibeleri yerine getirmek suretiyle kulüplerinden ilişiksiz belgesi alabilirler. 
Mali vecibelerini yerine getirmesine rağmen kulübünden ilişiksiz belgesi 
alamayan sporculara bu belge Federasyon tarafından verilir ve transfer 
işlemi yapılır. 

 İlk-lisans ile oynama hakkı olan sporcular, bu dönemin son senesi hariç, 
dönem içinde serbest transfer yapabilirler.  

 İlk-lisans ile oynama döneminin son senesinde, kulüpleri tarafından 
seçilerek isimleri Federasyona bildirilmiş sporcular haricinde kalanlar 
serbest transfer hakkı kazanırlar. Bu şekilde serbest transfer hakkı 
kazanmış sporcular isteklerine bağlı olarak tekrar aynı kulüpte tescillerini 
muhafaza edebilirler.   

 Koşullara Bağlı Transfer 

Erkeklerde 22, bayanlarda 20 yaş sınırı altında kalan sporcular, aşağıda yer alan 
şartların kapsamına girmeleri halinde koşullara bağlı transfer hakkından yararlanırlar. Bu 
haktan yararlanmak isteyen sporcular yararlanacakları koşulları belgelemek zorundadır.  

a. Yüksek Öğrenim Hakkı Kazanım ile Transfer  

Merkezi Sistemle Öğrenci Yerleştirme Sınavı sonucunda, kulübünün bulunduğu ilin 
dışındaki bir ilde ve en az 8 yarıyıl süreli fakülte veya yüksek okulda öğrencilik hakkını kazanan 
ve kesin kayıtlarını yaptıran sporcular, Federasyonun belirleyeceği bedeli ödemek suretiyle ve 
başkaca bir belge aranmaksızın, kazandıkları okulun bulunduğu ildeki bir kulübe transfer 
yapabilirler. Sporcular kesin kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren ilk alt ay içinde bu haktan 
yararlanabilirler.  

Açık Öğretim Fakültesi yukarıda belirtilen yüksek öğretim kurumlarının dışındadır. 

Sporcunun kulübünün ilinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu bulunuyorsa, başka 
bir ildeki aynı tür bir yüksek okula kesin kayıt yaptırılmış olması veya üniversitelerarası yatay 
geçiş, bu yolla transfer hakkı kazandırmaz. 

Her sporcu üniversite yolu ile transfer hakkını 22 yaşını tamamlayıncaya kadar ve 
ancak bir kez kullanabilir. Bu şekilde transfer olan sporcular, iki yıl süre ile, yeni transfer 
olduğu kulübün kapanması veya müsabakalar katılmaması, sporcuya ilişiksiz belgesi vermesi 
ve geçici transfer de dahil olmak üzere il dışındaki başka bir kulübe başka transfer yapamazlar. 
Bu haktan yararlanarak transfer yapmış olan sporcular transfer oldukları tarihten itibaren iki yıl 
içinde bu hakkı kullanmadan önce tescilli bulundukları kulüpten izin almak koşulu ile il dışı 
transfer yapabilirler. 

Merkezi Sistemle Öğrenci Yerleştirme Sınavı yolu ile transfer hakkını kullanmış 
sporcular, bu süre içinde veya sonunda Basketbol 1. ve 2. Liglerinde takımı bulunan 
kulüplerden biriyle sözleşme imzalayacak olursa altyapıdan yetiştikleri kulübe Federasyon 
tarafından belirlenen bedeli ödemek zorundadır. 
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Sözleşmeli sporcuların oynadığı liglerde yer alan takımların alt yapılarından yetişen ve 
sözleşmeye davet edildiği halde sözleşme imzalamaktan imtina eden sporcular yirmi 
dört (24) yaşını doldurana kadar hiç bir kulüp ile anlaşma yapamazlar. Bu durumda 
olan ve üniversite kanalıyla transfer hakkını kazanmış sporcular, transferden önceki 
kulübü izin vermediği takdirde 2 sezon boyunca herhangi bir kulüple sözleşme 
yapamaz veya hiçbir koşulda sözleşmeli liglerde oynayan kulüplerin A Takım 
kadrolarında yer alamazlar. 

b. İlk ve Orta Öğrenim Yolu ile Transfer. 

Velisi veya vasisinin emeklilik veya resmi kurumlar içi tayini nedeniyle ikamet ettikleri 
ilden başka bir ile taşınmaları veya OKS sonuçlarına bağlı olarak okul değiştirmek zorunda 
kalan sporcular, Federasyonun belirleyeceği bedeli ödemek suretiyle ve başkaca bir belge 
aranmaksızın, kazandıkları okulun bulunduğu ildeki bir kulübe transfer yapabilirler. 

Bir sporcunun bu yolla transfer yapabilmesi için, son tescilli olduğu kulübün itiraz 
etmesi halinde, sporcunun bu yolla transfer yapabilmesine ait koşullarının oluşup oluşmadığı 
Federasyon tarafından incelenir. Koşulların oluşmadığına kanaat getirilmesi halinde transfer 
izni verilmez.  

Bu yolla transfer yapan sporcular; 

• Yeni transfer oldukları kulüp izin verse dahi öğrenim süresi boyunca il dışı 
transfer yapamazlar.  

• Transfer olmadan önce ilk tescilli oldukları şehre tekrar dönmeleri halinde 
tescilleri otomatik olarak ilk kulübüne yapılır. 

• Bu süre içinde veya sonunda Basketbol 1. ve 2. Liglerinde takımı bulunan 
kulüplerden biriyle sözleşme imzalayacak olursa altyapıdan yetiştikleri kulübe 
Federasyonun belirleyeceği bedeli ödemek zorundadır. 

c. Kadro Yoğunluğu Nedeniyle Transfer 

Kulüpleri tarafından lisansları ilgili kategori için belirlenmiş tarihe kadar vize 
ettirilmeyen sporcular Federasyonun belirleyeceği bedeli ödemek suretiyle ve başka bir belge 
aranmaksızın, transfer hakkı kazanırlar.  

Lisansı vize edilmiş bir sporcu, kulübü tarafından vizesinin iptal edilmesi halinde her 
hangi bir koşul aranmaksızın başka bir kulübe transfer yapabilir. 

Vizesi yapılmış bir sporcu, bir sezon içerisinde bir kategoride kulübünün yapmış olduğu 
resmi müsabakaların en az ikisinde oynatılmamışsa bu sporcu müteakip sezon başkaca bir 
belge aranmaksızın, transfer hakkı kazanır. Bu yolla kazanılmış transfer hakkı daha sonraki 
sezonlara taşınamaz. Sporcuların istemleri ile maçlara çıkmaması bu hakkı kazanmasına neden 
olmaz. Kulüpler sporcuların istemleri dahilinde maçlara gelmediklerini noter kanalıyla yapılmış 
tebligat ve tutanaklarla belgelemek zorundadır. 

d. Kulüplerin Faaliyet Zafiyeti Nedeniyle Transfer 

Her hangi bir kategoride basketbol faaliyetlerine katılmayan veya katılıp da liglerden 
ihraç edilen kulüplerin, faaliyetlerde yer almadıkları kategori yaş gurubunda bulunan sporcuları 
her hangi bir koşul aranmaksızın başka bir kulübe transfer yapabilir. Kulübün başka bir 
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kategoride faaliyetlere katılıyor olması transfer hakkını engellemez. Bu transfer hakkı müteakip 
sezonlara taşınamaz. 

Kulüplerin “Yerel Ligler Müsabaka Yönergesi” kapsamında Küçükler, Yıldızlar ve 
Gençler kategorisinde birden fazla takım ile katılacağını bildirmesine rağmen ikinci takımla 
müsabakalara katılmayan kulüpler, ilk müsabaka tarihinden itibaren on gün içinde kendilerine 
ek tanınmış vizeli lisans sayısını ilgili kategori için belirlenmiş vizeli lisans sayısına düşürmek 
zorundadır. Yeni bildirim dışında kalan sporcular, lisansları vize ettirilmiş dahi olsa başka bir 
kulübe transfer yapabilirler. On gün içinde bildirim yapmayan kulüplerin o kategorideki tüm 
sporcuları transfer hakkı kazanır. 

18. İlişiksiz Belgesi ve Muvafakatname  

Sporcular transfer yapabilmek için kulübünden ilişiksiz belgesi almak 
mecburiyetindedir. Her kulüp, transfer yaşını dolduran ve Federasyonun belirlediği bedeli 
yatıran sporcusuna, yazılı başvurusundan itibaren en geç on takvim günü içinde ilişiksiz 
belgesini vermek zorundadır. Bu zorunluluk yerine getirilmediği takdirde, bedelin yatırıldığına 
ilişkin belgenin aslı ilişiksiz belgesi yerine geçer. 

İki kulübün karşılıklı anlaşmaları sonucunda ileriki bir tarih için verilen ilişiksiz belgesi 
ve muvafakatname Federasyon tarafından onaylanarak garanti altına alınır.  Federasyon 
tarafından onaylanan bu belgeler kullanım tarihinde, verildiği tarihteki imza atmaya yetkili 
kişilerin ve/veya yönetimlerin değişmesi ile geçerliliğini yitirmez. 

19. Yurt Dışına Gidecek ve Yurt Dışından Gelecek Sporcular  

 Başka ülkelere transfer olacak sporcuların kulüplerinden ilişiksiz belgesi ve 
Federasyondan yazılı izin almaları zorunludur. 

 Türkiye’ de her hangi bir kulüpte tescilli olan sporcular;  

a. Türkiye’ de tescilli bulunduğu kulübünden ilişiksiz belgesi alması ve 
federasyonun izni ile yurt dışına transfer olmuş ise geri dönüşünde 
istediği kulübe transfer olabilir. 

b. Türkiye’ de tescilli bulunduğu kulübünden ilişkisiz belgesi almadan ve 
federasyonun izni olmaksızın yurt dışında tescil olmuş ise geri 
dönüşünde Türkiye’ de tescilli bulunduğu kulübe döner ve kulübünün 
izni olmadan başka bir kulübe transfer olamaz. 

20. Yabancı Uyruklu Sporcuların Transferi  

Ülkemizde bir kulüp adına tescil olmuş yabancı uyruklu bir sporcu, Türk sporcuların 
bağlı oldukları kuralla uygun olarak transfer yapabilirler. 

21. Birden Fazla Vatandaşlık Hakkına Sahip Sporcuların Transfer 
İşlemleri  

Birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sporcular ilk tescilde hangi vatandaşlık haklarını 
kullanmak istediklerini noter kanalıyla yazılı olarak beyan ederler. O tarihten sonra Federasyon 
nezdindeki tüm işlemleri bu beyanlarına dayalı olarak yapılır. Herhangi bir nedenle ilk tescil 
yaptıkları tarihte bu beyanı vermeyen ve birden fazla vatandaşlık sahibi olan sporcular için ilk 
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tescil oldukları vatandaşlığa bağlı olarak işlemler sürdürülür ve hiçbir şekilde değiştirme 
yapılamaz. Bu durumdaki sporcular, ilk tescili yaptıkları vatandaşlık haklarını kazandıklarını 
gösteren belgeler ile birlikte, Federasyon nezdindeki işlemlerini hangi vatandaşlığa bağlı olarak 
sürdüreceklerini, ilk tescil dönemi öncesinde noter kanalı ile bildirirler. 

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık hakkını elde etmiş olan sporculara bu madde 
uygulanmaz. 

22. Geçici Transfer  

 Bölgesel Lig ve Yerel Lig kulüpleri adına tescil, lisans ve vize işlemlerini 
tamamlamış bir sporcu kulübünün geçici ilişiksiz belgesi vermesi halinde başka 
bir Basketbol 1. , 2. ve Bölgesel Lig kulüplerine geçici transfer yapabilir.  

 Geçici transfer işlemleri Federasyon tarafından geçici transfer dönemi öncesi 
belirlenen Federasyon payının ödenmesi koşulu ile yapılır. 

 Bir sporcunun transfer döneminden önce kulübü adına resmi müsabakalarda 
oynamış olması, geçici transfer yapmasına engel değildir.  

 Geçici transfer yolu ile yapılan işlemler oynanan sezon ile sınırlıdır. Geçici 
transfer yapan sporcular sezon sonunda eski kulüplerine dönerler ve eski 
kulüplerinin tescilli sporcusu işlemini görürler.  

 Bir sporcu, aynı sezon içerisinde bir kez geçici transfer yapma hakkına sahiptir. 

BÖLÜM – III SON HÜKÜMLER 

23. Belgelerin Muhafazası ve Tescil Süresi 

 Tescil ve Lisans işlemleri ile ilgili belgeler, Federasyonun merkez ofisinde 
ve/veya Bölge Temsilciliklerinde muhafaza edilir. Sporcunun bölgeler arası 
transfer yapması halinde dosyası yeni bölgesine aktarılır. Basketbol 1. ve 2. 
Liglerinde yer almak üzere sözleşme yapan sporcuların işlemleri Federasyon 
merkez ofisi tarafından yapılır ve ilgili belgeler burada muhafaza edilir. 

 Sporcuların transferleri veya bedel ödenmesine esas kayıtlar için tescil 
sürelerinin hesabında altı ay ve daha fazla olan süreler bir yıla tamamlanır. Altı 
aydan az olan süreler hesaba alınmaz. 

 Sporcuların tescil sürelerinin hesabında Federasyon kayıtları esas alınır. 

 Tescil ve transfer işlemlerinde sporcunun ilk nüfus kayıtları esas alınır. Zaman 
içinde yapılmış yaş tashihler dikkate alınmaz. Bu konuda anlaşmazlık çıkması 
halinde Federasyon sporcunun gerçek biyolojik yaşının tespiti için kemik 
taraması testi isteyebilir. 

24. Bedellerin Tespiti ve Ödenmesi 

 Bu Yönerge hükümleri gereği tescil, lisans, vize ve diğer konularda ödenecek 
bedeller, Federasyon tarafından tespit edilir.  
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 Bu yönerge hükümlerine göre transfer hakkı kazanmış sporcular kulüplerinden 
gerekli belgeleri alamamaları halinde, koşullar karşılığı kulübüne ödenmek 
üzere Federasyon tarafından belirlenmiş bedelin sporcular tarafından 
Federasyon hesabına yatırılması karşılığı alınan makbuz veya dekont bu 
belgeler yerine geçer. Bu yolla yatırılan bedelden kulübün Federasyona olan 
borçları kesildikten sonra kalan meblağ kulübün hesabına aktarılır. 

25. Yanlış Beyanda Bulunmak   

 Spor kulüpleri ve sporcuların lisans, tescil ve vize işlemlerinde yanlış bilgi ve 
belgeler sunmaları veya yanlış beyanlarda bulunmaları halinde tescil, vize ve 
lisans işlemleri Federasyon tarafından bir yıl süre ile askıya alınır. Ayrıca, 
gerekli görülmesi halinde bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulur. 

 Basketbol branşında her hangi bir kulüpte tescilli olmasına karşın bu yönerge 
hükümlerine uygun transfer yapmaksızın durumlarını gizleyerek sahte beyan 
ve evraklarla ikinci kez başka bir kulübe mükerrer tescil yaptıranların ilk 
tescilleri geçerli sayılır ve buna teşebbüs edenler Disiplin Kuruluna sevk edilir. 

26. Diğer Yönergelerle Uyum 

 Basketbol 1. ve 2. Liglerinde yer alan kulüplerin sporcularına ait işlemler için 
Sözleşmeli Sporcular Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönergesi hükümleri 
geçerlidir. 

 Liglerin tescil ve ilanından sonra yeni sezonda Basketbol 1. ve 2. Liglerinde yer 
alacak kulüplerin sporcuları Sözleşmeli Sporcular Lisans, Tescil, Vize ve 
Transfer Yönergesi hükümlerine göre, diğer faaliyetlere katılacak sporcuların 
işlemleri ise bu yönerge hükümlerine göre yapılır. 

 Basketbol 1. ve 2. Liglerinde iken yeni sezon için bölgesel veya yerel liglere 
tenzil olan veya her hangi bir nedenden dolayı bu liglerde yer alacak kulüpler 
bünyesinde bulunan sporcuların sözleşme hükümleri ve süreleri geçerlidir. 

27. Diğer Kurumlarla İşbirliği 

Federasyon Yönetim Kurulu, lisans çıkarma ve vize işlemleri dahil, bu yönergede yer 
alan esaslar ve işlemler için İl Müdürlükleri, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve 
Konfederasyon üyesi Amatör Spor Kulübü Federasyonu ile işbirliği yapabilir ve bu kuruluşlara 
süresi ve esasları belli bazı yetkiler verebilir. 

28. İtirazlar 

Sporcu lisans, tescil, vize ve transfer işlemleri ile ilgili itirazlar kulüp veya sporcular 
tarafından Federasyona yapılır. İtirazın işleme alınması için Federasyon tarafından belirlenmiş 
itiraz bedelinin yatırılması gerekir.  

Usulüne uygun yapılmış itirazlar Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak bir kurul 
tarafından incelenir. Bu kurul tarafından hazırlanan rapor Yönetim Kurulunca nihai karara 
bağlanır. 
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29. Yönergede Yer Almayan Hususlar    

Bu yönergede yer almayan hususlar hakkındaki kararlar mevcut yasa, yönetmelik ve 
uluslararası kurallara göre Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nca alınır. 

30. Yürürlükten Kaldırma   

Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte 7 Aralık 2001 tarih ve 24606 sayılı Resmi 
Gazete’ de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sporcu Lisans, Tescil ve Transfer 
Yönetmeliği ve yönetmelikte yapılan değişiklikler basketbol branşı için uygulanmaz. 

Geçici Madde–1 

Basketbol müsabakalarına katılacak kulüplerin Türkiye Basketbol Federasyonu 
tarafından tescil edilmesi ile ilgili mevzuatın tamamlanması ve kulüp tescil işlemlerinin 
Federasyon tarafından yapılmasına başlanmasına kadar kulüp tescil işlemleri Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. 

Geçici Madde–2  

Federasyonun Bölge Temsilcilikleri ve Taşra teşkilatlanması tamamlanana kadar tescil 
ve lisans işlemleri İstanbul’ da bulunan merkez ofisinden sürdürülür. 

Geçici Madde–3  

2008 – 2009 sezonu için bu yönergede belirtilen tarihler aşağıdaki şekilde uygulanır. 

− Kulüplerin ilk-lisanslarını, lisansa dönüştürmek istedikleri sporcularının listesini en 
geç 31 Temmuz’ a kadar Federasyona bildirmek zorundadır. 

− Serbest transfer işlemleri 15 Temmuz – 30 Eylül arası yapılır. 

− Koşullara bağlı transfer işlemleri 15 Temmuz tarihinde başlar ve bir sonraki yılın 
30 Nisan tarihinde sona erer. 

Geçici Madde–4 

Bu yönerge yayınlanmadan önce Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılmış 
olan Tescil, Vize ve Transfer işlemleri yenilenene kadar geçerlidir. Yeni sezon için geçerli 
lisanslarını almış olan sporcuların lisanslarının yenileri ile değiştirilmesi gereklidir. Yönerge 
yürürlüğe girdikten sonra Tescil, Lisans, Vize ve Transfer ile ilgili her türlü işlem bu yönerge 
hükümlerine göre yapılır. 

Geçici Madde–5  

Bu yönergenin yürürlüğe giriş tarihinden önce en az bir yıllık dönem içinde tescilli 
bulundukları kulüpleri tarafından herhangi bir kategoride resmi yarışmada oynatılmamış 
sporcular bir kereye mahsus olmak üzere serbest kalırlar ve hiçbir mali yükümlülük içine 
girmeden istedikleri kulübe transfer olabilirler. Sporcular bu haktan bir kez ve yönergenin 
yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç ay içinde yararlanabilirler. 
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31. Yürürlük   

Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü’ ne göre hazırlanmış bu yönerge 
Federasyon Yönetim Kurulu’nun kararı ve Internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer. 

32. Yürütme   

Bu yönerge Türkiye Basketbol Federasyonunca yürütülür. 

 


