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1. Genel 

Bu el kitabı basketbol faaliyetlerinde yer almak amacıyla bir kulüpte tescil edilmek istenen 
sporcular ve bu sporcuların maçlarda oynayabilmesi için gerekli olan lisans işlemlerinde kulüp 
yöneticilerine yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. 

Federasyon tarafından basketbol faaliyetlerine katılımı onaylanmış kulüplerin bünyesinde 
yarışmalara katılmak üzere yapılacak tescil, lisans, vize ve transfer işlemleri için SÖZLEŞMELİ 
SPORCULAR LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNERGESİ ve TBF SPORCU SİCİL VE 
LİSANS YÖNERGESİ hükümleri geçerlidir. Bu el kitabı Bölgesel Ligler, Yurtiçi Faaliyetleri ve 
Yerel Lig Faaliyetlerinde yer alacak sporcuların işlemleri için geçerli olan TBF SPORCU SİCİL VE 
LİSANS YÖNERGESİ’ ne göre yapılacak işlemlere yardımcı olacaktır.  

Yönerge hükümleri ile farklılık arz eden durumlarda yönerge hükümleri geçerli olup bu 
kitapta yer alan hususlar dayanak olamaz. 

2. Kısaltmalar 

Bu elkitabında kullanılan kısaltmaların açık şekli aşağıdaki gibidir. 

GSGM : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

TBF : Türkiye Basketbol Federasyonu 

GSİM : Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri 

ASKF :  Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 

3. İşlem Merkezleri 

Basketbol Federasyonun taşra teşkilat yapısının tamamlanana kadar sicil lisans işlemleri ve 
kayıtların muhafazası federasyonun İstanbul’ da bulunan merkez bürosunda yürütülecektir.    

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU 
Abdi İpekçi Spor Salonu, 10. yıl caddesi 34020 Zeytinburnu – İSTANBUL 

Telefon: 0 212 679 7420 den 137 dahili 

Faks: 0 212 547 6836 veya 0 212 679 7430 

Tescil ve lisans işlemleri için başvurular ve gerekli belgelerin merkez ofise ulaştırılması ve 
ileride detayları ile belirtilen bazı onay ve kontrol işlemleri ANKARA, İZMİR, BURSA ve ADANA’ 
da TBF Ofisleri, diğer illerde ise ASKF bürolarında yapılacaktır. 

Bu bürolara ait iletişim bilgilerine internet sayfasından ulaşılabilirsiniz. 

4. Internet Sayfası 

Lisans işlemleri için gerekli tüm bilgiler, duyurular ve gerekli matbu evrak TBF Internet 
sayfası www.tbf.org.tr yer almaktadır.  
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5. Kulüplerin Kaydı 

Kulüplerin lisans işlemlerine başlamadan önce TBF Bilgi İşlem sistemine kayıtlarının 
yapılması gereklidir. Kayıt işlemleri federasyon tarafından kulüplerin beyanı esas alınarak 
yapılacaktır. GSGM ve GSİM tarafından tescil işlemleri yapılmamış kulüpler TBF sistemine 
alınmazlar. 

Kulüpler; TBF Bilgi İşlem sistemine kayıt yaptırmak için internet sayfasından kopya 
alabilecekleri Kulüp Kayıt Formunu doldurmaları ve bunu kulüp başlıklı kâğıdına yazılmış ve 
mühürlenmiş kapak yazısı ile TBF’ na posta veya faks kanalı ile göndermeleri gereklidir. 

Uyarı: 

TBF Bilgi İşlem sistemine kayıt yaptırmamış kulüplerin lisans işlemlerine başlanmaz.  

6. Belgelerin Teslimi ve Lisansların Geri Alınması 

Lisans işlemleri için gerekli olan tüm belge ve ilgili dokümanlar eğer içinde sonraki 
maddelerde belirtilen kontrol ve onay işlemi gerektirmiyorsa doğrudan İstanbul merkez ofisine 
elden teslim veya kargo/posta vasıtasıyla gönderilebilir. 

Belge ve ilgili dokümanlar kontrol ve onay işlemi gerektiriyorsa; İstanbul’ da Merkez 
Ofisine, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana’ da TBF bürolarına, diğer illerde ise ASKF ofislerine 
elden teslim edilecektir. 

TBF veya ASKF ofislerine teslim edilen belge ve ilgili dokümanlar yetkili personel tarafından 
kontrol edilecektir. Kontrollerde tüm belge ve ilgili dokümanlar tamamsa teslim alınarak bu 
ofisler vasıtasıyla TBF Merkez Ofisine kargo ile gönderilecektir. Eksik bulunması halinde 
evraklar tamamlanmak üzere geri iade edilecektir. 

İşlemi tamamlanan lisanslar TBF tarafından aynı kanalla ilgili ofislere gönderilecek ve 
kulüpler lisanslarını bu ofislerden teslim alacaklardır.  

Ofislere teslim edilen evraklar toplu olarak (en az beş sporcu) Yurtiçi Kargo vasıtasıyla TBF 
Merkez Ofisine gönderilecektir. Hazır olan lisanslar aynı esaslar doğrultusunda aynı firma 
kanalıyla kulüplere teslim edilmek üzere kargo ile geri gönderilecektir. 

2008 – 2009 sezonunda kargo masrafları, Yurtiçi Kargo olmak kaydıyla, TBF tarafından 
karşılanacaktır.  Münferit başvurular (beş sporcudan az) ve farklı kargo firması kullanım tercihi 
halinde kargo masrafları talep sahibi tarafından karşılanacaktır. 

TBF SPORCU SİCİL VE LİSANS YÖNERGESİ’ nde belirtilen son tarihler için evrakların 
kargoya veriliş tarihleri esas alınır. Kargoya ilan edilen tarihten sonra verilen evraklar işleme 
alınmazlar.  

7. Başvurular 

Tescil ve lisans işlemleri kulüpler tarafından yapılır. Sporcuların şahsi başvuruda 
bulunmalarına izin verilmeyecek, kendilerine bile ait olsa lisanslar teslim edilmeyecektir. 
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8. Yeni Tescil İşlemleri 

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. 

Tescil ve lisans işlemleri için gerekli bilgi ve belgeler ile bu belgelerin teslimi esnasında 
yapılması gereken kontrol/onay işlemleri aşağıdaki gibidir. 

a. Tescil Başvuru Belgesi 

İşlem İlgili 

Internet sayfasındaki standart form doldurulur. Kulüp 

Formdaki bilgilerin eksik olup olmadığı ve imzaların kontrolü TBF/ASKF 

b. Sporcunun vesikalık ebatlarında renkli fotoğrafı 

İşlem İlgili 

Biri formda yapışık olmak kaydı ile toplam iki adet bir örnek renkli fotoğraf Kulüp 

c. Nüfus Cüzdanı örneği 

İşlem İlgili 

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

Kulüp 

Nüfus cüzdanın noter tasdikli olmaması halinde kulüp tarafından nüfus 
cüzdanının önlü arkalı fotokopisini çektirecek ve teslim aşamasında 
fotokopinin aslının aynı olduğu yetkili tarafından tasdik edilecektir. 

TBF/ASKF 

d. Sağlık raporu 

İşlem İlgili 

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

Kulüp 

e. Tescil işlemi banka dekontu 

Bölgesel Ligde yer alacak takımlar lisans başına 50.- YTL 

Yerel ligler ve alt yapı kategorilerinde 2008 -2009 sezonu için yeni tescil işlemlerinde tescil 
bedeli alınmayacaktır. 
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f. Veli İzin Belgesi (Sadece reşit olmayan sporcular için) 

Tescil işlemlerine başlandığı tarihte 18 yaşını doldurmamış reşit olmayan sporcuların tescil 
işlemleri için ilave olarak veli izin belgesi ibraz edilmesi gereklidir. 

İşlem İlgili 

Sporcunun başvuru sahibi kulüp adına tescil olmasına izin verildiğine dair 
sporcunun velisi tarafından noterden alınmış izin belgesi, 

veya 

Federasyon tarafından hazırlanmış matbu Veli İzin Belgesi’nin TBF yetkilisi 
huzurunda sporcunun velisi tarafından imzalanmış olması gereklidir. 

Kulüp 

Veli İzin belgesinin noter tasdikli olmaması halinde teslim aşamasında 
belgenin huzurda imzalanmış olduğu yetkili tarafından tasdik edilecektir. 

TBF/ASKF 

9. Yabancı Uyruklu Sporcuların Yeni Tescil İşlemleri 

Kulüplerin büyükler kategorilerinde yer almak üzere bir kulüp adına tescil ettirilmek istenen 
yabancı uyruklu bir sporcu için 8. maddede belirtilen bilgi ve belgeler istenir. 

Madde 8/c. bendinde istenen Nüfus Cüzdanı örneği Pasaport örneği olacaktır. 

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

Yabancı uyruklu sporcuların tescil, vize ve transfer işlemleri sadece İstanbul’ da merkez 
ofisi tarafından yapılır.  

10. Yurt Dışında Tescil Edilmiş Türk Vatandaşı Sporcuların Yeni Tescil İşlemleri 

Yurt dışındaki bir spor kulübüne tescili bulunan Türk vatandaşı sporcular için bağlı 
bulundukları kulüpten ilişiksiz belgesi ve o ülke Federasyonundan veya izin vermeye yetkili 
makamdan izin belgesi diğer evraklarla beraber istenecektir. 

11. Feshedilen veya Basketbol Şubesi Kapanan Kulüpler 

Feshedilen veya basketbol şubesi kapatılan kulüplerdeki sporcu tescilleri iptal olacağından 
bu sporcular için her hangi bir kulüp adına yeniden tescil işlemi başlatılabilir. Bu yolla yeni 
tescil yapmak isteyen kulüpler sporcunun tescilli olduğu kulübün basketbol şubesinin 
kapandığını veya fesih olduğuna dair belgeyi sunacaklardır. 
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12. Vize İşlemleri 

Vize işlemleri 01 Ağustos 2008 – 30 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılacak ve bu dönem 
içinde aşağıdaki evraklar kabul edilecektir. 

a. Tescil Fişi Fotokopisi 

İşlem İlgili 

Sporcunun GSİM tarafından yapılmış tescil fişinin fotokopisi  Kulüp 

b. Sporcunun vesikalık ebatlarında renkli fotoğrafı 

İşlem İlgili 

Bir adet renkli fotoğraf Kulüp 

c. Nüfus Cüzdanı örneği 

İşlem İlgili 

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

Kulüp 

Nüfus cüzdanın noter tasdikli olmaması halinde kulüp tarafından nüfus 
cüzdanının önlü arkalı fotokopisini çektirecek ve teslim aşamasında 
fotokopinin aslının aynı olduğu yetkili tarafından tasdik edilecektir. 

TBF/ASKF 

d. Sağlık raporu 

İşlem İlgili 

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

Kulüp 

e. Vize işlemi banka dekontu 

Bölgesel Ligde yer alacak takımlar lisans başına 35.- YTL 

Yerel ligler ve alt yapı kategorilerinde 2008 -2009 sezonu için vize işlemlerinde tescil bedeli 
alınmayacaktır. 

Yabancı uyruklu sporcuların vize işlemlerinde yukarıda belirtilenlere ek olarak, bu 
sporcunun en az bir yıl süreli ikamet teskeresi için uzatma başvurusunda bulunduğu dilekçenin 
fotokopisi istenecektir. 

Önemli Not: 

Kulüpler her sezon için faaliyetlere katılacakları her kategoride yönergede belirtilen sayıda 
sporcu lisansı vize ettirebileceklerdir. Kulüpleri tarafından lisansları ilgili kategori için 
belirlenmiş tarihe kadar vize ettirilmeyen sporcular Federasyonun belirleyeceği bedeli ödemek 
suretiyle ve başka bir belge aranmaksızın, transfer hakkı kazanacaktır. Ayrıca lisansı vize 
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edilmiş bir sporcu, kulübü tarafından vizesinin iptal edilmesi halinde her hangi bir koşul 
aranmaksızın başka bir kulübe transfer yapabilecektir. 

Kulüpler vize işlemlerini yaparken yönergenin ilgi maddelerine dikkat etmeleri önemle 
duyurulur. 

13. Serbest Transferi İşlemleri 

Serbest transfer işlemleri 15 Temmuz 30 Eylül 2008 tarihleri arasında yapılacak ve bu 
dönem içinde aşağıdaki evraklar kabul edilecektir. 

A.  Erkeklerde 22 bayanlarda 20 yaşını doldurmuş sporcular, 

a. İlişiksiz Belgesi 

İşlem İlgili 

Eski kulübünden alınmış ilişkisiz belgesi 

veya 

Federasyon tarafından belirlenmiş bedelin yatırıldığına dair banka dekontu 

Kulüp 

b. Tescil Başvuru Belgesi 

İşlem İlgili 

Internet sayfasındaki standart form doldurulur. Kulüp 

Formdaki bilgilerin eksik olup olmadığı ve imzaların kontrolü TBF/ASKF 

c. Tescil Fişi Fotokopisi 

İşlem İlgili 

Sporcunun GSİM tarafından yapılmış tescil fişinin fotokopisi. (Sporcu tescil 
fişinin fotokopisini eski kulübünden alamamışsa bu belge aranmaz.) 

Kulüp 

d. Sporcunun vesikalık ebatlarında renkli fotoğrafı 

İşlem İlgili 

Biri formda yapışık olmak kaydı ile toplam iki adet bir örnek renkli fotoğraf Kulüp 

e. Nüfus Cüzdanı örneği 

İşlem İlgili 

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

Kulüp 

Nüfus cüzdanın noter tasdikli olmaması halinde kulüp tarafından nüfus 
cüzdanının önlü arkalı fotokopisini çektirecek ve teslim aşamasında 
fotokopinin aslının aynı olduğu yetkili tarafından tasdik edilecektir. 

TBF/ASKF 

f. Sağlık raporu 

İşlem İlgili 

Sporcunun basketbol oynamasında bir engel bulunmadığını belirten ve tam Kulüp 



 

Sicil ve Lisans Prosedürü  01.07.2008 9

SİCİL VE LİSANS PROSEDÜRÜ  

teşekküllü hastane veya resmi kurumdan alınmış sağlık raporu. 

g. Transfer işlemi banka dekontu 

Bölgesel Ligde yer alacak takımlar lisans başına 50.- YTL 

Yerel ligler ve alt yapı kategorilerinde 2008 -2009 sezonu için transfer işlemlerinde tescil 
bedeli alınmayacaktır. 
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B.  Erkeklerde 22 bayanlarda 20 yaşını doldurmamış sporcular, 

a. İlişiksiz Belgesi 

İşlem İlgili 

Eski kulübünden alınmış ilişkisiz belgesi Kulüp 

b. Tescil Başvuru Belgesi 

İşlem İlgili 

Internet sayfasındaki standart form doldurulur. Kulüp 

Formdaki bilgilerin eksik olup olmadığı ve imzaların kontrolü TBF/ASKF 

c. Tescil Fişi Fotokopisi 

İşlem İlgili 

Sporcunun GSİM tarafından yapılmış tescil fişinin fotokopisi. (Sporcu tescil 
fişinin fotokopisini eski kulübünden alamamışsa bu belge aranmaz.) 

Kulüp 

d. Sporcunun vesikalık ebatlarında renkli fotoğrafı 

İşlem İlgili 

Biri formda yapışık olmak kaydı ile toplam iki adet bir örnek renkli fotoğraf Kulüp 

e. Nüfus Cüzdanı örneği 

İşlem İlgili 

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

Kulüp 

Nüfus cüzdanın noter tasdikli olmaması halinde kulüp tarafından nüfus 
cüzdanının önlü arkalı fotokopisini çektirecek ve teslim aşamasında 
fotokopinin aslının aynı olduğu yetkili tarafından tasdik edilecektir. 

TBF/ASKF 

f. Sağlık raporu 

İşlem İlgili 

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

Kulüp 

g. Veli İzin Belgesi (Sadece reşit olmayan sporcular için) 
Transfer işlemlerine başlandığı tarihte 18 yaşını doldurmamış reşit olmayan sporcuların 

trsnsfer işlemleri için ilave olarak veli izin belgesi ibraz edilmesi gereklidir. 

İşlem İlgili 

Sporcunun başvuru sahibi kulübe transfer tescil olmasına izin verildiğine dair 
sporcunun velisi tarafından noterden alınmış izin belgesi, 

veya 

Federasyon tarafından hazırlanmış matbu Veli İzin Belgesi’nin TBF yetkilisi 
huzurunda sporcunun velisi tarafından imzalanmış olması gereklidir. 

Kulüp 



 

Sicil ve Lisans Prosedürü  01.07.2008 11

SİCİL VE LİSANS PROSEDÜRÜ  

Veli İzin belgesinin noter tasdikli olmaması halinde teslim aşamasında 
belgenin huzurda imzalanmış olduğu yetkili tarafından tasdik edilecektir. 

TBF/ASKF 

h. Transfer işlemi banka dekontu 

Bölgesel Ligde yer alacak takımlar lisans başına 50.- YTL 

Yerel ligler ve alt yapı kategorilerinde 2008 -2009 sezonu için transfer işlemlerinde tescil 
bedeli alınmayacaktır. 
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C.  1997 yıl doğumlu ve daha küçük yaştaki sporcular, 

a. Tescil Başvuru Belgesi 

İşlem İlgili 

Internet sayfasındaki standart form doldurulur. Kulüp 

Formdaki bilgilerin eksik olup olmadığı ve imzaların kontrolü TBF/ASKF 

b. Tescil Fişi Fotokopisi 

İşlem İlgili 

Sporcunun GSİM tarafından yapılmış tescil fişinin fotokopisi. (Sporcu tescil 
fişinin fotokopisini eski kulübünden alamamışsa bu belge aranmaz.) 

Kulüp 

c. Sporcunun vesikalık ebatlarında renkli fotoğrafı 

İşlem İlgili 

Biri formda yapışık olmak kaydı ile toplam iki adet bir örnek renkli fotoğraf Kulüp 

d. Nüfus Cüzdanı örneği 

İşlem İlgili 

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

Kulüp 

Nüfus cüzdanın noter tasdikli olmaması halinde kulüp tarafından nüfus 
cüzdanının önlü arkalı fotokopisini çektirecek ve teslim aşamasında 
fotokopinin aslının aynı olduğu yetkili tarafından tasdik edilecektir. 

TBF/ASKF 

e. Sağlık raporu 

İşlem İlgili 

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

Kulüp 

f. Veli İzin Belgesi (Sadece reşit olmayan sporcular için) 

İşlem İlgili 

Sporcunun başvuru sahibi kulübe transfer tescil olmasına izin verildiğine dair 
sporcunun velisi tarafından noterden alınmış izin belgesi, 

veya 

Federasyon tarafından hazırlanmış matbu Veli İzin Belgesi’nin TBF yetkilisi 
huzurunda sporcunun velisi tarafından imzalanmış olması gereklidir. 

Kulüp 

Veli İzin belgesinin noter tasdikli olmaması halinde teslim aşamasında 
belgenin huzurda imzalanmış olduğu yetkili tarafından tasdik edilecektir. 

TBF/ASKF 

g. Transfer işlemi banka dekontu 

2008 -2009 sezonu için transfer işlemlerinde bedel alınmayacaktır. 
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SİCİL VE LİSANS PROSEDÜRÜ  

D.  1996 doğumlu sporcular, 

Kulüpleri tarafından seçilerek isimleri Federasyona bildirilmemiş sporcuların transfer 
işlemleri 1 Ağustos -  30 Eylül 2008 tarihleri arasında yapılacak ve bu dönem içinde aşağıdaki 
evraklar kabul edilecektir.  

a. Tescil Başvuru Belgesi 

İşlem İlgili 

Internet sayfasındaki standart form doldurulur. Kulüp 

Formdaki bilgilerin eksik olup olmadığı ve imzaların kontrolü TBF/ASKF 

b. Tescil Fişi Fotokopisi 

İşlem İlgili 

Sporcunun GSİM tarafından yapılmış tescil fişinin fotokopisi. (Sporcu tescil 
fişinin fotokopisini eski kulübünden alamamışsa bu belge aranmaz.) 

Kulüp 

c. Sporcunun vesikalık ebatlarında renkli fotoğrafı 

İşlem İlgili 

Biri formda yapışık olmak kaydı ile toplam iki adet bir örnek renkli fotoğraf Kulüp 

d. Nüfus Cüzdanı örneği 

İşlem İlgili 

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

Kulüp 

Nüfus cüzdanın noter tasdikli olmaması halinde kulüp tarafından nüfus 
cüzdanının önlü arkalı fotokopisini çektirecek ve teslim aşamasında 
fotokopinin aslının aynı olduğu yetkili tarafından tasdik edilecektir. 

TBF/ASKF 

e. Sağlık raporu 

İşlem İlgili 

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

Kulüp 

f. Veli İzin Belgesi  

İşlem İlgili 

Sporcunun başvuru sahibi kulübe transfer olmasına izin verildiğine dair 
sporcunun velisi tarafından noterden alınmış izin belgesi, 

veya 

Federasyon tarafından hazırlanmış matbu Veli İzin Belgesi’nin TBF yetkilisi 
huzurunda sporcunun velisi tarafından imzalanmış olması gereklidir. 

Kulüp 

Veli İzin belgesinin noter tasdikli olmaması halinde teslim aşamasında 
belgenin huzurda imzalanmış olduğu yetkili tarafından tasdik edilecektir. 

TBF/ASKF 
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SİCİL VE LİSANS PROSEDÜRÜ  

g. Transfer işlemi banka dekontu 

2008 -2009 sezonu için transfer işlemlerinde bedel alınmayacaktır. 

Bu şekilde transfer hakkı kazanmış sporcular isteklerine bağlı olarak tekrar aynı kulüpte 
tescillerini muhafaza edebilirler.  Tekrar aynı kulüpte tescillerini muhafaza etmek isteyen 
sporcular için vize işlemi yapılacak ve vize işlemi için istenen belgelere ilave olarak aşağıdaki 
belge istenecektir. 

a. Veli İzin Belgesi  

İşlem İlgili 

Sporcunun halen tescilli olduğu kulüpte tescilinin devam etmesine izin 
verildiğine dair sporcunun velisi tarafından noterden alınmış izin belgesi, 

veya 

Federasyon tarafından hazırlanmış matbu Veli İzin Belgesi’nin TBF yetkilisi 
huzurunda sporcunun velisi tarafından imzalanmış olması gereklidir. 

Kulüp 

Veli İzin belgesinin noter tasdikli olmaması halinde teslim aşamasında 
belgenin huzurda imzalanmış olduğu yetkili tarafından tasdik edilecektir. 

TBF/ASKF 

b. Transfer işlemi banka dekontu 

2008 -2009 sezonu için tescil uzatma işlemlerinde bedel alınmayacaktır. 
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SİCİL VE LİSANS PROSEDÜRÜ  

14. Koşullara Bağlı Transferler 

Koşullara bağlı transfer işlemleri 15 Temmuz 2008 – 30 Nisan 2009 tarihleri arasında 
yapılacak ve bu dönem içinde aşağıdaki evraklar kabul edilecektir. 

A.  Yüksek öğrenim hakkı kazanmış sporcuların transfer işlemleri, 

a. Üniversite Kayıt Belgesi 

İşlem İlgili 

Merkezi Sistemle Öğrenci Yerleştirme Sınavı sonucunda, kulübünün 
bulunduğu ilin dışındaki bir ilde ve en az 8 yarıyıl süreli fakülte veya yüksek 
okula kesin kaydının yapıldığına dair belge. 

Kulüp 

b. Transfer Bedeli Dekontu 

İşlem İlgili 

Yüksek öğrenim hakkı kazanarak transfer olacak sporcuların eski kulüplerine 
Federasyon tarafından belirlenmiş EK-A’ da yer alan bedelin ödenmiş 
olduğuna dair banka dekontu.  

Kulüp 

c. Tescil Başvuru Belgesi 

İşlem İlgili 

Internet sayfasındaki standart form doldurulur. Kulüp 

Formdaki bilgilerin eksik olup olmadığı ve imzaların kontrolü TBF/ASKF 

d. Tescil Fişi Fotokopisi 

İşlem İlgili 

Sporcunun GSİM tarafından yapılmış tescil fişinin fotokopisi. (Sporcu tescil 
fişinin fotokopisini eski kulübünden alamamışsa bu belge aranmaz.) 

Kulüp 

e. Sporcunun vesikalık ebatlarında renkli fotoğrafı 

İşlem İlgili 

Biri formda yapışık olmak kaydı ile toplam iki adet bir örnek renkli fotoğraf Kulüp 

f. Nüfus Cüzdanı örneği 

İşlem İlgili 

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

Kulüp 

Nüfus cüzdanın noter tasdikli olmaması halinde kulüp tarafından nüfus 
cüzdanının önlü arkalı fotokopisini çektirecek ve teslim aşamasında 
fotokopinin aslının aynı olduğu yetkili tarafından tasdik edilecektir. 

TBF/ASKF 
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SİCİL VE LİSANS PROSEDÜRÜ  

g. Sağlık raporu 

İşlem İlgili 

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

Kulüp 

h. Veli İzin Belgesi (Sadece reşit olmayan sporcular için) 

İşlem İlgili 

Sporcunun başvuru sahibi kulübe transfer tescil olmasına izin verildiğine dair 
sporcunun velisi tarafından noterden alınmış izin belgesi, 

veya 

Federasyon tarafından hazırlanmış matbu Veli İzin Belgesi’nin TBF yetkilisi 
huzurunda sporcunun velisi tarafından imzalanmış olması gereklidir. 

Kulüp 

Veli İzin belgesinin noter tasdikli olmaması halinde teslim aşamasında 
belgenin huzurda imzalanmış olduğu yetkili tarafından tasdik edilecektir. 

TBF/ASKF 

i. Transfer işlemi banka dekontu 

Bölgesel Ligde yer alacak takımlar lisans başına 50.- YTL 

Yerel ligler ve alt yapı kategorilerinde 2008 -2009 sezonu için transfer işlemlerinde tescil 
bedeli alınmayacaktır. 

Uyarı  (1)   

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. 

Uyarı  (2)   

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. 
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B.  İlk ve Orta öğrenimde nakil yapan sporcuların transfer işlemleri, 

a. Transfer hakkına Esas Belgeler 

İşlem İlgili 

(1) Velisi veya vasisinin emeklilik veya resmi kurumlar içi tayinine esas 
resmi belgeler ve sporcunun yeni kayıt yaptırdığı okuldan alınmış kayıt 
belgesi. 

(2) Muhtardan alınmış ikametgâh belgesi 

Kulüp 

Sporcunun son tescilli olduğu kulübe transfer işlemlerinin yapıldığına dair 
bilgi verilmesi 

TBF/ASKF 

b. Transfer Bedeli Dekontu 

İşlem İlgili 

İlk ve Orta öğrenimde nakil yaparak transfer olacak sporcuların eski 
kulüplerine Federasyon tarafından belirlenmiş EK-A’ da yer alan bedelin 
ödenmiş olduğuna dair banka dekontu.  

Kulüp 

c. Tescil Başvuru Belgesi 

İşlem İlgili 

Internet sayfasındaki standart form doldurulur. Kulüp 

Formdaki bilgilerin eksik olup olmadığı ve imzaların kontrolü TBF/ASKF 

d. Tescil Fişi Fotokopisi 

İşlem İlgili 

Sporcunun GSİM tarafından yapılmış tescil fişinin fotokopisi. (Sporcu tescil 
fişinin fotokopisini eski kulübünden alamamışsa bu belge aranmaz.) 

Kulüp 

e. Sporcunun vesikalık ebatlarında renkli fotoğrafı 

İşlem İlgili 

Biri formda yapışık olmak kaydı ile toplam iki adet bir örnek renkli fotoğraf Kulüp 

f. Nüfus Cüzdanı örneği 

İşlem İlgili 

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

Kulüp 

Nüfus cüzdanın noter tasdikli olmaması halinde kulüp tarafından nüfus 
cüzdanının önlü arkalı fotokopisini çektirecek ve teslim aşamasında 
fotokopinin aslının aynı olduğu yetkili tarafından tasdik edilecektir. 

TBF/ASKF 
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SİCİL VE LİSANS PROSEDÜRÜ  

g. Sağlık raporu 

İşlem İlgili 

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

Kulüp 

h. Veli İzin Belgesi  

İşlem İlgili 

Sporcunun başvuru sahibi kulübe transfer tescil olmasına izin verildiğine dair 
sporcunun velisi tarafından noterden alınmış izin belgesi, 

veya 

Federasyon tarafından hazırlanmış matbu Veli İzin Belgesi’nin TBF yetkilisi 
huzurunda sporcunun velisi tarafından imzalanmış olması gereklidir. 

Kulüp 

Veli İzin belgesinin noter tasdikli olmaması halinde teslim aşamasında 
belgenin huzurda imzalanmış olduğu yetkili tarafından tasdik edilecektir. 

TBF/ASKF 

i. Transfer işlemi banka dekontu 

2008 -2009 sezonu için transfer işlemlerinde bedel alınmayacaktır. 

Uyarı  (1)   

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.  

Uyarı  (2)   

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. 
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SİCİL VE LİSANS PROSEDÜRÜ  

C.  Kadro yoğunluğu nedeniyle sporcuların transfer işlemleri, 

a. Transfer hakkına Esas Belgeler 

İşlem İlgili 

Sporcunun lisansının kulübü tarafından ilgili kategori için belirlenmiş tarihe 
kadar vize ettirilmediğine dair sporcunun (sporcu reşit değilse velisinin) yazılı 
başvurusu 

Kulüp 

Sporcunun tescilli olduğu ilde ilgili kategoride ilk hafta maçlarının 
tamamlandığının il temsilcisi tarafından başvuru üstüne not düşülmesi ve 
onayı 

TBF/ASKF 

veya 

İşlem İlgili 

Sporcunun lisansının vize ettirilmesi sonrası, kulübü tarafından vizesinin iptal 
edildiğine dair sporcunun (sporcu reşit değilse velisinin) yazılı başvurusu 

Kulüp 

veya 

İşlem İlgili 

Sporcunun 2007 – 2008 sezonunda iki maçtan daha az oynatılmış olduğuna 
dair sporcunun (sporcu reşit değilse velisinin) yazılı başvurusu 

Kulüp 

Sporcunun 2007 – 2008 sezonunda iki maçtan daha az oynatılmış olduğuna 
dair sporcunun (sporcu reşit değilse velisinin) yazılı başvurusu üstüne GSİM 
tarafından not düşülmesi ve onayı 

Kulüp 

b. Transfer Bedeli Dekontu 

İşlem İlgili 

Sporcunun lisansının kulübü tarafından ilgili kategori için belirlenmiş tarihe 
kadar vize ettirilmediği hallerde sporcuların eski kulüplerine Federasyon 
tarafından belirlenmiş EK-A’ da yer alan bedelin ödenmiş olduğuna dair 
banka dekontu.  

Kulüp 

c. Tescil Başvuru Belgesi 

İşlem İlgili 

Internet sayfasındaki standart form doldurulur. Kulüp 

Formdaki bilgilerin eksik olup olmadığı ve imzaların kontrolü TBF/ASKF 

d. Tescil Fişi Fotokopisi 

İşlem İlgili 

Sporcunun GSİM tarafından yapılmış tescil fişinin fotokopisi. (Sporcu tescil 
fişinin fotokopisini eski kulübünden alamamışsa bu belge aranmaz.) 

Kulüp 
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SİCİL VE LİSANS PROSEDÜRÜ  

e. Sporcunun vesikalık ebatlarında renkli fotoğrafı 

İşlem İlgili 

Biri formda yapışık olmak kaydı ile toplam iki adet bir örnek renkli fotoğraf Kulüp 

f. Nüfus Cüzdanı örneği 

İşlem İlgili 

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

Kulüp 

Nüfus cüzdanın noter tasdikli olmaması halinde kulüp tarafından nüfus 
cüzdanının önlü arkalı fotokopisini çektirecek ve teslim aşamasında 
fotokopinin aslının aynı olduğu yetkili tarafından tasdik edilecektir. 

TBF/ASKF 

g. Sağlık raporu 

İşlem İlgili 

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

Kulüp 

h. Veli İzin Belgesi  

İşlem İlgili 

Sporcunun başvuru sahibi kulübe transfer tescil olmasına izin verildiğine dair 
sporcunun velisi tarafından noterden alınmış izin belgesi, 

veya 

Federasyon tarafından hazırlanmış matbu Veli İzin Belgesi’nin TBF yetkilisi 
huzurunda sporcunun velisi tarafından imzalanmış olması gereklidir. 

Kulüp 

Veli İzin belgesinin noter tasdikli olmaması halinde teslim aşamasında 
belgenin huzurda imzalanmış olduğu yetkili tarafından tasdik edilecektir. 

TBF/ASKF 

i. Transfer işlemi banka dekontu 

Bölgesel Ligde yer alacak takımlar lisans başına 50.- YTL 

Yerel ligler ve alt yapı kategorilerinde 2008 -2009 sezonu için transfer işlemlerinde tescil 
bedeli alınmayacaktır. 

Uyarı    

Sporcuların istemleri ile maçlara çıkmaması bir sezon içerisinde bir kategoride kulübünün 
yapmış olduğu resmi müsabakaların en az ikisinde oynatılmamış gibi değerlendirilmez ve 
transfer hakkı kazanmasına neden olmaz. Kulüpler sporcuların istemleri dahilinde maçlara 
gelmediklerini noter kanalıyla yapılmış tebligat ve tutanaklarla belgelemek zorundadır. 
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SİCİL VE LİSANS PROSEDÜRÜ  

D.  Kulüplerin faaliyet zafiyeti nedeniyle sporcuların transfer işlemleri, 

a. Transfer hakkına Esas Belgeler 

İşlem İlgili 

Sporcunun yaşının uygun olduğu kategoride kulübünün 2008 – 2009 
sezonunda basketbol faaliyetlerine katılmadığı veya katılıp da liglerden ihraç 
edildiği dair GSİM yazısı 

Kulüp 

b. Tescil Başvuru Belgesi 

İşlem İlgili 

Internet sayfasındaki standart form doldurulur. Kulüp 

Formdaki bilgilerin eksik olup olmadığı ve imzaların kontrolü TBF/ASKF 

c. Tescil Fişi Fotokopisi 

İşlem İlgili 

Sporcunun GSİM tarafından yapılmış tescil fişinin fotokopisi. (Sporcu tescil 
fişinin fotokopisini eski kulübünden alamamışsa bu belge aranmaz.) 

Kulüp 

d. Sporcunun vesikalık ebatlarında renkli fotoğrafı 

İşlem İlgili 

Biri formda yapışık olmak kaydı ile toplam iki adet bir örnek renkli fotoğraf Kulüp 

e. Nüfus Cüzdanı örneği 

İşlem İlgili 

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

Kulüp 

Nüfus cüzdanın noter tasdikli olmaması halinde kulüp tarafından nüfus 
cüzdanının önlü arkalı fotokopisini çektirecek ve teslim aşamasında 
fotokopinin aslının aynı olduğu yetkili tarafından tasdik edilecektir. 

TBF/ASKF 

f. Sağlık raporu 

İşlem İlgili 

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

Kulüp 

g. Veli İzin Belgesi (Sadece reşit olmayan sporcular için) 

İşlem İlgili 

Sporcunun başvuru sahibi kulübe transfer tescil olmasına izin verildiğine dair 
sporcunun velisi tarafından noterden alınmış izin belgesi, 

veya 

Federasyon tarafından hazırlanmış matbu Veli İzin Belgesi’nin TBF yetkilisi 

Kulüp 
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huzurunda sporcunun velisi tarafından imzalanmış olması gereklidir. 

Veli İzin belgesinin noter tasdikli olmaması halinde teslim aşamasında 
belgenin huzurda imzalanmış olduğu yetkili tarafından tasdik edilecektir. 

TBF/ASKF 

h. Transfer işlemi banka dekontu 

Bölgesel Ligde yer alacak takımlar lisans başına 50.- YTL 

Yerel ligler ve alt yapı kategorilerinde 2008 -2009 sezonu için transfer işlemlerinde tescil 
bedeli alınmayacaktır. 
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15. Geçici Transfer  

Geçici transfer işlemleri 1 Ekim – 31 Aralık 2008 tarihleri arasında yapılacak ve bu dönem 
içinde aşağıdaki evraklar kabul edilecektir. 

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.  

a. Muvafakatname  

İşlem İlgili 

Sporcunun tescilli olduğu kulübü tarafından verilmiş izin belgesi Kulüp 

b. Federasyon payının ödendiğine dair banka dekontu 

Uyarı: 

Bir sporcu, aynı sezon içerisinde bir kez geçici transfer yapma hakkına sahiptir. 
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16. Geçici 5. Madde kapsamında transfer işlemleri 

a. Transfer hakkına Esas Belge 

İşlem İlgili 

Sporcunun 2007 – 2008 sezonunda tescilli olduğu kulübün hiçbir resmi 
müsabakasında oynatılmadığın dair sporcunun (sporcu reşit değilse velisinin) 
yazılı başvurusu 

Kulüp 

Sporcunun 2007 – 2008 sezonunda iki maçtan daha az oynatılmış olduğuna 
dair sporcunun (sporcu reşit değilse velisinin) yazılı başvurusu üstüne GSİM 
tarafından not düşülmesi ve onayı 

Kulüp 

b. Tescil Başvuru Belgesi 

İşlem İlgili 

Internet sayfasındaki standart form doldurulur. Kulüp 

Formdaki bilgilerin eksik olup olmadığı ve imzaların kontrolü TBF/ASKF 

c. Sporcunun vesikalık ebatlarında renkli fotoğrafı 

İşlem İlgili 

Biri formda yapışık olmak kaydı ile toplam iki adet bir örnek renkli fotoğraf Kulüp 

d. Nüfus Cüzdanı örneği 

İşlem İlgili 

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

Kulüp 

Nüfus cüzdanın noter tasdikli olmaması halinde kulüp tarafından nüfus 
cüzdanının önlü arkalı fotokopisini çektirecek ve teslim aşamasında 
fotokopinin aslının aynı olduğu yetkili tarafından tasdik edilecektir. 

TBF/ASKF 

e. Sağlık raporu 

İşlem İlgili 

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

Kulüp 

f. Veli İzin Belgesi  

İşlem İlgili 

Sporcunun başvuru sahibi kulübe transfer tescil olmasına izin verildiğine dair 
sporcunun velisi tarafından noterden alınmış izin belgesi, 

veya 

Federasyon tarafından hazırlanmış matbu Veli İzin Belgesi’nin TBF yetkilisi 
huzurunda sporcunun velisi tarafından imzalanmış olması gereklidir. 

Kulüp 
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Veli İzin belgesinin noter tasdikli olmaması halinde teslim aşamasında 
belgenin huzurda imzalanmış olduğu yetkili tarafından tasdik edilecektir. 

TBF/ASKF 

Uyarı: 

Sporcular bu haktan bir kez ve yönergenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç ay içinde 
yararlanabilirler. 
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EK – A TRANSFER BEDELLERİ VE FEDERASYON PAYLARI 
 
Bedel Miktar 

a. Yüksek öğrenim hakkı kazanarak transfer olacak sporcuların eski 
kulüplerine ödeyecekleri transfer bedeli 400 .- YTL/Yıl 

b. İlk ve Orta öğrenimde nakil yaparak transfer olacak sporcuların 
eski kulüplerine ödeyecekleri transfer bedeli 150 .- YTL/Yıl 

c. Sporcunun lisansının kulübü tarafından ilgili kategori için 
belirlenmiş tarihe kadar vize ettirilmediği hallerde transfer olacak 
sporcuların eski kulüplerine ödeyecekleri transfer bedeli 

500 .- YTL/Yıl 

d. Bölgesel Lige Geçici Transfer yapacak sporcular için ödenmesi 
gereken Federasyon payı 

Sporcunun 23 yaş altında olması halinde bu bedelin% 50 si ödenir. 

250 .- YTL/Yıl 

e. Erkekler Bölgesel Liginde 27 yaş ve üstü kontenjan sporcu olarak 
lisans çıkaracak 1. 2. 3. ve 4. ü sporcular için Federasyon payı 150 .- YTL/Yıl 

 


