
 

  
YABANCI UYRUKLU BASKETBOLCULARIN TESCİL VE LİSANS İŞLEMLERİ 
                     
Basketbolcudan İstenilen Evraklar 

 
1. TBF Başkanlığı’na hitaben kulübün başvuru dilekçesi 
2. Tescil Başvuru Belgesi (Bilgisayar ortamında doldurulmalıdır) 
3. Veli izin belgesi (GHSİM / TBF) 
4. Sağlık raporu 
5. Öğrenci belgesi 
6. Basketbolcunun ve anne ile babasının ikamet izni kartı fotokopisi 
7. Pasaport fotokopisi  
8. Anne-babanın en az bir kişinin çalışma izninin bulunması, (Anne-babanın herhangi birinin TC vatandaşı olması durumunda 

bu belge istenmez) 
9. Anne-babanın medeni durumunu gösterir belge  

(Evli ise onaylı evlilik cüzdanı fotokopisi veya boşanma durumu varsa velayeti gösterir belge) 
10. Declaration for National Team purposes confirming that the player will be released for national team activities of the 

national federation of origin (Milli Takım Deklarasyon Formu ) 
11. Self Declaration Form (Kişisel Deklarasyon Formu) 

(8 ve 9. maddeler sicillisans@tbf.org.tr e-posta adresinden talep edilmelidir.) 
12. Vatandaşı olduğu Federasyondan Türkiye’de basketbol oynamasına dair yazılı belge  

(Bu yazı TBF tarafından yazılmaktadır) 

Basketbolcunun farklı ülke Federasyonunda basketbol oynayarak lisanslı olması (kayıtlı olması) durumunda kulüplerin 
FIBA Uluslararası (U18) transferi Special Case ile ilgili tüm belgeleri İngilizce diline çevirdikten sonra Federasyona 
iletilmesi zorundadır. 
 
İlgili Talimat Maddesi 
 
Türkiye Basketbol Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı 
 
 
Madde 16 - Yabancı Uyruklu Basketbolcuların Tescil ve Lisans İşlemleri 
 (1) Yabancı uyruklu sporcuların lisans, vize ve transfer işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için ülkemizde yasal olarak fiilen 
ikamet etmeleri veya en az bir (1) yıllık ikamet izin belgesi almaları şarttır. Ülkemizde geçici koruma ve uluslararası koruma 
kapsamında bulunan yabancılar için, Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında düzenlenen kimlik belgesi sahibi kişiler için ikamet 
izni aranmaz. 
(2) Yabancı uyruklu sporcular ile yurt dışı doğumlu Türk vatandaşı sporcuların lisans, vize ve transfer işlemleri, uluslararası 
transfer mevzuatına göre Federasyon tarafından temin edilmiş izin belgesi alındıktan sonra yapılır. 
Madde 17- Reşit olmayan yabancı uyruklu sporcuların lisans, vize ve transfer işlemleri 
(1) 18 yaş altındaki reşit olmayan yabancı uyruklu sporcular için lisans, vize ve transfer işlemi yapılmaz. Ancak; ailevi ve/veya 
özel sebeplerden dolayı ülkemizde ikamet eden 18 yaş altındaki yabancı uyruklu sporcuların lisans, vize ve transfer işlemleri 
yapılabilir. Bir sporcunun bu haktan yararlanabilmesi için; anne veya babasının en az birinin ikamet izin belgesinin bulunması 
kaydıyla ülkemizde bir eğitim kurumunda kayıtlı olması gereklidir. Anne veya babasından herhangi birinin Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olması durumunda çalışma izni aranmaz.  
(2) Kulüpler Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna-
Hersek Cumhuriyetlerinden, 18 yaş altında Türk asıllı en fazla bir (1) sporcu için lisans, vize ve transfer işlemi yaptırabilir.  
(3) Bu kapsamdaki sporcuların işlemleri için istenilen diğer belgelere ilave olarak Federasyon kanalıyla sporcunun lisanslı 
olduğu ülke federasyonundan alınmış ilişiksiz belgesi ve Federasyon muvafakat belgesi de istenir. 
 
 
 
Kulüp İletişim Numarası (zorunlu alan) :  
 
Kulüp e-postası (zorunlu alan)  : 
 
 
 
 
 
 
 
Not :  Basketbolcularla ilgili kararlar TBF Yönetim Kurulu tarafından verilmektedir. 

Kulüplerimiz konuya ilişkin taleplerini ve sorularını sicillisans@tbf.org.tr e-posta adresine iletebilirler. 


