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BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- Bu yönerge, altı ila on yedi yaş gurubu çocuk ve gençlere basketbolu sevdirmek ve
öğretmek, temel basketbol eğitimi vermek, basketbol branşı vasıtasıyla spor yaptırmak ve
içlerindeki yetenekli sporcuları okul ve/veya kulüp takımlarına hazırlamak amacıyla bedelli veya
bedelsiz hizmet vermek üzere Basketbol Okullarının;
a. Kurulmuş Basketbol Okullarının yeterlilik ve güvenilirliklerinin tescili ile tescil aşamasında
ulaşmış oldukları standarttın muhafaza edildiğinin takip edilmesi,
b. Yeni kurulacak olan basketbol okullarının TBF tarafından tescil edilen basketbol okullarının
sahip olduğu ve bu yönergede belirtilen ölçü ve standartlara sahip olarak ve TBF onayı ile
kurulmalarını sağlanması
için gerekli usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge, Basketbol Okullarının kurumsal yapıları ile bu kurumlar altında görev yapan
yönetici, antrenör, monitör, hizmetli ve diğer görevlileri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönerge, Basketbol Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen:
Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon

: Türkiye Basketbol Federasyonunu,

Yönetim Kurulu : Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulunu,
İl Müdürlüğü

: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

Spor Kulübü

: Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş liglerde yer alma hakkı olan spor
kulübünü,

Antrenör

: İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile
tamamlayarak bulunduğu kademe için Federasyondan belge almış olan
kişiyi,

Sezon

: 01 Eylül – 31 Ağustos arasındaki dönemi

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Bölüm – 1
Akreditasyon Programı
Programın Gerekliliği
Madde 5- Henüz yetişmekte ve gelişme çağında olan çocuklarına basketbol ile ilgili temel
bilgilerin en doğru şekilde ve en ideal şartlarda ehil kişilerce verilmesi beklentisiyle
ebeveynleri tarafından kayıt ettirilen genç nesiller için spora atacakları ilk adımlarında
beklentilerinin karşılanamaması kendileri ve ebeveynleri için hayal kırıklığına neden olacaktır.
Spora hizmet eden kişi ve kurumlar olarak en hassas dönemlerinde sporla yeni tanışan
çocukların ve çocuklarının her açıdan sağlıklı gelişmesi için fedakârlıktan kaçınmayan
ebeveynlerin beklentileri paralelinde hizmet verilebilmesi hedefiyle bu amaçla kurulmuş
basketbol okullarının yeterlilik ve güvenilirliklerinin basketbol branşındaki faaliyetlerde tek
yetkili kurum olarak Federasyon tarafından görevlendirilmiş yetkililerce denetlenmesi ve
denetlemeler sonunda gerekli koşulları sağlayan Basketbol Okullarının tescil edilmesi
zorunludur.
Programın Temel Hedefleri
Madde 6 - Basketbol Okulları Akreditasyon programının temel hedefi basketbol ile ilk kez
tanışan genç sporcuların bu spor branşının yapılması için belirlenmiş ehil eğitmen, teknik
teçhizat, malzeme ve ortam koşullarının kabul edilebilir minimum seviyede sunulması, doğru
örneklerin takdir ve teşvik edilmesiyle mevcutların ve yeni kurulacak olanların sağlıklı bir
işletme modeli oluşturmasının ve bu yönergede belirtilen kurallara sadık kalınarak
kurulmasının sağlanmasıdır.
Spora yeni başlayan geçlerimizin ehil eğitmenler tarafından, yeterli malzemeyle ve ideal
şartlarda basketbolu öğrenmesinin ilk hedef olduğu Basketbol Okulları için programın
uygulanmasının ikinci temel hedefi ise kulüpler, milli takımlar ve basketbol endüstrisinin diğer
kanallarını besleyen kurumlar olarak konumlanmasıdır. Bu nedenle Türkiye'deki basketbol
okulu veya kursu adı altında faaliyet gösteren işletmelerin TBF şemsiyesi altında bir araya
getirilmesi ve veri bankasının oluşturulması programın hedefleri içinde yer almaktadır.

Bölüm – 2
Akreditasyon Süreci
Başvuru
Madde 7 – Spor kulüpleri veya sosyal amaçlı kurulmuş dernekler, sportif faaliyetlerde
bulunmak üzere kurulmuş tüzel yapıya sahip şirketler veya sivil toplum örgütleri(vakıf vb.)
basketbol okulu açabilirler ve TBF akreditasyonu için başvurabilirler. Gerçek kişiler tarafından
basketbol okulu açılamaz.
TBF akreditasyonu almak isteyen kurum veya kuruluşlar aşağıdaki belgelerle birlikte
başvuruda bulunacaklardır.
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a. Şirket kuruluşunun yer aldığı ticarete sicil gazetesinin veya dernek tüzüğünün veya
vakıf senedinin fotokopisi. (TBF/SGM tarafından tescilli spor kulüplerinden kuruluş ve
iştigal ile ilgili her hangi bir belge istenmez. Bir bedel karşılığı hizmet vermek üzere
basketbol okulu kuracak tescilli spor kulüplerinden meri mevzuat kapsamında mali
yükümlülüklerini yerine getirecekleri belgeler istenir.)
b. Basketbol okuluna kayıt edilen sporculardan aidat, kurs ücreti veya katılım/katkı payı
alınması halinde karşılığında verilecek makbuz, fatura, tahsilat fişi gibi belgelerin
doldurulmamış nüshasının örnek fotokopisi, (Her hangi bir ücret talep edilmeksizin
hizmet verecek basketbol okulları bu durumu yazı ile beyan edeceklerdir)
c. Basketbol okulu faaliyetlerinin sürdürüleceği spor tesisine ait mülkiyet belgesi veya
kullanıma esas kira sözleşmesinin fotokopisi, (Salon kira bedeli ile ilgili bölümler
kapatılabilir.)
d. Spor tesisinin tüm kullanım alanların ile birlikte (Oyun sahası, soyunma odası, WC,
duş, sporcu yakınları için bekleme alanları vb.) yerleşim resimleri, acil çıkış ve yangın
tahliye planı,
e. Tesis ön bilgi formu (EK-1)
f.

Basketbol okulu yönetim şeması, yönetim kadrosunda yer alan yöneticilerin, yetki ve
sorumlulukları ile birlikte tüm iletişim bilgileri (EK-2)

g. Basketbol okullarında görev yapacak antrenörler için doldurulmuş bilgi formları (EK-3)
h. Tanıtım unsurlarının (broşür, afiş, katalog ve diğer reklam unsurları) bir örneği ya da
taslak çalışma örneği
i.

Akreditasyon başvuru bedeli banka dekontu.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Denetim
Madde 8 – Başvurular, gerekli belgelerle birlikte bir dosya halinde Federasyona yazılı olarak
yapılır. Yapılan başvurular Federasyon tarafından oluşturulan bir kurul tarafından ön
değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme sonucunda istenen belge ve bilgileri eksiksiz
sunduğu görülen ve aranan standartları sağlayacağına kanaat getirilen basketbol okulu
yöneticileri ile iletişime geçilerek yerinde denetim için süreç başlatılır.
Yapılan ön değerlendirmede dosyası eksik olan ve/veya standartları sağlamayacağı
kanaatine varılan başvuru dosyaları iade edilir. Her hangi bir nedenle iade edilen dosyalar 15
gün içinde eksikliklerinin tamamlanması halinde tekrar ön değerlendirmeye alınır.
Eksikliklerin ön görülen süre içinde tamamlanmaması halinde başvuru süreci iptal edilir ve
başvuru harcı geri ödenir. Bu şekilde iade edilmiş dosyalar için bir sene içinde tekrar süreç
başlatılmaz. Verilen bir yıllık süre sonunda yönergede belirtilen koşulları yerine getirip
Akreditasyon Programına başvuru yapmayan basketbol okulları hakkında kanuni işlem
başlatılır ve faaliyetine son verme süreci başlatılır.
Ön değerlendirme sonrasında denetim kararı alınan basketbol okullarının tesis standartları,
sporculara sağlanan malzeme imkânları, sağlık, temizlik ve emniyet koşulları Federasyon
tarafından atanacak yetkili veya yetkililerce yerinde tetkik edilir. Yerinde yapılacak fiziki
tetkiklerin yanında basketbol okulunu temsil eden yönetici ve antrenörlerin kişilikleri,
yeterlilikleri, geçmişte yaptıkları işler, etik ve mesleki açıdan haklarında oluşan kanaat de
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dikkate alınmak üzere, gerekli görülürse bu kişilerle yüz yüze görüşmeler yapılır.
Yerinde yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda hazırlanan değerlendirme raporu kurul
tarafından incelenir ve gerekli koşulları sağlamış kuruluşlara TBF logosu ve ‘TBF ONAYLI
BASKETBOL OKULU’ ibaresi kullanma izni verilerek akreditasyon süreci tamamlanır.
Akreditasyon Geçerlilik Süresi ve Ara Denetimler
Madde 9 – TBF akreditasyonunun geçerlilik süresi bir yıldır. İki yıl arka arkaya akreditasyon
alan okullara müteakip yıllar için ikişer yıllık sürelerle akreditasyon verilir.
Federasyon akreditasyon geçerlilik süresi içinde, kendi inisiyatifi veya bünyesinde yer alan
sporcu velilerinin şikâyetlerinde artış olması ve/veya farklı kişiler tarafından çeşitli
dönemlerde şikâyetlerde bulunulması durumunda haberli veya habersiz ara denetimler
yapabilir.
Yapılan denetimlerde aranan koşulların kaybolmuş olması veya yapılan şikayetin geçerli
bulunması halinde aksaklıkların giderilmesi için uyarı yapılır. Verilen süre içerisinde
aksaklıkların giderilmemesi halinde verilen akreditasyonun geçerliliği iptal edilir. Her hangi bir
nedenle akreditasyon geçerliliği iptal edilen kurum ve kuruluşların başvuruları bir yıl süreyle
değerlendirmeye alınmaz.
Bölüm – 3
Akreditasyon Değerlendirme Kurulu
Kurulun Oluşumu ve Çalışma Esasları
Madde 10 – Kurul, Federasyon Genel Sekreteri başkanlığında en az 4 en fazla 8 üyeden
oluşur. Kurul, üyeler arasından başkan yardımcısı ve sekreter belirler. Başkanın bulunmadığı
toplantılarda başkan yardımcısı başkanlık görevini üstlenir. Federasyon Başkanı, gerekli
gördüğü hâllerde kurul toplantılarına katılır ve kurula başkanlık eder.
Kurulda, Federasyon çalışanlarının yanında Basketbol Kulüpleri Derneği ve Basketbol
Okulları Birliğinden temsilciler yer alır.
Kurulun görev süresi Türkiye Basketbol Federasyonunun görev yaptığı bir seçim dönemi ile
başlayan 4 yıllık süredir. Federasyon Başkanı gerekli gördüğü hallerde mevcut üyelerde
değişiklik yapabilir.
Kurul, başvuruların yoğunluğuna bağlı olarak belirleyeceği takvime göre toplanır. Kurul
mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır, kararlar ise toplantıda bulunanların salt
çoğunluğu ile alınır, karar nisabında eşitlik olur ise başkanın oyu iki olarak sayılır.
Görev ve Sorumluluklar
Madde 11 – Akreditasyon Değerlendirme Kurulunun görevleri şunlardır;
a. Basketbol Okulları ile ilgili temel ilke ve standartları saptamak,
b. Akreditasyon için yapılacak başvuruların ön değerlendirmesini yapmak, değerlendirme
sonucuna göre yerinde tetkik programını belirlemek veya yetersiz görmesi halinde
eksiklerin tamamlanması için dosyayı iade etmek,
c. Yerinde tetkik yapacak kişileri belirlemek, gerekli eğitimleri vermek ve tetkik veya dönem
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içi denetimler için görevlendirme yapmak,
d. Yapılan tetkik ve denetimler sonrası hazırlanan dosyaları incelemek, yeterli olduğu
görülen basketbol okullarını akredite etmek, yetersiz bulunanlarının başvurularına esas
gerekçeleri hazırlamak ve dönem içi denetimlerde kusurlu davranışlar tespiti halinde
gereken uyarıları yapmak veya akreditasyonu iptal etmek.
e. Akredite olmuş basketbol okulları için sağlanacak hak ve avantajları belirlemek ve
bunların gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak,
f. Akredite olmuş basketbol okullarında görev yapacak antrenörler için eğitimler planlamak
ve bunları Eğitim Kurulu ile koordineli olarak organize edilmesini sağlamak,
g. Basketbol okullarının kayıtlarını tutmak, bilgileri toplamak ve işlemek,
h. Akreditasyon başvuru bedeli ve denetim için görevli personelin özlük haklarını belirlemek,
Bölüm – 4
Akredite Basketbol Okulları
Akredite Olabilecek Basketbol Okulları
Madde 12 – Spor kulüpleri veya sosyal amaçlı kurulmuş dernekler, sportif faaliyetlerde
bulunmak üzere kurulmuş tüzel yapıya sahip şirketler veya sivil toplum örgütleri(vakıf vb.)
tarafından günün belirli saat dilimlerinde sadece basketbol eğitimi vermek üzere açılan
basketbol okulları akredite olabilirler.
Basketbol Okulu ile birlikte başka spor dallarında da faaliyette bulunan kulüp ve kuruluşların
yalnızca “Basketbol Okulları” faaliyeti TBF tarafından akredite edilerek onaylanır.
Kuruluşların diğer faaliyetlerinde “TBF Akreditasyon Onayı, Sertifikası, Belgeleri ve Tanıtım
Malzemeleri ” kullanılamaz.
Kuruluşlar, ulaşım, beslenme, konaklama, sağlık vb. başka standartları ve koşulları
gerektiren uzun süreli yatılı kamp faaliyetlerinde de TBF Basketbol Akreditasyon Onay,
Sertifika Belge ve Tanıtım Malzemelerini kullanamazlar
Akredite Basketbol Okulları Standardı
Madde 13 – Basketbol okullarının TBF Akreditasyonu alabilmesi için idari, teknik donanım,
sporculara sağlanan imkanlar ve güvenlik hususlarında aşağıda yer alan standart ve
koşulları sağlaması gereklidir.
A. İdari
(i)

Basketbol Okulu ile oyuncu, veli ve üçüncü kişilerin irtibatını sağlayacak telefon,
bilgisayar, internet bağlantısı, faks gibi iletişim araçlarına haiz bir ofis veya irtibat
bürosu bulunmalıdır. Bu irtibat bürosu, faaliyetlerin yürütüldüğü spor tesisinin içinde
veya dışında da olabilir.

(ii)

Veliler hafta içi mesai ve okul çalışma saatlerinde organizasyon yetkilisine kolayca
ulaşılabilecekleri iletişim sistemi sağlanmış olmalıdır.

(iii) Basketbol okulları bünyesinde kayıtlı tüm sporcuların kayıtlarını tutacak ve
arşivleyecektir. Okula kayıtlı tüm sporcuların TBF bilgi işlem sistemine kayıt ettirilmiş
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ve TBF kimlik kartına sahip olmaları gereklidir.
(iv) Basketbol Okulunun bir web sitesi ve genel e-posta adresi bulunacaktır.
(v)

Sporcu velilerinin bekleyebileceği ve ihtiyaçlarını karşılayabileceği yeterli hijyen ve
konfora haiz bir alan bulunmalıdır. Sporcular ve gerektiğinde velilerin kullanımı için
en az bir adet su pınarı veya benzeri yöntemle içme suyu imkanı sağlanmalıdır.
Sağlanan imkanın ücreti mukabili veya ücretsiz yapılması okul yönetimine aittir.

(vi) Tesis binası ve salon içi bakımlı, varsa tribün temiz ve her an kullanıma hazır
olmalıdır.
(vii) Çalışmalar, ilgili sezon için vizesi yapılmış Federasyon lisansına sahip antrenörler
tarafından yaptırılacaktır. Antrenör Adayı” olarak belirlenen ve yetiştirilen genç
antrenör adayları sorumlu görev verilmeksizin lisanslı antrenörlerin yanında ve baş
antrenörün sorumluluğunda sahada bulunabilirler, Bu antrenör adaylarının 1 yıl
içinde TFB antrenör kurslarına gönderilmesi ve antrenör belgesi almaları sağlanır.
(viii) Antrenörler çalışmalarda tek tip ve spor yapmaya müsait kıyafet giymek zorundadır.
B. Teknik Donanım
(i)

Çalışmaların kapalı sahalarda yapılıyor olması halinde salon içi aydınlatma en az
800 lümen olması gereklidir.

(ii) Kapalı sahalarda yapılan çalışmalarda salon için havalandırma yeterli seviyede
olmalı, kış aylarında kullanılmak üzere çalışır durumda ısıtma sistemi bulunmalıdır.
Ortam sıcaklığı 16 0C değerinden düşük olamaz.
(iii) Oyun sahası zemini basketbol oynamaya elverişli, sporcu sakatlanmaları ve yere
düşüldüğünde yaralanmalarına sebep olmayacak düzeyde pürüzsüz, tümsek, çukur
ve kırık gibi olumsuzluğu bulunmayan malzemeden mamul olmalıdır. Zeminde
basketbol saha çizgileri uluslararası standart şekilde ve görünür durumda olacaktır.
(iv) Sporcuların üstlerini değiştirebilecekleri yeterli hijyen şartlarında, üstlerini
değiştirirken kullanacakları oturma yerleri olan ve elbiselerini asabilecekleri
soyunma dolapları veya askıları bulunan, hırsızlığa karşı tedbir alınmış soyunma
odaları bulunmalıdır.
(v) Çarpma levhaları, çember, file ve taşıyıcı aksam uluslararası oyun kurallarında
belirtilen ölçü ve standartta, taşıyıcı aksamın ise yaralanmalara karşı yumuşak
malzeme ile kaplı olması gereklidir.
C. Sporculara Sağlanacak İmkânlar
(i)

Her sporcuya bir top düşecek şekilde planlama yapılmalı, sporcuların yaş gruplarına
uygun olarak 3, 5, 6 ve 7 numara toplar bulunmalıdır. Salonda ve açık sahada
oynanan basketbol toplarının farklı olmasına özen gösterilmelidir.

(ii) Her sporcunun organizasyonu temsil eden ve basketbol oynamaya elverişli tek tip
kıyafet veya forma ile çalışmalara katılması ve çalışmalarda basketbol için uygun
ayakkabı giymesi sağlanmalıdır.
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(iii) Maç ve/veya takım halinde yapılacak çalışmalarda takımların ayırt edilebilmesi için
giyilmek üzere çift taraflı forma veya farklı renklerde maç yeleği kullanıma hazır
bulundurulmalıdır.
(iv) Sahada yapılan fiili basketbol eğitimleri en az 2 antrenör nezaretinde ve en fazla 20
sporcunun katılımı ile yapılmalıdır.
D. Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri
(i)

Tesis içinde ve çalışmaların yapıldığı alanda veya kolay ulaşılabilir yerde acil çıkış
kapıları ve herkes tarafından kolayca fark edilebilecek yönlendirme levhaları
bulunacaktır. Acil çıkış kapıları kesinlikle kilitli tutulmayacaktır.

(ii) Tesiste gerekli test ve denetimleri yapılmış, yangın söndürme cihazı bulunmalı ve
kullanıma uygun olmalıdır.
(iii) Sporcuların yaralanmalarını önlemek maksadıyla çalışma alanın çevresindeki
duvarlar, kirişler ve sivri köşeler uygun yüksekliğe kadar yumuşak ve renkli bir
malzeme ile kaplı olmalıdır.
(iv) İçinde Federasyon Sağlık Kurulu tarafından belirlenmiş malzeme ve ilaçlar bulunan
ilk yardım çantası saha içinde ve kolay ulaşılabilir mahalde bulunmalıdır.
(v) Tesis içinde gerekli durumlarda kullanılmak üzere yeterli miktarda buz, soğutucu
paket ya da soğutucu sprey hazır tutulmalıdır.
(vi) Acil durumlarda kullanılmak üzere içinde en yakın hastane adresi, ulaşım krokisi ve
ambulans çağrı telefonları olan kart ve sporcuların genel bilgilerini içeren formların
bir kopyası çalışma sahasında bulundurulacaktır.
Akredite Basketbol Okulları Hak ve Kazanımları
Madde 14 – Yapılan ön değerlendirme ve yerinde tetkik sonrası oluşturulacak raporun
Akreditasyon Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmesi ve olumlu görülmesi halinde
başvuru yapan basketbol okulu “TBF ONAYLI BASKETBOL OKULU” olarak akredite edilir.
Akredite edilmiş basketbol okullarına aşağıda belirtilen haklar sağlanır.
a. Akredite edilmiş basketbol okullarına bu durumlarını belirten TBF onay sertifikası
verilecektir. Okullar bu sertifikayı resmi yazışmalarında referans olarak gösterebilecek
ve/veya TBF logosu ile birlikte çeşitli tanıtım mecralarında kullanabilecektir.
b. Akredite okullar Federasyon internet sitesinden ilan edilecek ve ilgili bölümlerden
kendi sayfalarına link verilecektir.
c. Federasyon tarafından tanınmış ve akredite olmuş okullar başta Milli Eğitim Bakanlığı
olmak üzere çeşitli resmi kurum ve kuruluşlara tanıtılacak, okul salonlarından
yararlanabilmeleri için ilgili bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulacaktır.
d. Bu okullarda görev yapan antrenörler için özel gelişim kampları ve seminerleri
düzenlenecektir. Ayrıca bu konuda hazırlanmış eğitim dokümanları ücretsiz olarak
dağıtılacaktır.
e. Arzu eden okullara çalışma yapılan tesis ve salon içinde kullanılmak üzere TBF
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bayrağı ve akredite olduğunu gösterir özel banner asma hakkı verilecektir.
f.

Basketbol okulları sektörünün basketbol kamuoyu, aileler ve gençler tarafından doğru
algılanması, eğitimin önemli bir destek unsuru olduğunun kabul edilmesi ve TBF
onaylı okulların öncelikli olarak tercih edilmesi için Federasyon tarafından halkla
ilişkiler çalışmaları yapılacaktır.

Akreditasyonun İptali
Madde 15 – Basketbol okulları, çocukların ve ailelerin -çoğunlukla- basketbol sporuyla ilk kez
tanıştıkları ve spor kültürüyle ilgili temel alışkanlıkları edindikleri yerlerdir. Federasyon, Türk
sporuna ve Türk toplumuna nitelikli basketbolcular ve kaliteli insanlar yetiştirecek en önemli
kaynaklardan biri olarak gördüğü basketbol okulları sektöründe etik davranan/yaşayan
insanların takdir edilmesi ve örnek gösterilmesi yoluyla, etik davranan yönetici, antrenör ve
çocukların artmasının sağlanması konusuna büyük bir hassasiyetle yaklaşmaktadır. Eğitim
alan çocuklara kötü örnek teşkil edecek davranışlar sergilenmesi, kişiliklerini zedeleyici
tarzda konuşmalar ve hakaretler, küfür ve dayak gibi kabul edilemez davranışlar, sporcu
velilerine karşı kaba ve aldatıcı yaklaşımlar, sektörde yer alan diğer kuruluşlarla kasıtlı ve
kötü ilişkilerin yaşanması halinde onay iptal edilecektir.
Gerekli standartlara sahip olduğunu göstererek TBF onayı almış bir basketbol okulunun,
onayın geçerli olduğu 1 yıl içerisinde standartlarında, hizmet kalitesinde, müşteri
memnuniyetinde, etik değerlerle ilgili yaklaşımında olumsuz anlamda bir değişiklik olması
durumunda kendilerinden bilgi istenecek; olumsuzluğun düzelmemesi durumunda ise onayın
iptal edilir veya yılsonunda tekrar yenilenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler
Yönergede Yer Almayan Hususlar
Madde 16 - Bu yönergenin uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu yönergede bulunmayan
hallerde; sorunların çözümü Akreditasyon Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Başkanın onayı
ile sağlanır.
Kazanılmış Haklar
Madde 17 – Daha önce akreditasyon programına başvurup onay almış basketbol okullarının
kazanılmış hakları saklı olup yeni yapacak başvurularda bu haklar dikkate alınır.
Yürürlük
Madde 18 Bu yönerge Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu onayından sonra
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19 - Bu yönerge hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu yürütür.
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