TURKiYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU
SPORCU LisANS, ViZE VE TRANSFER T ALiMATI
BiRiNCi BOLUM
Amae, Kapsam, Dayaoak, Tammlar
Ama~
MADDE

1- (1) Bu Talimatm amacr Turkiye Aticihk ve Avcilik Federasyonu
biinyesindeki spor dah faaliyetlerine ve yansmalanna katilacak olan sporculann 1isans, vize

ve transferi ile ilgili i~ve islemlere iliskin usul ve esaslan belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Talimat, Tiirkiye Aticihk ve Avcihk Federasyonu biinyesindeki
spor dah faaliyetlerine ve yansrnalanna katilacak olan sporculann lisans, vize ve transferi ile
ilgili i~ ve islemlere iliskin usul ve esaslan kapsar.
Dayaoak
MADDE 3- (1) Bu Talimat, 14112/2019 tarihli ve 30978 sayih Resmi Gazetede
yayimlanarak yururluge giren Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yonetmeligine dayanilarak
hazirlanrmstir.

Tammlar
MADDE 4- (1) Bu Talimatta gecen;
a) Bakan: Genclik ve Spor Bakamru,
b) Bakanhk: Genclik ve Spor Bakanhgim,
c) Donusum islemi: Sporcu lisansmda yer alan lisans tiiriiniin ferdi lisans veya kuliip
lisansi olarak degistirilmesini,
9) Federasyon: Aticihk ve Avcihk Federasyonunu,
d) n mtidtirltigtl: Genclik ve spor il mudurlugunu,
e) Ilce mudurlugu: Genclik ve spor ilce mudurlugunu,
f) llisiksiz belgesi: Muvafakat bedelinin odenmesi iizerine, sporcunun mevcut kuliibii
ile iliskisinin kesildigini tevsik eden ve il mudurlugu tarafindan onaylanan belgeyi,
g) Muvafakat bedeli: Sporcu ile transfer eden kuliip arasmdaki sozlesmede veya
Federasyon tarafmdan belirlenen ve sporcunun mevcut kuliibiiyle iliskisini kesebilmesi icin
kuliibe odenen iicreti,
g) Muvafakat belgesi: Sporcunun, mevcut kuliibii ile iliskisinin kesildigini tevsik eden
onayh belgeyi,
h) Saghk raporu: Spor yapmaya ve yansmalara katilmaya elverisliligi tevsik eden
belgeyi,
1) Sezon: 1 Ocak-31 Arahk donemini kapsayan tarih arahgiru,
i) Spor kuliibii: Bakanlik tarafmdan spor kuliibii olarak tescili yapilan dernegi,
j) Sporcu: Lisans verilen kisiyi,
k) Sporcu lisansi: Sporcunun, spor dab faaliyetlerine ve yansrnalara katilabilmesine
imkan veren izin belgesini,
1) Talimat: Turkiye Aticihk ve Avcihk Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer
Talimatim,
m) Transfer: Sporcu lisansmda yer alan kuliip adi kaydmm baska bir kuliip adina
degistirilmesi islemini,
n) Transfer sozlesmesi: Sporcu ile transfer eden kuliip arasmda yapilan sozlesrneyi,
0) Vize: Sporcunun, ilgili sezon icin Federasyon faaliyetlerine katilabilmesine imk~=--..
veren izin islemini,
~: ",/1'.:;.~
ifade eder.
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ndxct BOLUM
Sporcu Lisansi ve Dijnii~iim Islemleri
Sporcu lisansi
MADDE 5- (1) Aticihk ve avcihk spor dalmda sporcu lisansi sahibi olabilmek icin
asagidaki sartlar aranir;
a) 9 ile 90 yas arahgmda bulunmak,
I) Belirlenen yas smmru tamamlarms olmak,
(2) Lisans basvurusu asagidaki belgelerle birlikte il ve ilce mudurlugune yapihr;
a) Spor yapmaya ve yansmalara katilmaya elverisliligini gosteren saghk raporu,
b) 18 yasmdan kucukler icin velilvasi yazih izin belgesi (Ek -1),
1) Veli izin belgesi, e-Devlet uzerinden de duzenlenebilir.
e;)Ferdi lisans icin 2 adet guncel vesikahk fotograf,
d) Kulup lisansi icin 3 adet guncel vesikahk fotograf,
e) Kulup lisansi icin kulupten alman ve sporcunun kuluple iliskisini gosteren belge
(Ek-2)
Sporcu lisansi islemleri
MADDE 6- (1) Sporcu lisansma sahip olmak isteyenler, 5 inci maddede yer alan
sartlan tasimak kaydiyla il/ilce mudurluklerine basvururlar. Basvuru sartlanm tasiyan ve
gerekli belgeleri ibraz eden kisilerin sporcu lisansi kayitlan yapihr,
(2) Sporcu lisansi il/ilce mudurlukleri tarafmdan duzenlenir.
Sporcu lisansr dijnii~iim islemlerl
MADDE 7- (1) Sporcu lisansmm ferdi lisans veya kulup lisansi olarak duzenlenmesi
esas olup, asagida belirlenen kurallar dahilinde kulupten ferdiye, ferdiden kulube
donusturulebilir.
a) Adma ilk defa ferdi sporcu Iisansi duzenlenen bir sporcu, hie; beklemeksizin sporcu
lisansim kulup lisansma donusturebilir.
b) Kulilp lisansma sahip sporcular, musabakalara katilmis olsalar bile her zaman
kulubunden aynlarak, kulubun muvafakati ile ya da muvafakati yoksa muvafakat bedelini
odemek sartryla, kulup lisanslanru ferdi lisansa donusturebilirler.
c) Kulup lisansmi ferdi lisansa donusturdukten sonra Iisansim tekrar kulup lisansma
donusturmek isteyen sporcular, 0 sezon bitmeden donusum islemi gerceklestiremezler,
(2) Donusum islemleri il ve ilce mudurlukleri tarafmdan yapihr.

U<;UNCU BOLUM
Vize ve Transfer

Islemleri

Vize
MADDE 8- (1) Sporcunun, aticihk ve avcihk spor dah faaliyetlerine ve yansmalanna
katilabilmesi icin lisansmi ilgili sezonda vize ettirmesi gerekir.
(2) Vize isleminin yapilmasi icin sporcunun, spor yapmaya ve yansmalara katilmaya
saghk yonunden engel bir durumunun olmadigma dair yazih beyaru ahrur (Ek-3)
(3) Vize islemleri, Bakanhk tarafmdan bilisim sistemi uzerinden yapihr.
(4) Vize islemlerine iliskin ucretler (Ek-4) cetvelde yer ahr.
Transfer
MADDE 9- (1) Sporcunun baska bir kulup adma aticihk ve avcihk spor dah
faaliyetlerine veya yansmalanna katilabilmesi icin transfer islemi yapilmasi gerekir. Transfer
islemi sporcu lisansi belgesinin transfer eden kulubu adma yenilenmesi ile tamamlamr.
(2) Bir sezonda bir kez transfer islemi gerceklestirilebilir.
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(3) Sporcunun, transfer eden kuliip ile transfer sozlesmesi (Ek-5) imzalamasi ge~:~~;i~~;~~
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(4) Transfer islemlerine iliskin ucretler (Ek-6) cetvelde yer ahr.
(5) Transfer islemi icin sporcunun spor yapmaya ve yansrnalara katilmaya saghk
yonunden engel bir durumunun olmadigma dair yazih beyaru ahmr.
(6) Transfer islemi, Bakanhk tarafmdan bilisim sistemi aracihgryla gerceklestirilir.
DORDUNCU BOLUM

Transfer Tiirleri ve Istenecek Belgeler
Olagan transfer
MADDE 10- (1) Sporcu; mevcut spor kulubunden muvafakat belgesi (Ek-7) almasi,
transfer yapacagi sezonda milli yansmalar ve milli takim secmeleri haric resmi yansmalarda
fiilen mevcut kulubunu temsilen yer alrnadigina dair il mudurlugu ve Federasyondan onayh
taahhutname (Ek-8) vermesi ve transfer eden kulup ile sozlesme imzalamasi sartiyla her
zaman transfer islemi gerceklestirebilir.
a) Muvafakat bedeli mevcut kulube odenir. Kulupler, verdikleri muvafakat belgesine
hangi kulup icin muvafakat verildigi serhini koyamaz.
b) Kulup lisansmm 0 sezon icin vize edilmis olmasi ve sporcunun musabaka listesinde
admm bulunmasi transfer islemi gerceklestirmesine engel degildir.
c) Kuliibiin muvafakatiyle transferde asagidaki belgeler istenir:
1- 18 yasmdan kucuk olanlar icin veli/vasi izin belgesi,
2- Muvafakat be1gesi,
3- Taahhiitname.
(2) Sporcu; mevcut spor kulubunden muvafakat belgesi almadan veya iki yilhk
bekleme siiresini tamamlamadan baska bir kuliibe transfer islemi gerceklestiremez, Ancak,
kulubunun iki sezon ust iiste spor dah faaliyetlerine katilmamasi veya sporcu lisansmm iki
sezon ust iiste vize edilmemesi halinde transfer yapacagi sezonda milli yansmalar ve milli
takim secmeleri haric resmi yansmalarda fiilen mevcut kuliibiinii temsilen yer almadigina dair
il mudurlugu ve federasyondan onayh taahhutname vermek ve il mudurlugunden ilisiksiz
belgesi almak sartiyla transfer islerni gerceklestirebilir. Bu durumda mevcut kulubun
muvafakati aranmaz ve mevcut kuliibe muvafakat bedeli odenmez.
a) Kuliibiin muvafakati olmadan gerceklestirilecek transferde asagidaki belgeler
istenir:
1) 18 yasmdan kucukler icin veli/vasi izin belgesi,
2) Taahhiitname,
3) Ilisiksiz be1gesi.

istisnai transfer
MADDE 11- (1) Kulubun tescilli oldugu ilin disinda bir ildeki, yuksekogretim
kurumunda ogrencilik hakktm kazanan ya da yatay gecis yaparak bu ogretim kurumlarma
kesin kayit yaptiran sporcu, mevcut kulubunun muvafakatine bakilmaksizm muvafakat
bedelinin kulubune odendigine dair dekontu ibraz etmesi, iI mudurlugunden ilisiksiz belgesi
almasi ve transfer eden kulup ile sozlesme imzalamasi sartiyla yuksekogretim kurumunun
bulundugu ildeki bir kulube transfer islemi gerceklestirebilir. Bu hukum kapsammda
gerceklestirilen transfer islemlerinde taahhiitname aranmaz. Uzaktan ogretim veren egitim
kurumlarmda bu fikra hukmu uygulanmaz.
a) Transfer islemi, yuksekogretim kurumuna kesin kayit tarihinden itibaren 6 ay
icerisinde tamamlanmak zorundadir,
b) Sporcu, bu fikra kapsammda bir yil siireyle yalmz bir kez transfer islemi
gerceklestirebilir.
'-!"
c) Sporcu, yuksekogretim kurumundan kendi istegi ile kayit sildirerek ilisik " (!i.j'i'~,\,!'
tarihten itibaren bir yil gecmeden ve kulubunun iznini almadan transfer islemi yapam.: '.;;,~.:
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9) Yuksekogretim kurumunda ogrencilik hakki kazarulmasi veya yatay gecis yaparak
bu ogretim kurumlarma kesin kayit yaptmlmasi suretiyle gerceklestirilecek transfer
islemlerinde asagidaki belgeler istenir;
1) Kesin kayit veya yatay gecis yapildigma dair beIge,
2) Ilisiksiz belgesi,
(2) ilk ve orta ogretim ogrencilerinden, ilk ve orta ogretime giris smavlan sonucunda
veya velisi/vasisinin emekli olmasi, naklen atanmasi, is degisikligi yapmasi ve benzeri
durumlarda, bulundugu ilden baska bir ilde ikamet etmek zorunda kalan sporcu, mevcut
kuliibiiniin muvafakatine bakilmaksizin Federasyonca belirlenecek olan muvafakat bedelinin
kuliibiine odendigine dair dekontu ibraz etmesi, il mudurlugunden ilisiksiz belgesi almasi ve
transfer eden kuliip ile sozlesme imzalamasi sartiyla, yeni kayit yaptrrdigi ogretim kurumunun
bulundugu ildeki bir kulube transfer islemi gerceklestirebilir.
a) Sporcu, bu fikra kapsammda bir yil siireyle yalruz bir kez transfer islemi
gerceklestirebilir.
b) ilk ve orta ogretim ogrencilerinin il degisikligi nedeniyle gerceklestirebilecegi
transfer islemlerinde asagidaki belgeler istenir;
1) Kesin kayit yaprldigma dair beIge,
2) Ilisiksiz belgesi,
3) Velinin veya vasinin is durumu degisikligini gosterir beIge,
4) Velinin veya vasinin ikametgah durumunu gosterir belge.
Kultibtin veya ancihk ve avcihk spor dab tescillerinin iptali halinde donu~um
islemi
MADDE 12- (l) Kuliip tescilinin veya kuliibiin nezdindeki aticihk ve avcihk spor
dalma iliskin tescilinin iptal olmasi halinde kuliip lisansi kendiliginden ferdi lisansa donusur,
(2) Kuliip tescilinin veya kuliibiin nezdindeki aticihk ve avcihk spor dahna iliskin
tescilinin iptal olmasi halinde sporcular, sezon sonunu beklerneden ferdi lisanslanm kuliip
lisansma donusturebilir. Bu durumda rnuvafakat belgesi ve taahhiitname aranmaz.

BE~iNCi BOLUM
Vatandashk

Durumuna

Gore Sporcularm

Islemleri

Yabanci uyruklu sporculara iIi~kin islemler ve istenecek belgeler
MADDE 13- (1) Yabanci uyruklu sporculann Iisans, vize ve transfer islemlerini
gerceklestirebilmesi icin iilkemizde yasal olarak fiilen ikamet etmeleri veya en az 1 yilhk
ikamet izin belgesi almalan sarttir,
(2) Kuliipler bir sezonda, en cok 2 yabanci uyruklu sporcu ile lisans, vize ve transfer
islemi gerceklestirebilir,
(3) Yabanci uyruklu sporculann Iisans islemleri sezon icerisinde her zaman yapilabilir,
(4)Yabancl uyruklu sporcularm transfer eden kuliip ile transfer sozlesmesi irnzalamasi
gerekir.
(5) Yabanci uyruklu sporcunun tiim evraklan il miidiirliigii aracihgiyla Federasyona
gonderilir ve Federasyon tarafmdan iilkesinden izin ahrur.
(6) Yabanci sporculardan asagidaki belgeler istenir:
a) Yabanci kimlik numarasi,
b) Bagh olduklan iilke Federasyonundan izin ve Turkce terciimesi,
c) Pasaportunun ash veya noter tasdikli sureti,
9) Kuliiple yaptigi sozlesmenin ash veya noter tasdikli sureti,
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Yabanci iilkede lisansi bulunan Turk vatandasi sporcular
MADDE 14- (1) Turkiye Cumhuriyeti vatandasi olup yabanci bir ulkede lisansh olan
sporcunun, Tiirkiye'de li sans, vize ve transfer islemi yaptirabilmesi icin lisansh oldugu
ulkedeki spor kuliibiinden iliskisini kesmesi gerekir.
(2) Bu sporculann islemleri, bu Talimat hiikiimlerine gore yapilir.

Kuzey Kibrrs Turk Cumhuriyeti vatandasi sporcular
MADDE 15- (1) Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti vatandasi sporcular, lisans, vize ve
transfer islemlerinde, Turk vatandaslannm hak ve yukumluluklerine sahiptir. Sporcular bu
islemler icin Kuzey Kibns Tiirk Cumhuriyeti 'nde bagh bulunduklan Federasyondan veya izin
vermeye yetkili merciden izin almak zorundadir.

Birden fazla vatandashk hakkma sahip sporcular
MADDE 16- (1) Birden fazla ulke vatandashgma sahip sporcular, hangi ulke
vatandaslrgim kullanmak istediklerini, Iisans veya transfer islemini gerceklestirecekleri sezon
oncesinde noter kanah ile bildirir. Sonrasmdaki tum islemler, sporcunun bildirimi
dogrultusunda olusan hukuki statuye gore bu Talimat hukumlerince gerceklestirilir,

ALTINCI BOLUM
Cesitli ve Son Hilkiimler
Sozle~me
MADDE 17- (1) Transfer islemi gerceklestiren sporcunun yeni kuliibii ile sozlesme
imzalamasi gerekir.
(2) Muvafakat bedeli de dahil olmak uzere transfer islemlerine iliskin iicretler sporcu
ile kuliip arasmda yapilan sozlesme ile belirlenir. Sporcu ile kulup arasmda yapilan
sozlesmede muvafakat ve transfer bedellerine iliskin bir hukum bulunmamasi halinde,
federasyon tarafmdan muvafakat ve transfer bedellerine iliskin belirlenmis olan iicretler
uygularur.

Spor kuliibiiniin isim degisnrmesi
MADDE 18- (1) Spor kulubunun isim degisikligi yapmasi durumunda, sporcularm
kulup lisanslan kuliibiin yeni ismine gore giincellenir.

Talimatta yer almayan hususlar
MADDE 19- (1) Bu Talimatta hiikiim bulunmayan hallerde Sporcu Lisans, Vize ve
Transfer Yonetmeligi hukumleri uygularur.
Yiiriirliikten kaldrrma
MADDE 20- (1) 5112/2016 onay tarihli ve Genclik ve Spor Bakanhgi Spor
Hizmetleri Genel Mudurlugu internet sitesinde yayimlanan Tiirkiye Aticihk ve Avcihk
Federasyonu Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimati yiiriirliikten kaldmlrmstir.

Yiiriirliik
MADDE 21- (1) Bu Talimat Bakanhgm internet sitesinde yayrrnlandigi tarihte
yururluge girer.
Ytirutme
MADDE 22- (1) Bu Talimat hukumlerini Tiirkiye Aticihk ve Avcilik Federasyonu
Baskam yurutur.
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Ek-l

TURJ(jYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU

VELilV Asi iziN BELGESi
Oglum / kizrmm
yapmasma ve lisans crkarmasma izin veriyorum
Veli / Vasinin Ad) Soyadi
TC Kimlik No
Adresi
Imzasi
Kuliip Yetkilisinin Ad) Soyadi
TC KimlikNo
Adresi
Imzasi
Kulup Adl-DERBiS No

6

kulubunde / ferdi spor

.1.

.120 .

Ek-2

TURKiYE ATICILIK

SPORCUNUN

KULUPLE

VE AVCILIK FEDERASYONU

iLi~KisiNiGOSTEREN

BELGE

SPORCUNUN
Adi Soyadi
TC Kirnlik No
Degum Yeri ve Tarihi
Baba Adi
Ana Adi
Imzasi
Yukanda kirnlik bilgileri bulunan
Kulubumuz bunyesinde sporcu Iisansi almasi uygun gorulmustur,

.

KULUP YETKiLiSiNiN
Adi Soyadi
TC Kirnlik No
Degum Yeri ve Tarihi
Baba Adi
Ana Adi
Imzasi
Kulup Adl-DERBiS No

KULOP BA~KANLIGI
Imza/Muhur

... ./

/20

.
J
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Ek-3

TURKiYE ATICILIK

VE AVCILIK FEDERASYONU

SAGLIK BEY ANI
Aticihk spor dahnda spor yapmaya ve yansmalara katilmaya saghk yonunden engel
bir durumumun bulunmadrgim beyan ederim
.1
/20 .
BEYANDA BULUNAN SPORCUNUN:
Adi Soyadi
T.C Kimlik No
Degum Yeri ve Tarihj
Baba Adi
Ana Ad!
Imzasi

18 YASINDAN KUCUKisE

VELiNASiNiN:

Adi Soyadi
T.C Kimlik No
Degum Yeri ve Tarihi
Imzasi
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Ek-4

TURKiYE

ATICILIK

VE AVCILIK FEDERASYONU

ViZE i~LEMi UCRETi
Federasyonumuz bunyesindeki vize islemlerinden;
a) Kulup sporculann vize islemlerinden herhangi bir ucret ahnmamaktadir,
b) Ferdi sporculann vize islemlerinden, en yuksek devlet memuru harcirahi
kadar ucret almmasi kararlastmlmistir.
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Ek-5

TURKiYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU

TRANSFER SOZLE~MESi
Adi Soyadi
T.C Numarasi
Yabancilar Icin Pasaport No
Degum Yeri ve Tarihi
Baba Adi
Ana Adi
Yukanda bilgileri yer alan sporcu kuliibiimiiz ile miisabaka ve antrenmanlarla ile ilgili
malzeme, sigorta, beslenme gibi zorunlu giderlerinin
karsilanmasi haric her hangi bir iicret odenmeksizin Talimat hiikiimlerinde belirtilen sartlar ve
siiresince sporcu lisans alarak faaliyetlere katilacaktrr.
i~bu sozlesme tarafimizca diizenlenerek imza altma almmisnr ... .I...120...

gerceklesen ulasim, konaklama,

KULUP YETKiLisiNiN:

SPORCUNUN:

Adi Soyadi
T.C Kimlik No
Kuliipteki Gorevi
Adresi
Imzasi
Kulup Adl-DERBiS No:

Adresi
imza

18 YASINDAN KiJCUK iSE VELilV AsiNiN:
Adi Soyadi
T.C Kimlik No
Degum Yeri ve Tarihi
Adresi
lmzasi

,"
,

{
,
"
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Ek-6

TURKiYE

ATICILIK

TRANSFER

VE AVCILIK FEDERASYONU

i~LEMi

UCRETLERi

1- Federasyonumuz bunyesindeki sporcunun transfer isleminde aynlacagi kulube
odemesi gereken muvafakat bedelleri asagida belirtilmistir:
a) Minikler ve Yildizlar kategorisi(9-15 yas): En yuksek Devlet Memuru harciralu x3
(kati)
b) Gencler kategorisi (16-20 yas) En yuksek Devlet Memuru harcirahi x5 (kati)
c) Buyukler kategorisi (21 ve ustu): En yuksek Devlet Memuru harcirahi xlO (kan)
d) Milli sporcu: En yuksek Devlet Memuru harcirahi x25 (kati)
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Ek-7

TURKiYE ATICILIK

VE AVCILIK FEDERASYONU

SPOR KULUBU MUVAFAKAT

BELGESi

Asagida acik kimligi yazih sporcunun, Kulubumuz ile hicbir iliskisi kalmamis olup,
baska bir spor kulubune transfer yaprnasma rnuvafakat veriyoruz ..... .1.. .120 ...
SPORCUNUN
Adi Soyadi
T.C Kirnlik No
Degum Yeri ve Tarihi
Baba Adi
Ana Adi
Imzasi

SPOR KULUBU YETKiLiSiNiN

:

Adi Soyadi
T.C Kirnlik No
Gorevi
lmzasi
Kulup DERBiS No:

Genclik ve Spor n Miidiirii
..... .I
120 .
Imza/Muhur
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Ek-8

TURKiYE

ATICILIK

VE AVCILIK FEDERASYONU

TAAHHUTNAME
Transfer yapacagim sezon icerisinde rnilli takirn secmeleri haric kulubumu ternsilen
herhangi bir resrni rniisabakaya katilmadrgirm beyan eder, aksi dururnda verilecek cezayi
kabul ederirn .... .I.....120 ...
BEYANDA BULUNAN SPORCUNUN
Adi Soyadr
T.C Kirnlik No
Degum Yeri ve Tarihi
Baba Adi
Ana Adi
Imzasi

Genclik ve Spor

n MiidiiriiJ Federasyon
..... .1

120 .

lmza-muhur
18 YASINDAN KUCUKisE

VELi/VASiNiN:

Adi Soyadi
T.C Kimlik No
Degum Yeri ve Tarihi
lmzasi
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Yetkilisi

