rünxiyn TAEKwoNDo FEDERAsyoNu
§poRCU ıi§axs, vizg, vE TRANSFER raıirııarı

rinixci nöıüıvı

Amaç, Kıpsam, I)ayanak, Tanımlar

Amıç
MADDE

1- (l) Bu ]'alimatın arnacı 'I'iirkiye l'aekwondo federasyonu bünyesindeki
spor dalı faaliyetlerine ve yıırışmalanna katılacak olan sporculann lisans, vize ve transferi ile
ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (l) Bu'l-alimat, Türkiye'I-aekwondo

Federasyonu bünyesindekİ spor dalı
faaliyetlerine ve yzırışmalanna katılacak olan sporculann lisans, vize ve transferi ile ilgili iş ve
işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayınak

MADDE 3- (l) Bu Talimat, 14ll2l20l9 taıihli ve 30978 sayılı Resmi

Gazetede
'l'ransfer
Yönetmeliğine dayanılarak
yayımlanarak ytirürlüğe giren Sporcu Lisans, Vize ve
hazırlanmı$ır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu'l'alimatta

geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Dönt§üm işlemi: Sporcu lisarısında yer alan lisans ttirüntin ferdİ lİsans veya kulüP
lisansı olarak değiştirilmesini,
ç) Federasyon: Türkiye'l-aekwondo F edenısyonunu,
d) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğiinü,
e) İlçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünğ
mevcut kulübü
o lıışıt.ı, belgİsi: Muvafakat b"d"lini, tidenmesi tizerine. sporcunun
ile ilişkisinin kesildigİni tevsik eden ve il müdilrlüğü tarafındauı onaylanan belgeYi,
g) Muvaara:t ueaeıi: Sporcu ile transfer eden kulüp arasındaki sözleŞmede veYa
kesebilmesi iÇin
Federas-yon tarafından belirlenen ve sporcunun mevcut kulübüyle iliŞkisini
kulübe ödenen ücreti,
kulllbU ile ilişkisinin kesildiğini tevsik eden
ğ) Muvafakat belgesi: Sporcunun, mevcut

onaylı belgeyi,

h) sağlık rııporu: spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliği tevsik eden

belgeyi,
- - ı) Sezon; l ocak_3t Aralık dönemini kapsayan tarih aralığını,
yapılan derneği,
ı) spor kulübü: Bakanlık tarafından spor kulübü olarak tescili
j) Sporcu: Lisans verilen kişiyi,
[) §po.", lisansı: Sporcunun, spor dalı faaliyetlerine ve yiınşmalara katılabilmesine
,l-ransfer
imkin veren izin belgesini, ,l,aekwondo
Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve
l) ,l,alimat, İurkiy"

Talimatını,
bir kulüp adına
m) Transfer: sporcu lisansında yer atan kulüp adı kaydının başka
değiştirilmesi işlemini,
yapılan sözleşmeyi,
n) Transfer roJeşm.si: Sporcu ile transfer eden kulüp arasında
katılabilmesine imk6n
faaliyeılerine
o) Vize: Sporcunun, ilgili sezon için Federasyon
veren izin işlemini,
.\Q
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irixci nöıünı

Sporcu Lisansı ve D6nüşüm İşlemleri
Sporcu lisansı

MADDE

5- (l ) 'l'aekwondo spor dalında sporcu lisansı sahibi olabilmek için aşağıdaki

şartlar araıur;

a) 6 ile 80 yaş aralığında bulunmak,

l) Belirlenen yaş sıntnnı tamamlamış olmak,

(2) Lisans başvurusu aşağdaki belgelerle birlikte il ve ilçe müdürlüğüne yapılır;
a) Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini gösteren sağlık raPoru,
b) l E yaşından küçükler için velilvasi yazılı izin belgesi (Ek-1),
l ) Veli izin belgesi, e-Devlet tDerinden de diizenlenebilir,
c) Ferdi lisans için 2 adet güncel vesikalık fotoğraf,
fbtoğraf,
ç) rulUp lisansı için 3 adet güncel vesikalık
kulüple ilişkisini gösteren belge
ve
sporcunun
alınan
lisansı İçin kulupten

(tk-2)

oİ

rrıÜ

Sporcu lisınsı §lemleri
MADDE 6_ (ıİ Sporcu lisansına sahip olmak isteyenler, 5 inci maddede Yer alan
başvururlar. Başvuru şartlannı taşıyan ve
şartları taşımak kaydıyla iUilçe müdürlüklerine
gerekli befgeleri ibraz eden kişilerin sporcu lisansı kayıtlan yapılır.
-s
(2) porcu lisansı i vi lçe müdürlükleri tarafı ndan düzenleni r.
§porcu lisansı dönüşüm işlemleri
Spoİcu lisansının ferdi lisans veya kulüp lisansı olarak dtDenlenmesi
MADDf, 7_ (ı )'beiirlenen
kurallar döhilinde kulüpten ferdiye, ferdiden kulübe

esas olup, aşğıda

dönüştüriilebilir.

ı,
beklemeksizin sPorcu
a) Adına ilk defa ferdi sporcu lisansı düzenlenen bir sporcu, hiç
lisansını kulüp l isansına dönüştiirebi l ir,

b) Kulüp lisansına saİıip sporcular, müsabakalara katılmış olsalar bile her zaman
yoksa muvafakat bedelini
kulübünden aynlarak, kulübtirı muvafakati ile ya da muvafakati
arını ferdi l i sansa döni§türebil i rler.
lisansına
ruıup lisansını ferdi lisansa dönüştiirdükten sonra lisansını tekrar kulüP
gerçekleştiremezler,
"j
ır-t"y"n,p"rcular, o sezon bitmeden dönüşüm işlemi
dönüştüımet
yapılır,
(2) Dönüştım ijlemleri il ve ilçe müdürliikleri tarafından

ödemek şu.tryia kulüp

li sansl

üçüxcü nöı-üıvı

Vize ve Trınsfer İşbmleri

Vize

MADDE 8_ (ı) Sporcunun, taekwondo spor dalı faaliyetlerine ve

yarışmalarına

gerekir.
katılabilmesi için lisansinı iigili sezonda vize ettirmesi
ve yanşmalara katılmaya
(7) Yize işleminin yapılmas, için sporcunun' spor yapmaya
(bk-3)
ju-1n**
alınır
olmadıgına dair yazılı.beyanı
sağlık yönünden engel bir
iizerinden yapılır,
(3) Vize işlemleri, Bakanlık tarafindan-bilişim sistemi
yer
alır,
(t,k-4) cetvelde
İaİ Vir" işlemlerine ilişkin ücretler

Trınsfer
spor dah faaliyetlerine
MADDE 9- (l) Sporcunun başka bir kulüp adına taekwondo
işlemi sporcu
gerekir.'l-ransfer
yapılması
için transfer işlemi

veya yarışmalanna katılabilmesi
yenilenmesi ile tamamlanır
lisansı belgesinin transfer eden kulübü adına
(2) Bir sezonda bir kez transfer işlemi gerçekleştirilebilir,
(Ek-5) imzalaması
(3) Sporcunun, transfer eden kulüp ile transfer sözleşmesi
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(4) Transfer işlemlerine ilişkin ücretler (Bk-6) cetvelde yer alır.
(5) 'l'ransfer işlemi için sporcunun spor yapmaya ve y:ırışmalara katılmaya sağlık
yöniinden engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı alınır.
(6) T-ransfer işlemi, Bakanlık tarafindan bilişim sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir.

nönoüxcü göıüıı{

Transfer Türleri ve İstenecek Belgeler
Olağan trensfer

MADDE l0- (l) Sporcu; mevcut spor kulübünden muvafakat belgesi (Ek-7) alması,

transfer yapacağı sezonda

milli yanşmalar ve milli takım seçmeleri hariç resmi yanşmalarda

fiilen mevcut kulübünü temsilen yer almadığına dair il müdilrlüğü ve Federasyondan onaylı
taahhütname (Ek_8) vermesi ve transfer eden kulüp ile sözleşme İmzalaması şartıyla her
z:ırnan transfer işlemi gerçekleştirebilir.
a) Muvaİakat U"a"li mevcut kulübe ödenir. Kulüpler, verdikleri muvafakat belgesine
hangi kulüp için muvafakat verildiği şerhini koyamaz.
b) ı<ufııp lisansının o ."^n için vize edilmiş olması ve sporcunun müsabaka listesinde

adının bul unması transfer işlemi gerçekleşti rmesine engel deği ld ir.
c) Kulübtin muvafakatiyle transferde aşağıdaki belgeler istenir:
l- l8 yaşından küçük olanlar için veli/vasi izin belgesi,
2- Muvafakat belgesi,
3- Taahhütname.
yıllık
(2) sporcu; mevcut spor kulübünden muvafakat belgesi almadln veya iki
gerÇekleŞtiremez. Ancak,
bekleme süresini tamamlamadan başka bir kulübe transfer işlemi
sporcu lisansının iki
veya
kulübtinün iki sezon üst üste spor dalı faaliyetlerine katılmam:§ı
milli yarıŞmalar ve milli
sezon üst üste vize edilme."rİ h.ıind" transfer yapacağı sezonda
temsilen Yer almadığına dair
takım seçmeleri hari| resmi yarışmalarda fiilen mevİut kulübünü
il müdürlüğünden ilişiksiz
ve
il müdürlüğü ,e feje.aryona* onaylı taahhütname vermek durumda
mevcut kulübün
belgesi almak ş".t,yı" i;;;fer iş_lemi gerçekleştirebilir. Bu
ödenmez.
muvafakati atanmazve mevcut kulübe muvaf;akat bedeli

a)Kulübünmuvafakatiolmadangerçekleştirilecektransferdeaşağıdakibelgeler

istenir:

1) l8 yaşından küçükler için veli/vasi izin belgesi,
2) Taahhütname,

3) İlişiksiz belgesi.

ıstisnai trınsfer

yükseköğretim
Kulübün tescilli olduğu ilin dışında bir ildeki,
kurumlarına
bu_öğretim
ya da yaiay geçiş yaRarak
kurumunda öğrencilik irı.ı,,n, kazarıarı (Juuunun'""ruiuiine
bakılmaksızın muvafakat
kesin kayıt yaptıran sporcu, mevcyt.
ibraz etmesi, il müdürlüğiinden ilişiksiz belgesi
bedelinin kulübüne ödendiğine dair dekontu
imzalamasr şartıyla yükseköğretim İurumunun
alması ve transfer eden kulüp ile sözleşme
gerçekıeitirebiıir- Bu hi,iküm kapsamında
bulunduğu ildeki uii ı.rıuu" transfer'-rG.nı
aıaırmıız, uzaktan öğretim veren eğitim
gerçekleştirilen transfer işlemlerinde taahhütname

MADDE ıı_

iı)

furumlarrnda bu fıkra hükmü uygulanmaz,
,transfer
yükseköğretı.

a)

işlemi,

ı.uru**a kesin kayıt tarihinden itibaren 6

ay

içerisinde tamamlanmak zorundadır,

b)Sporcu,bufıkrakapsamındabiryılsüreyleyalnızbirkeztransferişlemi

gerçekleştirebilir
ile kayıt sildirerek ilişik
c) Sporcu, yfüseköğretim kurumundan kendi isteği transfer işlemi yapamaz,
iznini almadan
tarihten itibaren bir yıl geçmeden ve kulübünün
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Ç) Yiiksekdğıetim kurumunda

öğencilik hakkı kazanılması veya yatay geçiş yaparak

bu öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptınlması suretiyle

gerçekleştirilecek transfer
işlemlerinde aşağıdaki belgeler istenir;
l) Kesin kayıt veya yatay geçiş yapıldığına dair belge,
2; İlişiksiz belgesi,
(2) İlk ve orta öğretim öğencilerinden, ilk ve orta öğretime giriş sınavlaıı sonucunda
veya velisi/vasisinin emekli olması, naklen atanması, iş değişikliği yapması ve benzeri
durumlarda, bulunduğu ilden başka bir ilde ikamet etmek zorunda kalan sporcu, mevcut
kulübünün muvafakatine bakılmaksızın F-ederasyonca belirlenecek olan muvafakat bedelinin
kulübüne ödendiğine dair dekonfu ibraz etmesi, il müdiirlüğiinden ilişiksiz belgesi alması ve
transfer eden kulüp ile sözleşme imzalaması şartıyla yeni kayıt yaptırdığı öğretim kurumunun
bulunduğu ildeki bir kulübe transfer işlemi gerçekleştirebilir.
a) Sporcu, bu fıkra kapsamında bir yıl sürey|e yalnız bir kez transfer işlemi
gerçekleştirebilir.
b) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin il değişikliği nedeniyle gerçekleştirebileceği
transfer işlemlerinde aşağıdaki bel ge ler i steni rı
l) Kesin kayıt yapıldığına dair belge,
2; İlişiksiz belgesi,
3) Velinin veya vasinin iş durumu değişikliğini gösterir belge,
4) Velinin veya vasinin ikametgih düumunu gösterir belge.
Kulübün veya taekwondo spor dalı tescillerinin iptali halinde dönüşüm işlemi
MADDE 12- (t) Kulüp tescilinin veya kulübün nezdindeki taekwondo spor dalına
ilişkin tescilinin iptal olması halinde kulüp lisansı kendiliğinden ferdi lisansa dönüşür.
(2) Kulüp tescilinin veya kulübün nezdindeki taekwondo spor dalına ilişkin tescilinin
iptal olması halinde spcırcular, sezon sonunu beklemeden ferdi lisanslannı kulüp lisansına
dönüştürebilir. Bu durumda muvafakat belgesi ve taahhütnaıne aranmaz.

BEşiNci nÖı-Ürıı
Vıtındaşlık Durumuna G6re Sporcuların İşlemleri
Yabancı uyruklu sporculara ilişkin işlemler ve istenecek belgeler
MADDE 13- (l) Yabancı uyruklu sporcuların lisans, vize ve transfer işlemlerini
gerçekleştirebilmesi için ülkemizde yasal olarak fiilen ikamet etmeleri veya en az l yıllık
ikamet izin belgesi almaları şarttır,
(2) Kulüpler bir sezonda, en çok 2 yabancı uyruklu sporcu ile lisans, vizr- ve transfer

işlemi gerçekleştirebilir.
(3) Yabancı uyruklu sporculann lisans işlemleri sezon içerisinde her zaman yapılabilir.
(4) Yabarıcı uyruklu sporcuların transfer eden kulüp ile transfer sözleşmesi imzalaması
gerekir.
(5) Yabancı uyruklu sporcunun tiim evrakları il müdürlüğü aracılığıyla Federasyona
gönderilir ve Federasyon tarafından ülkesinden izin alınır.
(6) Yabancı sporculardan aşğıdaki belge|er istenir:
a) Yabancı kimlik numtırası,
b) Bağlı oldukları ülke Federasyonundan izin ve l,iirkçe tercümesi,
c) Pasaportunun aslı veya noter tasdikli sureti,
ç) Kulüple yaptığı sözleşmenin aslı veya noter tasdikli sureti,
Yıbancı ülkede lisınsı bulunan Türk vatandaşı sporculır
MADDE 14- (t) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yabancı bir ülkede lisanslı olan
{,i
sporcunun, l'ürkiye'de lisans, vize ve transfer işlemi yaptırabilmesi için lisanslı
tilkedeki spor kulübiinden ilişkisini kesmesi gerekir-
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(2) Bu sporcuların işlemleri, bu I'alimat hükümlerine göre yapılır.

Kuzey Kıbrş Türk Cumhuriyeti vıtandışı sporcular
MADDE 15- (l) Kuzey Kıbns l'ürk Cumhuriyeti ,ulalrleşı

sporcu|ar, lisans, vize ve
transfer işlemlerinde, 'i'ürk vatandaşlarının hak ve yükümlülüklerine sahiptir. Sporcular bu
işlemler için Kuzey Kıbrıs l'ürk Cumhuriyeti'nde bağlı bulunduklan Federasyondan veya izin
verıneye yetkili merciden izin almak zorundadır.
Birden fızla vatandışlık hıkkına sahip sporcular
MADDE 16- (l) Birden fazla ülke vatandaşlığına süip sporcular, hangi ülke
vatandaşlığını kullanmak istediklerini, lisans veya transftr işlemini gerçekleştirecekleri sezon

öncesinde noter kanalı

ile bildirir.

Sonrasındaki

tiim işlemler, sporcunun bildirimi

doğrultusunda oluşan hukuki stattiye göre bu'|'alimat hükiimlerince gerçekleştirilir.

ALT|NCI gÖıÜüt
Çeşitli ve Son Hükümler
Sözleşme

MADDE l7- (l) 'l'ransfer işlemi gerçekleştiren sporcunun yeni kulübü ile

sözleşme
imzalaması gerekir.
(2) Muvafakat bedeli de d6hil olmak [izere transfeı işlemlerine ilişkin ücıctler sporcu
ile kulüp arasında yapılan sözleşme ile belirlenir. Sporcu ile kulüp arasında yapılan
sözleşmede muvafakat ve transfer bedellerine ilişkin bir hiiküm bulunmaması halinde,
federasyon tarafından muvafakat ve transfer bedellerine ilişkin belirlenmiş olan ücretler
uygulanır.
Spor kulübünün isim dğiştirmesi
IViADDE t8_ (l) Spor kulübünün isim değişikliği yapması durumunda sporcuların
kulüp lisansları kulübün yeni ismine göre güncellenir.
Talimatta yer almayın hususlar
MADDE 19_ (l) Bu'l'alimatta hüküm bulunmayan hallerde Sporcu Lisans, Vize ve
'I'ransfer Yönetmel iği hiikümleri uygulanır.

Yürürlük
lvıADDE 20_

(l) Bu lalimat

Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığı tarihte

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 2l- (l) Bu l'alimat hükümlerini 1ürkiye

'I'aekwondo Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Ek-l

vrcLi/vAsi izix npıcgsi
Oğlum / kızım

yapmasına ve lisans çıkarmasına izin veriyorum .....l

kulübtinde / ferdi spor

.

..

...na...

Veli / Vasinin Adı Soyıdı
T'C Kimlik No
Adresi
imzası

Kulüp Yetkilisinin Adı Soyadı
Kimlik No

lC

Adresi
imzası
Kulüp DERBİS No
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Ek-2
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SPORCUNUN KULÜPLE

SPORCUNUN

ilİŞKİsixİ çÖsTERt]N BELGE

:

Adı Soyadı
TC Kimlik No
Doğum Yeri ve'l'arihi
Baba Adı
Ana Adı
imzası
Yukarıda kimlik bilgileri bulunan
Kulübümüz bünyesinde sporcu lisaıısı alması uygun görülmüştiir

KuLüp yETKiLisiNiN

:

Adı Soyadı
'l'C Kimlik No
Doğum Yeri ve'larihi
Baba Adı
Ana Adı

imzası
Kulüp Adı-DERBİS No

Kulüp Başkanlığı
İmza-mühür
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SAĞLİK BEYANİ
'l'aekwondo dalında spor yapmaya ve yanşmalara katılmaya sağlık yönünden engel bir
durumumun bulunmadığını beyan ederim. .....l....../20.-.
:

Adı Soyadı

1'.C Kimlik No
Doğum Yeri ve l'arihi
Baba Adı

Ana Adı
İ6za§t

l8 YASINDAN KÜCÜK İsE VELİ/VA§İNİN:
Adı Soyadı
T.C Kimlik No
Doğum Yeri ve l'aIihi
imzası
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vizu,

işırrui ücngri

federasYonumuz bünyesindeki sporcunun vize işleminden Federasyonumuz adına

herhangi bir ücret alınmamaktadır.
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Ek-5
TRA NsFEır

sözınşııı

rcsi

Adı Soyadı
]'.C Numaıası
Yabancılar İçin Pasaport No
Doğum Yeri ve l'arihi
Baba Adı
Ana Adı
Yukanda bilgileri yer alan sporcu kulübümtiz ilc müsabaka ve antrenmanlarla ile ilgili
gerÇekleŞen ulaşım, konaklam4 malzeme, sigorta, beslenme gibi zorunlu giderlerinin
karşılanması hariç her hangi bir ücret ödenmeksizin l'alimat htikümlerinde belirtilen şartlar ve
süresince sporcu l i sarısı alarak faal iyetlere katı lacaktı r.
İş bu sözleşme tarafımızca diizenlenerek imııa altına alınmıştır. ...l .../2O.

xuıÜp yBrxiıisixİx:
Adı

Soyadı

Adresi
imzası

Görevi

§PORCUNUN:

:
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SPORCU l8 YASıNDAN KÜCÜK İsE VELİ/VASİNİN:
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'l-.C Kimlik No
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imzası
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Ek_6

TRAN§FEn işırcnıi ücıı_urırcni
Federasyonumı.ız bünyesindeki sporcunun transfer işleminde aynlacağı kulübe
ödemesi gereken muvafakat bedelleri aşağıda belirtilmiştir:

l_

a) Sporcu: 750

Milli

]'L,

sporcu 2.500'l'L,
cj OllmpDat, Dtinya ve Avrupa şampiyonalannda derecesi olan sporcu: 5.000'l'L
b)

olarak belirlenmiştir.
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Bk-7

SPOR KULÜBÜ MUVAFAKAT BELGE§İ
AŞağıda aÇık kimliği yazılı sporcunıın, Kulübümtiz ile hiçbir ilişkisi kalmamış
olup,
başka bir spor kulübüne transfer yapmastna muvafakat veriyoruz. .....-/.../2a...
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T.C Kimlik No
Doğum Yeri ve Tarihi
Baba Adı
Ana Adı
imrrsı
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Kimlik No
Görevi
imzası
Kulüp Adı-DERBİS No
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Gençlik ve Spor İl lluatıo
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Ek_8
TAAHHÜTNAME
'l'ransfer

YaPacağım sezon içerisinde milli takım seçmeleri hariç kulübümü temsilen
herhangi bir resmi müsabakaya katılmadığımı beyan eder, aksi
durumda verilece k cezayı
kabul ederim. .....l....J20...
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1'.C Kimlik No

Doğum Yeri ve l-arihi
Baba Adı
Ana Adı
imrası

Gençlik ve Spor İl lltıdtırtı
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