
ı, i' ııxi l,ıı r; t'ııııış FE tJ §R;\S\,üN U
siPü İ{Çtj L İ§ı ı §, v ızr ıja .rıt."t 

x §İ|İi R ıı ı,İ ıı "tı"ı
ııiıtixci söı-tirı

Amaç, Kapsııın, l}*yıııııık, Ta n ımiır

Anıaç
,\İAİ}0l, İ- (li Bu 'I'ıliıııa{ıı1 .ııı]acı "I'üıkil,e üıııı,ş t'edcr*s\,ıııııı l.ıiin},esiıııieki spıırı'lalı İ'aaİil"cıicriııçl \it Yıiİ'ıŞmaİıırııış katılııcak cılnıı sptrrcuların lisanş. ,ir* ı,tı traıısİ,eri iİe ilgiliiş r,e işlenıJer* ilişkin Lısul ı,e esaslıırı hcliılçnıektir.
Kapsanı
]l'İAüDn ?- (i} Bu Taiiıııat,'liirkiye {iüreş Fedcrasyıınu tıün;-csiırılcki _sp*r dalıİ'aaliYetleriıle l1e VaiıŞmalara katılaçak nlan .pur*rlar,,, lisans. iiz. ,,* trıııs{,eri ile ilgili iş ı.cişlenılere ilişkin usui r,g esasları kapsııı,
i}al,anak
[İ"\Dİ}!- 3- (1} Bu Taliııııt. l4;'l:/?0lç tarih]i ı,e 3ü97S sa_vılı Resıııi (iazştede

1'aY'ımlanaı'ak 1'iiri-irlüğe giren Spıırcu. l.isans. \iize r.c ırn,ırİb, vşr..İi.,-..ıı*;İo ,tu.l,nn,laroklıazırIanın ıştır.
'fanıınlıır
liAt}l]ll ü- { I ) ğu "I'aliıııatıa 

seçen;
a} l]akaıı: Geııçlik ve §por lJokaııını,
b} Bıhanlık: Gençlik ı,c Spiır Bakanlığıııı,
ci Dtini!ştiıır işleıni: slrcrcı.ı lişaıısındi yer aiiııı lisşns

li sansı cılarak ıitğişı iri lnıesini.
türünün {"*rdi lisans veva kııliil_ı

ç:i F edeı-ı s yoıı : Türk i _vt ( i ürcş irçrl cıasyiııru ıı rı,
d} il ınildıiı,iiiğü; $eııç:Iik ,ı.ç spıır il ıııtitiiirlüiğüniı.
e} İIçc ıniidiiritiğü: üeııçlik ,J rp,,, ilçe ıııüılİirltiğiiııii.
İ) İliŞiksiz h*lgesi: Muvaf akıı bcılçlinin ıidçıınıİsi iizurinç, ıiı}t}rcuııııı1 ıııu\,.ı.lt ku1übiiilc iliŞkisiııin l"csiİıiiğini tevsik cılcın vc iJ nıüiJiirlüğii ıaı:ailncia, nlıuylo,run belge5,i.g) İl'1uı'aliıktıı bcıİeİi: Sportu ilc transi'eİ eclen kuliip aıasınıjıki .siİz_ieşnıeıle veva[ederııs5'ıııı taııİlıııJan b*lirl*ııcn \.e §p()i|,cl,ılluİ] İIigııı:ııl kıılııtı*,,*le ilİşkisini kestlıilırıtsi içinj<ıı] iibc öeieııcıı iicrııli,
ğ) h'luı'ıı{iıkat lıelgcsi: Sptırcıınıııı. tTıij,cııt kuliilıü ilc iiişkisinin kcsiidiğini ıcr.sik ed*ırtinal,iı belgcı,i.
h} Sığlık rüilOrıJ: liPrır ı'apı'ııily.ı vıı varışnııılıırıı kiı[ılnıal,u *lıerişliliği lcr,sik eden

belgeyi.
ı} §ezıııı: } 'fcııııırrız-30 tIızirııı ıiunçııııini kapsal.an tariir aralığıııı.
i) SPıır kıılil}ıil: l}ıkanlık lırrııliniJaıı _spıır kultİhti İılarak tescili İ.ıpılın ılcrneği.j) Sporcıı: i.isaııs verileır kişil,i.
k) SPorcıı Iisaıısı: SPiırcııııııt]. sl)or dalı iba!ii,etlerine \|ö !,itılşııuiarı kıtılalıilıııcsinc,

iırıkğn vğfen izin lıclgtsini.
l)'Işliıuat: Türkİ.lş Çİirıış Fcıicras1,tıllu Sııortıu i.isaııs. Vize r,c .}.raıısi"er "lııliıılıilıılı.
ııİ'|'rı-ınsİcr: Spı.ırcıı lisaıısıııda ı,cr a|an kultip adı kal,dının lıışka bir kuliip ııılııra

değiştiri lııesi işlenı i ııi.
ıı) T'raıısi'er sözıcşmesi: §ptrcu ile traıısfgr ecıcn kı-ıliip aıaşınçıa
o) Vize: Spırrcuııı.ııı. ilgiii sezrııı içiıı l"'etieras1,.on ıaılil,ctle,rine

ı creıı iz"in işlcnıini.
iladc eder.

1,ııpı lan siizleşnıı:r, i.
: katıIa[ıilırıçsine iınkiıı
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iı<ixci ııöı.iinı
§pıırcu l,isıısı ı.e t}iinüşiinı İşieruleri

Sporeu lisansı

şaıt}arJ:İİ" 
§- (ı] Gürı:Ş,spıır cla}ınıia §porğ[{ lisınsı salıilıi ııJahilıııck için aşiığıtlaki

ş) i ü jle {iü .vaş aıaiığıncla h:ıılunırıak.
I } i}e}irieıren yiış sıııırıIlı taı]ıaınliınıış cılıııak.
{2} Lisans başr'urıısıı aşağıdaki lr*lg.l*rİ..lrİ.llt,. il ı ilç:ç rıiidıirlilğiinc 3;ıpılır:iı) §;:tır }"iıPm§}-a 

'e }iırfışıılalara.kailınaı.lir,-,.jiliııgın; güj"stçı.,-"*gi,k raporıı.lı} l8 y;iş1;1ıi.an kiıçükleı içiıı r.ı:li.,,,asi ya'z*, ;zi,ı ;.'öE:el 
LIl şdEıl

I) \reli iziıı lıelgesi, e-Deı]ıçt üzcıinrleıı de tjüzcnleııebiiir.c) }ierdi ijsans için ? adct günccl ı.tsika}ık r";;ğ;;;:
ç) Kuliip lisaıısı için 3 aı{J giince] ı,esikalık t,r'iur.ı

(Ek_2) 
d) KultiP iisansı iÇin kulüPİcıı ıılınan 

"* 
rp,r.,.İ un kuitipie ilişkisini ııistcrt:n belü]e

,§porcu iisınsı işiemieri
It'IAnDü- 6- (l) SPı,ırcıı lisansıııa sahip olnıak istcı,enjer.5 iııçi ınadıietJe ver alanŞartları faŞııııak kaY"dıYİa itrlilÇe ,n,ıı.,ı.ı,-irı*rır. ır,,ş.,r,.,rırr. ilaşı,uru şartlarıııı [ıışıı,an ı:egeıck,i helgelcri 

'b11, 
*u.::,i;şiı"rın "rp.rrçu lisaısı kaı.itlıirı vapılır.(2 } §P<ıı'ı' u l i siuı sı il/i lçe ııı tıd ıırl ıi k ]eri tarallnclın tl üzcn ieni r.§porcu iisırnsı dönüşüm işieınlcri

§tADI}ı';7- (l) SPorcu ıioon*'i"ı' furdi iisans ı,el,ı kuliip lisaıısı ı,ılarak riüzeııleııınesi
fi}lr,X'ffiu,?iT]ğ'oo 

lıÇiirlcnen ı,u,"uli,.-'ııÜffi'İrİ,,n,*n tbrııir,e. ıbrtjiden kuıübe

,,--,,-,"?}r*İlİİ]jİj|r§|f,İJ§i]ijjsansı ılür,enlençıı bir.sporctı. iıiç h*kı*ıııçksizin sp()rtu
h} KuiiİP lisaı'sına 

.sahiP spı-ıruı-ılar. ınüsalıakalara katıimış o]sılar lıi!c lıı:r zamiıııkııİiihün<İeıl ıılrılırık, kutiibiin İ,ul,r,l,ır,i iü* .u; İİ;-l,.,,,r-,ıı*rti 1ııksa nıtıı,aJhkııı hcılelinitıdenıek şarııı-iiı. kuitip iisanslarıııı i..ıİıı*n,,*a ıiilıııişıiirelıilirlcr.c) KtıİiiP lisaıısıı'ıı İcrdi iisansa ılöniişiiiıcitıkİt,rı suu'r,ı lisaı.ısıııı lckrar ktıiiilı [isansınacliintiŞttinııek isıclı'cıı sPı:rcular" ., sü7()J1 ırıylİ1-1.,.ı,"*İıi,,.,'lşı,,*; gerçefuicşıircırıezler,(2) I}öııiişıiın işiunıluri iI ,e ilçc ırıii<Jürltiklcri ıaiaılııiian 
"v;ıüııiır.

üçt;xt.:ti göı-ünı
\iizc t,tı'l'raıı sfer İşleıııl tıriVizc

ntADDıı ıJ- { ı) SPorcıınun. ııiireş sptır dalı thaiiycticriıığ \.c yarış,lı;ılara kııııIabiiınesiiçin iisansıııı i}giti sezonda vize cttin]ıcsi geıckir.
(2) Vizc iŞl*nıiııin,ı.ııtr"ıılıııiısı için spcırcuııttıı. sFOr.\,ııpil]a_ü*a \,ü \.,iıı:ış|lıi}ları kaıılrıral,ıısağlık 1''öntiııcİe ıı e ngcl bir dtırı-ınıuııııı, .,ını,irı,g,,ru *ıo:, , ır,i,'l cl,anı ıı}ıııır ( I{k_ ji(3) \lizc iŞlcırıİeri. Bakıınlık ıaratjııdaıihilişinı sistemi iiz*riııdcn ı,aııılır.(4) Viu,s ışicınierine ilişkin iiçıe tler {Hk-4) ccır,clcjc r,er alır"ı ransİcr
İ\tADİ}tl'- 

İ],'SPu'cunuır hıŞk:ı Lıir kuliip adına giircş s;ıtır ılaiı tııaliıeticrint] \.cyii1ırıŞıııa|arına katılırlriinıcsi için traıısllı, işıemi İ*p,l,;;;.İ ;-;"il,,'.I;;;,;i.,]'i;:;l,':Jİ;]lisansı belgesiılin trıııısfbr eden kultibtı-*rı,,,,n yenitrenıı.ıcsi ile ıırnr:ıııılanır.(2) İJir seztıııil;ı ııra traı"ısfcr rlahil eıı tİzla iki ıransibr işit:ırıi gerçeklcşıiriicbiiir.(3) Spiırcunun. traıısfer *cien kulüp i]e ıransfer rlİrİ.ş,r*rl {Ek-_§l iırır-ıılaı.ııası ııcrckir
lİ] 1T::l:l'll::]:ri:ıe ilişkin |icrctler iEk-6) ..,r*ıı.l,cr aıır. "" ="'k
(5) '}'ransier iŞleıni iÇin ilr<,rctııiuI} 

.spoı, yşpııir},a İ; İ-.,rl-,.ları kııılııırrr"ffi;r'öııiinden enuel hir iiuruııuıuıı ıılınaılığıııa dalr ı.rl,ı, tr.İ.,,, ui,o,r. .1. §-a
{6) 

'I'ransicr iŞlenıi. Bakanlık ıaİailııcıın ıiılş;,,, ,İrİ.nri aracılığı,,Ia gcrçckl ,İr,rrurrfff'
§ay{a 2 / i4 ',
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nöıı ıı i;xcü ııii ı, t;ıt
Trınsf'cr'i.iirltri,ve İsfcnectık i}clgeier

ülağan frınsftır
11'İAÜİ}E rü- (lJ §Prırcıı: ı]']evcuı spıır kultihüııçleıı ınuvaişkat hel_tcsi (Ek_7) alıııası.transfı-r,v*aPacağı.:."İuTJu milli ıiırışııı;ı.lşr ye ırıitli ıakııı scçııeleri hariç rcsıni y_anşırıalarıjııfiiİen ıneı'cuı kulübüııü temsilen 1e, alnırlıg,nu ,ır;.lİ'*ıüiıliiriiiğii çe FceJeı:ı*^_r,ı:ııdan oüıır,lıtııahhütnanıe (}"-k-İl) r'ermesi ı,c iıııısl'er *alu lulİıp i1* siızicşiıru iııızıiıınıaıı şıirtınla herzüııaıi trıırısİer İ ş İenıİ gerçekleşr İ rebİ İ İr.
aJ \'fııi'afiıkat lıecieli nıcYütıl kulü[ıtı ödenir. Kuliiplcr, ı.erciik}eri ıı.ıuı,ııfiıkal lıclgesinclıangi kulüp için ıı.ıu*ai-akaı ı,eriltiiği şcrhini ı,nl.r,r-,ni.. 

-"--

b) KıılııP lisansıııın o sezun-içiıı.r,izc .ııı*İ|,lrlrıası \,9 ,porcunuü ı.ııti.ııhaka iistesintleıciın ı n buluııııı ısı ı rınsfbr_ işlenı i gcrçtkleşı.nr*rı,r.'öi o**ı ıaı r.c) K ıı i ii iıiin nı uvaibkati1,1 e trııııslercı. rş;ğ;;k ı'İ. ı g* ı*, isteni r:i- l8 -ı,iışınıjan küçük oianlar için ielilvai; ırın belg**ı.
2- fuluvaiıkat bclgesi.
-}- 'I-aahhiitı]aıne.

(2j SporÇiı:. nıcvcut spor kuliilıiindcn ıııuvaliıkat beİg*si aİn-ıaılıııı. r,cı.,ıı ]{l 1,aşlılttaınıınıİııınadan baŞka lıir kııliibı' trınslbr işleıni *-.r-ıl-rİlrenloz. Ancak. kulııbiiııün iki sezııniist iistc sPtr dalı liıaliY'etleriııe kıııılııriıılıası lj§ya §p,rcu lisenşıırııı iki sezon üsı iisıe vizecdiIn:ıenıeŞj ha|inde ıransl'er 3:atrıacağı -seztıncla nriıti ;,:*nş,nalar ve nıiıli takıııı scçmeleri hariçrı;sııi varıŞııııılart]a İiiİeı nıeıÇııı İulülıiinü tenısiicn İo, aıı,,acıığınıı dair il niticltirliiğü veİbderasyondan ııııa1"lı laahiıüınaıı]. ,u.rrr.ıo ,-'ıitrr;tlıııttıgtınden İlişiksiz_ bclgesi alnıakşartıYla transİbr işIcnİ gerçekleşlirçbilir. [}ıı ıJuruındr, ,r*r*u, kulübiin ıııuı,atakati aı.anınaz \ieı,ıı eyçut k u} ühe ı-ır ıı r,al'akat lıerl ei j ijcl eııı rı ez.

i*t*ni., 
*) Kultilıiilr nıuvajakaıi tılı-ııadııı g*rçek.ltşıiı"ilcçek ıraıısitıcle ışığııiıki beigeler

l) ill i,ıışıııdııı ktiçiiklıır için ı,cliiı,ısi izin belgcsi"
2 )'I"aah}ititJlıun,ç.
j) İlişiksiz hclııcsi.
ıstisnııi trınsır
§'ıADütj lt- (ı) Kulübün ıe.scilli tıliiuğıı ilin clışınıia hiı: i]ı.içki, vükscköğıetiırıkıırtınıuııdn iiğrcııtilik iıakkıırı k.azıııııırı,ü,rl 

{u yoİı g*çlş İ,r;;;"rr,'i'gr-,l-, kurıııılşrııı;ıkgsin ka,l'ıı \;alıtırıtıı sPüicu, ı]ıel,cul kuliilıüııün ',,,rİ,*,İıırrine 
hakıJııı;ıksız_ııı nıuvıı{akıııhcdeliııin kuİtlbiinc tidendiğine ıİair dckcııııu iLıraz *,,n**i"-ıl ııtiı.İiirİüğiinılen ilişiksiz lıelgesiıılııııtsı ı,c ırıınsfbr udcn kıiltıp iie sözlcşnıe iınzaıaıııası şarıı,vla },ı.ikstlkaığr*ıirıı kııırııııuııunlııılııı-ıdıığı"ı İ}cleki lıir kuiiibc ıransftr 

"işlcıni 
gerçekleşti...üiıir. I]u ııiriıııı kapıamındagcıÇtkİeŞtiı"ileıı ıı"ııııs{rlr iŞlen'ılcriııt{c ttahhütr**İ ,İrrnnııız. l._izaktşn öğr.,ıiı.ı1 }.cıcıı cğitiınk ıırıııı iıtrı ı:dı Lıu Jı k rg hiikmü ul,gu lıınıııaz.

a) 'll'ınsıc'r işlenıi. yiikseköğrcıiııı ktırunruniı kcsin kavıl iari]ıindcn ititııreıı 6 ayiÇe'risincle tıiıır;ıııı]ııııınak zçrunrlaeiır. " 'aıItitıtLıÇ'l -

b} Spoı:cu. hu tikra kap,sanıındıı hir 1,ıl siire5.}ç ı,alırız bir ke z 1ıaıısfl.r işieııigtırçckIeşiire hiJir.
c} S;ır"ıı:cu,;-iik.seköğretiııı kı-ıruırırıııtlıın keırıli isieği iie ka_ı,ıı siIdircrek ilişik kcstiğiıııri|ıtcn itihareır hirYıl gı'Çnıe<ieıı r,e kuliibiinın izııiııi uİrnrİr,n tı-aır.çf.}r iş}cnıi \,itp:llııiı7.
çJ Yiiksektiğı:eliıı krıruııriıııcla öğı.eııcilik hakkı kazaıııirnası ,.,.1,,İ i,rırİ gcçiş _ı,aşıaraklııı öğretinı kiırııııılarına kesin kal,ıi vııptırılnıas, r,,,*;;;l;'"*-,ir.r';.r,il''-.** ııiıııslbrişleııleriıırle aşağıdıki lıelgeler isıuııiıİ

]i §.-:i,.ıka.l,ıt ie}.a }iaı.a.\,gcçiş ı,apılıiığına ıiair helgc.
2} Ilişiksiz belgcsi.
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{]i l]k \e.*rlŞ iiğı'etinı öğrencileriııc]tn. ilk \.ü (ırlü iiğı,eiinıe giriş sııııı.iıırı siıııucunılaı'e3"a vclisi'ı'ısisinin eııckli t.ılır,ıası. ıııkleıı alünnıı§ı. iş-degişiklTgi '3*f,n,,., ıc beneeritjurumjarcİıı, lııılıınduğu iİıleı [ıaşkıı hjr ijıl* ikıııı,ıeı eiııırk zıırundi kaiııı slı,,ıctı. ı]ıevcı.ıtl<uİiibüııİin ını-ır'ııİlıkııtine bakılnıat.,r,,,, Fecteras},<ıırca Lre lirlcırecek tılaıı ııiıır.ıiık;ıl bı,ıleliniııku]ü[ıünŞ iiıjeııdiğine dŞir dektıııtıı ilıraz *ırr**ı,'ıİ ,r-,,İı"ruıt,gı,nıen iIişiksiz tı*igcsi ıılııııısı rc1rıınsfc'r cdeıı kııli}l'ı ile sözlcŞnıe inızııIanııı,,, şart,yiİ. ,,*rİ ı,*r,, ıtai:tırı_lığı iiğrcıiııı kıırı.ııııııı.ıuıılrul unduğıı i ] dck i hi r ku lübe ıransl'tr işleııı i g*.ç*kı.,;,i,.ı i ı i..

g-rç-kıİJ,i,};?;:" 
hıı fıkra kaPsınııncla 

-tıir' 
vı| 

'süre,r,le 
1,a|ııız bir kcz ııansi,er işlcırıi

b) iık vC Orl§ öğretinı ıiğrcıcilcriı:ıin il değişikliği ııecleııi1,1c gerçekltşıiı.elıilcccğitrıınsi.'er işlenı l eri nde aşağıdaki beI gcler istcııirı
i ) Kcsiıı kıı1,,ıt yapıldığına ılair Lıı:lge.
2} İiişiksiz. belgesi,
3) \ıcliııiıı ı,cü,a,asinin iş rlıırıııııunu değişikliğiııi gösterir be}ge.
4) \,/eliııiıı r,t,va ,asiırin iknnıcıgaiı cluruiıuııu İn*ı*rı. hclge.(3} SPorcu kuJübtİndcı',,,,,,,,r,rİi,krt oı,roı,.,..İ,,r]İ" uı-"l ()çık ıarihlcri arıısınıla iıratransfer 1,tpıbilir.
a) ;\ra ırınsieıdc aşağıdaki lıelge ler islenir:
I -Spıırcııl,a kuiütıünce vcrilecçl ınrır,ııfakşt bclgcsi.
Türk Silahİı Kııvvctleri nıcıı.ıuiıu ı,e siiahııltıİa alınan sporcularl'1ADDE l?- (t) ['iuı,ıızz-ai,]sijzlçşı:ııelj suba1,, ,,rİrulru.,. }]edek sub.ıı,,,iıslslıiıa1,. ,rrrnuı,ÇavilŞ, erlıaŞ ı'* ılr}er ile şskeıi <ıkul riğıeıçil*ıi: ,i"t:irk 

Silalıiı Kuı,ı,cılçı:i t ii,,r;;;;;; *rl,jiİjj,ıPor kuliiPieriı:de iisaııs alıııaları ıe lisınslarıııı iıg;ii ;;;;;;;--';;;İr,;rİı.i halinıic sporİ'lıaliYetleri ilel ııiİsabtüıi Ve YiırıŞıııiıltıııı kaıılabiIir.*Bunlaı"ııı diğcr sptır kııiıiplıı,i ilc ilişiklcriktsilir, I;erdi *larıik Iisans çıkarnııh isteıcnler ır*gİ,..,İı,rkları kçn.ıuıaııIıkıan izin alnıakzoruııdadır.
(]) 'l"ii,ı:k Sil;ılılı Kur'ı'ctlerjııe kııttiııııııiııı,ı (iııce kııiiişı 1isıııısı bıılunııııııuvızzııüsiizlcŞıneİi.su.blY, ı.lısııbı1-" ictick sı-ılıayrasısıı}.,ıır" ı.ızınıın çavtış. *ı.tıaş r,* ı;ıJçr ileaskÇı:i cıkul tİğrcııcilerinin; ilgili İlr.,,, kiıliilıiİ İ- 

" 

ıjİİİrı-.ı kesilir. [Jıııılar },ilrh SilahlıKtıvvctİeı:i biin,rcsindc kurulııı Lıılıipİerıııiına lisaııs aıınaırn r,e iisaııslıı.ını ilgiIi scz*nda yizğılıtiııııejeri halindÇ slx,ır İaalil"etlcri jİe ırıiisabakıı ve },iırlşJl)i]larıı katıiabiIjr.(]) Silahıltınıı alııılııııÇİıın ıjııçç hcriıaııgi li. ,p,,, kuiiiiıüı.ıdc ]isaııslı rıiaı:ak sporliııIil'etleri iie ııliis;ıtıiıka ve 1'ırışıııaİaıtı kaıılaıı sprr*uı,rr. ıeıiıiş cı]ınai;trı haliııılc silıılıtılıınatılınıııŞdarı tjııcc jisaıısının bı,ılunrluğu,spiır kııliibİınç lıiçbir rsarta hağIı tılınaksı;,ırı ıiöııerler."I'crhfs ınahitetintlçki iırinlerde lisaıls. .,ir* ,,* ırıınsı'b,- işıeıııi 1,upı.iabi]ir aı:ctık spüıcü tıırhisolıııadaır kulıibij iÇin sPor üaliYetlcri ilc ınüsabal"a İt varışıııaiarıı },;;ılılirııışz_ l.}u iikrakııpsıınındaki spı-ırcuların silalıııltını ıılıttıkiarı iıöııeııı için,l"iirk siIalılı kııı,r,tılerilııin-\'esinde kııııılŞıı kultiPİer aclııra kıııılı]ıkları ıııtisabakalııı ile iigili <rl;ırak ıııııi iıü}.ıııııı]ı]le \jütııh|ıütnanıc iırırı-ııı'ııız. Bu ııı-ıı:tııııdş iılşıı slıorculıırııı sj}ıiaitındş geçiııliklcri stirelersilıha]ıına alıııı,ııııılaıı öııce lisıııısıııııı bulııııtiuğu sp()r kultihiinıitı |ıckl*ıne si-ircsiıırieıısıı,i ılnıaz.

{4) 
'İİirk §ilııiılı Kuvı'etl*riııin çcşiıli karargah. kıtı ı,e kurıınıIarııııiı giiıeı, 1,apan sivil

1ıcrsı:ııelier Tijrk §ilahlı Kur.ı,ı:titıri biinı,esiıılc kıirıılaıı k,,ıüp;;';;;;;;;; İrİtıpı..ı. iisansa}ıP lrıüsahakiılaıa katı]ahilirler. I}un]tırııı 1rııns{'cr işieııılcrinıle bıı 
,|,ııliıııilıtıı 

ıer alaıı ırnı.ıslçr}ıtikıiıııleri rır,gLılıııı ı r.

["Y:l'x;: l:ı',İ.r:."ş,:pur,l,]|| tescitleriniıı iptati halintİetİİİnüşüııı işlcıni})ı Jl,!,. \t.ııı ıçsl"ııır{,ııııtı ıPtilll nallnde tliinÜŞ
}i",tDIJIi 13- (l} Kuliip tcscijinin ı,ı:yı kııliilıiin n*ztiindeki ı.ıiiıe ili,<kiıı

- \ ı, r\LııLılJ ıç}ç1]lltlIl \,{jYi1 KLııLlDıın n*ztlındekı gıiıcş st](]l. \liıllıliİtr'scilinin iPtıİ olıııası lıalinıJe kıılııp lisansı kıııttiliğindcıı {crıii iisaırsa ıiiiniişiiı..iniiş iiı,.
(2} KuItiP tesÇilinin veva ktı]ülıiin ııcz<iiı-ıtĞki giiı,cş,spor dalıııa ilişkiıı ıcseiliniıırılıııası hııiintlc sptırcuiar. *",,,,, ,,*;;;;'";;il;.il'}o]!l" ;,ii]jl]"||,,]:"i,li|;"'i]

diiııüŞtiirebilir, i]ıı durtıır"ıdıı ınuç:ı{ııkııt Lıtlgcsi taahhiitııuıı}ü ilranınaz.
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,'ıtı n d aş t, ı ıı, İİ,}]jiltff İ,l'.X u ı ı rın iş ı * nı ı e ri
yıbancı ul,rukiu spıırculara ilişkin irştcmlcr,c istenecek beigelcrIrtADİ}E ı4- (1} Yabancı tıl'ruklu *por.uıo.,n li»^itıı§, vi..- -:.* ı,.iıııst,er işlenılerini

İ--jİ-İ'ijr',T;.li§Şl,H:;rİj§ilii:c 1'asal olarak fiileıı ikan:et'-iir-ı-,-i t].iio .u ;u ı yıııık

işleıııi -'-'Jrffİİ|!.,,İİ:.'*"*u* 
cıı Çok,5 vai:ancı u,rıık]u ıiporğu iie lisan.s" r,iz.r,e transıer

(3} Yahancı uY'ruklu sPcıruuların lisan işlenıleri seztın içerisinde her zaırı;ıır .ı.apıiabilir.
**..o,..(o)'abııı'ıÇı 

uYruktu sPorcuların ıransf'er ea*n ı*uİ.ıp i]e transf"er sözleşnıesi iınzalaması
(5) \'abancı uYruklu §Porcunun ıüın c,ı,rakiarı il ırıüdıiriüğü aracı|ığı1,1a Ftcierasyonagönderilir,e i"ecierşsyon tarafindan tilkcsindcn izin alıııır.(6) Yııhancı s;ıorculardan a.,sağıclaki helgeler ır,.l,rin
a) Yahaııcı kiınlik nrnrn,.or,,
b) l3ağlı aldukları ıitke Federasvııııuı"ı<laıı iziıı r,e Türkçe terçünıcsi.c) lJıısııporıunun aslı vcva notcr tasclİklİ sureıİ.
ç) kuıüplc vapıtığı sözlcşnıenin aslı veya noter tasdikli sureti.Yahaııcı ülkcılc iisaıısı bulunan Türi rutruorş, *p;;;;İ*ıADDE İ§- (l) TürkiYe Cunıhrıri.vellr;;;;;;;rp 

,v,abancı tıir ülkçdc lisanslı olansl]orÇunu}ı' 't-iirkil'c'de lisans, r'ize ı'e lransfbr işıeuıi japııı:abiimesi içıiıı lisanslı olduğııiilkedeki spor kuiütıünden iIişiğinj kcsıııesi gerekir.
(2) Bu spıırcuların iş|eınleri. .ıu"I"aliı]ıat lıtiküırıierine göre 1,ııpılır.Kuzc1, Kıhııs.Tİ$ Cıınıhuril,cti çatanıiaşr rpr.*rlr.İttADDE 16- (1] Kuze,r'Klbrıs ltırk {-luınhu.İİ*j ,,r,onaaşı spıırııuiıır. lisans. \.ize ı,,ctransİbr iŞİcnılerind1, 

_t'tırk veıtaı:ıdaşlaı,ının lıak ,. yuırtİ,.,-,ıülüklerine salıiptır. Spcırcular bııiŞlcınler iÇin Kuzev Kıbrıs ]'ıırk Ctııııİrr,ı.v*tı,ııe trgı, ,İ;,-eiukları l.ederrs|ıruclaıı ,..u,viı iziı.ı\]ürı'ncYe }'r:tkili rııcrcideır iziıı alnıak zorun<ladır ' ' )

ilirdeıı iiız.lı vıtanıtaşlık hıkkına sııhip sportuiarıtADDE ı7- {ı) İ}irıİen l'iızla tııte'"aİarcuşİİ!,,,o sahip sporcıılıır. lıangi iilke\alanda\§lİğıııı ku]l;ııınıı* istgdik]crini. lisuns ,*y* ,r,rn*ıtŞıenıin; gerçekieşıiıecck|çri sc,OııÖılccsinde nOıcf kaııalı ilc bilılirir, Sçıırasİııdaki ıtin, işlenıleır. sporcunurı bilıJiriınidoğıt}tusundı o[ııŞaıı hukuki sıatiil,c giirt: hu Ttıliıııat hiikilİıılerince gcrçekleşıirilir.

Sözleşnıc
ilİArrDıi ltt- {ı)

i ı ı,ız-ş Iaııııısı gerek i r.

nlADDE 20- (l) Bu Taliıııatta hıiküın
l'raııslbr yönetnıeliği hüküıııleri uvgulaııır.

AL"rri\-Cl gÖı[lıı
Çcşitli vtı Stın llükünıle r

Transi'er işlcırıi gcrçekieştiren sp.rcunun 5,eııi kulııhıı iic siiz-lcşııc

durunıuıııla. §porcularııı

(2) Mııııthkat bedeli de ılıhil ı-ıiırıak üzere rraıısibr işleııılerine ilişkiıı ücretlcr §p.rclıilc kulüp arasında 
. 
yapılan stiz-leşıııc jlu- belirLeıir.-'§ru,"u ile kııliiçı iııasıncJıı ,ı.a;rılanstizleŞıııecİc ıııtıı'aİ'akat ve transfbİ Lıc<lcl]erine ilişkin İlı hükıım buiu,,,,rr.,ur* halinıle.İ'etjcrasYon tıı'aİlndııır ınuvafiıkaı ı,c ıraııst'cr bcticİlcriı:ıe ilişkiıı beiirlenıniş tıiaıı ıicrelleruvgulanır.

Spor ku l ii lıii n üıı i,siın deği,sti rıncsi
li.,tDDE t9- {l) Sprır kultibiini.iıı isinı cleğişikliği iapınasıkultip iisansları k uliitıün 1.,eııi isıııiııe ıi)rc giinctılleııir.
Talimatıı 1,er ılm*l,an husus|ır

buluıınıayın hallerde Spcırcu L,i
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}'ii rii riü kieıı kaldırıtaıı falinıa t
İİADI}[ 2ı- üı) l"ji?İ02{)oııttı,ıaı,ihli ve Geııçlik ıc, §p(]r İJakuııi:ğı §piır İIizınellcrıçenei kitidiirliiğii jııtcrnct sitesiııtlc rır,ıı]ılşıtaıı"l.iirkilc (iiireş Fedeıiısyırııu sıııırr:tı l-isaııs.'I-esçii, \ıi:.* ı,eı lraııstbr'I-alinıaıı 

1 tiriırliıkıeı., ırııa,.,İ*işİ,,.yürüriüii
}'IADÜE 22- { ]) §u -faliınat 

i}ıikı*ııIığın iıılcrııı;t situsinqle vaı,ıııılaııılığı tari]ılc
_r,iirü rl t.iğc gi ı:eı..

yiiriirıııe

ytı,ııtır.\l'tl}t}E 
23- (1) Bıı l'a]iıılıt hiikümlerini 'l'ürkiye Cürcş }-eiitrıısl.ıınu [Jaşkaııı

Sa1.:fn 6 i İ4



}rıi Lil\/A§i iziıç ş ı-: ı,çsls i

i]k- ]

kuİtlbilndc : ierıji spçr
OğIuı:ı

},iİı]l,İlasIı]iİ \ie

veli l vasiıriıı
TC Kinilik Ntı
;\dresj
imzası

,/ kızın:ııır
lisıı:s çıkanııasıniı

.,\dı Sııl,adı

izin r,ı:ril.cır[ıIı. . ..,,,/. , .i30. . .

:

:

Ktılüp Yşlki li-çiniıı Aıjı §oı.aciı'I'C Kiıniik Nıı
Adresi
iııız-ası
Kuliip Adı -il E Ri,]İ S ı .*-o
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ilk-]

§ ı,üİt{ ıJ X L i N K { : ı., i ı P ı, }: İ ı, İ Ş n İ s İ ıİ c; Ös.ı.ı,: rı İıl t § İl İ. Glı

ı\eJı Sovaıiı

TC'Kiııılik No

Dıığurıı }'cri r,e Tarihi

Raba ı\dı

Anı .\dı

inızıısı

l'C Kinıiik \ı,ı

Doğuııı \'üri ı,e'i"rırihi

Baiıa ı\rıı

Aniı Atiı

iııızıısı

Kııliıp »il.Ri.}İS i.Jo

Yukşrıda kimlik lıiIgileıi lıulııııan
Kııitilııin,ı{.iz bünye"sinde spüı,crı lisansı alnıası u}.-quü giirülnıüşıiir.

İ$ t;İ,ti P ü, İi]?,KiLisİ ),iİ \
.,\dı Stır.tJı

Kt iLÜP []AŞKA]tJ.IÖİ

lııız#[,{tihiir

§
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l:k-.i

SAÇl,iK BlllJA,\*r

ÜiireŞ SpOr dalİnda Şp0r l"apmş}'ı} ve Yarışnlrıl;ııu katlİırıal,a s-ağ}lk _\,iinıiıden cngğl biIclunıı]ıtııııtın lrultınmadığını hevan *tjcrİnı. . . .,. / . .. . . . l]0. . .

Aclı Scıl,adı
T.C Kiınlik Ntı
[)iığıını \'*ri ı t: 'l ırihi
I]aba Aciı
i\ııa Adı

iııızııs:

ı\iiı Srıl,adı
l',C Kiıntrik Nıı
D*ğum \'(ıri ı,( -I'arjhi

iııızıısı

**af
* 

^1ıt 
9

Sa"ı,,ta 9,i 14

oo*'l,"'b.,. -ı '' 'O

i tilh:. §
ı923 ]:::



Ek_.{

uoo's'"o*
... -t '?

5 tt"ş
b, it §

ığı}

r.izg işııııi tlcRı,,:.i
Fcıİcıiıs-rrın[ın]uz bün.l'tsıııılıki lizr işicnıicriııiieıı hcr}ıııngi bir iıcret alıııııııınıiıktadır.
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İak 5

Yukarıcİa bilgilııri Ter aİan sP()rcu kulülıünıiiz ilc ıııüsabakı] ve anlrcnııı;ınlarla ile ilgili
ge rÇekIeŞeıı ı:IaŞını, konaklaına. İı,ııılzçıııe . sigorta. heslenme gibi z.ııı.urılı.ı giıierleriııinkarŞılanınısı hariÇ }ıcr haııgi bir iicrşl ijılenmeksiiin'I,aljıııaı hiiküııieı:incjç beİirıilcı.l şıtrtıaİ \,esıireşınce sp.Ictı Iisans alarak iaılii etlerc kalılacakrır,

lŞ lıu si}zİeŞıııc 1araijı'ııızcıı diizcııleııcrck iıırz::ı altııra aiınırııştır. .., j. . .i]i]., .

.,\ılı §cıı,aclı
'l'.('Nuınarası

\'ıbaııcılar İç,in }rasaııurı Ncı
l)oğunı \"cı:i ve fıırihi
l]alıa Adı
,,\ıııı Aclı

.,\dı Sol,aclı
'l.C Kinıiik Nıı
l(uliipteki Giircr,i
Adrcsi
inızaşı
Kulüp Adı-DIjI{l]İS N ır:

lıl Y AX
;\dı S*l,aciı
"l'.Ç Kiınlik Ntı
[)uğıını Yeri rc lırihi
ı\ılrcsi
i.ııızası

,I,Rıl§§ 
FIiı{ §i}Zİ,İa§ }"ı ıisi

SPORCLlNUN:

Arirçsi

inızıl
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y,k-6

TRAN§rüı{ işLğMi (lcRnrııııti
İ- FccİerasYöt}un1uZ bünvesincieki sporcunun translcı, işleırıiı,ı<Jeı ıı-rılae ağı kultı[ıe
ÖdÇıll§Sİ gereken nruvalakat tıl:dııtj 'ri dçıeçe ılçr..lcl 111emlırunuıı ı:ilııliik İiırrcııııhıııııı
i{l katı s:iar:ık lıeliıienıııisıir

Sa_ı.,ia 12 l l,+
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İ.:t - /

sPoR Ktj ı.Ü ır Ü nİ L1YAİ. AKAT §tİL(]İi,ş^İ

Aşaüıcla;ıçık kimiiği _r.azılı sI)i)rcuı]Lı]ı. Kul[il:ıiiıııtiz ilc hiç:bir ilişki,si kalı.ı.ıaııııs tılııp.
baŞka hir sPoı' kiıjiitıüne translir viıpr]ıas|ı,ıiı ırıı.ır.,aitıkşt vurjı,iıruz. . i]()...

SP(}RCUj\ti\

Adı Şoı,adı
T.C Kinılik ı\tı
l)ıığun,ı Yçri ve l'ıirilıi
I]a[ıa AıJı
i\nır Aclı
iııız_ısı

;\dı Soı,aılı
'l'.C Kinıiik No
ütirgvi
lırız.ası

(Jcııçlik vc Spor İi lı,ltıdıiıtı
. ... ..l ,,, " ..i:t]., "

İ nı z-all\,{ iilı i1 ı.

Ş{}Il. H.l ıL İ'ııı i_: r,nı,x İ L. İs İ x i x ,



ilk-,}

TA§II[ItiTl!A§İİi
'[-ransİ-er 

1'a;ıacıığıııı SeZOıl içcrisiııle nıiİIi ıakıııı seçlııeİeri hariç kııJiibiiıııii ıcıırsiIeıı
hcrhangi bir rtsıııi n:iisıbakava kııtılnıııılığımı hul,ıııı *tjcr. *ksi dı_ırıııı-ııja r.*rilecşh cezayı
kalıul edtırinı.....,j. ....i]0..

$ençlik ı,e Spor İl }üıldllrul Fı.cler;ısı.tııı Yetkilisi
.i.. ....;'2|J...

İınzıı-ıııü}ıiir

;\dı Sol,aiiı
T.C Kimlik No
Doğuııı Ycri r,ı, "i'arihi

Ilaba Aıiı
;\na Adı
in-ızası

.,\dı So^yadı
']".(..'Kiırılik \tı
Dtığıım Yeri re ]"ıı.ilıi

iııız;ısı

#
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