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TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU
SPORCU LİsANS, TEScİL, VİZE VE TRANSFER TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam,

Dayanak,

Tanımlar

ve Kısaltmalar

Amaç
Madde I-Bu Talimatın amacı, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu bünyesinde
yapılacak olan spor yarışmalarına katılacak ve lisans alacak sporcuların yükümlülükleri ile ilgili
usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2-Bu Talimat, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu bünyesinde bulunan
tescilli spor kulüpleri ile sporcuların lisans, tescil, vize ve transfer işlemlerine ilişkin usul ve
esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3-Bu Talimat, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6/(i) maddesi, 18/09/2013 tarihli ve 28769 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ana Statüsüne
ve 07 Aralık 2001 tarih ve 24606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sporcu
Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğin ı9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 4- Bu Talimatta geçen tanımlar:
a) Bakanlık
: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
b) Bakan
: Gençlik ve Spor Bakanını,
c) Genel Müdürlük
: Spor Genel Müdürlüğünü,
ç) Genel Müdür
: Spor Genel Müdürünü,
d) Federasyon
: Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunu,
e) Federasyon Başkanı: Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanını,
f) İl Müdürlüğü
: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
g) KKTC
: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
ğ) Spor Kulübü
: Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş spor
kulüplerini,
,
: Spor yarışmalarına katılacaklara verilecek onaylı belge ;.
~"
h) Lisans
: Spor yarışmalarına katılacakların yaptıracağı kayıt.işlemini,
ı) Tescil
i) Vize
: Spor yarışmalarına katılabilmek için lisansın her sezo~
onaylatılması işlemini,
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: Bir sporcunun kulüp değiştirmesini,
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j) Transfer
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k) ilişiksiz Belgesi

i) Yönetmelik

: Sporcunun transfer olmadan önceki kulübü ile ilişkisinin
kesildiğine dair kulüp yetkililerince verilmiş imzalı ve
mühürlü belgeyi,
: Sporcu Lisans Tescil Vize ve Transfer Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

Yurt dışmdan gelen T.C. Vatandaşı sporcular
Madde 5- Yurt dışında herhangi bir spor kulübünde lisanslı olan sporcuların.
Türkiye'deki bir spor kulübüne tescil, vize ve transfer işlemi, geldiği ülkede bağlı bulunduğu
Federasyondan veya yetkili mercilerden izin almak ve ilişiğini kesmek şartı ile Yönetmelik
Hükümleri çerçevesinde yapılır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşı sporcular
Madde 6- K.K.T.C vatandaşı sporcuların tescil, vize ve transfer işlemleri Türk
vatandaşların yararlandığı haklardan aynen yararlanma esaslarına göre yapılır. Ancak, bu
sporcular K.K.T.C. de bağlı bulundukları Federasyondan veya izin vermeye yetkili mercilerden
izin almak zorundadırlar.
Yabancı uyruklu sporcularm tescil, vize ve transfer işlemleri
Madde 7- Ülkemizde tescil, vize ve transfer işlemi yapacak sporcular,
a- Kulüpler atıcılık branşında bir sezonda ( Bayan-Erkek) en çok dört yabancı uyruklu
sporcu ile tescil, vize ve transfer işlemi yapabilirler.
b- Yabancı uyruklu sporcuların oturma izinleri, sporcu ile kulübü arasında sözleşme ve
diğer işlemleri tamamlandıktan, Federasyonun uygun görüşü ve Spor Genel Müdürlüğünün izni
alındıktan sonra, sporcunun bağlı bulunduğu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne
bildirınesi üzerine lisansları düzenlenir.
c- Türkiye' de bir spor kulübüne gelen sporcunun yine Türkiye'de yapacağı tescil, vize
ve transfer işlemleri Yönetmelik çerçevesinde yapılır.
ç- Lisans almak için müracaat eden sporcular Yönetmelikte istenen belgeler
dışında,
ı- Belgelerin Türkçeye çevrilmiş sureti.
2- Pasaport aslı veya noter tasdikI i sureti.
d- Birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sporcular, ilk sözleşme veya lisans işlemi
yaptığı dönemde hangi vatandaşlığını kullanmak istediğini noter kanalı ile beyan ederler. O
tarihten itibaren Federasyon nezdindeki tüm işlemleri bu beyanları doğrultusunda yapılır.
Hiçbir şekilde değişiklik yapılmaz. Ancak, ilk lisans işlemi yaptırdığı tarihten sonra birden
fazla vatandaşlık hakkı kazanan sporcular, ilgili ülkenin vatandaşlık hakkını gösteren
belgelerle birlikte federasyon nezdindeki işlemlerini hangi vatandaşlığa bağlı olarak
yapacaklarını takip eden ilk sezon döneminden önce noter kanalıyla yazılı olarak bildirirler.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık hakkını elde etmiş sporculara bu madde uygulanmaz.
e- Başka bir ülkede lisanslı olup, ülkemizde lisans işlemi yaptıran veya ülkemizde
lisanslı olup başka bir ülkede lisans işlemi yaptıran ve faaliyetlere katılan sporcuların tescilleri
iptal edilir, bu sporculara Ülkemizde bir yıla kadar lisans verilmez ve ceza kuruluna sevk edilir.
Ayrıca, sporcuların durumları uluslararası Federasyona bildirilir.
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İlişiksiz belgesi bedeli
Madde 8- ilişiksiz belgesi bedeli Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından
tespit edilir ve duyurulur.
Tescil süreleri,
Madde 9FEDERASYON

ATICILIK VE
AVCILIK

yaş sınırları,

TEscİL
SÜRELERİ
i yıl

vize ve sezon başlangıç

SERBEST
TRANSFERDE
YAS sıNıRLARı

20

- bitiş tarihleri

SPORA
ASGARİ LİsANS
BAŞLAMA YAŞı ÇıKARMA YAŞı

VIZE SEZONU

9 Yaşını
9 Yaşıııı
tamamlamış olmak tamamlamış olmak

OL Ocak
31 Aralık

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer ve Son Hükümler

Talimatta Yer Almayan Hususlar
Madde 10- (1) Bu Talimatta yer almayan hususlarda Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 11- Bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımı tarihinde
yürürl üğe girer.
Yürütme
Madde 12- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı
yürütür.
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