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TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU  
SPORCU TESCİL, VİZE, LİSANS ve TRANSFER TALİMATI 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Hokey Federasyonu bünyesinde yapılacak olan yarışmalara 
katılacak ve sporcu lisansı alacak sporcuların yükümlülükleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

 
Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Talimat, Türkiye Hokey Federasyonu bünyesinde bulunan tescilli spor kulüpleri ile 
sporcuların lisans tescil, vize ve transfer işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 
Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Talimat, 07/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu talimatta geçen kısaltmalar ve tanımlar; 
 

a.) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını, 
b.) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını, 
c.) Genel Müdür: Spor Hizmetleri Genel Müdürünü, 
ç.)  Genel Müdürlük: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,  
d.) Federasyon: Türkiye Hokey Federasyonunu,  
e.) İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 
f.) İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü, 
g.) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, 
ğ.)  Spor Kulübü: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş spor kulüplerini,  
h.) Uluslararası Hokey Federasyonu: (FIH) Uluslararası Hokey Federasyonunu, 
ı.)   Yönetmelik: 07 Aralık 2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sporcu Lisans, Tescil, 
Vize ve Transfer Yönetmeliğini, 
i.) Ara Transfer: Mahalli ( yerel ) ligler dışındaki, üst liglerde yer alan sporcuların transfer işlemini 

ifade eder. 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Esas Hükümler 

 
Yurt dışından gelen T.C. vatandaşı sporcular 
MADDE 5- (1)Yurt dışında her hangi bir spor kulübünde lisansı 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 şartıyla yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır. 

 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı sporcular 
MADDE 6- (1) K.K.T.C. vatandaşı sporcuların tescil, vize ve transfer işlemleri Türk vatandaşlarının 
yararlandığı haklardan aynen yararlanma esaslarına göre yapılır. Ancak, bu sporcular K.K.T.C.’nde bağlı 
bulundukları federasyondan veya izin vermeye yetkili mercilerden izin almak zorundadırlar. 
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  Yabancı uyruklu sporcuların tescil, vize ve transfer İşlemleri 
MADDE 7- (1) Ülkemizde tescil, vize ve transfer işlemi yapacak yabancı uyruklu sporcularla ilgili yapılacak 
işlemler; 
a) Yabancı uyruklu sporcuların tescil, vize ve transfer işlemleri sezon içerisinde her zaman yapılır. 
b) Yabancı uyruklu sporcu ile kulüp arasında sözleşme imzalandıktan sonra, diğer bilgi ve belgeler 
tamamlanarak evraklar il müdürlüğü aracılığı ile Federasyona gönderilir. Federasyonun uygun görüş yazısı il 
müdürlüğüne ulaştıktan sonra, sezon öncesi Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenen bedel, sporcu adı 
belirtilerek kulüp tarafından Federasyon tarafından bildirilen hesaba yatırdıktan sonra dekontun il 
müdürlüğüne ibraz edilmesi üzerine sporcuya lisans verilir. 
c) Yabancı uyruklu sporcuya lisans düzenlenebilmesi için Yönetmelikte istenen belgeler dışında; Yabancı 
Kimlik Numarası, Pasaportun aslı veya Noter tasdikli sureti, Belgelerin Noter tasdikli Türkçeye çevrisi istenir. 

d) Türkiye’de bir spor kulübüne gelen yabancı uyruklu sporcunun yine Türkiye’de yapacağı tescil, vize ve 
transfer işlemleri Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği ve Talimat çerçevesinde yapılır. 
e) Kulüpler bir sezonda Kadın-3, Erkek-3 yabancı sporcu ile tescil, vize ve transfer işlemi yapabilir. Ancak, 
müsabaka kadrosunda, müsabaka talimatında belirtilecek sayıda yabancı sporcuya yer verebilir. 
f)  Başka bir ülkede lisanslı olup, ülkemizde izinsiz olarak lisans işlemi yaptıran veya ülkemizde lisanslı olup, 
izinsiz olarak lisans işlemi yaptıran veya faaliyetlere katılan sporcuların tescili iptal edilir. Bu sporcular 
ülkemizde bir yıl süreyle lisans işlemi yaptıramaz ve ceza kuruluna sevk edilir. Ayrıca durumları Uluslararası 
Federasyona bildirilir. 

 
Birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sporcular 
MADDE 8- (1) Birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sporcular, ilk sözleşme veya lisans işlemi yaptığı 
dönemde hangi vatandaşlığını kullanmak istediğini noter kanalıyla beyan ederler. Bu tarihten itibaren 
federasyon nezdinde ki 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. 

 
Ara transfer 
Madde 9- (1) Yerel (mahalli) liglerde yer alan sporcular dışında, üst liglerde yer alan sporcuların ara transfer 
işlemleri; 
a) Yerel (mahalli) ligler dışındaki sporcular, 01-31 Mart tarihleri arasında kulübünden ilişkisiz belgesi ve 
federasyondan izin almak suretiyle müsabakalarda yer almış olsalar dahi taahhütnameye gerek olmaksızın ara 
transfer yapabilir. Ancak salon müsabakalarında oynayan bir sporcu aynı sezon başka bir kulüpte salon 
müsabakalarında, açık alan müsabakalarında oynayan bir sporcu aynı sezon başka bir kulüpte açık alan 
müsabakalarında ara transfer yapsalar dahi oynayamazlar. 
b) Sporcular sezon içerisinde kulübünün müsabakalarında yer almış olsalar dahi taahhütname aranmaksızın 
kulüplerinden ilişiksiz belgesi ve Federasyondan izin almaları halinde yerel (mahalli) liglerden üst liglere veya 
üst liglerden yerel (mahalli) liglere ara transfer yapabilirler. 
b) Bir sporcu bir sezon içerisinde ara transfer dâhil en fazla iki transfer yapabilir. 
c) Sporcular, kulüplerinden aldıkları ilişiksiz belgesi ve lisans için istenen evraklarla beraber il müdürlüklerine 
müracaat ederek ara transfer işlemi yapılarak lisanslarını alabileceklerdir. 
d) İl müdürlüklerinden alınan lisansın arkalı-önlü fotokopisi, 1adet fotoğraf ve Federasyon hesabına yatırılacak 
olan Ara Transfer Ücretinin yatırıldığına dair dekontu federasyon mail adresine gönderilerek Lig Lisansı 
alınacaktır. 
 
Ara transfer Bedeli 
MADDE 10- (1) Hokey Federasyonu bünyesindeki faaliyetlere katılan sporcuların Federasyon hesabına 
yatıracakları ara transfer ücreti bedeli her sezon öncesi federasyon başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilir. 
Ara transfer ücreti bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu federasyona ve İl Müdürlüğü’ne ibraz edilir. 
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İlişiksiz belgesi bedeli 
MADDE 11- (1) Hokey Federasyonu bünyesindeki faaliyetlere katılan sporcuların İlişiksiz Belgesi Bedeli her 
sezon öncesi Federasyon Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilir. 

 
Yetiştirme bedeli 
MADDE 12- (1) Yönetmelikte belirtilen serbest transfer olma yaşına kadar sporcuyu transfer etmek isteyen 
kulüp, sporcunun lisanslı olduğu kulübe yetiştirme bedeli öder. Yetiştirme bedeli her sezon öncesi Federasyon 
başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilir. 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

 
Talimatta yer almayan hususlar 
MADDE 13- (1) Türkiye Hokey Federasyonunca gerekli alt yapı oluşturuluncaya kadar sporcu lisans, tescil, 
vize ve transfer işlemleri, 07.12.2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği ile bu Talimat hükümleri çerçevesinde yürütülecek olup, 
bu Talimatta yer almayan husus hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır 
 
Yürürlükten kaldırma 
MADDE 14- (1) Sporcu Sicil Lisans Talimatının Bakanlık resmi web sayfasında yayımlandıktan sonra 
19.10.2015 tarihinde yayımlanan Sporcu Sicil, Lisans Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Yürürlük 
MADDE 15- (1) Bu talimat, Bakanlık resmi web sayfasında yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 16- (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Hokey Federasyonu yürütür. 
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