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YÖNETĐM KURULU 
KARAR TARĐHĐ: 16/11/2007 
KARAR NO: 21 

           
TÜRK ĐYE ESKRĐM FEDERASYONU 

 
(Değişik:30.12.2010 / 52) KULÜP BRANŞ TESCĐLĐ, KATILIM ve SPORCU, L ĐSANS, VĐZE, 

TRANSFER TAL ĐMATI 
  

 
 

BĐRĐNCĐ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
 
Amaç 
Madde 1-(Değişik:30.12.2010 / 52) (1) Bu Talimatın amacı, eskrim faaliyetinde bulunan 

kulüplerin branş tescili, katılım ve müsabakalara katılacak sporcuların,  lisans, vize ve transfer 
işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.  

 
Kapsam 
Madde 2- (Değişik:30.12.2010 / 52) (1) Bu talimat, eskrim faaliyetinde bulunacak kulüplerin 

branş tescili, katılım  işlemleri ile sporcuların, lisans, vize ve transfer işlemlerine ilişkin usul ve 
esasları kapsar. 

 

Tanımlar 
Madde 4-(1)Bu talimatta geçen:  
a) Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 
b) Federasyon  : Türkiye Eskrim Federasyonunu,   
c) Taşra teşkilatı : Türkiye Eskrim Federasyonu il temsilciliklerini,  
d) Kulüp  : Eskrim sporunda faaliyet gösterdiği tescil edilmiş spor kulübünü, 
e) Sporcu  : Bu Talimata göre lisans almış eskrimcileri, 
f) Antrenör  : Eskrim spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı 

ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Federasyondan lisans alan; sporcuları veya spor takımlarını 
ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştiren, yarışmalara hazırlanmalarını ve 
yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisine sahip olan kişiyi,      

(Değişik:30.12.2010 / 52) g) Branş Tescili : Kulübün eskrim faaliyetinde bulunması için 
Federasyonun öncelikle yapacağı kayıt işlemlerini, 

h) Lisans  : Hakemin müsabaka yönetebilmesi, antrenörün eskrim faaliyetinde 
bulunabilmesi, sporcunun müsabakalara katılabilmesini sağlamak amacıyla Federasyon tarafından 
verilen onaylı belgeyi,  

ı) Vize : Hakemin müsabaka yönetebilmesi, antrenörün eskrim faaliyetinde bulunabilmesi, 
sporcunun müsabakalara katılabilmesi için lisansının her sezon onaylanması işlemini,  

(Değişik:30.12.2010 / 52) i) Katılım işlemleri: Branş tescillerini yaptıran kulüplerin, 
federasyon faaliyetlerine katılabilmeleri için yaptırdıkları işlemleri, 

j) Transfer: Bir sporcunun veya antrenörün kulüp değiştirmesini,  
k) Faaliyet Programı: Federasyonun her sezon için yeniden planladığı, yaş grubu turnuvaları, 

ligleri, ferdi ve takım şampiyonalarını,  
l) Đlişiksiz Belgesi: Sporcunun transfer olmadan önceki kulübüyle olan ilişkisinin kesildiğine 

dair imzalı ve mühürlü belgeyi, 
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m) Sağlık Đzin Belgesi: Kişinin eskrim alanında faaliyet göstermesinde sağlığı açısından bir 
sakınca bulunmadığına dair aldığı belgeyi, 

ifade eder. 
 

ĐKĐNCĐ BÖLÜM 
Esas Hükümler 

 
Lisans mecburiyeti 
Madde 5-(1) Antrenörlerin her türlü eskrim faaliyetinde bulunabilmesi ve sporcuların 

Federasyonca düzenlenmiş eskrim müsabakalarına katılabilmeleri için, Talimat hükümlerine göre 
lisans sahibi olmaları ve lisanslarını her sezon Federasyona vize ettirmeleri zorunludur. 

(2) Lisansların tescil ve vize işlemleri ile transfer işlemleri Federasyonun merkez ve taşra 
teşkilatı tarafından yapılır. 

(3) Herhangi bir spor kulübü adına kayıtlı olmayan sporcular kendi adlarına Federasyon 
merkez veya taşra teşkilatından ferdi sporcu lisansı alabilirler ve bu lisanslarını her sezon tescili 
aldığı yerde vize ettirebilirler. Đlk defa ferdi sporcu lisansı çıkaran sporcular hiç beklemeksizin kulüp 
adına lisans çıkarabilirler.  

(Değişik:30.12.2010 / 52) (4) Bir spor kulübüne lisanslı  iken ferdi lisans almak isteyen 
sporculara, bu Talimatın 13.maddesi hükümlerine göre ferdi sporcu lisansı verilebilir. Bu sporcular, 
ferdi lisans tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmadan tekrar eski kulüpleri adına lisans 
çıkaramazlar. 

 
(Değişik:30.12.2010 / 52) Branş tescil işlemleri  
Madde 6- (Değişik:30.12.2010 / 52) (1)Kulüplerin eskrim branşında faaliyet gösterebilmeleri 

için Federasyona branş tescil işlemi yaptırmaları zorunludur.  
(Değişik:30.12.2010 / 52) (2) Branş tescili yaptıracak olan tüm kulüpler için aşağıdaki 

belgeler aranır.  
(Değişik:30.12.2010 / 52) a) Branş tescili istediğine dair bildirim dilekçesi.  
b) Gençlik ve Spor Đl Müdürlüğü tarafından verilen kulüp tescil belgesinin onaylı fotokopisi. 
c) Spor kulübü kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları tarafından kuruluyor ise 

ilgili kurum veya kuruluşların, kulübün kuruluşuna ilişkin vereceği izin yazısı.  
d) Yönetim Kurulu üye listesi. 
e) Yetkili kişilerin imza sirküleri.  
(Değişik:30.12.2010 / 52) f) Kulüp branş tescil bilgi formu.  
 (Değişik:30.12.2010 / 52) g) Kulüp branş tescil bedelini Federasyona yatırdığına dair 

makbuz.  
(3) Yukarıda belirtilen evrakların Federasyona teslimi tescil belgesi almak için tek başına 

yeterli olmayıp, bu talebin Yönetim Kurulunun salt çoğunluğu ile onaylanması gerekmektedir.  
(Değişik:30.12.2010 / 52) (4) Kulüp branş tescil bedeli her sezon için, Federasyon Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenecektir. 
  
(Değişik:30.12.2010 / 52) Katılım Đşlemleri 

 Madde 7-(1)Branş tescil işlemleri yapılan kulüplerin Federasyon faaliyetlerine 
katılabilmeleri için, katılım işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.  

(2)Eskrim faaliyetlerine katılacak bütün kulüpler, katılım işlemlerini her sezon yenilemek 
zorundadır.  

(3)Katılım işlemleri için aşağıdaki belgeler aranır. 
a) Katılım işlemleri yaptırmak istediğine dair bildirim dilekçesi,  
b) Katılım işlemleri bedelini Federasyona yatırdığına dair makbuz, 
(4)Katılım işlemleri bedeli her sezon için, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
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(5)Đki sezon üst üste katılım işlemlerini yaptırmayan veya federasyon faaliyetlerine 
katılmayan kulüplerin branş tescilleri iptal edilir.  

 
Tescilli kulüplerin isim değişikli ği   
Madde 8-(1) Tescilli kulüplerin isim değişikli ği durumunda istenen belgeler aşağıda 

belirtilmiştir.  
a) Đsim değişikli ğine ilişkin dilekçe,  
b) Đsim değişikli ğine ilişkin kulüp genel kurul kararı, 
c)Kulüp tüzüğünün değiştirilen maddelerinin mevzuata uygun olduğuna ilişkin valilik yazısı.  
 
Lisans işlemleri 
Madde 9-(1) Sporcuların, Federasyon faaliyet programındaki müsabakalara  katılabilmeleri 

için lisans almış olmaları zorunludur. 
(Değişik:30.12.2010 / 52) (2) Müsabakalara katılabilme yaşı hesaplanırken içinde bulunulan 

tarihten, doğum tarihinin çıkarılması yöntemi esastır. Buna göre, lisans çıkaracak sporcuların lisans 
işlemlerinde aşağıdaki koşullar aranır. 

a) Sporcunun sekiz (8) yaşını bitirmiş olması. 
b) Lisanslar, kulübü bulunan sporcular ve antrenörler için Kulüp Yetkilisi tarafından, ferdi 

sporcular ve her hangi bir kulübe bağlı bulunmayan antrenörler için ise Đl Temsilcisi tarafından 
Federasyonun resmi internet sitesinin ilgili bölümünden alınacaktır. 

c) Federasyon resmi internet sitesinden alınan lisanslar yazdırılarak, gerekli onaylar 
yapıldıktan sonra Đl Temsilci onayına sunulacaktır. 

d) Đl Temsilcisinin kontrol ve onayı sırasında gerekli şartlar şunlardır. 
 * Sporcu imzası, 
 * Kulübü olan sporcular için kulüp onayı, 
 * Sporcunun müsabakalara katılmasında hiçbir sakınca olmadığına dair doktor onayı, 
 * Reşit olmayan sporcular için veli muvafakat namesi, 
 * Fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı, 
 * Lisans bedelini Federasyona yatırdığına dair makbuz. 
 (3) Lisanslardaki fotoğraflar 16/7/1982 tarihli 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 

yürürlüğe giren kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine dair 
Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olması şartı aranır. 

(4) Lisans bedeli her sezon için, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. 
(Ek: 30.12.2010 / 52) (5)  Đlk defa federasyondan lisans alacak ve vize işlemi yaptıracak olan 

sporculardan başka bir kulübün lisanslı sporcusu olmadığına dair taahhütname istenir.  
 
 
Vize işlemleri 
Madde 10-(1) Antrenörlerin her türlü eskrim faaliyetlerinde bulunabilmesi, sporcuların 

müsabakalara katılabilmeleri ve spor faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için lisanslarını her sezon 
vize ettirmeleri zorunludur. 

(2)Vize işlemlerine 1 Ocak tarihinde başlanır ve 31 Aralık tarihinde son verilir.  
(3)Vize, kulübü bulunan sporcular ve antrenörler için Kulüp Yetkilisi tarafından, ferdi 

sporcular ve her hangi bir kulübe bağlı bulunmayan antrenörler için ise Đl Temsilcisi tarafından 
Federasyonun resmi internet sitesinin ilgili bölümünden yapılacaktır. 

(4)Federasyon resmi internet sitesinden, üye bilgileri güncellendikten sonra alınan lisanslar 
yazdırılarak, gerekli onaylar yapıldıktan sonra Đl Temsilci onayına sunulacaktır. 

(5) Đl Temsilcisinin kontrol ve onayı sırasında gerekli şartlar şunlardır. 
a) Sporcu imzası, 
b) Kulübü olan sporcular için kulüp onayı, 
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c) Sporcunun müsabakalara katılmasında hiçbir sakınca olmadığına dair doktor onayı, 
d) Reşit olmayan sporcular için veli muvafakat namesi, 
e) Fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı,  
f) Vize bedelini Federasyona yatırdığına dair makbuz. 
(6) Vize bedeli her sezon için, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir, 
 
Sporcu transfer işlemleri 
Madde 11- (Değişik:30.12.2010 / 52) (1) Sporcular, bu Talimatta belirtilen şartlara uymak 

suretiyle, kulüplerinden başka bir kulübe bir sezonda bir defa transfer yapabilirler. Ancak, kulüpleri 
kapanan veya lisanslı oldukları spor dalında lisansları iptal edilen ve serbest kalan sporcular sezon 
içerisinde eski kulüpleri adına yarışmalara katılmış olsalar dahi sezon sonunu beklemeden bir başka 
kulüp adına lisans çıkartabilirler. Ancak daha önce katıldıkları müsabakalar ile ilgili elde etmiş 
oldukları delegasyon hakları yeni kulübe geçmez. 

(2) Sporcuların transferleri; normal transfer, serbest transfer ve fakülte veya yüksek okul 
kazanmak yada velisinin iş/il değiştirmesi şeklinde yapılır. Veteran sporcular için kendisinin veya 
eşinin iş/il değiştirmesi şeklinde yapılır.  

 
Sporcu normal transfer işlemleri 
Madde 12-(1) Bir spor kulübünden ilişiksiz belgesi ve Federasyonun onayını almak şartı ile 

bir sezonda bir defa transfer yapılabilir.  
(2) Bir sporcunun eski kulübü adına lisansının vize edilmiş olması ve yarışma takım 

listesinde adının bulunması transfer yapmasına engel değildir. Bu şekilde transfer yapacak 
sporcunun, transfer yaptığı sezon içerisinde eski kulüpleri adına fiilen yarışmaya katılmamış olması 
şarttır.  

(3) Normal Transferde aşağıdaki belgeler istenir;  
a) 18 yaşından küçük olanlar için veli izin belgesi,  
b) Sporcuya kulübünce verilecek ilişiksiz belgesi,  
c) Transfer yapacağı sezonda milli maçlar hariç, resmi yarışmalarda yer almadığına dair 

Federasyondan alınacak belge.  
 
Sporcu serbest transfer işlemleri 
Madde 13-(Değişiklik 05.01.2010 / 42) (Değişik:30.12.2010 / 52) (1) Kulübünde en az iki 

sezon lisanslı olmak şartı ile sporcular, lisanslı oldukları kulübün iznine bakılmaksızın ve 
Federasyonca belirlenmiş ili şiksiz belgesi bedelini federasyona yatırmak şartıyla başka bir kulübe 
transfer olabilirler ya da ferdi lisans alabilirler. Federasyon hesabına yatırılan ilişiksiz belgesi 
tutarının  %60’ını kulübün hesabına yatırır. 30 yaşını aşmış ve iki sezondan az süre ile kulübünde 
lisanslı olan sporcular, Federasyonca onaylanmış bir sözleşme olmaması durumunda transfer bedeli 
ödemeksizin serbest transfer yapabilirler. Lisans işlemleri yapıldıktan sonra yapılmış yaş 
düzeltmeleri nazara alınmaz.  

 (2) Đstifa dilekçeleri iki nüsha hazırlanır ve bir nüshası kulübüne, diğer nüshası Federasyon 
merkezine taahhütlü olarak gönderilir. Serbest transferde yukarıdaki şartlara uymak suretiyle 
aşağıdaki belgeler istenir.  

 a) Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ili şiksiz belgesi bedelinin Federasyona 
ve kulübüne yatırıldığına dair makbuz ve kulübünden alacağı ili şiksiz belgesi. Bu ilişiksiz belgesi 
Federasyonca onaylanmadıkça geçerli sayılmaz. Kulüpler bu şartlara uyan sporcularına tüm 
işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen ilişiksiz belgesi vermezlerse, bu belge Federasyonca 
düzenlenir ve kulüpler Disiplin Kuruluna sevk edilir.  

 b) Transfer yapacağı sezonda kulübünü temsilen resmi yarışmalarda yer almadığına dair 
düzenlenmiş Federasyon belgesi.  

            c) Reşit olmayanlar için veli izin belgesi. 
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Okul durumu veya zorunlu il değişikli ği nedeniyle yapılacak transfer işlemleri 
Madde 14-(1) Merkezi sistemle öğrenci yerleştirme sınavı sonucunda adına lisansının tescil 

edildiği kulübün bulunduğu ilin dışında bir ilde öğrencilik hakkını kazanan veya yatay geçiş yaparak  
bu öğrenim kurumlarına kesin kayıt yaptıran sporcular ve ana veya babasının özel sektör veya kamu 
hizmetlerinde zorunlu il değişikli ği veya tayinleri gerçekleşen ve bu hususu belgeleyen sporcular, 
Federasyonca belirlenmiş ili şiksiz belgesi bedelini ödemek şartı ile okulunun bulunduğu veya 
ebeveyninin  taşındığı ildeki veya ilçedeki bir kulübe il dışı transfer yapabilirler. Açık öğretim 
fakültesi bu kapsamın dışındadır.  

(2) Fakülte, yüksek okula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle il dışına transfer 
yapan sporcularda Federasyon belgesi aranmaz. Kesin kayıt yaptıran sporcular kesin kayıt tarihinden 
itibaren 6 ay içerisinde transfer işlemlerini yapmak zorundadırlar.  

(3) Fakülte, yüksek okula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle il dışına transfer 
yapan sporcu kulübün izni olsa dahi, öğretim kurumları ile ilişkilerinin kesilmesine kadar il dışı 
transfer yapamazlar. Ayrıca, kendi isteği ile öğretim kurumundan kaydını sildirerek ilişiğini 
kesenler, bu tarihten itibaren bir yıl geçmeden ve kulübün iznini almadan il dışı transfer yapamazlar. 
Sporcu transfer tarihinden itibaren iki yıl içinde gelmiş olduğu ile dönerek bir başka spor kulübüne 
transfer olmak isterse eski kulübünden muvafakat almak zorundadır. 

(4) Fakülte, yüksek okula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle veya ana ve 
babasının özel sektör veya kamu hizmetlerinde zorunlu il değişikli ği veya veteran sporcuların işyeri 
ve ikametgah değişikli ği nedeni ile transferlerde aşağıdaki belgeler istenir.  

a) Fakülte, yüksek okula kesin kayıt veya yatay geçiş yaptırdığına dair belge veya 
ebeveyninin özel sektör veya kamu hizmetlerinde zorunlu il değişikli ği yaptığına dair resmi belge,  

b) Federasyonca sezon başlangıcından en az 30 gün önce belirlenen ilişiksiz belgesi bedelinin 
Federasyona yatırıldığına dair makbuz.  

c) Veteran sporcular için kendisinin veya eşinin işyeri değişikli ği yaptığına dair resmi belge.  
d) Federasyon tarafından onaylanmış sözleşmesi olan veteran oyuncuların ilişiksiz belgesi.  
 
(Değişik:30.12.2010 / 52) Yurtdışından gelen T.C. vatandaşı sporcuların transfer ve 

lisans işlemleri 
Madde 15-(1) Yurt dışında her hangi bir spor kulübünde spor yapan T.C. vatandaşı sporcular 

bağlı bulundukları Federasyonun iznini almak şartıyla Türkiye'deki spor kulüplerine transfer 
yapabilirler ve lisans çıkarabilirler.  

 
(Değişik:30.12.2010 / 52) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inden gelen sporcuların 

transfer ve lisans işlemleri 
Madde 16-(Değişik:30.12.2010 / 52) (1)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcularının 

transfer, lisans ve vize işlemleri bağlı oldukları Federasyonun izni alınmak şartıyla her zaman yapılır.  
 
(Değişik:30.12.2010 / 52) Yabancı uyruklu sporcuların lisans ve vize işleri 
Madde 17-(Değişik:30.12.2010 / 52) (1)Yabancı uyruklu sporcuların transfer, lisans ve vize 

işlemlerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:  
(Değişik:30.12.2010 / 52) a) Yabancı uyruklu sporcuların lisans, vize ve transfer yapabilmesi 

için en az bir yıllık oturma izni ile bağlı oldukları ülke federasyonundan gerekli iznin Federasyonca 
alınması zorunludur. 

b) Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu sporculara, ikametlerini belgelemeleri ve başka 
bir ülkede sporcu olmadıklarını taahhüt etmeleri halinde her zaman ferdi lisans verilir. 

c) Kulüp lisansı talep edilmesi halinde; kulübün resmi transfer talebi ve oyuncunun kişisel 
bilgilerinin Federasyona iletilmesi zorunluluğu vardır.  
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(Değişik:30.12.2010 / 52) d) Yabancı uyruklu sporcular Türkiye'de herhangi bir kulübe lisans 
işlemi yaptırdıktan sonra bir yıl geçmedikçe başka bir spor kulübü adına lisans çıkartamazlar.   

(Değişik:30.12.2010 / 52) e) Türkiye'de bir kulübe lisanslı yabancı uyruklu sporcular, başka 
bir kulüp resmi müsabakalarına katıldığının belgelenmesi halinde, Disiplin Kuruluna sevk edilirler. 
Kendi ülkelerinin milli müsabakaları, bu hükmün dışındadır.  

 
Silah altına alınan sporcular 
Madde 18- (Değişik:30.12.2010 / 52) (1) Muvazzaf subay ve astsubaylar ile Silahlı 

Kuvvetlere katılmadan önce sivil kulüplerde lisanslı bulunan erbaş ve erler; askeri okul öğrencileri; 
mensup oldukları askeri okullar, Kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı spor 
güçlerinde yer alır ve Silahlı kuvvetler Şampiyonalarına katılabilirler. Bu kişilerin sivil kulüplerle 
olan ilişkileri, askerlik görevleri bitene kadar kesilir.  

(Değişik:30.12.2010 / 52) (2) Silah altına alınan sporcular askeri güçler adına lisans 
çıkartarak müsabakalarda oynayabilirler. Sivil kulüplerde lisanslı bulunan sporcular, terhis olmak 
kaydı ile silah altına alınmadan önceki kulüplerine hiç bir belge aranmaksızın ve süre 
beklenilmeksizin dönebilirler. Ancak, başka bir kulübe gitmek istedikleri takdirde haklarında transfer 
hükümleri uygulanır. Bu durumda olan sporcuların silah altında lisanslı ve lisanssız geçirdikleri 
süreler, sivil kulüplerindeki lisans sürelerinden sayılmaz.  

 
Birleşen veya isim değiştiren kulüplerin sporcuları 
Madde 19-(1) Birleşen veya ismini değiştiren kulüplerin sporcuları, birleşen veya isim 

değiştiren kulübün sporcusu olurlar. Ancak; birleşen kulüpler ve bu kulüplere geçen sporcuların daha 
önce elde etmiş oldukları delegasyon haklarına ilişkin hakları birleşilen kulübe taşınamaz. 

 
Kapanan veya branşı kapatılan kulüplerin sporcuları 
Madde 20- (Değişik: 05.01.2010 / 42) (1) Kulübü kapanan veya branşı kapatılan sporcular 

serbest kalırlar. Bu durumda transferde ilişiksiz belgesi aranmaz ancak, sporcuların kulübün 
kapandığını veya branş tescilinin iptal edildiğini belgelemeleri gerekir. Bu durumda olan sporcular 
eski kulüpleri adına yarışmalara katılmış olsalar dahi sezon sonunu beklemeden başka bir kulüp 
adına lisans alabilirler.  

(Değişik:30.12.2010 / 52) (2) Katılım işlemleri yaptırmayan kulüplerin sporcuları; 
federasyon tarafından belirlenen ilişiksiz belgesi bedelinin %25’ini ödeyerek, sporcu serbest transfer 
işlemlerini 13.maddede belirtilen şartlara göre yaparlar. 
  

Gerçeğe aykırı beyanda bulunma 
 Madde 21- (Değişik:30.12.2010 / 52) (1) Kulüp, branş tescili, katılım, sporcu, lisans, vize ve 
transfer işlemleri ile ilgili olarak gerçeğe aykırı belge sunalar Disiplin Kuruluna sevk edilir ve 
haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
Hüküm bulunmayan haller 
Madde 22–(1) Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlarda ve bu Talimatta 

hüküm bulunmayan hallerde sorunların çözümü ve uluslararası uygulamalar ve 07/12/2001  
tarihli ve 24606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer 
Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanır. 
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Geçici Madde 1. (Mülga: 30.12.2010 / 52)  
Geçici Madde 2. (Mülga: 30.12.2010 / 52) 
 
Yürürlük 
Madde 22-(1) Bu Talimat, 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdürlüğün ve 

Federasyonun resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 23-(1) Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür. 
 

 
 


