
  TBBDF Kulüp Tescil ve Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı -1 

YÖNETĠM KURULU 
KARAR TARİHİ : 04/03/2006 
KARAR NO : 2/6 
(DEĞĠġĠKLĠK; K.TARĠHĠ: 23/12/2006 – K.NO:3/4) 

 

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığı‟ndan 
 

KULÜP TESCĠL ve SPORCU LĠSANS, TESCĠL, VĠZE ve TRANSFER TALĠMATI 
 
1 - AMAÇ  

Bu talimatın amacı,  Bocce Bowling ve Dart faaliyetinde bulunan  kulüpler ile yarışmalara katılacak 

sporcuların tescil, vize ve transferleriyle ilgili usul ve esasları belirlemektir.   
 

2 - KAPSAM  
Bu talimat, yarışmalara katılacak sporcuların tescili ile lisans, vize ve transfer işlemlerine ilişkin usul ve 

esasları ve Bocce Bowling ve Dart faaliyetinde bulunacak olan her tür kuruluş ve kulüplerin tescil 

işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.   
 

3 - DAYANAK  
Bu talimat, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsü'ne dayanılarak hazırlanmıştır.  

 
4 - TANIMLAR   

Bu talimatta geçen:  

Federasyon: Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu‟nu, 
Teşkilat: Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu taşra temsilciliklerini,  

Kulüp: Federasyonun faaliyetine katılan Bocce Bowling ve Dart kulüpleri ile Bocce Bowling ve Dart 
faaliyetinde bulunan tüm kuruluşları,  

Kurum: Bocce Bowling ve Dart branşlarında faaliyet yapan her türlü özel işletme, salon, eğlence ve 

dinlence merkezi, spor tesisi, vb kurumları, 
Tescil: Bir kulüp, kişi, kuruluş veya derneğin tesislerinde faaliyetlerde bulunabilmek için yaptıracağı kayıt 

işlemlerini ve bir sporcunun müsabakalara katılabilmesi için yaptıracağı kayıt işlemlerini,   
Lisans: Sporcunun yarışmalara  katılabilmesini sağlamak amacıyla federasyonca verilen onaylı belgeyi,   

Vize: Bir sporcunun müsabakalara katılabilmesi için lisansının her yıl onaylanması işlemini ve faaliyet 
gösterecek kulüp ve kurumların federasyonca her yıl onaylanması işlemini,   

Transfer: Bir sporcunun kulüp değiştirmesini,    

Faaliyet Programı: Federasyonun her yıl için yeniden planladığı, yaş gruplarındaki turnuvalar ile ligler ve il 
yada kulüp takımları arası şampiyonaları ifade eder.  

 
5 -  SPORCU LĠSANS VE KULÜP TESCĠL MECBURĠYETĠ   

Sporcuların, Federasyon başkanlığı ve teşkilatlarınca, yada federasyon izniyle diğer kurum yada şahıslarca 

düzenlenmiş Bocce Bowling ve Dart müsabakalarına katılabilmeleri için, bu talimat hükümlerine göre 
sporcu lisansı almış olmaları ve lisanslarını her sezon Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'na vize 

ettirmeleri zorunludur.    
Kulüpler ve  Bocce Bowling ve Dart faaliyetinde bulunan her türlü kuruluş bu talimat hükümlerine göre 

kulüp tescillerini yapmış olmalı ve her yıl vize işlemi yapmalıdır (Ek 1).    

Sporcu  lisanslarının tescil, vize ve transfer işlemleri Bocce Bowling ve Dart Federasyonu merkez ve taşra 
teşkilatları tarafından yapılır. Bocce Bowling ve Dart Federasyonu sporcu lisans ve vize işlemleri 

Federasyon yönetim kurulunca belirlenecek diğer kurumlar vasıtasıyla da yaptırılabilir.  
Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde Bocce Bowling ve Dart branşlarını açan kulüplerin ayrıca „Federasyon 

Tescili‟ yaptırmaları ve federasyona veya federasyon temsilciliklerine her yıl vize yaptırmaları zorunludur.  
Spor kulüplerine kayıtlı olmayan sporcular kendi adlarına Federasyon merkez veya taşra teşkilatından ferdi 

sporcu lisansı alabilirler ve bu lisanslarını her yıl tescili aldığı noktada vize ettirebilirler.    
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Bir spor kulübüne tescilli iken ferdi lisans almak isteyen sporculara, bu talimat esaslarına göre ferdi sporcu 

lisansı verilebilir. Bu sporcular, ferdi lisans tarihinden itibaren tescil sürelerini doldurmadan tekrar eski 

kulüpleri adına lisans çıkaramazlar. Bu talimatın 10. Maddesi hükümleri saklıdır.   
 

6 - TESCĠL ĠġLEMLERĠ  
Kulüpler ve sporcuların müsabakalara katılabilmeleri ve spor faaliyetinde bulunabilmeleri için lisans tescil 

işlemi yaptırmaları şarttır.   

Bocce Bowling ve Dart dalında lisans alacak sporcuların 9 (dokuz) yaşını bitirmiş olmaları gerekir. 
Müsabakalara  katılabilme  yaşı hesaplanırken yaşanan seneden, doğum yılının çıkarılması yöntemi esastır.   

Buna göre,  lisans çıkacak sporcuların tescil işlemlerinde aşağıdaki belgeler aranır:  
a)      Reşit olmayan sporcular için veli izin belgesi,   

b)      İki adet tescil formu/fişi (Ek 2),   
c)      Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği  

d)      Sağlık izin belgesi   

e)      2 adet vesikalık fotoğraf   
f)    Tescil bedelini Federasyona yatırdığına dair makbuz. Sporcu tescil bedeli, Federasyon yönetim 

kurulu tarafından  her yıl faaliyet dönemi başında belirlenecektir.   
 

Bocce Bowling ve Dart faaliyetlerinde bulunan tüm kulüplerin, Bocce Bowling ve Dart tesisi bulunan 

dernek, kişi ve kuruluşların tescil yaptırmaları zorunludur. Bocce Bowling ve Dart dallarında faaliyet 
gösterecek olan veya başka bir spor dalı adına tescilli olup Bocce Bowling ve Dart faaliyetinde bulunacak 

olan tüm  kulüpler Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine branş ilavesi yaptırdıktan sonra “federasyon tescili” 
de yaptıracaktır. Federasyon tescili için gerekli belgeler:    

a)    Bocce Bowling ve Dart kulüp tescil/vize formu (Ek 1) 
b)   Federasyon Tescil bedelini Federasyona yatırdığına dair makbuz. Federasyon tescili bedeli her yıl 

için, Federasyon yönetim kurulu tarafından faaliyet dönemi başında belirlenecektir.  

Federasyon tescili yapılan kulüplere verilecek delege sayısı "Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu  
Ana Statüsü" hükümlerine göre belirlenir. Tescil yaptırıp ta Federasyon faaliyetlerine katılmayanlar Türkiye 

Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun Tescilli kuruluşu olarak faaliyetlerine devam ederler.   
 

7 - VĠZE ĠġLEMLERĠ  

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

Vize işlemlerine 1 Temmuz tarihinde baĢlanır ve 31 Haziran tarihinde son verilir.  
İki yıl üst üste vize yaptırmayan veya tescil yaptırmasına rağmen faaliyetlere katılmayan kulüplerin varsa 

genel kurul delegeliklerine son verilir. 

 
8 –  SPORCU TRANSFER ĠġLEMLERĠ  

Sporcular, bu talimatta belirtilen şartlara uymak suretiyle, kulüplerinden başka bir kulübe transfer 
yapabilirler. Kulüpleri kapanan veya lisanslı oldukları spor dalında tescilleri iptal edilen ve serbest kalan 

sporcular, sezon içerisinde eski kulüpleri adına yarışmalara katılmış olsalar dahi sezon sonunu veya ara 
transfer dönemini (Ocak ayı) beklemeden bir başka kulüp adına lisans çıkartabilirler.   

Sporcuların transferleri; normal transfer, serbest transfer, ara transfer ve fakülte veya yüksek okul 

kazanmak ya da  velisinin iş/il değiştirmesi şeklinde yapılır.  
Bocce Bowling ve Dart haricinde herhangi bir branştan lisansı olan sporcunun kulübünden ilişiksiz belgesi 

alması gerekmemektedir.  
 

9 –  SPORCU NORMAL TRANSFER ĠġLEMLERĠ  

Kulübünden ilişiksiz belgesi alan sporcular, yeni sezon başında  transfer yapabilir.   
Aynı sezon içerisinde transfer yapılabilmesi için, sporcunun transfer yaptığı sezon içerisinde eski kulübü 

adına fiilen yarışmaya katılmamış olması gerekir. Müsabaka listesinde yer alan ancak müsabakada fiilen 
oynamamış olan sporcu, yarışmaya katılmış kabul edilmez.    

Normal Transferde aşağıdaki belgeler istenir;  
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a)     18 yaşından küçük olanlar için veli izin belgesi  

b)     Sporcuya kulübünce verilecek ilişiksiz belgesi  

Bir sporcu aynı sezon içerisinde bir kez transfer yapabilir (ara transfer dönemi haricinde). Ancak transfer 
olduğu kulüp adına herhangi bir yarışmaya katılmamış olan (takım listesinde yer almasına rağmen 

müsabakaya çıkmamış olanlar da katılmamış kabul edilir) sporcu, ikinci kez transfer olabilir. 
Transfer olan sporcu eski kulübünden ilişiksiz belgesi almalıdır. ĠliĢiksiz belgesinin geçerliliği için bir 

zaman sınırlaması yoktur. 18 yaşından küçük sporcuların velileri transfere muvafakat etmelidir. İlişiksiz 

belgesi ve veli muvafakatnamesi federasyon tarafından hazırlanan Sporcu Tescil Formunda bulunmaktadır. 
Transfer olan sporcu, transfer yaptığı sezon içerisinde önceki kulübünde oynamadığını 

taahhüt etmiĢ kabul edilir ve aksi yönde hareket ederek bir sezon içerisinde birden fazla kulüp adına 
yarışan sporcular disiplin kurulana sevk edilir (Ara transfer haricinde). 

 
10 –  SPORCU SERBEST TRANSFER ĠġLEMLERĠ  

Bir sezon boyunca hiçbir resmi faaliyete katılmamış sporcular, lisansını taşıdıkları kulübün izni olmaksızın, 

federasyonca belirlenen ilişiksiz belgesi bedelini (bu bedel her sezon başında yönetim kurulunca yeniden 
belirlenecektir) ayrıldıkları kulübün hesabına yatırmak şartıyla başka bir kulübe transfer olabilir. Bir yıl 

boyunca hiçbir resmi faaliyete katılmayan sporcunun ilişiksiz belgesini onaylamayan spor kulübü disiplin 
kuruluna sevk edilir ve onay işlemi federasyon başkanlığınca yapılır. Bu durumda ilişiksiz belgesi bedeli 

federasyon hesabına yatırılır.  

Serbest transfer işleminde yıl ve yaş sınırı aranmaz. 18 yaşından küçükler transfer için veli 
muvafakatnamesine sahip olmalıdır. 

 
11 –  ARA TRANSFER ĠġLEMLERĠ 

Ara transfer dönemi 01 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasını kapsar. Her hangi bir kulüp adına yarışan sporcu, 
kulübünden ilişiksiz belgesi almak kaydıyla, ara transfer döneminde başka bir kulübe transfer olabilir. Ara 

transfer döneminde alınacak ilişiksiz belgesi bedeli sporcunun kulübü tarafından belirlenir. Ayrıca sporcu 

ara transfer işlemi yapmak için federasyona ara transfer ücreti ödemelidir. Bu ücret her yıl başında 
federasyon yönetim kurulunca belirlenir.   

Ara transfer döneminde, sporcu birden fazla transfer işlemi yaptıramaz.   
 

12 - OKUL DURUMU VEYA  ZORUNLU ĠL DEĞĠġĠKLĠĞĠ NEDENĠYLE YAPILACAK TRANSFER  

Merkezi  sistemle  öğrenci yerleştirme sınavı sonucunda adına lisansının tescil edildiği  kulübün bulunduğu  
ilin dışında bir ilde öğrencilik hakkını kazanan ve bu öğrenim kurumlarına kesin kayıt yaptıran sporcular ve 

ana ve babasının özel  sektör  veya  kamu  hizmetlerinde zorunlu il değişikliği veya tayinleri gerçekleşen  
ve bu hususu belgeleyen sporcular, Federasyonca  belirlenmiş  ilişiksiz belgesi bedelini ödemek şartı ile o il 

veya ilçedeki  bir kulübe transfer yapabilirler. Açık öğretim fakültesi ile, merkezi sistem dışındaki okul 

değişiklikleri bu kapsamın dışındadır.   
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.   

Kendi isteği ile öğretim kurumundan kaydını sildirerek ilişiğini kesenler, kulübün iznini almadan il dışı 
transfer yapamazlar.   

Fakülte, yüksek okula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle veya ana ve babasının özel sektör 

veya kamu  hizmetlerinde  zorunlu il değişikliği veya yetişkin sporcuların işyeri ve ikametgah değişikliği  
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 değişikliği yaptığına dair resmi belge   

b) Federasyonca belirlenen ilişiksiz belgesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz   

c)     Yetişkin Bocce Bowling ve Dartçılar için kendi veya eşinin işyeri değişikliği yaptığına dair resmi 
belge.  

d) İkamet belgesi 
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13 - YURTDIġINDAN GELEN T.C. VATANDAġI SPORCULARIN TRANSFER VE TESCĠL 

ĠġLEMLERĠ  

Yurt dışında her hangi bir spor kulübünde spor yapan T.C. vatandaşı sporcuların Türkiye'deki spor 
kulüplerine transfer yapabilmesi için,  yurtdışında bağlı olduğu Federasyondan ilişiksiz belgesi almaları 

şarttır.    
 

14  -  KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ'NDEN GELEN SPORCULARIN TRANSFER VE TESCĠL  

ĠġLEMLERĠ  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcularının transfer,  tescil ve vize işlemleri bağlı oldukları Federasyonun 

izni alınmak şartıyla her zaman yapılır.   
 

15 - YABANCI UYRUKLU SPORCULARIN TESCĠL VE VĠZE ĠġLEMLERĠ  
Yabancı uyruklu sporcuların transfer, tescil ve vize işlemlerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:   

a)     Türkiye'de ikamet etme veya çalışma izni olması zorunluluğu vardır.  

b)     Türkiye'de herhangi bir kulübe tescil işlemi yaptırdıktan sonra başka bir ülkede tescilli olduğu 
tespit edilen yabancı uyruklu sporcuların, tescil işlemleri iptal edilir. Adı geçen sporcu uluslararası 

Federasyona bildirilir.  Liglerde oynayacak yabancı oyuncularda bu şartlar aranmaz.  
c)     Türkiye'de bir kulübe tescilli yabancı uyruklu sporcular,  başka bir ülkenin resmi müsabakalarına 

katıldığının belgelenmesi halinde, Disiplin Kuruluna sevk edilirler. Kendi  ülkelerinin milli maçlarında 

oynamaları,  bu hükmün dışındadır.  
   

16 - SĠLAH ALTINA ALINAN SPORCULAR  
Muvazzaf subay ve astsubaylar ile Silahlı Kuvvetlere katılmadan önce sivil kulüplerde tescilli bulunan erbaş 

ve erler; askeri okul öğrencileri; mensup oldukları askeri okullar, Kuvvet komutanlıkları ve Jandarma  
Genel Komutanlığı spor güçlerinde yer alır ve Silahlı kuvvetler Şampiyonalarına katılabilirler. Bunların sivil  

kulüplerle ilişkileri kesilir.   

Silah altına alınan sporcular askeri güçler adına lisans çıkartarak müsabakalarda oynayabilirler. Sivil  
kulüplerde tescilli 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 tescil sürelerinden sayılmaz.   

 
17 - BĠRLEġEN VEYA ĠSĠM DEĞĠġTĠREN KULÜPLERĠN SPORCULARI  

Birleşen veya ismini değiştiren kulüplerin sporcuları, birleşen veya isim değiştiren kulübün sporcusu 
olurlar.   

 

18  - KAPANAN VEYA BRANġI KAPATILAN KULÜPLERĠN SPORCULARI  
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.   
 

19 - YÜRÜRLÜK  
Bu talimat, 01/01/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

 

20 - YÜRÜTME  
Kulüp Tescil ve Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı işlemleri Türkiye Bocce Bowling ve Dart 

Federasyonu ve ilgili  teşkilatları tarafından yürütülür.   
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EK 1 
TBBDF KULÜP TESCĠL – VĠZE FORMU* 
 

 

 

 

 

KULÜBÜN:  

İli     

Adı     

Telefon     

Faks     

E-posta     

Açık Adres     

Kulüp Yetkilisi     

Branşları Bocce     Bowling     Dart     

Kuruluş Yılı     

Tescil 

numarası 
    

 
*   TBBDF Kulüp Tescil ve Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı’nın 5. maddesi gereğince 

Bocce Bowling ve Dart branĢı açmıĢ olan tüm spor kulüpleri, federasyonca tescil ve vize iĢlemleri 
yaptırmak zorundadır.  

 

 

 

 

Kulüp Yetkilisi Ġmza        Federasyon Onayı 

         Kulüp Mührü  

 

 

 

 
Tescil ve vize iĢlemlerinde Ģu usullere uyulmalıdır: 

 İlk tescil işleminden sonra her yıl 01 Ağustos tarihinden itibaren kulüpler yıllık vize 

yaptırmalıdır.      

 Tescil ve vize işlemi yaptırmayan kulüpler adına sporcu lisansı çıkarılmaz. 

 Tescil ve vize işlemi yaptırmayan kulüpler TBBDF Genel Kurulu ve TBBDF Mali Kurulu’na 

temsilci veremez.   
 Kulüp yetkilisinin imzasının ve Kulüp mührünün bulunmadığı formlar geçerli değildir. 
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                       TÜRKĠYE 

                   BOCCE BOWLĠNG VE DART  

                  FEDERASYONU BAġKANLIĞI 

      Sporcu Tescil Formu 
 

Fed. Kayıt no  :     ......................  

TC Kimlik no  :     ........................ 

İli          :     ........................ 

Branş   :     ........................               
 

SPORCUNUN   : 
Adı    :    .......................................... 
Soyadı    :    .......................................... 
Babasının Adı  :    .......................................... 

Anasının Adı  :    .......................................... 
Mah.veya Köy  :    .......................................... 

Doğum Yeri ve Yılı :    .......................................... 
Tel   :    .......................................... 
E-Posta (varsa)  :    .......................................... 
Adresi   :    ...................................................................................... 
1-Türk Tabiiyetinde ise       :  

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer :    .......................................... 
N. cüzdanı Cilt / Sayfa / Hane No :    .......................................... 
2.Yabancı Tabiiyetinde ise  : 
Pasaport veya ikamet  
tezkeresinin tarih ve no.su  :    .......................................... 
 

 
Sporcunun İmzası 

 
(Kulübü varsa) Kulüp Başkanlığı 

İmza – Mühür 
....... / ...... / .......... 

 

 
Federasyonumuzca Tescil Edilmiştir 
            İmza – Mühür 

....... / ...... / .......... 

________________________________________________________________________ 

SAĞLIK ĠZĠN BELGESĠ 

Sporcunun                                                                                

Adı              :     
Soyadı         :     
D. Yeri ve Tarihi :     
Baba Adı      :     

Sporcunun yarışmalara girmesinde haricen engel yoktur. 

 

Doktor KaĢesi – Ġmza – Tarih 

VELĠ MUVAFAKATNAMESĠ  

(18 YaĢından küçükler için doldurulacaktır.) 
 
 Oğlumun- Kızımın ............................................ kulübünde / ferdi spor yapmasına ve lisans 
çıkarmasına,  
(transfer oluyorsa) ............................................. kulübünden ................................ kulübüne 
transfer olmasına muvafakat ediyorum. 
  
Velinin  

Adı Soyadı  :    .......................................    
İmzası   :    ....................................... 
Telefon (İş–Ev):    .......................................... 
Adresi   :    ..........................................  

 
 

Foto 

ÖN YÜZ 
EK -2 
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(Bu bölüm transfer olan sporcular tarafından doldurulur.) 

 

ĠLĠġĠKSĠZ BELGESĠ 

                                                                                                             

Sporcunun 

Adı ve Soyadı      :     

Baba Adı                       :     

Ana Adı                         :     

Doğum Yeri ve Tarihi      :     

TC Kimlik No                 :     

              

Yukarıda açık kimliği yazılı sporcumuzun, kulübümüz ile ilişiği kesilmiş olup, başka bir kulübe 

transferinde sakınca bulunmamaktadır. Tarih      /     /..   .. 

 

 

     

    Sporcu      Kulüp BaĢkanı                 Tasdik 
 İmza – Tarih        İmza – Tarih Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu                           

     Mühür      Başkanlığı 
                                                                                                          
 

 

Not: Bir sporcu aynı sezon içinde iki ayrı kulüpte oynayamaz. Bu kurala uymayan sporcular ceza 

kuruluna sevk edilir. Ancak TBBDF Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı’nın 11. maddesi 

gereğince, sporcular kulüplerinden ilişiksiz belgesi almak kaydıyla, 1 Ocak – 31 Ocak tarihleri 

arasında ara transfer işlemi yapabilirler.    

 

      Ekler:  

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

2- 2 Adet fotoğraf  

3- Kulüp sporcuları için tescil formundan 2 nüsha doldurulur 

4- Lisans belgesi ÜCRETSĠZ olarak verilir. Ancak ayrıca sporcu lisans kartı edinmek isteyenler 10 

YTL ücret ödeyerek lisans kartı alabilir. 

 

SPORCU TESCĠL FORMU www.tbbdf.gov.tr ADRESĠNDEN ALINABĠLĠR 

ARKA YÜZ 

http://www.tbbdf.gov.tr/UserFiles/File/tescil.doc
http://www.tbbdf.gov.tr/

