TÜRKİYE KÜREK FEDERASYONU
SPORCU LİSANS TESCİL, VİZE VE TRANSFER
TALİMATI
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı yarışmalara katılacak sporcuların lisans, tescil, vize ve transfer
işlemleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Talimat, Federasyonca düzenlenen yarışmalara katılacak sporcuların tescili ile lisans
vize ve transfer işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu talimat; 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkındaki Kanunun Ek 9 uncu maddesine ve 19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 6/(i) maddesi, Türkiye Kürek Federasyonu Ana Statüsü ve 07/12/2001 tarih ve
24606 sayılı Remi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer
Yönetmeliğine ’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen;
a) Genel Müdürlük
:Spor Genel Müdürlüğünü,
b) Genel Müdür
:Spor Genel Müdürünü,
c) Federasyon
:Türkiye Kürek Federasyonu Başkanlığı’nı,
ç) Federasyon Başkanı
:Türkiye Kürek Federasyonu Başkanını,
d) Teşkilat
:Türkiye Kürek Federasyonu taşra birimlerini
e) Sporcu
:Kulüplerde tescilli spor yapanları,
f) Kulüp
:Federasyon faaliyetlerine katılan spor kulüplerini,
g) Tescil
:Spor Kulübünün ve sporcunun kürek branşında faaliyetlere
katılabilmesi için Federasyona yaptıracağı kayıt işlemini,
ğ) Lisans
:Sporcunun yarışmalara katılabilmesini sağlamak amacıyla verilen
onaylı belgeyi,
h) Vize
:Bir sporcunun müsabakalara katılabilmesi için lisansının her yıl
onaylanması işlemini ve kulüplerin, kürek faaliyetinde bulunabilmeleri için gerekli olan kriterlerin
belirlenmesi işlemini,
ı) Transfer
:Bir sporcunun kulüp değiştirmesini,
i) Faaliyet Programı
:Federasyonun her yıl için yeniden planladığı yarışmalar ve kürek
faaliyetlerini,
j) İlişiksiz Belgesi:
:Sporcunun transfer olmadan önceki kulübüyle ilişkisinin kesildiğine
dair imzalı ve mühürlü belgeyi ifade eder.
Lisans Mecburiyeti
MADDE 5- (1) Sporcuların, Federasyonca düzenlenen kürek yarışlarına katılabilmeleri için, bu Talimat
hükümlerine göre sporcu lisansı almış olmaları ve lisanslarını her sezon Federasyona vize ettirmeleri
zorunludur. Kürek faaliyetinde bulunan spor kulübü bu Talimat hükümlerine göre kulüp akreditasyon
işlemlerini yaptırmaları ve lisanslarını her sene Federasyona vize ettirmeleri zorunludur.
(2) Spor kulüpleri adına kayıtlı olmayan sporcular kendi adlarına ferdi lisans çıkartabilirler ve her yıl bu
lisanslarını vize ettirebilirler.

(3) Daha önce herhangi bir kulüp adına lisans çıkartmamış sporcular ferdi lisans çıkarttıktan sonra hiç
beklemeksizin kulüp adına lisans çıkartabilirler. Kulüp adına lisans çıkaran sporcular sezon sonunda
kulübünden ilişkisini keserek tescil süresini beklemeksizin ferdi sporcu lisansı çıkartabilirler. Kulübün
sporcuya ilişiksiz belgesi vermemesi halinde sporcu kulübünden istifa ederek ferdi lisans alabilir. Kulüp
adına lisans çıkarttıktan sonra ferdi sporculuğa dönen, tekrar kulüp adına lisans çıkarmak isteyen
sporcular ferdi tescil tarihinden iki yıl geçmeden kulüp adına lisans çıkartamazlar.
Tescil İşlemleri
MADDE 6- (1) Sporcuların yarışmalara katılabilmeleri ve spor faaliyetinde bulunabilmeleri için lisans
tescil işlemi şarttır.
Kürek dalında lisans alacak sporcuların on iki yaşını bitirmiş olmaları şarttır. Yarışmalara katılabilme
yaşı hesaplanırken yaşanan seneden, doğum yılının çıkarılması yöntemi esastır. Lisans çıkacak
sporcuların tescil işlemlerinde aşağıdaki belgeler aranır;
a) Reşit olmayan sporcular için veli izin belgesi,
b) Fotoğraflı iki tescil fişi ve lisans için bir fotoğraf,
c) TC kimlik nolu ve fotoğraflı nüfus cüzdanının fotokopisi,
ç) Tam teşekküllü bir hastaneden veya resmi bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık izin belgesi ile
sporcu lisanslarının tescil ve vize işlemlerini her yıl için anlaşabileceği bir sigorta kurumu ve/veya sağlık
kuruluşu kanalı ile de yapabilir. Bu durumda lisans, tescil ve vize işlemi için anlaşılan sigorta kurumu
ve/veya sağlık kuruluşu işlemi yaptıktan hemen sonra sporcu lisans, tescil ve vize bilgilerini
Federasyona aktarır, sağlık belgeleri Federasyonda tutulur.
d) Kulüp branş tescili ve vize işlemleri, Federasyonun merkez ve taşra teşkilatları tarafından yapılır.
Branş tescil işleminden sonra, tescil fişlerinin biri kulübünde ve diğeri Federasyon merkezinde saklanır.
e) Sporcunun yüzme bildiğine dair beyanı,
f) Tescil bedelinin Federasyona yatırıldığına dair makbuz. Sporcu lisans tescil bedeli her yıl
Federasyonca sezon başından en az otuz gün önce belirlenir.
(2) Doldurulacak tescil fişlerinin gerçeğe uygun olmaması, Türk vatandaşı olanların nüfus cüzdanı
bilgileri, yabancı uyrukluların ise pasaport bilgileriyle oturma izinlerinin doğru olmaması halinde, ilgili
sporcu, veli, vasi, kulüp idarecisi ve görevlileri hakkında cezai işlem yapılır ve Cumhuriyet Savcılığına
suç duyurusunda bulunulur.
Vize İşlemleri
MADDE 7- (1) Kulüpler ve sporcuların yarışmalara katılabilmeleri ve spor faaliyetlerini devam
ettirebilmeleri için lisanslarını her sezon vize ettirmeleri zorunludur. Vize işlemleri 01 Ocak tarihinde
başlar ve o yılın 30 Kasım tarihinde sona erer. Sporcu vize işlemlerinde;
a) Vize formu,

b) Lisans için bir fotoğraf,
c) Tam teşekküllü bir hastaneden veya resmi bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık izin belgesi,
ç) Tescil bedelinin Federasyona yatırıldığına dair makbuz. Sporcu lisans vize bedeli her yıl
Federasyonca sezon başlangıcından en az otuz gün önce belirlenir.
İlişiksiz Belgesi
MADDE 8- (1) Sporcu transferleri hangi şekilde yapılırsa yapılsın, yeni kulübün eski kulübe, o an için
geçerli olan ilişiksiz belgesi bedelini ödemesi esas kuraldır. İlişiksiz belgeleri üç ay içerisinde
Federasyon tarafından onaylanmalıdır. İlişiksiz belgesi bedeli Federasyonca sezon başlangıcından en az
otuz gün önce belirlenir. Serbest transferde kulübün ilişiksiz belgesi vermemesi durumunda ilişiksiz
belgesi bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu ile istifa dilekçesinin ve istifa dilekçesinin kulübüne
taahhütlü olarak gönderildiğine dair alındı belgesinin ibrazı ile transfer işlemi yerine getirilir.
Sporcu Transfer İşlemleri
MADDE 9- (1) Sporcuların transfer işlemleri, aşağıda belirtilen şekillerde ve yine aşağıda öngörülen
şartlar çerçevesinde gerçekleştirilir. Sporcular aynı sezon içerisinde sadece bir transfer yapabilirler.
Ancak kulüpleri kapanan veya tescilleri iptal edilen ve bu nedenle serbest kalan sporcular, sezon
içerisinde kulüpleri adına yarışmalara katılmış olsalar dahi sezon sonunu beklemeden bir başka kulüp
adına lisans çıkartabilirler. Sporcu transferleri;
a) Normal transfer,
b) Serbest transfer,
c) Eğitim veya veli ya da vasi durumundan kaynaklanan transfer olmak üzere üç şekilde
yapılabilir.
(2) Serbest transferler 01 – 31 Ocak tarihleri, normal transferler 01 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında
yapılır.
Normal Transfer İşlemi
MADDE 10- (1) Bir spor kulübünden ilişiksiz belgesi ve Federasyonun onayını almak şartı ile bir
sezonda bir defa transfer yapabilirler, bu sporcunun eski kulübü adına lisansının vize edilmiş olması
transfer yapmasına engel değildir. Normal transferlerde aşağıdaki belgeler istenir;
a) Yeni tescil işlemlerinde istenen tüm evraklar,
b) Sporcuya kulübünce verilecek ilişiksiz belgesi,
c) Transfer yapacağı sezonda milli yarışmalar ve milli takım seçmeleri hariç resmi yarışmalarda
yer almadığına dair Federasyonca onaylı taahhütname.
Serbest Transfer İşlemi
MADDE 11- (1) Kulübünde beş yıl tescilli kalmış olmak şartı ile 22 yaşını doldurmuş erkek ve kadın
sporcular, sezon bitiminde lisanslı oldukları kulübün iznine bakılmaksızın ve ilişiksiz belgesi bedelini

kulübüne yatırmak şartıyla başka bir kulübe transfer olabilirler. Tescil, vize ve transfer işlemlerinde,
sporcuların yaş düzeltmeleri kabul edilmez.
Serbest transfer işlemlerinde;
a) Yeni tescil işlemlerinde istenen tüm evraklar,
b) Sporcuya kulübünce verilecek ilişiksiz belgesi,
c) Transfer yapacağı sezonda milli yarışmalar ve milli takım seçmeleri hariç resmi
yarışmalarda yer almadığına dair Federasyonca onaylı taahhütname.
(2) Kulübünde mazeretsiz olarak yarışmayan bir sporcu başka bir kulübe ancak tescilli bulunduğu
kulübün iznini almak kaydı ile transfer yapabilir. Sporcunun kulübünce yarıştırılmadığının veya
mazeretsiz olarak kendisinin yarışmadığının tespiti, taraflardan birinin Federasyona yapacağı başvuru
üzerine noter yetkilileri tarafından yapılır. Konu ile ilgili tebligatların her sezon öncesi güncellenen
sporcu iletişim bilgilerinde belirtilen adrese yapılması gerekmektedir.
Eğitim veya Veli ya da Vasi Durumundan Kaynaklanan Transfer İşlemleri
MADDE 12- (1)Bir fakülte ya da yüksekokula kaydolan veya bu kuruluşlara yatay geçiş yapanlar:
Tescil edildikleri kulübün bulunduğu ilin dışındaki bir ilde fakülte / yüksekokulda öğrencilik
hakkını kazanan veya yatay geçiş yaparak bu öğretim kurumlarına kayıt yaptıran sporcular ilişiksiz
belgesi bedelini ödemek şartı ile o yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki bir kulübe il dışı transfer
yapabilirler. Açık öğretim fakültesi yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarının dışındadır.
Fakülte / yüksekokula kayıt yaptırmak veya yatay geçiş yapmak sureti ile il dışına transfer yapan
sporcularda taahhütname belgesi aranmaz. Kesin kayıt yaptıran sporcular, kesin kayıt tarihinden itibaren
6 ay içerisinde transfer işlemlerini yapmak zorundadırlar.
Fakülte veya yüksekokula kayıt yaptırmak veya yatay geçiş yapmak suretiyle il dışına “transfer
yapan sporcular, fakülte veya yüksekokula kayıt tarihinden iki yıl geçtikten sonra kulüplerinin izni
aranmaksızın ilişiksiz belgesi bedelini yatırmak şartı ile yeni bir il dışı transfer yapabilirler.
Kendi isteği ile öğretim kurumlarından kaydını sildirerek ilişiğini kesenler bu tarihten itibaren
iki yıl geçtikten sonra, kulüplerinin izni aranmaksızın ilişiksiz belgesi bedelini yatırmak kaydı ile il dışı
transfer yapabilirler.
Ancak, kulüpleri kapanan veya branşı kapatılan ve bu nedenle serbest kalan sporcular süre
beklemeksizin ve eski kulübünün iznini almadan il dışı transfer yapabilirler. Serbest kalan sporculardan
ilişiksiz belgesi ve taahhütname aranmaz. Bir fakülte veya yüksekokula kayıt yaptırmak veya yatay
geçiş yapmak suretiyle transfer yapan sporcular aşağıdaki belgeleri ibraz etmek zorundadırlar;
a) Yeni tescil işlemlerinde istenen tüm evraklar,
b) Fakülte / yüksekokula kesin kayıt veya yatay geçiş yaptığına dair belge,
c) İlişiksiz belgesi bedelinin kulübüne yatırıldığına dair makbuz.

(2) Veli ya da vasi durumundan kaynaklanan transfer işlemleri:
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, veli veya vasilerinin emekliye ayrılma, naklen atanma veya iş
değişikliği nedeniyle bulundukları ilden başka bir ilde ikamet zorunda kalmalarından dolayı, ikamet
edilecek ildeki ilkokul, ortaokul veya liseye kesin kayıt yaptırmak ve ilişiksiz belgesi bedelini ödemek
şartı ile o öğretim kurumunun bulunduğu ildeki bir kulübe il dışı transfer yapabilirler. Bu şekilde il
dışına transfer yapan sporcularda taahhütname aranmaz. Bu haktan yararlanarak transfer yapan
sporcuların, bir önceki ilişiğini kestiği ildeki başka bir spor kulübüne iki yıl içerisinde transferlerinin
söz konusu olması halinde, o ildeki eski kulüplerinden onay alınması zorunludur. Yine bu sporcular
transfer tarihlerinin üzerinden bir tam yıl geçmeden aynı ildeki başka bir kulübe de transfer yapamazlar.
Bu madde kapsamında transfer yapacak sporcularda aşağıdaki belgeler aranır.
a) Yeni tescil işlemlerinde istenen tüm evraklar,
b) Öğretim kurumuna kesin kayıt yaptırdığına dair belge,
c) Velisinin veya vasisinin ikamet durumunu gösterir belge,
ç) Velisinin veya vasisinin iş nakillerini gösterir belge,
d) İlişiksiz belgesi bedelinin kulübüne yatırıldığına dair makbuz
Yurtdışından Gelen Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Sporcuların Transfer ve Tescil İşlemleri
MADDE 13- (1) Yurt dışında herhangi bir spor kulübünde spor yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
Türkiye’deki spor kulüplerine transfer yapabilmesi için, yurtdışında bağlı olduğu federasyondan ilişiksiz
belgesi almaları şarttır.
Silah Altına Alınan Sporcular
MADDE 14- (1) 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 kulüpler ile ilişkileri kesilir. Silahaltına alınan sporcular
askeri güçler adına lisans çıkartarak müsabakalarda yarışabilirler. Sivil kulüplerde tescilli bulunan
sporcular, terhis olmak kaydı ile silahaltına alınmadan önceki kulüplerine terhis belgesi dışında hiçbir
belge aranmaksızın ve süre beklenilmeksizin dönebilirler. Ancak; başka bir kulübe gitmek istedikleri
takdirde haklarında transfer hükümleri uygulanır. Bu durumda olan sporcuların silahaltında lisanslı ve
lisanssız geçirdikleri süreler, sivil kulüplerindeki tescil sürelerinden sayılmaz.
İsim Değiştiren Kulüplerin Sporcuları
MADDE 15- (1) İsmini değiştiren kulüplerin sporcuları, isim değiştiren kulübün sporcusu olurlar.
Kapanan veya Branşı Kapatılan Kulüplerin Sporcuları
MADDE 16- (1) Kulübü kapanan veya branşı kapatılan sporcular serbest kalırlar. Bu durumda
transferde ilişiksiz belgesi aranmaz. Ancak, sporcuların kulübün kapandığını veya branş tescilinin iptal
edildiğini belgelendirmeleri gerekir.

Yabancı Uyruklu Sporcular
MADDE 17- (1) Yabancı uyruklu sporcular bir kulüp adına lisans tescil işlemi yaptıramazlar.
(2) Yabancı uyruklu sporcular ancak ferdi lisans ile Türkiye Şampiyonası ve Türkiye Kupası
haricindeki yarışlarda yarışabilirler.
(3) Ferdi lisans ile yarışacak yabancı uyruklu sporcuların tescil ve vize işlemlerinin
yapılabilmesi için en az bir yıllık oturma izni ile bağlı oldukları ülke federasyonlarından gerekli iznin
alınması zorunludur.
(4) Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu sporcular, ikametlerini belgelemeleri ve başka bir
ülkede bir kulüp adına lisanslı sporcu olmadıklarını taahhüt etmeleri halinde her zaman ferdi lisans
çıkarabilirler.
Talimatta Düzenlenmeyen Konular
MADDE 18- (1) Bu Talimatta düzenlenmeyen konular hakkında karar vermeye yönetim kurulu
yetkilidir.
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 19- (1) Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, 04/11/2014 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü
resmi internet sitesinde yayımlanmış olan Sicil ve Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı
yürürlükten kalkar.
Yürürlük
MADDE 20- (1) Bu Talimat Spor Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesinde yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21- (1) Bu Talimat hükümlerini Federasyonu Başkanı yürütür.

