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14 Aralık 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30978

YÖNETMELİK

Gençl�k ve Spor Bakanlığından:
SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, sporcuların l�sans, v�ze ve transfer �le �lg�l� �ş ve �şlemler�ne �l�şk�n

usul ve esasları bel�rlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, sporcuların l�sans, v�ze ve transfer �le �lg�l� �ş ve �şlemler�ne �l�şk�n usul ve

esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 28/5/1986 tar�hl� ve 3289 sayılı Gençl�k ve Spor H�zmetler� Kanununun 22

nc� maddes� �le 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 189 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (o) bend�ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakan: Gençl�k ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençl�k ve Spor Bakanlığını,
c) Dönüşüm �şlem�: Sporcu l�sansında yer alan l�sans türünün ferd� l�sans veya kulüp l�sansı olarak

değ�şt�r�lmes�n�,
ç) Federasyon: 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarını,
d) İl müdürlüğü: Gençl�k ve spor �l müdürlüğünü,
e) İlçe müdürlüğü: Gençl�k ve spor �lçe müdürlüğünü,
f) L�g: Takım sporlarında kulüp takımlarının karşılıklı müsabaka oynamak suret�yle katıldıkları yarışma

grubunu,
g) L�sans: Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya �l�şk�n ver�len �z�n belges�n�,
ğ) Sağlık raporu: Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elver�şl�l�ğ� tevs�k eden belgey�,
h) Sezon: İlg�l� federasyon tal�matlarında bel�rlenen tar�h aralığını,
ı) Spor kulübü: Bakanlık tarafından spor kulübü olarak tesc�l� yapılan derneğ�,
�) Sporcu: L�sans ver�len k�ş�y�,
j) Sporcu kartı: K�ş�n�n, z�h�nsel ve f�z�ksel gel�ş�m�n� sağlamak ve eğlenmek amacıyla spor yaptığını gösteren

belgey�,
k) Sporcu l�sansı: Sporcunun, spor dalı faal�yetler�ne ve yarışmalara katılab�lmes�ne �mkân veren �z�n

belges�n�,
l) Tal�mat: Sporcu l�sansı, v�ze ve transfer tal�matını,
m) Transfer: Sporcu l�sansında yer alan kulüp adı kaydının başka b�r kulüp adına değ�şt�r�lmes� �şlem�n�,
n) Üst l�g: Federasyon tarafından ulusal düzeyde düzenlenen l�g�,
o) V�ze: Sporcunun, �lg�l� sezon �ç�n federasyon faal�yetler�ne katılab�lmes�ne �mkân veren �z�n �şlem�n�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
L�sans, Türler� ve Dönüşüm İşlemler�

L�sans
MADDE 5 – (1) Sporcuların, spor yapab�lmeler� ve yarışmalara katılab�lmeler� �ç�n l�sans sah�b� olmaları

gerek�r. L�sans, sporcu l�sansı veya sporcu kartı olmak üzere �k� şek�lde düzenleneb�l�r:
a) Sporcu l�sansı, kulüp l�sansı ya da ferd� l�sans olarak �k�ye ayrılır ve her spor dalı �ç�n ayrı düzenlen�r.
b) Sporcu kartı, k�ş�n�n kend� adına düzenlen�r.
(2) Sporcu, aynı anda sporcu l�sansı ve sporcu kartı sah�b� olab�l�r.
Sporcu l�sansı
MADDE 6 – (1) Sporcu l�sansı sah�b� olab�lmek �ç�n;
a) İlg�l� federasyon tarafından bel�rlenen yaş aralığında bulunmak,
b) Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elver�şl�l�ğ�n� sağlık raporu �le tevs�k etmek,
1) İlg�l� federasyon tarafından spor dalının f�z�ksel efor gerekt�rmed�ğ� yönünde karar alınması hal�nde, spor

yapmaya ve yarışmalara katılmaya elver�şl�l�ğ�n� yazılı beyanla belgelemek,
c) Spor dalının özell�ğ�ne göre, �lg�l� federasyon tarafından bel�rlenm�ş olan d�ğer şartları taşımak,
gerek�r.
Sporcu l�sansı �şlemler�
MADDE 7 – (1) Sporcu l�sansı �şlemler�, Bakanlık tarafından yürütülür.
(2) Sporcu l�sansına sah�p olmak �steyenler, 6 ncı maddede yer alan şartları taşıdıklarını belgeleyerek �l/�lçe

müdürlükler�ne başvururlar. Başvuru merc��, başvuru şartlarını taşıdığı tesp�t ed�len k�ş�ler�n sporcu l�sansı kayıtlarını
yapar.
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(3) Sporcu l�sansı, �l/�lçe müdürlükler� tarafından düzenlen�r.
Sporcu l�sansı dönüşümü
MADDE 8 – (1) Sporcu l�sansının ferd� l�sans veya kulüp l�sansı olarak düzenlenmes� esas olup bel�rlenen

kurallar dah�l�nde b�rb�r�ne dönüştürüleb�l�r.
(2) Sporcu l�sansı dönüşümüne �l�şk�n kurallar, �lg�l� federasyonun tekl�f� ve Bakanlık onayıyla yürürlüğe g�ren

tal�mat �le bel�rlen�r.
Sporcu kartı
MADDE 9 – (1) Sporcu kartı sah�b� olab�lmek �ç�n;
a) Bel�rlenen yaş aralığında bulunmak,
b) Bakanlık tarafından bel�rlenen d�ğer şartları taşımak,
gerek�r.
Sporcu kartı �şlemler�
MADDE 10 – (1) Sporcu kartı �şlemler�, Bakanlık tarafından yürütülür.
(2) Sporcu kartı, Bakanlık veya yetk�lend�rd�ğ� kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık b�l�ş�m s�stem�

üzer�nden düzenlen�r.
(3) Sporcu kartı kullanımına �l�şk�n kurallar, Bakanlık tarafından düzenlen�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
V�ze, Transfer İşlemler� ve İt�raz

V�ze �şlemler�
MADDE 11 – (1) Sporcunun, �lg�l� sezonda spor dalı faal�yetler�ne ve yarışmalara katılab�lmes� �ç�n l�sansını

v�ze ett�rmes� gerek�r.
(2) V�ze �şlemler�, Bakanlık tarafından b�l�ş�m s�stem� üzer�nden yapılır.
(3) V�ze şartları, �lg�l� federasyonun tekl�f� ve Bakanlığın onayıyla yürürlüğe g�ren tal�mat �le bel�rlen�r.

Tal�matta;
a) Sezon tar�h�ne,
b) Ücrete �l�şk�n hususlara,
c) Özel sağlık şartlarına,
yer ver�lmes� zorunludur.
Transfer �şlemler�
MADDE 12 – (1) Sporcunun başka b�r kulüp adına spor dalı faal�yetler�ne veya yarışmalara katılab�lmes� �ç�n

transfer �şlem� yapılması gerek�r. Transfer �şlem�, o spor dalında sporcu l�sansı belges�n�n yen�lenmes� �le tamamlanır.
(2) Transfer �şlem�, her spor dalı �ç�n Bakanlık tarafından b�l�ş�m s�stem� aracılığıyla gerçekleşt�r�l�r.
(3) Transfere �l�şk�n kurallar, �lg�l� federasyonun tekl�f� ve Bakanlığın onayıyla yürürlüğe g�ren tal�mat �le

bel�rlen�r. Tal�matta;
a) L�sans dönüşüm kurallarına,
b) Transfer sözleşmes� örneğ�ne,
c) Kulübün muvafakat�yle transfer şartlarına,
ç) Kulübün muvafakat� olmadan transfer şartlarına,
d) Eğ�t�m ve öğret�m �le �lg�l� transfer �st�snalarına,
e) Bekleme süreler� ve yaş sınırlamalarına,
f) Transfer �şlemler�ne �l�şk�n ücretlere,
g) Kulübün spor dalı faal�yet�n�n sona ermes�ne,
ğ) Sezonda b�rden fazla transfer yapab�lme şartlarına,
h) Geç�c� transfer şartlarına,
yer ver�lmes� zorunludur.
Üst l�glerde v�ze ve transfer �şlemler�
MADDE 13 – (1) Tekn�k yeterl�l�kler�n� ve teşk�latlanmalarını sağladıkları tesp�t ed�len federasyonlara,

Bakanlık tarafından bel�rlenen üst l�glerde yer alan sporcuların, v�ze ve transfer �şlemler�n� b�r yıl süre �le yapma
yetk�s�, Bakan onayı �le ver�leb�l�r.

(2) Bu �şlemler, Bakanlık b�l�ş�m s�stem� üzer�nden gerçekleşt�r�l�r.
İt�razlar
MADDE 14 – (1) L�sans, v�ze ve transfer �şlemler� �le �lg�l� �t�razlar �l müdürlükler�ne yapılır. İt�raz

d�lekçes�ne, �t�raz ücret�n�n yatırıldığını gösteren makbuz �le �t�raza �l�şk�n d�ğer belgeler eklen�r.
(2) İt�razlar, spor h�zmetler� müdürü, �lg�l� şube müdürü, amatör spor kulüpler� federasyonu tems�lc�s�, �lg�l�

personel ve �lg�l� spor dalı tems�lc�s�nden oluşan kom�syon tarafından �ncelen�r ve �t�raz tar�h�nden �t�baren en geç yed�
gün �çer�s�nde kes�n sonuca bağlanır. Kom�syon, en az üç üyen�n katılımıyla toplanır ve oy çokluğu �le karar alır.
Oyların eş�t olması hal�nde başkanın oyu doğrultusunda karar alınır.

(3) 13 üncü madde kapsamında yapılan v�ze ve transfer �şlemler�ne �l�şk�n �t�razlar �se federasyonlara yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Yabancı uyruklu sporcular
MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu sporculara, ülkem�zde spor faal�yetler�ne ve yarışmalara katılab�lmeler�

�ç�n, bu Yönetmel�k kapsamında l�sans düzenlenmes� gerek�r. Sporcu l�sansı düzenleneb�lmes� �ç�n, bu k�ş�ler�n
ülkem�zde yasal olarak f��len �kamet etmeler� veya en az b�r yıllık �kamet �zn� belges� almaları şarttır. Sporcu l�sansı,
v�ze ve transfer �şlemler�ne �l�şk�n d�ğer hususlar �lg�l� federasyonun tal�matında düzenlen�r.
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(2) Ülkem�zde geç�c� koruma ve uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılar �ç�n 4/4/2013 tar�hl� ve
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 69 uncu, 76 ncı ve 83 üncü maddeler� �le 13/10/2014
tar�hl� ve 2014/6883 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Geç�c� Koruma Yönetmel�ğ�n�n 22 nc�
maddes� kapsamında düzenlenen k�ml�k belges� sah�b� k�ş�ler �ç�n federasyonların tal�matlarına, �kamet �zn� ve
ülkes�nden �z�n alma şartı konulamaz.

Kayıt �şlemler�
MADDE 16 – (1) L�sans, dönüşüm, v�ze ve transfere �l�şk�n tüm �ş ve �şlemler�n Bakanlık b�l�ş�m s�stem�

üzer�nden gerçekleşt�r�lmes� zorunludur.
(2) L�sans, dönüşüm, v�ze ve transfer kayıtları, Bakanlık b�l�ş�m s�stem�nde muhafaza ed�l�r.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 17 – (1) 7/12/2001 tar�hl� ve 24606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sporcu L�sans, Tesc�l, V�ze

ve Transfer Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Federasyonlar, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren üç ay �çer�s�nde

tal�matlarını, bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun şek�lde hazırlarlar.
(2) B�r�nc� fıkrada yer alan tal�matların yürürlüğe g�r�ş tar�h�ne kadar geçen sürede yapılacak �şlemler,

Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre yürütülür.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Gençl�k ve Spor Bakanı yürütür.

 
 


