
TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU 
SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER T ALİMA Ti 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı Türkiye Kayak Federasyonu bünyesindeki spor dalı 

faaliyetlerine ve yarışmalarına katılacak olan sporcuların lisans, vize ve transferi ile ilgili iş ve 
işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Talimat, Türkiye Kayak Federasyonu bünyesindeki spor dalı 

faaliyetlerine ve yarışmalarına katılacak olan sporcuların lisans, vize ve transferi ile ilgili iş ve 
işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Talimat, 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliğine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen; 
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını, 
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını, 
c) Dönüşüm işlemi: Sporcu lisansında yer alan lisans türünün ferdi lisans veya kulüp 

lisansı olarak değiştirilmesini, 
ç) Federasyon: Türkiye Kayak Federasyonunu, 
d) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü, 
e) İlçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü, 
f) İlişiksiz belgesi: Muvafakat bedelinin ödenmesi üzerine, sporcunun mevcut kulübü 

ile ilişkisinin kesildiğini tevsik eden ve il müdürlüğü tarafından onaylanan belgeyi, 
g) Muvafakat bedeli: Sporcu ile transfer eden kulüp arasındaki sözleşmede veya 

Federasyon tarafından belirlenen ve sporcunun mevcut kulübüyle ilişkisini kesebilmesi için 
kulübe ödenen ücreti, 

ğ) Muvafakat belgesi: Sporcunun, mevcut kulübü ile ilişkisinin kesildiğini tevsik eden 
onaylı belgeyi, 

h) Sağlık raporu: Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliği tevsik eden 
belgeyi, 

ı) Sezon: 1 Temmuz-30 Haziran dönemini kapsayan tarih aralığını, 
i) Spor kulübü: Bakanlık tarafından spor kulübü olarak tescili yapılan derneği, 
j) Sporcu: Lisans verilen kişiyi, 
k) Sporcu lisansı: Sporcunun, spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılabilmesine 

imkan veren izin belgesini, 
1) Talimat: Türkiye Kayak Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatını, 
m) Transfer: Sporcu lisansında yer alan kulüp adı kaydının başka bir kulüp adına 

değiştirilmesi işlemini, 
n) Transfer sözleşmesi: Sporcu ile transfer eden kulüp arasında yapılan sözleşmeyi, 
o) Vize: Sporcunun, ilgili sezon için Federasyon faaliyetlerine katılabilmesine imkan 

veren izin işlemini, 
ifade eder. 
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TAAHHÜTNAME 

Transfer yapacağım sezon içerisinde milli takım seçmeleri hariç kulübümü temsilen 
herhangi bir resmi müsabakaya katılmadığımı beyan eder, aksi durumda verilecek cezayı kabul 
ederim .... ./ .... ./20 ... 

BEYANDA BULUNAN SPORCUNUN 
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T.C Kimlik No
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Ana Adı
İmzası

Gençlik ve Spor İl Müdürü/ Federasyon Yetkilisi 
..... ./ ..... ./20 ... 

İmza-mühür 

18 YASINDAN KÜÇÜK İSE VELİN ASİNİN: 
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