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TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE ve TRANSFER TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1-(1) Bu talimatın amacı, Türkiye Yelken Federasyonu bünyesindeki yarışmalara katılacak
sporcuların yükümlülükleri ile bu kişilerin lisans,tescil,vize ve transfer işlerine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2-(1) Bu talimat, Türkiye Yelken Federasyonu bünyesinde bulunan tescilli spor kulüpleri
ile sporcuların lisans,tescil,vize ve transfer işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3-(1) Bu talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun’un Ek 9 uncu maddesi, ile 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı resmi gazetede
yayımlanan,Bagımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
ile 22.04.2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Yelken Federasyonu
Ana Statüsü ’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4-(1) Bu talimatta geçen:
Başvuru Listesi: Bu Talimatın EK-5’inde bulunan belgeyi,
Federasyon: Türkiye Yelken Federasyonu’nu,
Ferdi Kaza Sigortası: Geçici lisans sahipleri hariç olmak üzere lisans sahipleri için
Federasyon tarafından yaptırılan ve özellikleri ile kapsamı Federasyonca
belirlenen sigortayı,
İlişiksiz Belgesi: Bu talimatın EK-3’ünde yer alan ve sporcunun ayrıldığı kulübüyle ilişkisi
nin kesildiğini gösteren imzalı ve mühürlü belgeyi,
Kulüp: İl müdürlüklerine tescilli Federasyona kaydı yapılmış yelken kulüplerini,
Lisans: : Yelken yarışlarına katılacaklar ile çeşitli yelken eğitim kurumlarında eğitim
alacaklara verilen ve çeşitleri 5. Maddede belirtilen onaylı belgeyi
Merkez: Kulüpler bünyesinde veya dışında yelken eğitimi veren tüm kuruluşları,
Sporcu: Federasyondan lisanslı ya da belgeli olup Yelken sporu yapanları,
Sporcu Sağlık Belgesi: Bu talimatın EK-2’sinde bulunan belgeyi,

Talimat : Türkiye Yelken Federasyonu sporcu lisans,tescil,vize ve tranfer talimatını,
Tescil: Lisansın Federasyon nezdindeki kayıt işlemini,
Teşkilat: Türkiye Yelken Federasyonu merkez ve taşra birimlerini,
Transfer: Sporcunun kulüp değiştirmesini,
Vize: : Yelken yarışlarına katılacaklar ile çeşitli yelken eğitim kurumlarında eğitim alacaklara
verilen ve çeşitleri 5. Maddede belirtilen onaylı belgeyi
Vize Formu: Bu talimat’ın EK-4’ünde bulunan belgeyi ifade eder.
Başvuru Listesi: Bu talimatın EK-5’inde bulunan belgeyi,

İKİNCİ BÖLÜM
Lisans, Tescil, Vize ve Transfer
Lisans Çeşitleri
Madde 5- Yelken Federasyonunca, yarış lisansı, geçici lisans ve eğitim lisansı verilir.
(1) Yarıs Lisansı: yelken yarışlarına katılacaklarda aranan ve Federasyon tarafından verilen
zorunlu belgedir. Bu lisansa sahip kimseler, ferdi kaza sigortası kapsamında olup Lisansın
verildiği veya vize edildiği takvim yılı süresince yelken yarışlarına katılma hakkını elde ederler.
(2) Geçici Lisans: Federasyonun yıllık faaliyet programında yer alan ve izin verilen bir yarışa
katılacaklarda aranan ve yarış mahallindeki organizatör kulüp tarafından verilen belgedir.
(3) Eğitim Lisansı: Federasyona kayıtlı bir kulüpte eğitim alacak kişilere federasyonca
düzenlenen ilgili kulüp tarafından verilen belgedir. Bu lisansa sahip kimseler, ferdi-kaza
sigortası kapsamındadır.
Lisans Uygulaması
Madde 6-(1) Yelken yarışlarına ve yelken eğitimlerine katılabilmek için, bu Talimat
hükümlerine göre lisans alınması, yelken yarışlarına katılım için lisansın alınması her yıl
federasyona vize ettirilmesi zorunludur.
(2) Sporcu lisanlarının tescil, vize ve transfer işlemleri, federasyon tarafından yapılır.
Federasyon, gerekli gördüğü durumlarda bu yetkiyi kulüplere veya bir kuruluşa devredebilir
ve gördüğü lüzum üzerine bu yetkiyi geri alabilir.
(3) Spor kulüpleri adına yarış lisansı olmayan sporcular kendi adlarına ferdi sporcu yarış
lisansı alabilirler. İlk lisansını ferdi sporcu olarak çıkaranlar isterlerse herhangi bir sürenin
dolmasını beklemeksizin bir kulüp adına yarış lisansı çıkarabilirler. Herhangi bir sporcu
kulübünden istifa ederek ferdi lisans alabilir. Kulüp adına lisans çıkardıktan sonra ferdi
sporculuğa dönen ve tekrar bir kulüp adına lisans çıkartmak isteyen sporcular, ferdi sporcu
lisansı almalarından itibaren iki yıl beklemek zorundadırlar. Ancak bu süreden önce son
ayrıldığı kulübe ilişiksiz bedelini ödemek kaydıyla başka bir kulüp adına lisans çıkarabilirler.

Tescil İşlemleri
Madde 7-(1) Yarış lisansı alacak sporcuların yedi yaşını doldurmuş olmaları şarttır.
(2) Lisans başvuruları, başvuru sahipleri adına başvuru listesi ile veya ferdi sporcular
tarafından ve aşağıdaki belgelerle Federasyona yapılır
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) 3 adet vesikalık fotoğraf,
c) 18 yaşından küçük sporcular için veli izin belgesi,
d) Tescil Formu,
e) Doktor tarafından onaylanmıs sporcu sağlık belgesi,
f) Tescil bedelinin, Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi ( IBAN:TR80 0003 2000 0340
0001 0011 94 ) Federasyon hesabına yatırıldığına dair makbuz.
(3) Lisans belgelerini kaybedenler veya yenisini cıkartmak isteyenler, kimlik ibrazı ve
federasyonca belirlenen kart bedelini ödemek suretiyle lisanslarını yenileyebilirler.
Geçici Lisans
Madde 8-(1) Geçici lisans, yarışı organize eden kulüp tarafından verilir. Bu lisansın
alınabilmesi için yedi yaşını doldurmuş olma şartı aranır. Geçici lisans başvurusu için gerekli
belgeler şunlardır:
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Organizatör kulüp doktorunun onaylayacağı sporcu sağlık belgesi,
(2) Geçici lisans sadece kayıt formunda belirtilen yarışa katılım hakkını içerir.
(3) Geçici lisans ücreti, Federasyon tarafından belirlenir.
(4) Yarışı organize eden kulüp tarafından Federasyona gönderilecek yarış evrakına, geçici
lisans verilenlerin bir listesi ile Federasyon payının Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus
Şubesi ( IBAN:TR80 0003 2000 0340 0001 0011 94 ) nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz
da eklenecektir)
Eğitim Lisansı
Madde 9-(1)Eğitim lisansı, bir kulüpte eğitim alacak kişilere ilgili kulüp tarafından verilecek
belgedir.
(2) Eğitim lisansı, kayıtlı olunan kurs süresince geçerli olup eğitime katılabilmek için altı
yaşını doldurmuş olma şartı aranacaktır.
(3) Lisans başvuruları, en geç kursun başladığı gün, kursu açan kulüp tarafından başvuru
sahipleri adına aşağıdaki belgeler ile Federasyona yapılır.
a ) Başvuru listesi
b) İlgili kursa kayıt koşullarını, kursun içeriğini ve ilgili diğer bilgileri içeren kurs programı
c) Tescil bedelinin, federasyon hesabına yatırıldığına dair makbuz

Kulüpler kursa kayıtlarda aşağıdaki belgeleri isteyecekler;
Federasyonun talebi halinde, eğitime katılan kişi veya kişilere ait bu belgeleri Federasyona
sunacaklardır.
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)
c)
d)
e)

1 adet vesikalık fotoğraf,
18 yaşından küçük sporcular icin veli izin ve sağlık beyanı belgesi,
Veliden alınan sağlık beyanı, (aşı, alerji vs.)
Doktor tarafından onaylanmış Sporcu Sağlık Belgesi,

(4) Eğitim bitiminde İlişiksiz Belgesi alınmasına gerek olmayıp, sporcular eğitim sonrasında
istedikleri kulüpten Yarış Lisansı alabilirler.
Vize İşlemleri
Madde 10-(1) Sporcuların yarışlara katılabilmeleri için yarış lisanslarını her yıl vize
ettirmeleri zorunludur. Üç yıl üst üste yarış lisanslarını vize ettirmeyen sporcuların lisansları
iptal olur. Ancak herhangi bir kulüp adına yeniden lisans çıkartmayı istemeleri halinde
ilişiksiz belgesi istenmeden yarışma lisansı alabilirler. Vize, onaylandığı takvim yılı sonuna
kadar geçerlidir.
Lisans,tescil ve vize bedelleri
Madde 11-(1) Yelken yarışlarına katılacaklara verilecek ve çeşitleri 6.maddede belirtilen
lisans,tescil ve vize bedelleri,her yıl aralık ayında federasyon yönetim kurulu tarafından
belirlenir ve federasyonun internet sitesinde ilan edilir.
Sporcu Transfer İşlemleri
Madde 12-(1) Sporcular, bu talimatta belirtilen şartlara uymak suretiyle, kulüplerinden
başka bir kulübe transfer olabilirler. Kulüpleri veya kulüplerinin yelken şubesi kapanan ve bu
nedenle serbest kalan sporcular ilişiksiz belgesi olmaksızın bir başka kulüp adına lisans
alabilirler. Sporcu transfer işlemlerinin türleri, anlaşmalı transfer ve bedelli transferdir.
a) Anlaşmalı transfer: Sporcu, yarış lisansını bulunan kulübüyle anlaşmaya varması
halinde her zaman başka bir kulübe transfer olabilir. Bu sporcunun eski kulübü adına
lisansının vize edilmiş olması o yıl dolmadan transfer olmasına engel değildir. Anlaşmalı
transferde aşağıdaki belgeler sporcunun yeni kulübü tarafından Federasyona tescil evrakı ile
birlikte iletilir:
1) 18 yasından küçük olanlar için veli izin belgesi,
2) Sporcuya eski kulübünce verilen ilişiksiz belgesi,
b) Bedelli transfer: Bir kulüpte, üst üste en az iki yıl vizeli lisanslı olan sporcuların, başka bir
kulübe transfer olmayı istemeleri halinde kulüp, ilişiksiz belgesi bedelinin kulübe ödenmiş
olması koşuluyla, sporcuya, bedelin ödenmesini takip eden iki hafta içerisinde ilişiksiz belgesi
vermekle yükümlüdür. İki yıllık süre, sporcunun kulübü adına lisans aldığı tarihten başlar.

Kulüp, yukarıdaki koşullar sağlanmış olmasına rağmen süresinde İlişiksiz Belgesi vermez ise,
sporcu Federasyona yazılı olarak başvurup durumunu belgelendirerek kendisine ilişiksiz
belgesi verilmesini talep edebilir. Federasyon, başvuruyu inceledikten sonra sporcunun
talebinin haklılığına karar verirse sporcuya re’sen ilişiksiz belgesi düzenler. Süresi içerisinde
ilişiksiz belgesi vermeyen Kulüp ise Disiplin Kuruluna sevk edilir.
c) Eğitim veya veli ya da vasi durumundan kaynaklanan transfer islemleri
1) Bir fakülte yada yüksek okula kaydolan veya bu kuruluşlara yatay geçiş yapanlar:Yarışma
lisansının bulunduğu kulübün olduğu 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 Fakultesi yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarının dışındadır. Kesin kayıt
yaptıran sporcular, kesin kayıt tarihinden itibaren 6 ay içerisinde transfer işlemlerini yapmak
zorundadırlar. Sporcunun bundan sonra transfer yapmak istemesi halinde talimatın diğer
hükümleri uygulanır. 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 ve kulübü ile
anlaşmadan 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,
d) Velisinin veya vasisinin iş nakillerini gösterir belge,
e) İlişiksiz belgesi bedelinin kulübüne yatırıldığına dair makbuz.

İlişiksiz bedelinin saptanması
Madde 13-(1) İlişiksiz belgesi bedelleri her yıl için o yılın devlet memurları asgari ücretinin
net tutarıdır. Asgari ücret belirlenene kadar bir önceki yılın asgari ücreti geçerlidir. Kulüpler
verdikleri ilişiksiz belgelerine serbest bırakma nedeni dışında herhangi bir serh koyamazlar.
ilişiksiz belgesi bedeli, en fazla üç yıl olmak üzere sporcunun kulübü adına lisanslı olduğu
yıllar dikkate alınarak hesaplanır. Hesaplamalarda altı ay ve daha fazla olan süreler bir yıla
tamamlanır. Bir kulüpte altı ayını doldurmadan ve herhangi bir resmi yarışmada hiç
yarışmadan ayrılan sporculardan ilişiksiz belgesi bedeli alınmaz.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Gelen Sporcularin Transfer ve Tescil
İşlemleri
Madde 14-(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcularının transfer, tescil ve vize işlemleri
bağlı oldukları Federasyonun izni alınmak şartıyla her zaman yapılır.
Yabancı uyruklu sporcuların tescil ve vize işlemleri
Madde 15-(1) Özel kanunlar çerçevesinde resmi makamlardan asgari bir yıllık oturma
izni almış olmak şartıyla Türkiye’de ikamet etmekte olan yabancı uyruklu sporcular, Türk
sporcular gibi işlem görürler. İkamet tezkeresi almış yabancı uyruklu sporcularda ise
yurtdışında bağlı olduğu federasyondan izin belgesi getirmesi şartı aranır. Vize işlemleri için
Türk sporcularına uygulanan usul ve esaslar geçerlidir.
Silah altına alınan sporcular
Madde 16-(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 faaliyetlerinde yer alır ve
Silahlı Kuvvetler Şampiyonalarına katılabilirler. Bunların askerlikleri süresince sivil kulüplerle
ilişkileri kesilir. Silahaltına alınan sporcular bağlı oldukları kuvvetlerin spor kulüpleri adına
lisans çıkartarak musabakalarda yarışabilirler. Sivil kulüplerde tescilli bulunan sporcular,
terhis olmak kaydı ile, silahaltına alınmadan önceki kulüplerine hiçbir 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. Asker
sporcular askeri kulüp olmaması halinde yarışma lisansı bulunan kulüpler adına yarışmalara
katılabilir ancak; bu durumdaki asker sporcular birliklerinden yazılı belge getirmek
zorundadır.
Birleşen veya isim değiştiren kulüplerin sporcuları
Madde 17-(1) Birleşen veya ismini değiştiren kuluplerin sporcuları kendiliğinden serbest
kalmazlar; birleşen veya isim değiştiren kulübün sporcusu olurlar.

Gerçek dışı belge ve bildirimde bulunanlar
Madde 18-(1) Doldurulacak tescil fişlerinin ve lisanslarının gerçeğe uygun olmaması,Türk
vatandaşı olanların nufüs cüzdanı bilgileri,yabancı uyrukluların ise pasaport bilgilerinin doğru
olmaması halinde;buna neden olan sporcu,veli,kulüp yöneticisi,görevlileri ve lisanslı oldukları
halde bu durumu gizleyerek yeni lisans alan ve mükerrer tescile neden olan sporcular;breysel
lisanslı ise,ilk tarihi taşıyan lisanslerı geçerli sayılır ve disiplin kurulruna sevk edilirler.
Talimatta yer almayan konular
Madde 19-(1) B u Talimatta yer almayan konularda,Türkiye Yelken Federasyonu
Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.
Yürürlük
Madde 20-(1) Bu talimat, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Spor Genel Müdürlüğü
resmi sitesinde ilanı ile yürülüğe girer.
Yürütme
Madde 21-(1) Bu talimatı Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı yürütür.
Ekler
EK-1
EK-2
EK-3
EK-4
EK-5

Lisans Tescil Formu
Sporcu Sağlık Belgesi
İlişiksiz Belgesi
Vize Formu
Başvuru Listesi

