TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu bünyesindeki
faaliyetlere katılacak olan sporcuların; lisans, tescil, vize ve transfer işlemleri ile ilgili usul ve
esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Talimat, Türkiye Buz Hokeyi 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; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesine ve 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6/(i) maddesi ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Ana Statüsüne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Talimatta geçen,
a) Genel Müdürlük
b) Genel Müdür
c) Federasyon
ç) Başkan
d) İl Müdürlüğü
e) İlçe Müdürlüğü
f) IIHF
g) Spor Kulübü
ğ) Lisans
h) Tescil
ı) Vize

: Spor Genel Müdürlüğünü,
: Spor Genel Müdürünü,
: Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu,
: Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı,
: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,
: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
: Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunu,
: Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş spor kulüplerini,
: Spor yarışmalarına katılacaklara verilecek onaylı belgeyi,
: Spor yarışmalarına katılacakların yaptıracağı kayıt işlemini,
: Spor yarışmalarına katılabilmek için lisansın her sezon onaylatılması
işlemini,
i) Transfer
: Bir sporcunun kulüp değiştirmesini,
j) İlişiksiz Belgesi
: Sporcunun transfer olmadan önceki kulübü ile ilişkisinin kesildiğine
dair kulüp yetkililerince verilmiş imzalı ve mühürlü belgeyi,
k) Sağlık İzin Belgesi : Kişinin lisans çıkaracağı spor dalında, spor yapmasında sağlık
açısından sakınca bulunmadığına dair aldığı belgeyi,
l) Yönetmelik
: Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği'ni
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Yurt Dışından Gelen Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Sporcular
Madde 5- (1) Yurt dışında herhangi bir spor kulübünde lisanslı olan sporcuların,
Türkiye’deki bir spor kulübüne tescil, vize ve transfer işlemi, geldiği ülkede bağlı bulunduğu
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federasyondan ve IIHF’ den izin almak ve bağlı olduğu ile kulüp ile ilişiğini kesmek şartı bu
Talimat hükümleri çerçevesinde yapılır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşı Sporcular
Madde 6- (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı sporcuların, tescil vize ve transfer
işlemleri Türk Vatandaşlarının tescil, vize ve transfer işlemlerinin yapıldığı hükümlere göre yapılır.
Ancak, bu sporcular Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bağlı bulundukları Federasyondan veya
izin vermeye yetkili mercilerden izin almak zorundadırlar.
Yabancı Uyruklu Sporcuların Tescil, Vize ve Transfer İşlemleri
Madde 7- (1) Ülkemizde tescil vize ve transfer işlemi yapacak yabancı sporcular,
a)
Her kulüp bünyesinde, kadın-erkek toplam 10 sporcu ile tescil, vize ve transfer
işlemi yapılabilir.
b)
Yabancı uyruklu sporcuların, tescil vize ve transfer işlemleri, IIHF’ ten izin
alındıktan sonra, aynı sezon içerisinde yapılır.
c)
Yabancı uyruklu sporcular ile kulübü arasında sözleşme imzalandıktan ve IIHF’ ten
transfer izni alındıktan sonra, ikamet ve lisans işlemleri, Genel Müdürlük ve Federasyonun vereceği
uygunluk yazısı ve izine istinaden yapılır. Yabancı uyruklu sporculara Federasyon tarafından geçici
lisans düzenlenir. Sporcuların lisans işlemleri Federasyonun vereceği geçici lisans ve transfer
uygunluk yazısına istinaden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile il müdürlükleri tarafından
yapılır.
d)
Türkiye’de bir spor kulübüne gelen yabancı sporcunun yine Türkiye’de yapacağı
tescil vize ve transfer işlemleri bu Talimat çerçevesinde yapılır.
e)
Lisans almak için başvuran sporcular Yönetmelikte istenen belgelerin Türkçeye
çevrilmiş ve yetkili makamlarca onaylanmış hali ile pasaportun onaylı suretini Federasyona teslim
eder.
f)
Milli müsabakalar hariç olmak üzere, başka bir ülkede faal lisanslı olup ülkemizde
lisans işlemi yaptıran veya ülkemizde lisanslı olup ilişiğini kesmeden başka bir ülkede lisans alan
sporcuların tescilleri iptal edilir. Bu sporculara bir yıl süre ile lisans verilmez ve sporcular ilgili ceza
kuruluna sevk edilir, ayrıca sporcuların bu durumları IIHF’ e bildirilir.
g)
Birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sporcular, Türkiye’de ilk sözleşme veya
lisans işlemi yaptıkları sırada hangi vatandaşlığını kullanmak istediğini noter aracılığı ile
Federasyona beyan ederler. O tarihten itibaren sporcuların Federasyon bünyesindeki tüm işlemleri
bu beyanları doğrultusunda yapılır. Hiçbir şekilde sonradan değişiklik yapılamaz. Ancak, ilk lisans
işlemi yaptırdığı tarihten sonra, birden fazla vatandaşlık hakkı kazanan sporcular ilgili ülkenin
vatandaşlık hakkını gösteren belgelerle birlikte Federasyon bünyesindeki işlemlerini hangi
vatandaşlığa bağlı olarak yapacaklarını takip eden ilk sezon döneminden önce, noter aracılığı ile
yazılı olarak Federasyona bildirirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık hakkını elde etmiş olan
sporculara bu madde hükümleri uygulanmaz.
Ara Transfer
Madde 8- (1) Yerel (mahalli) ligler hariç deplasmanlı ve üst liglerde yer alan sporcuların;
a) Ara transfer işlemlerinin hangi üst liglerde ve hangi tarihler arasında uygulanacağı
Federasyon tarafından ilan edilir.
b) Ara transfer yapmak isteyen sporcuların, Federasyondan “Ara Transfer Uygunluk Belgesi”
alması ve bu belge ile il müdürlüğüne başvurması zorunludur. Bu belge için Federasyon tarafından
belirlenecek ücret Federasyon banka hesabına yatırılır. Federasyon “Ara Transfer Belgesi’nde
geçerlilik süresi belirtilir.
c) Sporcular, üst liglerdeki kulüplere, lisanslı oldukları kulüpten ilişiksiz belgesi ve
Federasyondan "Ara Transfer Uygunluk Belgesi” almak suretiyle, ara transfer yapabilir. Ara
transfer yapacak sporculardan müsabakalarda yer almadığına ilişkin “taahhütname” istenmez.
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d) Bu gibi sporculara kulüplerinin ilişiksiz belgesi vermemesi halinde, bu Talimatta belirtilen
“Serbest Transfer” işlemi uygulanır.
e) Bir sporcu bir sezon içerisinde biri ara transfer olmak üzere toplam iki transfer yapabilir.
İlişiksiz Belgesi Bedeli
MADDE 9- (1) Federasyon bünyesindeki faaliyetlere katılan sporcuların ilişiksiz belgesi
bedeli Federasyonca belirlenerek ilan edilir.
Deplasmanlı ve Üst Liglerde Yer alan Sporcuların Serbest Kalması ve Bedelsiz
Transfer Durumları
Madde 10- (1) Buz hokeyi spor dallarında faaliyet gösteren kulüplerin lisanslı sporcularının
serbest kaldığı (bedelsiz olarak transfer yapabildiği ) haller şunlardır;
a)
Sporcunun kulübünün 2 sezon üst üste lisansı işlem görmemesi,
b)
Sporcunun kulübünün en son tamamlanan sezonda ligde yer aldığı halde, sonraki
sezonda herhangi bir nedenle lige katılmaması,
c)
Sporcunun kulübünün branş tescilli olmasına rağmen ilgili kategorideki
müsabakalara katılmaması veya kulübün kapatılması,
d)
Sporcunun kulübünün herhangi bir nedenden dolayı bir tam sezon disiplin kurulu
tarafından disiplin cezası alarak spor faaliyetlerinden men edilmesi.
(2) Bu şartlardan birisini taşıyan sporcular en son tamamlanan sezondan sonraki sezon
başında veya devre arasında başka bir kulübe bedelsiz olarak transfer yapabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Talimatta Yer Almayan Hususlar
Madde 11- (1) Bu Talimatta yer almayan hususlarda Yönetmelik hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 12- (1) Bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlandığı
tarihte yürürlüğe girer.
Yürürlükten kaldırma
Madde 13-(1) Bu Talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte 08/10/2012 tarihli Sporcu Lisans,
Vize ve Transfer Talimatı yürürlükten kalkar.
Yürütme
Madde 14- (1) Bu Talimatı, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı yürütür.
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