
TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 

SPORCU TESCİL, LİSANS VE TRANSFER TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

AMAÇ 

Madde 1 – Türkiye Buz Pateni Federasyonu’nun müsabakalarına katılmak isteyen kulüpler ile 

sporcuların uyacakları sporcu tescil, lisans, vize ve transfer ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

 

KAPSAM 

Madde 2 - Bu talimat, tescil edilmiş kulüpler adına kayıtlı olarak Türkiye Buz Pateni 

Federasyonunca düzenlenecek yarışma veya turnuvalarına katılmak isteyen kulüp ve sporcuların 

lisans, tescil,  vize ve transfer işlemlerine dair usul ve esasları kapsar. 

 

DAYANAK 

Madde 3 – Bu talimat, 07.12.2001 tarih ve 24606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.   

 

TANIMLAR 

Madde 4 - Bu Talimatta geçen Tanımlardan; 

 

Bakanlık    : Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı, 

Genel Müdürlük (SGM)  : Spor Genel Müdürlüğünü, 

Federasyon (TBPF )  : Türkiye Buz Pateni Federasyonu’nu, 

Yönetim Kurulu  : Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

İl Müdürlüğü         : Spor İl Müdürlüklerini, 

Spor Kulübü        : SGM tarafından tescil edilmiş ve Federasyon tarafından 

akreditasyonu yapılmış spor ve/veya gençlik ve spor 

kulüplerini, 

Lisans : Türkiye Buz Pateni Federasyonu bünyesindeki yarışmalara 

katılacaklara verilen tasdikli belgeyi, 

Tescil  : Türkiye Buz Pateni Federasyonu bünyesindeki yarışmalara 

katılacakların yaptırılacakları kayıt işlemlerini, 

Vize : Türkiye Buz Pateni Federasyonu bünyesindeki yarışmalara 

katılabilmek için her sezon lisansının Federasyonca 

onaylanma işlemini, 

Transfer : Bir sporcunun kulüp değiştirmesini, 

Ara Transfer (AT) : Curling Branşında 15 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında 

yapılan ara transferi,  

İfade eder. 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

 

ESAS HÜKÜMLER 

 

 

 

Yurt Dışından Gelen T.C. Vatandaşı Sporcular 

MADDE 5- Yurt dışında herhangi bir spor kulübünde lisanlı olan sporcuların, Türkiye’deki bir spor 

kulübüne tescil, vize ve transfer işlemi, geldiği ülkede bağlı bulunduğu federasyondan veya yetkili 

mercilerden izin almak ve ilişiğini kesmek şartıyla Sporcu Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği 

hükümleri çerçevesinde yapılır. 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşı Sporcular 

MADDE 6- K.K.T.C. vatandaşı olan sporcuların, tescil, vize ve transfer işlemleri, Türk 

vatandaşlarının yaralandığı haklardan aynen yararlanma esaslarına göre yapılır. Ancak, bu sporcular 

K.K.T.C.’de bağlı bulundukları federasyondan veya izin vermeye yetkili mercilerden izin almak 

zorundadırlar.  

 

YABANCI UYRUKLU SPORCULARIN TESCİL-VİZE VE TRANSFER İSLEMLERİ 

MADDE 7- Kulüpler bir sezonda en çok iki (kadın-erkek) yabancı uyruklu sporcu ile tescil vize ve 

transfer işlemi yapabilir.  

 

a) Yabancı uyruklu sporcu transfer işlemleri sezon içerisinde her zaman yapılabilir. 

b) Yabancı uyruklu Sporcuların Uluslararası transferinde ISU ve WCF kuralları geçerlidir.  

c) Uluslararası transferi yapılan sporcuların; Türkiye’de statüsünde lisans alabilmeleri için 

Federasyonca Uluslararası Transfer Kartı  “ITC’  almış olmalıdır. 

d) Türkiye’de herhangi bir kulübe tescil işlemi yaptırdıktan sonra, başka bir ülkede tescilli olduğu 

tespit edilen yabancı uyruklu sporcuların bu durumu tespit edildiğinde, lisans ve tescil işlemleri iptal 

edilir. Durum adı geçen Ulusal Federasyona bildirilir. İptal tarihinden itibaren bir yıl süre geçmeden 

bu sporcu için Türkiye’de tescil, vize ve transfer işlemi yapılmaz. 

e) Türkiye’de herhangi bir kulüpte tescilli iken, yabancı bir ülkenin resmi müsabakalarına katıldığı 

tespit edilen yabancı uyruklu sporcu bu durumun tespiti halinde Disiplin Kurulu’na sevk edilir.  

 

TALİMATTA YER ALMAYAN HUSUSLAR 

MADDE 8- Türkiye Buz federasyonunca gerekli altyapı oluşturuluncaya kadar sporcu lisans, tescil, 

vize ve transfer işlemleri 07.12.2001 tarih ve 24606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği ile Bu Talimat hükümleri çerçevesinde 

Spor Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Talimatta yer almayan hususlarda Yönetmelik 

hükümleri uygulanır. 

 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 9- Bu Talimat TBPF ve SGM Resmi İnternet Sitelerinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu Tarihten önce yayınlanmış tüm konuya ilişkin talimat ve yönergeleri geçersiz kılar. 

 

YÜRÜTME 

MADDE 10- Bu Talimatı Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı yürütür. 

 


