


     İKÎNCİ BÖLÜM 
Sporcu Lisansı ve Dönüşüm İşlemleri 

 
Sporcu lisansı 
MADDE 5- (l) Badminton spor dalında sporcu lisansı sahibi olabilmek için aşağıdaki 

şartlar aranır: 
a) 6 ile 85 yaş aralığında bulunmak. 
1 ) Belirlenen yaş sınırını tamamlamış olmak, 
(2) Lisans başvurusu aşağıdaki belgelerle birlikte il ve ilçe müdürlüğüne yapılır; 
a) Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini gösteren sağlık raporu, 
b) 1 8 yasından küçükler için veli/vasi yazlı izin belgesi (Ek-1), 
1) Veli izin belgesi, e-Devlet üzerinden de düzenlenebilir. 
c) Ferdi lisans için 2 adet güncel vesikalık fotoğraf. 
ç) Kulüp lisansı için 3 adet güncel vesikalı k fotoğraf, 
d) Kulüp lisansı için kulüpten alınan ve sporcunun kulüpte ilişkisini gösteren belge 

(Ek-2) 
Sporcu lisansı işlemleri 
MADDE 6- (1) Sporcu lisansına sahip olmak isteyenler, 5 inci maddede yer alan 

şartları taşımak kaydıyla il/ilçe müdürlüklerince başvururlar. Başvuru kartlarını taşıyan ve 
gerekli belgeleri ibraz eden kişilerin sporcu lisansı kayıtları yapılır. 

(2 ) Sporcu lisansı il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir. 
Sporcu lisansı dönüşüm işlemleri 
MADDE 7- (1) Sporcu lisansının ferdi lisans veya kulüp lisansı olarak düzenlenmesi 

esas olup, aşağıda belirlenen kurallar dâhilinde kulüpten ferdiye, ferdi den kulübe 
dönüştürülebilir. 

a) Adına ilk defa ferdi sporcu lisans ı düzenlenen bir sporcu, hiç beklemeksizin sporcu 
lisansını kulüp lisansına dönüştürebilir. 

b) Kulüp lisansına sahip sporcular, müsabakalara katılmış olsalar bile her zaman 
kulübünden ayrılarak kulübün muvafakati ile ya da muvafakati yoksa muvafakat bedelini 
ödemek şartıyla, kulüp lisanslarını ferdi lisansa dönüştürebilirler. 

c) Kulüp lisansını ferdi lisansa dönüştürdükten sonra lisansını tekrar Kulüp lisansına 
dönüştürmek isteyen sporcular, o sezon bitmeden dönüşüm işlemi gerçekleştiremezler. 

d) Milli sporcular, Milli Takım müsabakalarına ve seçmelerine lisans yerine sağlık 
raporu ile katılabilir. 

(2) Dönüşüm işlemleri il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır. 
 

Vize 
MADDE 8 - (1 ) Sporcunun,  badminton spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalarına  

   Katılabilmesi için lisanslı ilgili sezonda vize ettirmesi gerekir. 
(2) Vize işleminin yapılması için sporcunun. Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya 

sağlık yönünden engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı alınır (Lk-3). 
(3) Vize işlemleri, Bakanlık tarafından bilişim sistemi üzerinden yapılır. 
(4) Vize işlemlerine ilişkin ücretler (£ik-4) cetvelde yer alır. 
Transfer 
MADDE 9- (1) Sporcunun başka bir kulüp adına badminton spor dalı faaliyetlerine 

veya yarışmalarına katılabilmesi için transfer işlemi yapılması gerekir. Transfer işlemi sporcu 
lisansı belgesinin transfer eden kulübü adına yenilenmesi ile tamamlanır. 

(2) Bir sezonda bir kez transfer işlemi gerçekleştirilebilir. 
(3) Sporcunun, transfer eden kulüp ile transfer sözleşmesi (Ek-5) imzalaması gerekir. 
























