TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU
LİSANS, TESCİL, TRANSFER TALİMATI
Amaç
MADDE 1 - Bu talimatın amacı, sporcuların Türkiye Tenis Federasyonunca gerçekleştirilecek
tescil, lisans, vize ve transfer işlemleri ile tenis faaliyetinde bulunan kulüpler, diğer kuruluşlar ve tenis
kortu yapımı ile iştigal eden tüm kuruluşların tescil işlemlerinde uygulanacak usul ve esasların
belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 - Bu Talimat, yarışmalara katılacak sporcuların tescili ile lisans, vize ve transfer
işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile tenis faaliyetinde bulunacak olan her tür kuruluş ve kulüplerin
tescil işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - Bu Talimat, 17.03.2005 tarih ve 25758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye
Tenis Federasyonu Ana Statüsü'ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Kulüp Tescil ve Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği işlemleri Tenis Federasyonu ve ilgili
teşkilatları tarafından yürütülmektedir.
Tanımlar
MADDE 4- Bu talimatta geçen:
Federasyon: Türkiye Tenis Federasyonunu,
Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
Teşkilat: Türkiye Tenis Federasyonu taşra birimlerini,
Kulüp: Federasyonun faaliyetine katılan tenis kulüpleri ile özel tenis kulüpleri ve diğer tenis
faaliyetinde bulunan kuruluşları,
Sporcu: Yaş grubu performans tenisçilerini ve Senior tenisçileri,
Antrenör: Federasyon ve Uluslararası Antrenör eğitim kademelerinden herhangi birine sahip
çalıştırıcıyı
Hakem: Federasyon ve Uluslararası Tenis Federasyonu hakemlik eğitimlerinden herhangi bir
kademeye sahip hakemi
Tescil: Sporcu, antrenör ve hakemlerin müsabakalara katılabilmeleri için yaptıracağı kayıt
işlemleri ile bir kulübün, kişi veya kuruluşun veya bir derneğin tesislerinde tenis faaliyetinde
bulunabilmek için yaptırması gereken kayıt işlemlerini,
Lisans: Sporcu, antrenör ve hakemlerin yarışmalara katılabilmesini sağlamak amacıyla
verilen onaylı belgeyi,
Vize: Bir sporcunun müsabakalara katılabilmesi için lisansının her yıl onaylanması işlemi ile
kulüplerin, kişi ve kuruluşların veya bir derneğin tesislerinde tenis faaliyetinde bulunabilmeleri için
tescillerinin her yıl onaylanması işlemini,
Transfer: Bir sporcunun kulüp değiştirmesini,
İlişiksiz Belgesi: Sporcunun transfer olmadan önceki kulüüyle ilişkisinin kesildiğine dair imzalı
ve mühürlü belgeyi,
Kort Standardı Akreditasyonu: Tenis kortu yapım faaliyeti ile iştigal eden şirket ve
kuruluşlara, Türk Standartlar Enstitüsü ve Federasyon tarafından belirlenen tenis kortu standartlarında
kort üretimi yaptıklarına dair Federasyon tarafından verilecek lisans işlemini,
Faaliyet Programı: Federasyonun her yıl için yeniden planladığı, yaş grubu ve Senior
turnuvaları ile ligler ve takım şampiyonalarını ifade eder.
Tescil ve Lisans Mecburiyeti
MADDE 5 – (1) Sporcuların Federasyonca düzenlenmiş tenis müsabakalarına katılabilmeleri
için, bu talimat hükümlerine göre sporcu lisansı almış olmaları ve lisanslarını her sezon Federasyona
vize ettirmeleri zorunludur.
(2) Kulüplerin ve tenis faaliyetinde bulunan her türlü kuruluşların bu talimat hükümlerine göre
kulüp tescil ruhsatı almış olmaları ve ruhsatlarını her sezon Federasyona vize ettirmeleri zorunludur.
(3) Antrenörlerin herhangi bir kulüpte veya özel tesiste tenisçi yetiştirmeye yönelik eğitim
vermeleri, münferit veya grup tenis eğitimi verebilmeleri için bu talimat hükümlerine göre antrenör
lisansı almış olmaları ve lisanslarını her yıl Federasyona vize ettirmeleri zorunludur.

(4) Hakemlerin herhangi bir turnuvada görev alabilmeleri için bu talimat hükümlerine göre
hakemlik lisansı almış olmaları ve lisanslarını her yıl Federasyona vize ettirmeleri zorunludur.
(5) Sporcu, Antrenör ve Hakem lisanslarının tescil, vize ve transfer işlemleri Federasyon
merkez ve taşra teşkilatları tarafından yapılır. Federasyon lisans ve vize işlemlerini her yıl için
anlaşabileceği bir banka, sigorta kurumu ve/veya sağlık kuruluşu kanalı ile de yapabilir. Bu durumda,
lisans ve vize işlemi için anlaşılan banka, sigorta kurumu ve/veya sağlık kuruluşu işlemi yaptıktan
hemen sonra sporcu lisans ve vize bilgilerini Federasyona aktarır ve tüm bilgiler Federasyon
merkezinde saklanır. Bu ve buna benzer işlemler Federasyon yönetim kurulunca belirlenir.
(6) Kulüp tescil ve vize işlemleri Federasyon merkez ve taşra teşkilatları tarafından yapılır.
Kulüp veya faaliyeti yapacak kuruluşa “Tenis Faaliyeti Ruhsatı” verilir ve her yıl vize edilir. Tescil
işleminden sonra, tescil fişlerinin biri tescilin yapıldığı kulüp veya faaliyetin yapılacağı teşkilatta, biri
kulübünde ve diğeri Federasyon merkezinde saklanır.
(7) Tenis sporunun tüm ülke çapında sağlıklı ortamlarda ve uluslararası kalite standartlarına
sahip tesislerde yapılabilmesi amacıyla Federasyon, tenis kortu inşa eden firmalara Türk Standartları
Enstitüsü standartları ve uluslararası kriterlere uygun olarak tenis kortu inşa ettiklerinin tespit edilmesi
şartıyla “kort yapım akreditasyon” lisansı verebilir. Kişi, kuruluş ve firmaların belirtilen akreditasyonu
almak için başvuru usulü, Federasyonun başvuruları değerlendirme kriterleri, lisans bedeli ve ilgili tüm
diğer hususlar Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenir.
(8) Spor kulüpleri adına kayıtlı olmayan sporcular kendi adlarına Federasyonun İstanbul
Ofisinden ferdi sporcu lisansı alabilirler ve bu lisanslarını her yıl aynı yerde vize ettirebilirler. Vize şekli
Federasyon yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(9) Bir spor kulübüne tescilli iken ferdi lisans almak isteyen sporculara, ferdi sporcu lisansı
verilebilir. Bir Kulüp ile sözleşmesi bulunan sporcular Sözleşmeleri sona ermeden ve Sözleşme
şartlarını yerine getirmeden Ferdi Lisans alamazlar. Sporcular ferdi lisans tarihinden itibaren altı aylık
süreyi doldurmadan tekrar eski kulüpleri adına veya başka bir kulüp adına lisans çıkaramazlar.
Liglerde mücadele etmek isteyen Ferdi sporcular kulüp adına lisans çıkartmak mecburiyetindedirler.
Tescil İşlemleri
MADDE 6 - (1) Kulüpler, antrenörler, hakemler ve sporcuların müsabakalara katılabilmeleri ve
spor faaliyetinde bulunabilmeleri için lisans tescil işlemi yaptırmaları şarttır.
(2) Sporcular; tenis dalında lisans alacak sporcuların altı yaşını bitirmiş olmaları şarttır.
Müsabakalara katılabilme yaşı hesaplanırken yaşanan seneden, doğum yılının çıkarılması yöntemi
esastır. Bu Talimat hükümleri çerçevesinde Sporcuların yaşının belirlenmesi bakımından Tescilden
sonra yapılmış yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.
(3) Lisans çıkaracak sporcuların Türkiye Tenis Federasyonu internet sitesinde bulunan i-kort
sistemini kullanmaları gerekmektedir. Sporcuların i-kort sisteminde ‘’yeni oyuncu başvurusu’’
bölümünden ön başvurularını yaparak aşağıdaki belgeleri tarattıktan sonra sisteme ekleyerek lisans
işlemlerini tamamlayacaktır:
a) Fotoğraflı bir adet tescil formu
b) Nüfus cüzdanının fotokopisi
c) Sağlık izin belgesi. Sağlık izin belgesi 18 yaşın altında ki sporcularda ebeveynlerin
sorumluluğundadır. 18 yaşın üzerinde sporcunun kendi sorumluluğunda olup, sporcunun spor yapma
ve müsabakalara katılmaya elverişli olup olmaması konusunda Federasyon sorumluluk taşımaz.
d) Lisans bedelinin Federasyona yatırdığına dair makbuz.
(4) Federasyon Yönetim Kurulu tarafından her yıl faaliyet dönemi başında sporcu lisans ve
vize bedelini belirler.
(5) Kulüpler ve diğer kuruluşlar; Tenis faaliyetinde bulunan tüm kulüplerin, tenis tesisi bulunan
dernek, kişi ve kuruluşların tescil yaptırmaları zorunludur. Tenis dalında faaliyet gösterecek olan veya
başka bir spor dalı adına tescilli olup tenis faaliyetinde bulunacak olan tüm şirket, otel, tatil köyü ve
kulüpler i- kort sisteminde ‘’yeni kulüp başvurusu’’ bölümünden ön başvurularını yaparak aşağıdaki
belgeleri sisteme taratıp ekledikten sonra tescil işlemleri tamamlanacaktır.
a) Spor Kulübü Dernekleri için; Spor İl Müdürlüğünden alınmış faaliyet belgesi, derneği temsile
yetkili kişilerin yetki belgesi ve imza sirküleri, çalıştırdıkları en az ikinci kademe Antrenörlük Belgesine
sahip antrenörün Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış son aya ait hizmet belgesi,
b) Şirketler ve diğer kuruluşlar için; şirketi temsile yetkili kişilerin imza sirküleri, Şirket kuruluş
gazetesi, vergi levhası fotokopisi, çalıştırdıkları en az ikinci Kademe Antrenörlük Belgesine sahip
antrenörün Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış son aya ait hizmet belgesi,
c) Kulüp veya tesis bilgi formu
d) Kulüp Tescil bedelinin Federasyona yatırıldığına dair makbuz.

(6) Kulüp ve diğer kuruluşların tescil bedelleri her yıl için, Federasyon yönetim kurulu
tarafından faaliyet dönemi başında belirlenir.
(7)Antrenörler; tenis eğitim faaliyetinde bulunan tüm antrenörlerin antrenörlük tescillerini
yaptırarak lisans almaları zorunludur. Tescil ve lisans için i- kort sisteminde ‘’yeni antrenör başvurusu’’
bölümünden ön başvurularını yaparak aşağıdaki belgeleri tarattıktan sonra sisteme ekleyerek lisans
işlemlerini tamamlayacaktır.
a) Antrenör belgesi fotokopisi
b) Nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesi
c) Lisans bedelinin Federasyona yatırıldığına dair makbuz.
(8)Lisans bedeli her yıl için, Federasyon yönetim kurulu tarafından faaliyet dönemi başında
belirlenir.
(9) Hakemler; tenis hakemliği faaliyetinde bulunan tüm hakemlerin hakemlik lisansına sahip
olmaları zorunludur. Hakemlik tescili ve lisansı için i- kort sisteminde ‘’yeni hakem başvurusu’’
bölümünden ön başvurularını yaparak aşağıdaki belgeleri tarattıktan sonra sisteme ekleyerek lisans
işlemlerini tamamlayacaktır.
a) Nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesi
b) Lisans bedelinin Federasyona yatırıldığına dair makbuz.
(10)Lisans bedeli her yıl için, Federasyon yönetim kurulu tarafından faaliyet dönemi başında
belirlenir.
Vize İşlemleri
MADDE 7 - (1)Kulüpler, Antrenörler, Hakemler ve Sporcuların yarışmalara katılabilmeleri ve
spor faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için lisanslarını her sezon vize ettirmeleri zorunludur.
(2) Yeni kurulacak kulüplerin tescil işlemleri tüm yıl boyunca yapılır. Yıllık vizesini yaptıracak
kulüplerin vize işlemleri 15 Aralık - 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilir. Bu tarihler arasında
vizesini yaptırmamış kulüplerin tescilleri iptal edilir ve sporcularına ferdi lisans verilir.
(3) Vize işlemlerine ilişkin usul, esaslar ve vize bedelleri ile her türlü kuruluşun tesislerinin
tesciline ilişkin usul ve esaslar Federasyon Yönetim Kurulunca her yıl belirlenir.
Sporcu Transfer İşlemleri
MADDE 8 – (1) Sporcular, bu Talimatta belirtilen şartlara uymak suretiyle, kulüplerinden başka
bir kulübe bir sezonda bir defa transfer yapabilirler. Ancak, kulüpleri kapanan veya lisanslı oldukları
spor dalında tescilleri iptal edilen ve serbest kalan sporcular sezon içerisinde eski kulüpleri adına
yarışmalara katılmış olsalar dahi sezon sonunu beklemeden bir başka kulüp adına lisans
çıkartabilirler. Kulüp adına lisanslı olup iki yıl süre ile kulübü adına Federasyon faaliyetlerine
katılmamış sporcular bedelsiz olarak serbest kalır.
(2) Sporcuların transferleri; normal transfer ve serbest transfer şeklinde yapılır.
Sözleşme Yapma Zorunluluğu
MADDE 9 – (1) Onbeş yaşını yıl olarak doldurmuş sporcularla kulüpler arasında sözleşme
yapılması esastır. Kulüpler ile sporcular, Federasyonun hazırladığı tek tip sözleşmeyi imzalamak ve bu
sözleşmeyi Federasyona tescil ettirmek zorundadırlar. Tescil işlemleri kulüpler tarafından yapılır.
Sözleşmelerin Federasyon tarafından onaylanarak tescil edilmesi zorunludur. Aksi halde, oyuncu
Sözleşme yapmamış oyuncu statüsünde sayılır. Kulüpler ile oyuncular arasında imzalanan
sözleşmeler en fazla üç yıllık olabilir.
(2) Tek tip sözleşmeye ilişkin diğer usul, esas ve şartlar Federasyon yönetim kurulu tarafından
belirlenir.
Sporcu Normal Transfer İşlemleri
MADDE 10 – (1) Sporcular, bir sezonda, spor kulübünden ilişiksiz belgesi ve Federasyonun
onayını almak şartı ile bir defa transfer yapabilirler.
(2) Kulüpler tek tip sözleşmenin onaylanmasının ardından sporcunun ödemesinin yapılmasıyla
i-kort sistemindeki ilgili bölümden transfer işlemlerini gerçekleştirebilir.

Sporcu Serbest Transfer İşlemleri
MADDE 11 – (1) Bu Talimat hükümleri çerçevesinde en fazla üç yıl için imzalanan Sporcu
Sözleşmesinin bitiminde, Sporcu Kulüpten ayrılmak istediği takdirde sözleşme süresince kulüpten
aldığı toplam paranın ¼ ünü kulübüne ve Federasyon transfer katkı payını Federasyona ödeyerek
serbest kalabilir. Kulübün ödemeyi kabul etmemesi durumunda sporcu söz konusu bedeli kulüp adına
federasyona depo ederek serbest kalabilir.
(2) Onbeş yaşını yıl olarak bitirmiş sporcular kulüpleri ile aralarında Federasyonca onaylanmış
bir sözleşme olmaması durumunda Federasyon katkı payını ödeyerek bedelsiz olarak serbest kalırlar.
(3) Bedelsiz yapılan sözleşmelerde sözleşme sonunda sporcu bedelsiz olarak serbest kalır.
Ancak Kulüp tarafından oyuncuya yapılan ayni yardımların yaklaşık bedeli sözleşmeye sözleşme
bedeli olarak yazılabilir.
(4) Onbeş yaşını yıl olarak bitirmemiş sporcular her yıl belirlenen Federasyon transfer katkı
payının 8 katı meblağı her yıl için Kulübüne aidat olarak ödediğini makbuz ile belgelemeleri
durumunda bonservislerini bedelsiz olarak kulüplerinden alabilirler. Ödedikleri aidat 8 katı meblağın
altında kalan sporcular aradaki farkı bonservis bedeli olarak ödeyerek serbest kalırlar.
(5) Kulüpleri vize işlemlerini yaptırmadığı için ferdi lisansa düşen sporcular bedelsiz olarak
transfer işlemlerini yapabilirler.
Okul Durumu veya Zorunlu İl Değişikliği Nedeniyle Yapılacak Transfer
MADDE 12 – Merkezi sistemle öğrenci yerleştirme sınavı sonucunda adına lisansının tescil
edildiği kulübün bulunduğu ilin dışında bir ilde öğrencilik hakkını kazanan ve bu öğrenim kurumlarına
kesin kayıt yaptıran sporcular ile ana ve babasının özel sektör veya kamu hizmetlerinde zorunlu il
değişikliği veya tayinleri gerçekleşen ve bu hususu belgeleyen sporcular bu madde kapsamında
transfer yapabilirler. Sporcular, ebeveynlerinin tayin ya da zorunlu il değişikliği nedeniyle ancak,
Federasyonca belirlenmiş ilişiksiz belgesi bedelinin %10 nu Federasyon hesabına yatırmak şartı ile o il
veya ilçedeki bir kulübe transfer yapabilirler. Açık öğretim fakültesi ile merkezi sistem dışındaki okul
değişiklikleri bu kapsamın dışındadır.
(2) Merkezi sistemle öğrenci yerleştirme sınavı sonucunda bir üniversite veya yüksek okula
kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle il dışına transfer yapan sporculardan Federasyon
belgesi aranmaz. Kesin kayıt yaptıran sporcular kesin kayıt tarihinden itibaren 6 ay içerisinde transfer
işlemlerini yapmak zorundadırlar.
(3) Fakülte, yüksek okula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle il dışına transfer
yapan sporcu kulübün izni olsa dahi, öğretim kurumları ile ilişkilerinin kesilmesine kadar il dışı transfer
yapamazlar. Ayrıca, kendi isteği ile öğretim kurumundan kaydını sildirerek ilişiğini kesenler, bu tarihten
itibaren bir yıl geçmeden ve kulübün iznini almadan il dışı transfer yapamazlar.
(4) Fakülte, yüksek okula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle veya ana ve
babasının özel sektör veya kamu hizmetlerinde zorunlu il değişikliği nedeni ile transferlerde aşağıdaki
belgeler istenir.
a) Fakülte, yüksek okula kesin kayıt veya yatay geçiş yaptırdığına dair belge veya ebeveyninin
özel sektör veya kamu hizmetlerinde zorunlu il değişikliği yaptığına dair resmi belge
b) Ebeveynlerin zorunlu il değişikliği halinde Federasyonca sezon başlangıcından en az 30
gün önce belirlenen ilişiksiz belgesi bedelinin %10’unun Federasyona yatırıldığına dair makbuz.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Gelen Sporcuların Transfer ve Tescil İşlemleri
MADDE 13 - 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 İşlemleri
MADDE 14 - (1) Yabancı uyruklu sporcuların transfer, tescil ve vize işlemlerinde aşağıdaki
hükümler uygulanır:
a) Kulüp resmi transfer talebi ve oyuncunun kişisel bilgilerini Federasyona iletmek zorundadır.
Resmi transfer talebiyle birlikte, Türk vatandaşları için gerekli tescil evraklarının tamamı da
Federasyona sunulur.
b) Yabancı uyruklu sporcular Türkiye'de herhangi bir kulübe tescil işlemi yaptırdıktan sonra
aynı yıl başka bir kulüpte oynayamaz. Yabancı uyruklu sporcular sadece Yaz Kupası Turnuvaları ve
hafta sonu turnuvalarında oynayabilirler. Turnuvalarda oynayacak yabancı uyruklu sporcuların aldıkları
puanlar Federasyon Ulusal Klasmana işlenir.

Silah Altına Alınan Sporcular
MADDE 15 - (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 güçlerinde yer alır ve Silahlı kuvvetler
Şampiyonalarına katılabilirler. Bunların sivil kulüplerle ilişkileri kesilir.
(2) Silah altına alınan sporcular askeri güçler adına lisans çıkartarak müsabakalarda
oynayabilirler. Sivil kulüplerde tescilli bulunan sporcular, terhis olmak kaydı ile silah altına alınmadan
önceki kulüplerine hiç bir 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.
Birleşen veya İsim Değiştiren Kulüplerin Sporcuları
MADDE 16 -Birleşen veya ismini değiştiren kulüplerin sporcuları, birleşen veya isim değiştiren
kulübün sporcusu olurlar.
Kapanan veya Branşı Kapatılan Kulüplerin Sporcuları
MADDE 17 -Kulübü kapanan veya branşı kapatılan sporcular serbest kalırlar. Bu durumda
transferde ilişiksiz belgesi aranmaz ancak, sporcuların kulübün kapandığını veya branş tescilinin iptal
edildiğini belgelemeleri gerekir.
Uyuşmazlıkların Çözümü
MADDE 18 – Bu Talimatın kapsamına giren konularda Federasyon ile kulüpler, sporcular,
antrenörler ve hakemler; Kulüpler ile sporcular, antrenörler arasında çıkacak uyuşmazlıklar,
Federasyon Hukuk Kurulu’ndan görüş alınarak Federasyon Yönetim Kurulu tarafından çözümlenir.
Yürürlük
MADDE 19 - Bu Talimat, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 20 - Bu talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.

