
1. 14 Aralık 2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sporcu Lisans, Vize Ve Transfer Yönetmeliğinin Geçiş hükümleri; 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Federasyonlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde talimatlarını, bu Yönetmelik 

hükümlerine uygun şekilde hazırlarlar.  

(2) Birinci fıkrada yer alan talimatların yürürlüğe giriş tarihine kadar geçen sürede yapılacak işlemler, Bakanlık tarafından yayımlanan 

genelgeye göre yürütülür. ‘’hükmü gereğince; 

2. Gençlik ve Spor Bakanlığının 16.12.2019 tarihli ve 24046111-130.99-E.1489432 sayılı yazısının 4. ve 5. maddelerine istinaden; 

(18 Yaş altı bedensel, işitme, görme engelli sporcular için) 

 

ANTALYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

 

SPORCUNUN  BRANŞI : ………………………….… 

T.C.Kimlik No : ………………………….…  

Adı Soyadı : ………………………….…  Doğum Yeri : ………………………….… 

Anne Adı : ………………………….…  Doğum Tarihi : ………………………….… 

Baba Adı : ………………………….…  Kimlik Seri No : ………………………….… 

 

VELİ İZİN BELGESİ 

 

Yukarıda açık kimliği bulunan, velisi bulunduğum …………………….………....………….. isimli 

sporcunun 20…../20….. sezonu için vize - transfer işlemlerinin yapılmasına izin veriyorum. 

 

SAĞLIK BEYANI 

 

Yukarıda açık kimliği bulunan, velisi ya da vasisi olduğum …………………….………....……….. 

isimli ……….……………………………………… (bedensel, işitme, görme engelinin nedeni yazılacak) 

çocuğumun Türkiye …………………………... Federasyonu …………………………... branşında 

20…../20….. sezonunda ilgili federasyonun özel sağlık şartlarıyla birlikte sağlık yönünden spor yapmaya, 

düzenlenen müsabaka ve yarışmalara katılmasına engel bir durumu olmadığını beyan ederim. 

VELİNİN 

 

T.C.Kimlik No : ………………………….… 

Adı : ………………………….… 

Soyadı : ………………………….… 

Anne Adı : ………………………….… 

Baba Adı : ………………………….… 

Doğum Yeri : ………………………….… 

Doğum Tarihi : ………………………….… 

Kimlik Seri No : ………………………….… 

Telefon : ………………………….… 

Tarih : ……/……/..……… 

İmza : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velinin imzası kendisine aittir. 

 

Görevi : ……………………………….. 

Adı Soyadı : ……………………………….. 

Tarih : ……/……/..……… 

 

Kulüp  

Kaşe, İmza, Mühür 

 

  



1. 14 Aralık 2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sporcu Lisans, Vize Ve Transfer Yönetmeliğinin Geçiş hükümleri; 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Federasyonlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde talimatlarını, bu Yönetmelik 

hükümlerine uygun şekilde hazırlarlar.  

(2) Birinci fıkrada yer alan talimatların yürürlüğe giriş tarihine kadar geçen sürede yapılacak işlemler, Bakanlık tarafından yayımlanan 

genelgeye göre yürütülür. ‘’hükmü gereğince; 

2. Gençlik ve Spor Bakanlığının 16.12.2019 tarihli ve 24046111-130.99-E.1489432 sayılı yazısının 4. ve 5. maddelerine istinaden; 

(18 Yaş ve üzeri bedensel, işitme, görme engelli sporcular için) 

 

ANTALYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

 

 

  BRANŞI : ………………………….… 

 

……….……………………………………… (bedensel, işitme, görme engelinin nedeni yazılacak) 

engelli sporcuyum. Türkiye …………………………... Federasyonu …………………………... 

branşında 20…../20….. sezonunda ilgili federasyonun özel sağlık şartlarıyla birlikte sağlık yönünden spor 

yapmama, düzenlenen müsabaka ve yarışmalara katılmama engel bir durumum olmadığını beyan ederim. 

 

SPORCUNUN 

 

T.C.Kimlik No : ………………………….… 

Adı : ………………………….… 

Soyadı : ………………………….… 

Anne Adı : ………………………….… 

Baba Adı : ………………………….… 

Doğum Yeri : ………………………….… 

Doğum Tarihi : ………………………….… 

Kimlik Seri No : ………………………….… 

Telefon : ………………………….… 

Tarih : ……/……/..……… 

İmza : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporcunun imzası kendisine aittir. 

 

Görevi : ……………………………….. 

Adı Soyadı : ……………………………….. 

Tarih : ……/……/..……… 

 

Kulüp  

Kaşe, İmza, Mühür 

 

 


