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BÖLÜM 1 

AMAÇ-KAPSAM-DAYANAK 

1. Amaç  : 

Bu talimatın amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği(İBBGSKD) 

bünyesindeki branşlarda yer alacak ve yarışmalara katılacak olan sporcuların lisans, vize ve transferi 

ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları, sorumlulukları belirlemektir. 

2. Kapsam  : 

Bu talimat İBBGSK bünyesindeki branşlarda yer alacak ve yarışmalara katılacak olan sporcuların 

lisans, vize ve transferi ile ilgili işlemleri, usul ve esasları kapsar.  

3. Dayanak  : 

Bu talimat, İBBGSK bünyesindeki branşların bağlı bulunduğu ilgili Federasyonlar tarafından 

yayınlanan talimatlar ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından resmi gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren “Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği”’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

4. Tanımlar : 

Genel Sekreter : İBBGSK Genel Sekreteri, 

Direktör  : Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, bünyesinde bulunan tüm  branşlar ile 

ilgili yetkili ve sorumlu kişiyi, 

Branş Sorumlusu : Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, Direktöre bağlı olarak görev yapan, 

bünyesinde bulunan branşlar ile ilgili sorumlu ve yetkili kişi, 

Antrenör  : Sözleşme imzalanmış ve branşı ile ilgili belgeye sahip kişi, 

Sporcu   : Tescil, lisans, vize, transfer işlemi yapılan ve/veya tamamlanmış kişi, 

 

BÖLÜM 2 

UYGULAMA ESASLARI 

5. Sporcu Lisans İşlemleri için gerekli olan belgeler Ek-1’de belirtilmiştir. 

6. Antrenör tarafından, EK-1’de belirtilen tüm belgeler eksiksiz olarak tamamlanarak, Branş 

Sorumlusu tarafından “Sicil Lisans Birimi”ne, teslim tarihi ve saati teslim defterinde belirtilerek, 

imza karşılığı teslim edilir. 

7. “Sicil Lisans Birimi”ne, Lisans İşlemleri için gerekli olan belgeler, o yıl için ilgili branşa  

tahsis edilmiş olan gün ve saatlerde, müsabakaların başlama tarihinden en az 15 gün önceden teslim 

edilmiş olacaktır. 

8. “Sicil Lisans Birimi”, ilgili resmi kurumlar tarafından belirlenen talimat ve yönetmeliklerdeki  
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belgeler ile birlikte, bu talimatta belirtilen diğer belgeler tamamlanmadan dosya teslim almayacaktır.  

9. Sporculara ait tüm lisans işlemleri, “Spor Servisi Departmanı” bölümünde bulunan 

“Sicil Lisans Birimi” tarafından yapılacaktır. (İlgili Federasyon tarafından açıklanan kurallar gereği 

online işlemler ve sözleşmeler hariç.) Herhangi bir personel, sporcu ve antrenör, şahıs olarak ilgili 

kurumlara lisans başvurusunda bulunamaz. 

10. Lisans işlemleri sırasında gerekli belgeler boş olarak İBBGSK’nin 

www.izmirbsbspor.org resmi web sitesinden, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından istenen 

belgeler ise Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi https://shgm.gsb.gov.tr/ web sitesinden temin 

edilebilir. 

BÖLÜM 3 

SORUMLULUK, YETKİ VE GÖREVLER 

11. Direktörler: 

a. Lisans işlemlerinin, Antrenör ve Branş Sorumlularının sorumluluğunda, zamanında ve eksiksiz  

olarak yürütülmesine nezaret ve kontrol eder. 

b. Federasyonlar tarafından istenen içerikte ve surette hazırlanan ve imzalanan sözleşmelerdeki  

imza tarihleri, sözleşme tutarları, kulübün “İnsan Kaynakları Şefliği”’ne ve “Mali İşler Birimi”’ne kontrol 

ettirilerek parafları alınması kontrol eder. 

c. Sözleşme yapılan sporcunun Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarının, sözleşme tutarı ve tarihine  

uygun olarak, İnsan Kaynakları ve Maliye Birimleri ile koordine etmek sureti ile gecikmeksizin 

yapılmasını kontrol eder. 

 

12. Branş Sorumluları: 

a. Lisans işlemlerinde istenen EK-1’deki antrenörler tarafından hazırlanan tüm belgelerin  

temin edilmesi, hazırlanması, imzalanması ve “Sicil Lisans Birimi”ne, o yıl için ilgili branşa tahsis 

edilmiş olan gün ve saatlerde, en az 15 gün önceden eksiksiz olarak teslim edilmesinden sorumludur. 

b. Federasyonlar tarafından istenen Ferdi Kaza Poliçelerinin, Satın Alma Birimi ile koordine  

ederek, Federasyon Talimatında belirtilen içerikte hazırlanmasını sağlar. 

c.  Yabancı uyruklu sporcular için Göç İdaresine verilecek Sağlık Sigorta 

Poliçelerinin, Satın Alma Birimi ile koordine ederek, Federasyon Talimatında belirtilen içerikte 

hazırlanmasını sağlar. 

d. WEB Sitesinde yayınlanacak sporcu fotoğraflarının, uygun formatta “Basın ve  

Medya Birimi” tarafından çekilerek, sisteme yüklenmesi için “Sicil Lisans Birimi”ne teslim eder. 

e. Lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sisteme aktırılan bilgiler 
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www.izmirbsbspor.org adresindeki branşlar bölümünde otomatik olarak yayınlanmaya başlayacaktır. 

Branş Sorumluları, sisteme aktarılan bu sporcu bilgilerinin doğrulunu kontrol eder. Eksik veya yanlış 

verileri, düzeltilmesi için Sicil Lisans Birimine bildirir. 

f. Lisans başvuruları ilgili Federasyon Sistemine online yapılması durumunda, Sporcu bilgilerinin  

İBBGSK veri tabanına kaydedilmesi maksadıyla, tüm belgeleri ivedi olarak “Sicil Lisans Birimi”ne 

teslim eder. 

g. Federasyonlar tarafından istenen içerikte ve surette hazırlanan ve imzalanan sözleşmelerdeki  

imza tarihleri, sözleşme tutarları, kulübün “İnsan Kaynakları Şefliği”’ne ve “Mali İşler Birimi”’ne kontrol 

ettirilerek parafları alınır. 

h. Sözleşme yapılan sporcunun Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarının, sözleşme tutarı ve tarihine  

uygun olarak, İnsan Kaynakları ve Maliye Birimleri ile koordine etmek sureti ile gecikmeksizin 

yapılmasını sağlar. 

13. Sicil Lisans Birimi; 

a. Lisans Başvuru Belgelerinin tamamlanmasının ardından ilgili Federasyona yapılan tüm 

başvurular, lisans çıkartma, lisans alma işlemleri “Sicil Lisans Birimi”’nin sorumluluğundadır.  

b. Lisans İşlemleri esnasında ilgili kurum tarafından istenebilecek ilave bilgi ve belgeleri  

Branş Sorumluları ile koordine ederek temin eder.  

c. Yabancı sporcuların lisans işlemleri için ilgili Federasyon ve Göç İdaresi Müdürlüğü ile  

olan yazışmaları ve işlemleri yerine getirir.  

d. Lisans İşlemlerinde kullanılan tüm bilgi ve belgeleri İBBGSK Yönetim Paneline yükler. 

e. İlgili Federasyon ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile yürütülen lisans çıkartma işlerini takip  

eder. 

f. Çıkarılan lisanslar ilgili kurumlardan teslim alınır, İBBGSK Yönetim Paneline yüklenir,  

müteakiben imza karşılığı Branş Sorumlusuna teslim edilir. 

g. İdari ve Teknik Kadronun “Saha Çıkış Belgeleri”’nin ilgili kurumlara başvurarak çıkartılmasını  

sağlar. 

h. Bonservis, İlişiksiz Belgesi, Geçici İlişiksiz Belgesi, Geçici Transfer Belgelerini hazırlar, kayda  

alır, imza karşılığı ilgili kişilere teslim eder. 

14. Sporcu  

a. Lisans işlemleri yapılan tüm sporcular, İBBGSK tarafından istenen “Sporcu Bilgi ve Onay  

Formu”nu eksiksiz olarak doldurur(18 yaş altı sporcular için Veli tarafından hazırlanır ve imzalanır)  ve 

antrenöre teslim eder. 

b. Sporcu/Veli Sağlık Beyannamesini, Veli İzin Belgesini e-devlet üzerinden hazırlar. 

c. Her sporcu, İBBGSK tarafından istenen Kardiyoloji Raporunu vermek zorundadır.  
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d. Kardiyoloji Raporlarının süresi, alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl geçerlidir. Bu sürenin  

sonunda yeni dönem için alınmış Kardiyoloji Raporunu almak ve teslim etmek sporcunun 

sorumluluğundadır. 

e. Lisanslı sporcular başka bir takıma transfer olmak istediklerinde, dilekçe ile Antrenöre  

müracaat eder, Branş Sorumlusu, Direktörler ve Genel Sekreterin onayı ile imza karşılığı belgesini 

teslim alır. 

15. Antrenör 

a. EK-1’de belirtilen tüm belgeler eksiksiz olarak tamamlanarak, Branş Sorumlusu’na teslim eder. 

b. Lisans işlemleri yapılan tüm sporcular, İBBGSK tarafından istenen “Sporcu Bilgi ve Onay  

Formu”nu eksiksiz olarak doldurulmasını(18 yaş altı sporcular için Veli tarafından hazırlanır ve 

imzalanır) sağlar. 

b. Federasyonlar tarafından istenen içerikte ve surette hazırlanan ve imzalanan sözleşmelerdeki  

imza tarihleri, sözleşme tutarları, kulübün “İnsan Kaynakları Şefliği”’ne ve “Mali İşler Birimi”’ne kontrol 

ettirilerek parafları alınması kontrol eder. 

c. Sözleşme yapılan sporcunun Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarının, sözleşme tutarı ve tarihine  

uygun olarak, İnsan Kaynakları ve Maliye Birimleri ile koordine etmek sureti ile gecikmeksizin 

yapılmasını kontrol eder. 

d. Federasyonlar tarafından istenen Ferdi Kaza Poliçelerinin, Satın Alma Birimi ile koordine 

ederek, Federasyon Talimatında belirtilen içerikte hazırlanmasını sağlar. 

 

 

Yetki Yürürlük 

16. Yürürlük 

Bu talimat, 21.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararından tarihten itibaren altı ay süre ile taslak olarak 

kullanılacaktır. Bu süre sonunda yürürlüğe girecektir.  

16. Yetki 

Bu talimatın yürütülmesinden, Genel Sekreter, Direktörler, İdari İşler Direktörlüğü, Branş Sorumluları, 

Sicil Lisans Birimi, İnsan Kaynakları Şefliği, Maliye Birimi, Satın Alma Birimi yetkili ve sorumludur.  
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EK-1 

LİSANS İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER 

1. Sporcu Bilgi Formu (EK-1A): 

İlgili Birimler tarafından eksiksiz olarak her yıl doldurulur ve imzalanır. 

2. Sağlık Raporu 

Aile Hekimliğinden alınan “Spor Yapmasında Sakınca Yoktur” ibareli Sağlık Raporu.(İlk kez 

çıkartılacak lisans işlemleri için)  

3.Sporcu Sağlık Muayene Formu (EK-1B): 

Raporun ön sayfası sporcu ve/veya veli tarafından eksiksiz olarak doldurulur ve imzalanır. 

Arka yüzü ise kardiyoloji doktoru tarafından doldurularak imzalanır.  Rapor İBBGSKD 

bünyesinde bulunan spor hekimi tarafından kontrol edilerek onaylanmasına müteakip Lisans 

Evrakları arasına dâhil edilir. 

4. Fotoğraf : 

Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet 3,5x4,5 cm. ebadında fotoğraf.  

5. Sözleşme: 

Federasyonlar tarafından istenen içerikte ve surette hazırlanan ve imzalanan 

sözleşmelerdeki imza tarihleri, sözleşme tutarları, kulübün “İnsan Kaynakları Şefliği”’ne ve 

“Mali İşler Birimi”’ne kontrol ettirilerek parafları alınır. 

6. Antrenör Bilgi ve Onay Formu (EK-1C): 

İlgili birimler tarafından her yıl eksiksiz olarak doldurularak imzalanır.  

7. Ödemeler: 

“Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü” ve ilgili Federasyon tarafından belirlenen 

“Sporcu Tescil, Lisans ve Vize İşlemi Ücretleri”nin ödendiğine ilişkin dekont. 

8. Ferdi Kaza Sigortası : 

Sadece ilgili Federasyonlar tarafından şart koşulmuş branşlar için uygun içerikte ve belirlenen 

teminatları kapsayacak şekilde yaptırılır. 

9. Özel Sağlık Sigortası: 

Sadece yabancı uyruklu sporcular için uygun içerikte ve belirlenen teminatları kapsayacak 

şekilde yaptırılır. 

10. Toplu İmza Beyannamesi(EK-1D): 

İlgili Federasyon tarafından talep edilmesi durumunda “Sözleşmeli Sporcu”lar için hazırlanır. 

11. İbraname(EK1E): 

İlgili Federasyon tarafından talep edilmesi durumunda sadece  “Bir Önceki Sezondan 

Sözleşmeli Sporcu”lar için hazırlanır. 
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Sporcu Bilgi Formu (EK-1A): 

 



 

 

 

Sayfa 7 / 21.01.2021 
 

Sporcu Sağlık Muayene Formu (EK-1B) (Önsayfa) 
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Sporcu Sağlık Muayene Formu (EK-1B) (Arka Sayfa) 
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Antrenör Bilgi ve Onay Formu(EK-1C): 
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Toplu İmza Beyannamesi(EK-1D): 

 

İbraname(EK1E): 
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