
AMATÖR FUTBOLCU LİSANS VE TRANSFER TALİMATI 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 

YÜRÜRLÜKTEKİ METİN ÖNERİLEN METİN 

VİZE İŞLEMLERİ  
MADDE 7- Amatör futbolcuların müsabakalara 

katılabilmesi için lisanslarını her sezon bağlı oldukları 

Bölge Müdürlüklerine vize yaptırmaları zorunludur. 

Vize işlemleri transfer ve tescil dönemlerine bağlı 

olmaksızın 31 Mayıs tarihine kadar yapılabilir.  

Vize işleminin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin 

Federasyona sunulması zorunludur.  

a) Federasyonca verilmiş olan lisans  

b) Fotoğraflı Sağlık Raporu  

c) 18 yaşından küçük futbolcular için; futbolcu, veli ve 

kulüp taahhütnamesi  

d) 18 yaşından büyük futbolcular için; futbolcu ve 

kulüp taahhütnamesi 

e) Her sezon Federasyonca tespit edilecek vize 

ücretinin yatırıldığına dair belge.  

 

Lisanslı bir amatör futbolcu aralıksız iki sezon vize 

işlemi yaptırmazsa tescili iptal edilir. Serbest kalan 

futbolcu dilediği kulüpte lisans çıkartabilir. 
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YÜRÜRLÜKTEKİ METİN ÖNERİLEN METİN 

TRANSFER İŞLEMLERİ 

MADDE 8- d) Transfer işlemlerinde, aşağıdaki 

belgelerin Federasyona sunulması zorunludur:  

a) Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı ile birlikte arkalı 

önlü fotokopisi  

b) 18 yaşın altındaki futbolcular için kulübün yetki 

belgesi ve imza sirküleri  

c) 18 yaşın altındaki futbolcular için veli 

muvafakatnamesi  

d) 18 yaşın altındaki futbolcuların transferinde kulüp 

muvafakatnamesi  

e) Fotoğraflı Sağlık Raporu 
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