TÜRKİYE KANO FEDERASYONU
EĞİTİM, ALT YAPI VE KULÜPLERE YARDIM TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu Talimatın amacı; Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün 8
inci maddesinde belirtilen Türkiye Kano Federasyonu bütçesinin en az % 15’inin eğitim, alt
yapı harcamaları ve kulüplere yardım olarak dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Talimat; Türkiye Kano Federasyonunun sporcu, antrenör,
hakem,yönetici ve diğer spor elemanlarının eğitim, altyapı harcamaları ile kulüplere yapılacak
yardımları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu Talimat; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/07/2004 tarihli ve 25522 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk
Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 31.05.2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kano Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Talimatta geçen;
Federasyon
Sporcu

: Türkiye Kano Federasyonunu,
:Türkiye Kano Federasyonu kulüp veya ferdi lisans ile Kano
sporu yapan kişiyi,
Antrenör
: Antrenör belgesine sahip sporcu yetiştirmek ile
görevlendirilmiş kişiyi,
Yönetici
: Kulüp yönetiminde görev alan fahri ve/veya profesyonel
kişiyi
Diğer Spor Elemenaları :Sporcuların yetişmelerinde ve başarılarında emeği geçen
malzemeci,doktor,psikolog,diyetisyen,masör,lojistik elemanı
vb.elemanları,
Kulüp
: Tescili yapılmış lisanslı sporcusu olan ve Federasyon
faaliyetlerine katılan Kano kulüplerini,
ICF
: Uluslar arası Kano Federasyonunu,
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Eğitim Harcamaları:
MADDE 5- Eğitim harcamaları
a) Antrenör, hakem, yönetici ve diğer spor elemanlarının yetiştirilmesine yönelik
düzenlenecek kurslar,
b) Sporcu,antrenör, hakem, yönetici ve diğer spor elemanlarının gelişimine yönelik
yurtiçi ve yurtdışı seminerler ve kamplar,
c) Sporcu,antrenör, hakem dil eğitimi için burslar,
d) Eğitim standardizasyonu için ICF ve onun tavsiye ettiği eğitim kuruluşları ile
birlikte yapılan çalışmalar,
e) Spor dalına özgü eğitim yayınları ve materyallerinin basın,yayını ile bu kapsamda
ödenecek telif hakkı,
f) Kurulacak Spor Okulu ve Kano Eğitim Merkezleri,
için yapılacak harcamalar,
Altyapı Harcamaları:
MADDE 6- Altyapı harcamaları
a) Minikler, küçükler ve yıldızlar gibi altyapı kategorilerinde düzenlenen yerel ve
ulusal spor faaliyetleri,
b) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen kategorilerdeki sporcuların tespiti için okullar,
mahalle ve köylerde yapılacak alan araştırma çalışmalarına,
c) Spor dalına özgü yetenekli sporcu belirlenmesine yönelik test ve performans
değerlendirme çalışmaları,
d) Kamp çalışmaları için kiralanan veya satın alınan tekne ve diğer eğitim
malzemeleri,
e) Tahsise alınan veya kiralanan tesislerin kira,bakım,onarım bedeli,
için yapılacak harcamalar,
Kulüplere Yardım:
MADDE 7- Kulüplere yardım
a) Federasyon bu Talimat kapsamında yardım yapılacak kulüplerin tespitinde aşağıdaki
puanlama kriterleri sonucunda bulunacak puanların toplamının esas alınması zorunludur.
(1) Bir önceki sezon içerisinde kulüplerin katıldıkları faaliyet sayısının 1 (bir) ile çarpımı,
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(2) Bir önceki sezon içerisinde kulüplerin katıldıkları ve ilk üç dereceyi elde ettikleri
faaliyet sayılarının ayrıca 3 (üç) ile çarpımı,
(3) Kulüplerin Federasyon Yönetim Kurulunca katılması uygun görülen uluslararası
faaliyetlerde ilk üç dereceyi elde ettikleri faaliyet sayılarının ayrıca 5 (beş) ile çarpımı sonucu
bulunacak puan.
b) Spor faaliyetlerine katılan sporcu, antrenör ve idareciler için ödenen harcırah ve yol
giderlerine ilişkin harcamalar kulüplere yardım kapsamı dışındadır.

Harcama Oranları:
MADDE 8- Bu Talimatın 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen eğitim ve altyapı için
yapılacak harcamaların toplam tutarı federasyon bütçesinin %10’unundan az, 7’nci maddesinde
öngörülen kulüplere yardım için yapılacak harcamaların toplam tutarı ise federasyon bütçesinin %
5’inden fazla olamaz.
Genel Hususlar:
MADDE 9- Bu talimatla ilgili olarak aşağıdaki genel hususlar uygulanır.
a) Bu talimatın uygulanmasından Kano Federasyonu Yönetim Kurulu yetkili ve
sorumludur.
b) Her bütçe yılı başlangıcında Bu talimatın uygulanmasına yönelik faaliyet ve etkinlikler
yıllık faaliyet programlarında yer alır ve bütçe tekliflerinde ayrıca gösterilir.

Talimatta yer almayan konular:
MADDE-10 Bu talimatta yer almayan konularda, Yönetim Kurulu karar vermeye
yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük:
MADDE 11- Bu Talimat, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak, Genel
Müdürlük ve Kano Federasyonu web sayfasında yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
MADDE 12- Bu Talimat hükümlerini Kano Federasyonu Başkanı yürütür.
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