TÜRKİYE KANO FEDERASYONU
SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE, TRANSFER ve KULÜP AKREDİTASYON
TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1-Bu talimatın amacı, Kano faaliyetinde bulunan veya bulunacak kulüpler ile
yarışmalara katılan veya katılacak sporcuların Türkiye Kano Federasyonu’na karşı
yükümlülüklerine ilişkin uyacakları usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2-Bu talimat, Kano faaliyetine katılan ve/veya katılacak sporcuların tescili, lisans,
vize ve transfer işlemlerine ilişkin usul ve esasları ile Kano faaliyetinde bulunan ve/veya
bulunacak olan her tür kuruluş ve kulüplerin akreditasyon işlemlerine ilişkin usul ve esasları
kapsar.
Dayanak
Madde 3-Bu talimat 29/03/2011 tarih, 6215 sayılı kanun ile değişen 3289 sayılı Spor Genel
Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek 9. maddesi ile 21.01.2007
tarihli ve 26410 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kano
Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4-Bu talimatta geçen:
Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı,
Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğü’nü,
Genel Müdür: Spor Genel Müdürü’nü,
Federasyon: Türkiye Kano Federasyonu’nu,
Federasyon Başkanı: Türkiye Kano Federasyonu Başkanı’nı,
İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü’nü,
İl Müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü’nü,
İl Temsilcisi: Federasyonca atanmış ve sorumlu olduğu ildeki Federasyon işlemlerini yürüten
Kano Federasyonu temsilcisi olan kişiyi,
Uluslararası Federasyon: (ICF) Uluslararası Kano Federasyonu’nu,
Avrupa Kano Birliği: (ECA) Avrupa Kano Birliği’ni,
Kulüp: Faaliyette bulunduğu ilin İl Müdürlüğü tarafından kano faaliyeti tescili yapılmış ve
Federasyon tarafından kano branş tescili akredite edilmiş, Federasyon’un faaliyetlerine katılan
kulüpler ile kano faaliyetinde bulunan tüm kuruluşları,
Sporcu: Kano faaliyetlerine katılan resmi belgeli(lisans, sporcu kartı, vb.) kişiyi,
Tescil: Bir kulübün veya kuruluşun kano faaliyetinde bulunabilmek için ve bir sporcunun da
müsabakalara katılabilmesi için yaptıracağı kayıt işlemlerini,
Akreditasyon: İl Müdürlüğü tarafından tescili yapılmış bir kulübün veya kuruluşun
Federasyon’un faaliyetlerine katılabilmesi için Federasyon tarafından onay ve düzenli
aralıklarla denetlenme işlemini,
Lisans: Sporcunun yarışmalara katılabilmesini sağlamak amacıyla verilen onaylı belgeyi,
Sporcu Kartı: Sporcunun bazı kano faaliyetlerine katılabilmesini sağlamak amacıyla
Federasyon tarafından verilen onaylı belgeyi,
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Vize: Bir sporcunun müsabakalara katılabilmesi için lisansın her yıl onaylanması işlemi ile
kulüp ve kuruluşların kano faaliyetinde bulunabilmeleri için akreditasyonunun her yıl
onaylanması işlemini,
Faaliyet Programı: Federasyon’un her yıl için yeniden planladığı yarışmalar ve tüm kano
faaliyetlerini,
Antrenör: Geçerli bir kano antrenör belgesine sahip olan kişiyi,
Antrenör Vizesi: Federasyon tarafından her yıl antrenör lisansının onaylanması işlemini,
Spor Elemanı: Kulüplerde veya kano faaliyetine katılan kuruluşlarda görev yapan doktor,
psikolog, diyetisyen, masör, fizik tedavi uzmanı, kondisyoner, kayıkhaneci, mekanisyen ve
benzeri elemanlarını,
Transfer: Bir sporcunun kulüp değiştirmesini,
İlişiksiz Belgesi: Sporcunun, transfer olmadan önceki kulübüyle ilişkisinin kesildiğine dair
imzalı ve mühürlü belgeyi,
Kano Faaliyeti: Türkiye Kano Federasyonu’nun faaliyet alanlarında yer alan durgunsu kano,
kano slalom, deniz kanosu, dragon tekne, kano polo, kano yelken ve Avrupa Kano
Birliği(ECA) ile Uluslararası Kano Federasyonu’nun(ICF) faaliyet alanlarındaki diğer kano
branşlarına ilişkin faaliyetleri,
Kano Branşı: Türkiye Kano Federasyonu’nun faaliyet alanlarında yer alan durgunsu kano,
kano slalom, deniz kanosu, dragon tekne, kano polo, kano yelken ve Avrupa Kano
Birliği(ECA) ile Uluslararası Kano Federasyonu’nun(ICF) faaliyet alanlarındaki diğer kano
branşlarını,
Kano Yarışması: Türkiye Kano Federasyonu’nun faaliyet alanlarında yer alan durgunsu kano,
kano slalom, deniz kanosu, dragon tekne, kano polo, kano yelken ve Avrupa Kano
Birliği(ECA) ile Uluslararası Kano Federasyonu’nun(ICF) faaliyet alanlarındaki diğer kano
yarışmalarını,
Olimpik Kano Branşı: Türkiye Kano Federasyonu’nun faaliyet alanlarında yer alan ve
Olimpiyat Oyunları’nda yarışmaları bulunan, durgunsu kano ve kano slalom branşlarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sporcu Lisans Tescil, Vize ve Transfer
Sporcu Lisans Mecburiyeti
Madde 5-Kano tesislerinden yararlanmak ve düzenlenecek kano yarışmalarına katılabilmek
için, bu talimat hükümlerine göre lisans alınması ve bu lisansların her sezon Federasyon’a
veya Federasyon’un yetkili kıldığı makama vize ettirilmesi zorunludur.
5.1.Federasyon veya Federasyon’un yetkili kıldığı makamlarca ve İl Müdürlüğü dışında
verilen lisanslar geçersizdir. Federasyon bazı organizasyon ve/veya festivallerde yarışmak
üzere kişilere o organizasyonda geçerli olmak üzere sporcu kartı verebilir. Sporcu kartının
veriliş usul ve şartlarını Federasyon belirler.
5.2.Spor kulüpleri adına kayıtlı olmayan sporcular kendi adlarına Federasyon’dan, İl
Müdürlüğü’nden veya Federasyon’un yetkili kıldığı makamlardan bireysel sporcu lisansı
alabilirler ve her sezon bu lisanslarını Federasyon’a, İl Müdürlüğü’ne veya Federasyon’un
yetkili kıldığı makamlara vize ettirirler.
5.3.İlk defa bireysel sporcu lisansı çıkaran sporcular, hiç beklemeksizin kulüp adına lisans
çıkarabilirler. Bu sporcular kulüpten istifa ederek, tekrar bireysel sporcu lisansı çıkarmak
isterlerse, 6 (altı) aylık süre geçmeden bireysel sporcu lisansı çıkaramaz. Kulüp adına lisanslı
olup o sezonda bireysel sporculuğa dönmek isteyen sporcular, eski kulübüne, öngörülen
ilişiksiz belgesi bedelini ödeyerek tescil süresini beklemeden veya 6 ay tescil süresini
bekleyerek bireysel sporcu lisansı çıkarabilirler. Bu yolla bireysel sporcu lisansı alan
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sporcular bir başka kulüp adına lisans almak isterlerse önceki kulübünden ilişiksiz belgesi
almak zorundadır. İlişiksiz belgesini kulübün vermemesi durumunda veya kulüpten istifa
ederek bireysel lisans çıkaran ve tekrar bir kulübe dönmek isteyen sporcuların ilişiksiz belgesi
bedelleri, doğrudan Federasyon ana hesabına yatırılarak, ilişiksiz belgesi Federasyon
tarafından verilir. Eski kulübün, hesap numarasının Federasyon’a bildiriminden itibaren beş iş
günü içinde ilişiksiz belgesi bedeli kulübün hesabına aktarılır.
5.4.Sporcunun bağlı bulunduğu spor kulübünde kano branşı var ise, bir başka kulüp adına
kano sporcu lisansı çıkaramaz. Bulunduğu kulüpte kano branşı olmayan sporcular,
kulüplerinden ilişkilerini kesmeden ve kulüplerinin izni ile kano branşı olan bir kulüpte veya
bireysel olarak kano sporcu lisansı çıkarabilir.
5.5.Kulüp sporcusu iken bireysel sporcu olan ya da bireysel sporcu iken bir kulübün sporcusu
olanlar ile transfer olarak bir başka kulübün sporcusu olan sporcuların eski lisansları
Federasyon, İl Müdürlüğü veya Federasyon’un yetkili kıldığı makamlar tarafından alınarak
her defasında lisans tescil bedeli tahsil edilir.
Lisans işlemleri
Madde 6-Kano tesislerinden Federasyonca geçerli lisansı olmayan hiç kimse yararlanamaz.
6.1.Kano dalında lisans alacak sporcuların ONİKİ(12) yaşını bitirmiş olmaları ve yüzme
bilmeleri şarttır(Ek-8.a, Ek-8.b). Müsabakalara katılabilme yaşı hesaplanırken yaşanan
seneden, doğum yılının çıkarılması yöntemi esastır.
6.2.Lisans tescil ve vize bedeli her yıl Federasyon tarafından Aralık ayında belirlenir. Lisans
çıkarmak isteyen sporcunun aşağıdaki belgelerle birlikte Federasyon’a, İl Müdürlüğü’ne veya
Federasyon’un yetkili kıldığı makamlara başvurması gereklidir. Gerekli belgeler;
a) Nüfus cüzdanın aslı ve 1 nüsha fotokopisi,
b) Sporcu sağlık belgesi (EK-5),
c) 18 yaşından küçükler için veli muvafakat namesi (EK-6),
d) Kulüp lisansı için dört, bireysel sporcu lisansı için üç adet fotoğraf,
e) Üç adet (bireysel lisans alacaklar için iki adet) tescil fişi,
f) Federasyon’un hesabına yatırılmış lisans tescil bedeli makbuzu,
g)Yüzme bildiğine dair yazılı beyan(EK-8.a)(18 yaşından küçük sporcular için velinin yazılı
beyanı gereklidir)(Ek-8.b),
6.3.Sporcu tescil fişlerinin bir örneği kulübüne verilir, bir örneği İl Müdürlüğü’nde, bir örneği
de Federasyonca saklanır.
6.4.Lisans çıkarılan veya vizesi yapılan her sporcu için Sporcu Bilgi Formu(Ek 1) elektronik
ortamda doldurularak Federasyon’un merkezine gönderilir.
6.5.Lisanslarını yıpratanlar, kaybedenler kayıp lisans bedeli ödendi belgesini göstermek
kaydıyla, Federasyon’a, İl Müdürlüğü’ne veya Federasyon’un yetkili kıldığı makamlara
başvurup kimliklerini göstererek lisanslarını yenileyebilirler.
Vize işlemleri
Madde 7-Kano tesislerinden yararlanmak ve düzenlenecek kano yarışmalarına katılabilmek
için sporcuların, lisanslarını o yıl katılacağı ilk müsabakadan önce vize yaptırması zorunludur.
Vize işlemleri için eski lisansın ibrazı gereklidir. Sporcular için lisans tescil ve vize
işlemlerine her yıl 1 Ocak tarihinde başlanır ve 31 Aralık tarihinde son verilir. Sporcu vize
işlemleri, her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esaslar idaresinde
Federasyon, İl Müdürlüğü veya Federasyon’un yetkili kıldığı makamlarca yapılır.
Sporcuların transfer işlemleri
Madde 8-(1)Sporcular, lisanslı bulundukları spor kulüplerinden bu Talimatta belirtilen
koşullara uyarak başka bir kulübe transfer olabilirler.
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(2)Ancak, kulüpleri kapanan veya lisanslı oldukları spor dalında akreditasyonları iptal edilen
ve serbest kalan sporcular, sezon içerisinde eski kulüpleri adına yarışmalara katılmış olsalar
dahi, sezon sonunu beklemeden, bir başka kulüp adına lisans çıkarabilirler. Bu durumda o
sezonda yarışmalara katılabilirler.
(3)Eski kulüplerinden ilişiksiz belgesi alan sporcular, ilk üç ay içerisinde bu belgeleri bağlı
bulundukları İl Müdürlüğü’ne onaylatmak zorundadırlar. Aksi durumda sporcunun eski
kulübü ile ilişiği kesilmiş sayılmaz. Bu durumda olanlar transfer için tekrar ilişiksiz belgesi
almak zorundadır.
(4)Sporcuların transfer işlemleri;
a)Normal transfer,
b)Serbest transfer,
c)Eğitim veya veli ya da vasi durumundan kaynaklanan transfer,
d)Silahaltına alınan ve askeri okul öğrencileri sporcuların transferi, şeklinde yapılabilir.
8.1 a-Normal transfer işlemleri;
1-Bir spor kulübünden ilişiksiz belgesi ve İl Temsilcisi’nin onaylayacağı taahhütname(EK-3)
ile bir sezonda bir defa transfer yapılabilir. Sporcunun eski kulübü adına lisansının vize
edilmiş olması, o lisans ile bireysel ya da takım yarışma listelerinde adlarının olması, transfer
olmalarına engel değildir.
2-Bu şekilde transfer olacak sporcunun, transfer olduğu sezon içerisinde bireysel veya resmi
takım yarışmalarında fiilen yarışmaya katılmamış olması şarttır.
3-Normal transferde aşağıdaki belgeler istenir;
a)18 yaşından küçük olanlar için veli izin onayı,
b)Sporcuya kulübünce verilecek ilişiksiz belgesi (EK-4),
c)Transfer olacağı sezonda milli yarışmalar hariç, kulüplerin katıldığı resmi takım ve bireysel
yarışmalarında yer almadığına dair İl Temsilcisi’nin onayladığı taahhütname(Ek-3).
8.2.b-Serbest transfer işlemleri;
1-Tescil süresini tamamlamış, bir yıl süre ile vizesi yapılmayan veya tescil süresini
tamamlamamış olsa bile bir yıl süre ile etkinliklere katılmayan kulüplerin sporcuları,
durumlarını İl Müdürlüğü’nden alacakları bir yazı ile belgelemeleri halinde, lisanslı oldukları
kulübün iznine bakılmaksızın, Federasyon tarafından sezon başlangıcında belirlenen ilişiksiz
belgesi bedelini kulübüne yatırmak koşulu ile bir başka kulübe transfer olabilir. Tescil süresi
bir yıldır. Tescil süresinin hesabında altı ay ve daha fazla olan süreler bir yıla tamamlanır. Altı
ay ve daha az süreler dikkate alınmaz.
2-Sporcunun bir sezon içerisinde, kulübünün katılacağı tüm resmi yarışmalardan, en az
birinde yarıştırılmaları gerekir. Aksi durumda sporcu ilişiksiz belgesi bedelini ödeyerek,
yarışma sezonu bitiminde serbest transfer hakkı elde eder. Takımında mazeretsiz olarak
yarışmayan bir sporcu, başka bir takıma transfer olabilir.
Sporcunun kulübünce yarıştırılmadığı veya mazeretsiz olarak kendisinin yarışmadığı,
yapılacak başvuru üzerine, İl Temsilciliği’nce saptanır. Bu usul, yabancı uyruklu sporcular
için de aynen uygulanır.
3- Erkeklerde 22, bayanlarda 19 yaşını doldurmuş sporcular, sezon bitiminde lisanslı oldukları
kulübün iznine bakılmaksızın, sporcunun kulübüne istifa dilekçesi yazmak suretiyle ve
Federasyonca belirlenmiş ilişiksiz belgesi bedelini kulübüne yatırmak şartıyla başka bir
kulübe transfer olabilirler.
4- Serbest transferlerde yukarıda belirtilen koşullara uyarak aşağıdaki belgeler istenir:
a)Kulübünden alacağı ilişiksiz belgesi; Bu ilişiksiz belgesi Federasyonca onaylanmadıkça
geçerli sayılmaz. Kulüpler, bu koşullara uyan sporcularına tüm işlemleri tamamlanmış
olmasına rağmen, ilişiksiz belgesi vermezlerse, ilişiksiz belgesi Federasyon tarafından
düzenlenir.
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b)Transfer olacağı sezonda milli yarışmalar hariç, kulüplerin yarıştığı resmi takım ve bireysel
yarışmalarda yarışmadığına dair sporcunun imzaladığı ve İl Temsilcisi’nin onayladığı
taahhütname(EK-3).
8.3.c-Eğitim veya veli ya da vasi durumundan kaynaklanan transfer işlemleri:
(1)Fakülte veya Yüksekokul kazanmak ya da yatay geçiş yapmak suretiyle yapılan
transfer işlemleri;
1-Tescil edildiği kulübün bulunduğu ilin dışında bir ilde, fakülte veya yüksekokulda
öğrencilik hakkını kazanan veya yatay geçiş yaparak bu öğretim kurumlarına kesin kayıt
yaptıran sporcular, o yükseköğretim kurumunun bulunduğu il veya ilçedeki bir kulübe il dışı
transfer yapabilirler. Açık Öğretim Fakültesi bu kapsamın dışındadır.
2-Fakülte veya Yüksekokula kayıt yaptırma ya da yatay geçiş yapmak suretiyle il dışına
transfer olan sporcularda taahhütname aranmaz. Kesin kayıt yaptıran sporcular, kesin kayıt
tarihinden itibaren altı ay içerisinde transfer işlemlerini yapmak zorundadırlar.
3-Fakülte veya Yüksekokula kayıt yaptırma ya da yatay geçiş yapmak suretiyle il dışı transfer
olan sporcular, kulübün izni ile öğretim kurumları ile ilişkisi kesilmese dahi il dışı transfer
olabilirler.
4-Ayrıca, kendi isteği ile öğretim kurumundan kaydını sildirerek ilişiğini kesenler, bu tarihten
itibaren serbest transfer olabilirler.
5-Kendisinin okul bitirdikten sonra iş değişikliği naklen atanma suretiyle başka bir ile
gitmeleri durumunda naklen atandığı yerden alacağı ikametgah belgesi ile bulunduğu ilde
veya ilçedeki bir kulübe transfer yapabilir.
6-Fakülte veya Yüksekokul kazanmak ya da yatay geçiş yapmak suretiyle yapılacak
transferlerde;
Fakülte veya Yüksekokula kesin kayıt ya da yatay geçiş yaptırıldığına dair belge istenir.
(2) Veli ya da vasi durumundan kaynaklanan transfer işlemleri:
1-İlköğretim veya lise öğrencilerinin transfer işlemleri; Öğrencilerin velisinin veya vasisinin
emekliye sevk edilmesi, naklen atanma veya iş değişikliği nedeniyle bulunduğu ilden başka
bir ilde ikamet zorunda kalması ve ikamet edeceği ildeki ilköğretim veya liseye kesin kayıt
yapmaları halinde o öğretim kurumunun bulunduğu il veya ilçedeki bir kulübe il dışı transfer
yapabilirler. Bu şekilde il dışına transfer yapan sporcularda taahhütname aranmaz. Bu haktan
yararlanarak transfer yapan sporcular bir önce ilişiğini kestiği ildeki başka bir kulübe iki yıl
içerisinde transferi söz konusu olması halinde eski kulübünden muvafakat almak zorundadır.
Yine bu sporcular yapacağı transfer tarihinden itibaren bir yıl geçmeden ve kulübünün iznini
almadan başka bir kulübe transfer yapamazlar.
2-İlköğretim veya lise öğrencilerinin transferlerinde aşağıdaki belgeler istenir:
a-Öğretim kurumuna kesin kayıt yaptırdığına dair belge,
b-Velisinin veya vasisinin ikametgah durumunu gösterir belge,
c-Velisinin veya vasisinin iş nakilleri ile ilgili belge.
3-Tescil sürelerini ve yaş sınırlarını tamamlamış, bir yıl süre ile vizesi yapılmayan veya bir yıl
süre ile etkinliklere katılmayan kulüplerin sporcuları, durumlarını İl Temsilciliği’nden
alacakları bir belge ile Federasyon’a müracaatları halinde, lisanslı oldukları kulübün iznine
bakılmaksızın, ilişiksiz belgesi İl Müdürlüğü veya Federasyon tarafından düzenlenerek bir
başka kulübe transfer olabilirler.
8.4.d-Silahaltına alınan ve askeri okul öğrencileri sporcuların transfer işlemleri:
Muvazzaf subay ve astsubaylar ile Silahlı Kuvvetlere katılmadan önce sivil kulüplerde tescilli
bulunan erbaş ve erler ile askeri okul öğrencileri; mensup oldukları askeri okullar, Kuvvet
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Spor Güçleri’nde yer alır ve Silahlı
Kuvvetler Şampiyonaları’na katılabilirler. Bunların sivil kulüplerle ilişkileri kesilir.
Silahaltına alınan sporcular askeri güçler adına lisans çıkartarak müsabakalarda yarışabilirler.
Sivil kulüplerde tescilli bulunan sporcular, terhis olmak kaydı ile silahaltına alınmadan önceki
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kulüplerine hiçbir belge aranmaksızın ve süre beklenilmeksizin dönebilirler. Ancak, başka bir
kulübe gitmek istedikleri takdirde haklarında transfer hükümleri uygulanır. Bu durumda olan
sporcuların silahaltında lisanslı ve lisanssız geçirdikleri süreler, sivil kulüplerindeki tescil
sürelerinden sayılmaz.
Yaş düzeltmeleri
Madde 9-Lisans tescil, vize ve transfer işlemlerinde sporcuların yaş düzeltmeleri nüfus
müdürlüğünce verilmiş vukuatlı nüfus kayıt örneğine göre yapılır.
İlişiksiz belgesi bedelinin saptanması
Madde 10-İlişiksiz belgesi bedelleri Federasyon tarafından sezon başlangıcında belirlenir ve
bununla ilgili esaslar Federasyonca duyurulur. İlişiksiz belgesi bedeli sporcunun eski
kulübüne yatırılır. Kulüpler verdikleri izin ve ilişiksiz belgelerine serbest bırakma dışında
hangi kulüp için verildiği şerhi ile başkaca bir koşul koyamazlar.
Yabancı uyruklu sporcuların lisans tescil vize ve transfer işlemleri
Madde 11-Yabancı uyruklu sporcuların lisans tescil, vize ve transfer işlemlerinde, Türk
sporcular için bu Talimatta yer alan usul ve esaslar uygulanır.
11.1.Yurtdışında her hangi bir spor kulübünde spor yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
sporcuların Türkiye’deki spor kulüplerine transfer yapabilmesi için yurtdışında bağlı olduğu
federasyondan yazılı izin alması gerekir.
11.2.Yurtdışında herhangi bir spor kulübüne transfer olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
sporcuların, bağlı olduğu kulübünden ve Kano Federasyonu’ndan izin alması gerekir. Hem
Türkiye’deki kulübünde, hem de izin verilen ülke kulübünde yarışmalara katılması Türkiye
Kano Federasyonu’nun iznine bağlıdır.
11.3.Lisans alacak yabancı uyruklu kişilerin tescil ve transfer işlemi için başvuru yapmadan
önce resmi makamlardan asgari bir yıllık oturma izni almış olmaları zorunludur. Vize içinde
aynı koşul aranır(Lisans tescil ve vize ile ilgili bu koşul Uluslararası Kano Federasyonu(ICF)
tarafından Türkiye adına yarışma hakkı tanınan yabancı uyruklu sporcular için geçerli
değildir). Yabancı uyruklu sporculara, kendi ülkesindeki federasyonun izni olmadan lisans
verilmez. Yabancı uyruklu sporcuların lisans tescil, vize ve transfer işlemlerinde süre
aranmaz.
11.4.Türkiye’de her hangi bir kulübe tescil işlemi yaptırdıktan sonra başka bir ülkede tescilli
olduğu ve yabancı ülkenin yarışmalarına katıldığı tespit edilen yabancı uyruklu sporcuların
lisans ve tescil işlemleri iptal edilir, durumları Uluslararası Kano Federasyonu’na bildirilir.
İptal tarihinden itibaren bir yıl geçmeden Türkiye’de tescil ve transfer işlemi yapılmaz.
Yabancı uyruklu sporcuların kendi ulusal takımlarında yarışmaları bu hükmün dışındadır.
11.5.Lisans almak için başvuruda bulunan sporcular, yönetmelikte belirlenen diğer belgelerin
yanında, yabancı ülkeden aldığı belgelerin Türkçeye çevrilmiş şekli ile pasaport aslı veya
noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadırlar.
11.6.Birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sporcular, ilk sözleşme veya lisans işlemi yaptığı
dönemde hangi vatandaşlıklarını kullanmak istediklerini noter kanalı ile beyan ederler. O
tarihten sonra Federasyon nezdinde tüm işlemleri bu beyanları doğrultusunda yapılır.
Beyandan sonra hiçbir şekilde değişiklik yapılmaz. İlk sözleşme yaptığı veya lisans aldığı
tarihten sonra birden fazla vatandaşlık hakkı kazanan sporcular ilgili ülkenin vatandaşlık
hakkını gösteren belgelerle birlikte federasyon nezdinde işlemlerini hangi vatandaşlığa bağlı
olarak yapacaklarını takip eden ilk sözleşme veya sezon döneminden önce noter kanalı ile
yazılı olarak bildirirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almış olan sporculara bu madde
hükmü uygulanmaz.
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Birleşen ve isim değiştiren spor kulüplerinin sporcuları
Madde 12-Birleşen ve isim değiştiren kulüplerin sporcuları serbest sayılmazlar ve ismini
değiştiren yeni kulübün sporcusu olurlar.
Kulübü kapanan ve branş akreditasyonu iptal edilen kulüplerin sporcuları
Madde 13-Kulübü kapanan veya branş akreditasyonu iptal edilen kulüplerin sporcuları
serbest kalırlar. Bu durumda olan sporcular sezon içerisinde eski kulüplerinin yarışmalarına
katılmış olsalar dahi, sezon sonunu beklemeden başka bir kulübe transfer olabilirler. Bu
durumda transferde ilişiksiz belgesi aranmaz. Ancak, sporcuların, kulübün kapandığını veya
branş akreditasyonunun iptal edildiğini belgelendirmeleri gerekir.
Gerçek dışı belge ve bildirimde bulunanlar
Madde 14-Doldurulacak tescil fişlerinin ve lisansların gerçeğe uygun olmaması, Türk
vatandaşı olanların nüfus cüzdanı bilgileri, yabancı uyrukluların ise pasaport bilgilerinin
doğru olmaması halinde; buna neden olan sporcu, veli, kulüp yöneticisi, görevlileri ve lisanslı
oldukları halde bu durumunu gizleyerek yeni lisans alan ve mükerrer tescile neden olan
sporcular; bireysel lisanslı ise, ilk tarihi taşıyan lisansları geçerli sayılır ve disiplin kuruluna
sevk edilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kulüp Tescil, Akreditasyon ve Vize İşlemi
Kulüp isimleri, tescil ve akreditasyonu
Madde 15-Kulüpler amaçlarına uygun olarak 5253 sayılı Dernekler Yasası çerçevesinde
diledikleri isimleri alabilir. Özel kuruluşlar, kendi isimleri altında kulüp kurabilirler. Kamu
kurumlarının kulüpleri ise bulundukları yer ile kurumun ismini alabilirler. Kulüpler,
kuruluşları itibari ile 5253 sayılı Dernekler Yasası çerçevesinde oluşumlarını tamamlarlar.
a)Aynı kulüp ismi, birden fazla kulüp tarafından alınamaz ve kullanılamaz.
b)Herhangi bir nedenle kapanan veya kapatılan kulüplerin isimleri dernekler yasası uyarınca
yeniden kullanılamaz.
c)Kulüplerin tescil işlemleri İl Müdürlükleri’nce, akreditasyonları Türkiye Kano Federasyonu
tarafından yapılır. Tescil edildikleri veya isim değişikliği yaptıkları tarihten itibaren bir yıl
geçmeden o sezon içinde isim değişikliği yapamazlar.
Kulüplerinin renk ve amblemleri
Madde 16-Kulüpler, kullanacakları renk ve amblemleri seçmekte özgürdürler. Ancak kulüp
logolarını ve renklerini İl Müdürlüğü’ne tescil ettirerek Federasyon’a bildirmek zorundadırlar.
Akreditasyonu yapılacak kulüplerde aranan ölçütler
Madde 17-Akreditasyonu yapılan veya yapılacak durgunsu kano, kano slalom, deniz kanosu,
dragon tekne, kano polo, kano yelken ve Avrupa Kano Birliği(ECA) ile Uluslararası Kano
Federasyonu’nun(ICF) faaliyet alanlarındaki diğer kano branşlarında faaliyet gösteren
kulüpler ile diğer spor kulüplerinin durgunsu kano, kano slalom, deniz kanosu, dragon tekne,
kano polo, kano yelken ve Avrupa Kano Birliği(ECA) ile Uluslararası Kano
Federasyonu’nun(ICF) faaliyet alanlarındaki diğer kano branşlarında faaliyet
gösteren/gösterecek olan şubelerinde işbu talimat uyarınca aşağıdaki ölçütler uygulanır;
İlan edilen ölçütlere sahip olmayan, taahhütname ve istenen belgeleri süresinde vermeyen,
Federasyonca belirlenecek akreditasyon ve katılım ücretini ödemeyen kulüplerin akreditasyon
işlemleri yapılmaz. Akreditasyonu yapılan kulüpler, belirtilen ölçütlerin herhangi birini
sonradan kaybeder ise o kulübün akreditasyonu iptal edilir.
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Akreditasyon işlemleri için kulüplerce hazırlanacak belgeler
Madde 18-Kano faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan kulüplerin kano branşı tescil
işlemleri İl Müdürlüğü’nce, akreditasyon işlemleri Federasyonca yapılır. Aşağıdaki belgeler
iki dosya halinde hazırlanarak biri İl Müdürlüğü’ne, biri de Federasyon’a verilir:
a)Kulübün kano branşı tescil ve akreditasyonunun yapılması için tüzüğünün tasdikli örneği,
b)Seçilen kulüp renkleri ve ayırıcı işareti hakkında valilikten alınan izin yazısı,
c)Kulüp, kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kuruluyor ise ilgili
kurum veya kuruluşun vereceği izin yazısı,
d)Federasyon ile ilgili kanun, tüzük, talimat, yönerge, genelge, tebliğ ve emirlere uyulacağını,
faaliyette bulunulan kano branşında kulübe ait malzemelerin, talep halinde, sigorta ettirilmesi
ve kullanım sırasında doğabilecek zararların karşılanması şartı ile Federasyon’un emrine
tahsis edileceğini belirten taahhütname(EK-7),
e)Tescil ve akreditasyon işlemlerinde taahhüt edilen kano branşlarında görevlendirilecek
antrenörler için Genel Müdürlükçe, Federasyonca veya Federasyonca denkliği yapılması
şartıyla yurtdışından alınmış antrenör belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti,
f)Kano faaliyetlerine katılacak olan kulüplerin geçerli bir antrenör belgesine sahip,
Federasyon tarafından vizesi yapılmış antrenörün sözleşmeli olarak kulüp bünyesinde
çalışıyor olmasının belgelenmesi(Bir antrenör ikiden fazla kulüpte görev yapamaz). Sigortalı
çalışan antrenörün sözleşme tarihi ile Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış sigortaya giriş
belgesi.
g)Kulübün taahhüt ettiği kano çalışmalarının yürütüleceği tesis hakkında bilgi, kulüp
faaliyetlerini yürüttüğü tesisi ve çalışma dönem ve programlarının tesisin işleticisi veya sahibi
kişi veya kurumdan yazılı olarak belgelemesi;
1)Kulübün kano faaliyetini yürüttüğü kayıkhanenin, kendi malı ise tapusu veya resmi bir
belgesi, kiralıksa kira kontratı, resmi bir kuruluşa aitse o kuruluşun kayıkhaneyi
kullanabileceğine dair resmi izin yazısı bulunmalıdır.
2)Tesiste erkek ve bayanlar için ayrı soyunma odaları, tuvalet ve duş düzeneği bulunmalıdır.
3)Durgunsularda faaliyet gösteren kulüplerin çalışmalarının güvenli yapılabilmesi için
motorlu lastik veya fiber bir botu bulunmalıdır.
4)Akarsularda faaliyet gösteren kulüplerin çalışmalarının güvenli yapılabilmesi için uygun
sayıda ve ölçütlerde güvenlik ve kurtarma ekipmanları(can yeleği, kask, kurtarma ipi, v.b.) ile
kurtarma eğitimi almış en az bir kişi bulunmalıdır.
5)Kayıkhane içerisinde faaliyet gösterilen branşlarda antrenman için yeterli sayıda eğitim ve
yarış tekneleri bulunmalıdır.
6)Suya iniş bölgesinde uygun iniş-çıkış iskeleleri bulunmalıdır.
h)Türkiye Kano Federasyonu tarafından hazırlanmış olan kulübün kano branşlarında
faaliyetine ilişkin taahhütnamenin spor kulübünün imzaya yetkili kişi veya kişilerce birlikte
imzalanmış olması(EK-7),
ı)Kulübün taahhütnameyi kabul ettiğine dair Yönetim Kurulu Kararı,
i)Kulübün imzaya yetkili kişilerinin isimlerinin Yönetim Kurulu Kararı ile bildirimi,
j)İl Müdürlüğü’nce kano tescil kaydı bulunan kulüpler, akreditasyon işlemlerini
gerçekleştirebilmeleri için Federasyon Yönetim Kurulu tarafından Kasım ayında belirlenen
akreditasyon ve faaliyetlere katılım bedelini o yıl sonuna(31 Aralık) kadar federasyon banka
hesabına yatırılmış olması(banka makbuzu),
k)Yeni kurulan ve/veya kano tescilini yeni yaptıran kulüpler, Federasyon Yönetim Kurulu
tarafından en son belirlenmiş olan akreditasyon ve faaliyetlere katılım bedelini federasyon
banka hesabına yatırmış olması(banka makbuzu),
l)Kulüp, Federasyon tarafından faaliyet gösterdiği veya göstereceği her kano
branşından(durgunsu kano, kano slalom, deniz kanosu, dragon tekne, kano polo, kano yelken
ve Avrupa Kano Birliği(ECA) ile Uluslararası Kano Federasyonu’nun(ICF) faaliyet
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alanlarındaki diğer kano branşlarında) belirlenen kano branş akreditasyon bedelini ayrı ayrı
yatırmış olmalı(banka makbuzu),
m)Olimpik Kano Branşında faaliyet gösteren kulüpler en az bir spor elemanı bulundurmalıdır.
n)Kulüp Bilgi Formu elektronik ortamda doldurularak gönderilmiş olmalıdır(EK-2).
Akreditasyon işlemleri
Madde 19-Kulüpler, Federasyon’un kano faaliyetlerinde yer alan her branş için ayrı ayrı
akredite edilir. Kano ile ilgili tescil için başvuran kulüplerin dosyalarını incelemek üzere
Federasyonca belirlenecek kişilerden oluşan bir komisyon kurulur.
a)Komisyon dosyaları beş gün içinde inceler ve eksik belgeleri tamamlatır. Kulübün akredite
edilmesi doğrultusunda hazırlanacak tutanak Federasyona sunulur.
b)Federasyonca, komisyondan gelen tutanak doğrultusunda on iş günü içerisinde akreditasyon
onaylanır.
c)Federasyon bünyesinde bulunan branşlar için ayrı ayrı akreditasyon yapılır. Bir branştan
akreditasyonu yapılmış olan kulüp diğer branşlarda akredite edilmiş sayılmaz.
d)Federasyon başkanının onayından sonra akreditasyon numarası verilerek akreditasyon
işlemi tamamlanır. Spor kulüpleri için akreditasyon numarası "il kodu – 01"den başlayarak
takip eden numaraların yazılması şeklinde verilir. Durgunsu Kano ile ilgili akreditasyon
işleminde, "il kodu – DK – ….", Slalom Kano Branşı için "il kodu – SK – ...." , Deniz Kanosu
için "il kodu – DZK – ....", Kano Polo için "il kodu – KP – ....", Dragon Tekne için "il kodu –
DT – ....", Diğer Kano Branşları için “il kodu – DIGK – …” olmak üzere 01’den başlayarak
takip eden numaraların yazılması şeklinde kulübe akreditasyon numarası verilir.
e)Akreditasyon işlemi tamamlandıktan sonra, Federasyon dosyalardaki belgeleri tasdik ederek
birini kulübe verir ve diğerini saklar.
f)Akreditasyon işlemi yapılan kulüple ilgili bilgiler İl Müdürlüğü’ne bildirilir.
g)Ülkemizde düzenlenen uluslararası yarışlara katılacak, Federasyon tarafından davet edilen
veya Federasyon’un izin verdiği yarışlara katılacak yabancı kulüplerde bu talimatın 18.
maddesindeki şartlar aranmaz.
Kulüplerin isim, renk, ayırıcı işaret ve tüzük değişikliğinde yapılacak işlemler
Madde 20-Tescil ve akredite edildikten sonra isim, renk veya tüzük değişikliği yapan
kulüpler, aşağıda belirtilen belgeleri iki dosya halinde hazırlayarak bağlı bulundukları İl
Müdürlüğü’ne ve Federasyon’a müracaat ederler.
20.1.a) Branş iptali veya ilavesi için gerekli belgeler:
1) İptal veya ilaveye ilişkin Kulüp Yönetim Kurulu Kararı.
2) Branş çalışmalarının yürütüleceği tesise ilişkin bilgi.
b) İsim değişikliği için gerekli belgeler:
1) Değişikliğe ilişkin Kulüp Genel Kurul Kararı.
2) Kulüp tüzüğündeki değişikliğin mevzuata uygun olduğuna ilişkin valilik yazısı.
Kulüpler tescil ve akredite edildikleri veya isim değişikliği yaptırdıkları tarihten itibaren bir
yıllık süre geçmeden yeniden isim değişikliği yapamazlar.
c) Renk ve ayırıcı işaret değişikliği için gerekli belgeler:
1) Değişikliğe ilişkin Kulüp Genel Kurul Kararı.
2) İl Müdürlüğü’nün renk veya ayırıcı işaret müsaadesine ilişkin yazısı.
3) Kulüp tüzüğündeki değişikliğin mevzuata uygun olduğuna ilişkin valilik yazısı.
d) Tüzük değişikliği için gerekli belgeler:
1) Değişikliğe ilişkin Kulüp Genel Kurulu Kararı.
2) Kulüp tüzüğünün değiştirilmiş şekli.
3) Kulüp tüzüğündeki değişikliğin mevzuata uygun olduğuna ilişkin valilik yazısı.
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20.2.Başvurular Federasyon tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından incelenir ve
akreditasyon işlemi sırasında yapılan işlemler burada da uygulanır. Gerekli işlemler
yapıldıktan sonra değişiklikler belirtilerek düzenlenen bilgi formları, yapılan işlemi açıklayan
bir üst yazıyla Federasyon’a gönderilir.
İli değişen kulüpler
Madde 21-Kulüplerin bulunduğu ilçe, kasaba ve köyün başka bir İl’e bağlanması veya ilçenin
il olması halinde, kulüplerin eski ildeki spor faaliyetleri ile ilgileri spor sezonunun bitimine
kadar devam eder.
Kurum, kuruluş ve özel şirketlerin bünyesinde kurularak Federasyonca akreditasyonu yapılan
kulüplerin, bağlı oldukları kurum veya kuruluşun merkezlerinin başka bir İl’e nakledilmesi
halinde, tüzüklerinde gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle kulüp merkezleri de yeni İl’e
nakledilebilir.
Yukarıda sayılan haller dışında kulüplerin hiçbir surette nakilleri yapılamaz.
İhtisas spor kulübü statüsü kazanma
Madde 22-Dernekler Kanunu’na göre kurulan ve Federasyon’un faaliyet programında yer
alan tüm kano branşlarında faaliyet göstermek üzere bu Talimat uyarınca tescilleri ve
akreditasyonları uygun görülen kulüpler, “İhtisas Spor Kulübü’’ adını alırlar. İhtisas spor
kulübünün akreditasyonu ile ilgili işlemler 18. maddede belirtilen akreditasyon işlemleri
hükümlerine tabidir.
Bu kulüplerin;
a)Ülkemizde faaliyeti yapılan tüm kano branşlarında faaliyet göstermeleri,
b)Faaliyeti bulunan tüm kano branşlarından en az birinde üçüncü kademe antrenör belgesine
sahip sözleşmeli antrenör çalıştırmaları,
c)Tüm kano branşlarının faaliyet giderlerini karşılayacak gelire sahip olmaları,
d)Faaliyet gösterecekleri tesislere ait tapu, kiralama belgesi veya kullanım hakkını gösterir
belge, zorunludur.
Faaliyet gösterecekleri kano branşlarına ilişkin şartlar uygunsa, spor kulüplerinin tescilleri ve
akreditasyonları ihtisas spor kulübüne, ihtisas spor kulüplerinin ise spor kulübüne
dönüştürülebilir.
Kulüplerin akreditasyonlarının iptali
Madde 23-Tescil işlemi sırasında taahhüt ettikleri branşta faaliyet göstermeyen, taahhütname
ve tüzüklerindeki hükümlere uymayan, faaliyetlerini bilgi formunda gösterdikleri yer dışına
aktaran veya akreditasyonlarının iptalini gerektiren durumları tespit edilen kulüpler,
Federasyonca yazılı olarak uyarılır.
Uyarıya rağmen söz konusu eksikliklerin giderilmemesi halinde, kulüplerle ilgili komisyon;
a)Taahhüt ettikleri branşların herhangi birinde arka arkaya iki sezon geçerli mazeret
olmaksızın faaliyette bulunmayan ve yarışmalara katılmayan kulüplerin faaliyet
göstermedikleri branş akreditasyonunu,
b)Taahhüt ettikleri branşların hiçbirinde arka arkaya iki sezon geçerli mazeretleri olmaksızın
faaliyet göstermeyen ve yarışmalara katılmayan kulüplerin akreditasyonunu,
c)Akreditasyon işlemi sırasında verdikleri taahhütname ve tüzüklerindeki hükümlere
uymayan, yanıltıcı veya sahte olarak belge düzenleyen, faaliyetlerini bilgi formunda
gösterdikleri yer dışına aktaran, akreditasyonunun iptalini gerektiren durumları tespit edilen
kulüplerin kulüp akreditasyonu iptali konusunda karar alır ve bu kararı Federasyon’a bildirir.
Federasyon Yönetim Kurulu veya Federasyon Yönetim Kurulu’nun yetkilendirdiği kişilerin
onayı ile akreditasyon iptal edilir. Talimata aykırı hareket edenler bir sonraki sezon için

10

akreditasyon hakkını kaybeder. Akredite edilmiş olsa dahi faaliyetlere katılmamış sayılır.
Ayrıca Yönetim Kurulu veya Disiplin Kurulu’nun vereceği ek kararlar da geçerlidir.
d)Genel Kurul Kararı ile feshedilen, kendiliğinden dağılmış sayılan veya mahkeme kararı ile
feshedilen kulüplerin akreditasyonu iptal edilir. Akreditasyonu iptal edilen kulüplerle ilgili
olarak İl Müdürlüğü’ne ve Dernekler Birimi’ne bilgi verilir. Branş akreditasyonları iptal
edilen kulüpler bir sezon geçmeden o branşta yeni akreditasyon yaptıramazlar.
e)İlan edilen ölçütlere sahip olmayan, taahhütname ve istenen belgeleri süresinde vermeyen,
Federasyonca belirlenecek akreditasyon ve katılım ücretini ödemeyen kulüplerin akreditasyon
işlemleri yapılmaz. Akredite edilen kulüpler, belirtilen ölçütlerin herhangi birini sonradan
kaybeder ise o kulübün akreditasyonu iptal edilir ve katıldığı faaliyetler sporcularının
kazandığı ödüller ve rekorlar hariç geçersiz sayılır. Kulübün sporcu ve idarecilerine ödenen
harcırahlar ve diğer ödemeler faizi ile geri alınır.
Kulüplerin Vize İşlemleri
Madde 24-Kulüpler müsabakalara katılabilmeleri ve spor faaliyetlerini devam ettirebilmeleri
için akreditasyonlarını her sezon vize ettirmeleri zorunludur. Sezon 1 Ocak’ta başlar 31
Aralık’ta biter. Vize işlemlerine de 1 Ocak tarihinde başlanır ve 31 Aralık tarihinde son
verilir. Kulüplerin vize işlemleri Federasyon Yönetim Kurulunca her yıl belirlenecek
prosedüre göre yapılır.
24.1.Kulüpler Federasyon Yönetim Kurulu’nca her yıl belirlenen akreditasyon vize ücretini o
yıl katılacakları ilk yarışma başvurusundan önce Federasyon’un hesabına yatırmak
zorundadır.
Siyasi faaliyette bulunma yasağı
Madde 25-Akreditasyonlarına izin verilen kulüpler her türlü toplantılarında ve tesislerinde
siyasi faaliyette bulunmazlar. Siyasi partilerden maddi yardım alamazlar ve onlara maddi
yardımda bulunamazlar. Aksine davranan kulüplerin akreditasyonları iptal edilir.
Federasyon denetimi
Madde 26- Federasyon akredite edilen kulüpleri, ana statüsü ile ilgili mevzuat hükümlerine
göre etkinlikler yapıp yapmadıklarını, bu talimat hükümlerine aykırı davranıp
davranmadıkları konularında denetler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Talimatta yer almayan konular ve talimatta yer alan konuların değiştirilmesi
Madde 27-Bu talimatta yer almayan konuların eklenmesi, kararlar alınması ve mevcut
hususlarda değişiklik yapılması Federasyon Yönetim Kurulu yetkisindedir.
Yürürlük
Madde 28- Bu Talimatname yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve mevcut Sporcu Lisans
Tescil, Vize ve Transfer Talimatı ile 07/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan Sporcu Lisans Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği’nin Kano’ya ilişkin
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
Madde 29- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Kano Federasyonu Başkanı yürütür.
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Geçici Madde 1: 2011 yılı sezonu için talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce vize almış
sporcular, cari sezonda vizeli sayılırlar.
Geçici Madde 2: 2011 yılı sezonu için vize almamış olanlar sporcular, eski lisansları, sağlık
raporları, kulüp yarışma listeleri ile Teknik Toplantı’ya gelmeleri halinde cari yarışma için
vizeli sayılırlar. Sağlık raporları en çok 3 aylık olmak zorundadır.
Geçici Madde 3: İlişiksiz Belgesini almış sporcular, lisanslı olacağı kulübün taahhüdü, sağlık
raporu (en çok 3 aylık olmak zorunda), kulüp yarışma listesi, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
ile Teknik Toplantı’ya gelmeleri halinde, cari yarışma için vizeli sayılırlar.
Geçici Madde 4: 1 yıllık tescil süresini tamamlamış sporcular, İlişiksiz belgesi almak için
Federasyon Yönetim Kurulu’nca belirlenen “İlişiksiz Belgesi” bedelini yatırıp “İlişiksiz
Belgesi” aldıktan sonra, lisanslı olacağı kulübün taahhüdü, sağlık raporu, kulüp yarışma
listesi, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile başvurmaları halinde cari yarışma için vizeli
sayılacaklardır.
Geçici Madde 5: Branşında 1 yıl yarıştırılmamış sporcular, ilişiksiz belgesi bedelini
yatırdıkları takdirde alacakları ilişiksiz belgesi ve lisanslı olacağı kulübün taahhüdü, sağlık
raporu, kulüp yarışma listesi, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile başvurmaları halinde cari
yarışma için vizeli sayılacaklardır.
Geçici Madde 6: 2011 yılı sezonu için geçerli olmak üzere henüz lisansı olmayanlar
talimatnamede belirtilen belgelerle başvurmaları halinde yeni lisans verilir. Yeni lisanslar için
Federasyon Yönetim Kurulu’nca belirlenen bedel alınır.
Geçici Madde 7: 2011 yılı sezonunda yarışacak yabancı sporcular hakkında Federasyon
Yönetim Kurulu karar verir. İstenen tüm raporlar en çok 3 aylık olmak zorundadır.
Geçici Madde 8: 2011 yılı sezonu içinde İl Müdürlüğü’nde kano tescil kayıtları olmadan
faaliyetlere katılan kulüplerin 2011 yılı içerisindeki tüm faaliyetleri ve dereceleri geçersiz
sayılır. Bu kulüplerin sporcu ve idarecilerine ödenen harcırah ve diğer ödemeler faizi ile geri
alınır, ilgililer disiplin kuruluna sevk edilir.
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(Ek-1)

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU
SPORCU BİLGİ FORMU

BRANŞI
DURGUNSU KANO
FOTOĞRAF

KANO SLALOM
DENİZ KANOSU
DRAGON TEKNE
DİĞER KANO BRANŞLARI

ADI:

SOYADI:

BABA ADI:

ANA ADI:

DOĞUM YERİ:

DOĞUM TARİHİ: ……../……../……….

T.C.KİMLİK NO:

KAN GRUBU:

KULÜBÜ:

LİSANS TESCİL NO:

İLETİŞİM TEL NO (1):

İLETİŞİM TEL NO (2):

İLETİŞİM FAKS NO:

E-POSTA ADRESİ:

EV ADRESİ:

OKUL/İŞ ADRESİ:

SPORCUNUN İMZASI:

KULÜP YETKİLİSİ:

İMZA / MÜHÜR:
TARİH: ……./………/………..

*Federasyon tarafından sporcuya yapılması gereken bildirimler Sporcu Bilgi Formunda yer
alan bilgiler doğrultusunda yapılacaktır. Yabancı uyruklu sporcular “T.C. Kimlik No” yerine
“Pasaport No” larını yazacaktır. Bireysel sporcularda “Kulüp Yetkilisi” yerine “İl Müdürlüğü”
tarafından onaylanacaktır.
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(Ek-2)

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU
KULÜP BİLGİ FORMU

BRANŞI
DURGUNSU KANO
KULÜP LOGOSU

KANO SLALOM
DENİZ KANOSU
DRAGON TEKNE
DİĞER KANO BRANŞLARI

KULÜP ADI:
İLİ:

KULÜP RENKLERİ:

KURULUŞ TARİHİ:

DERNEK KAYIT NO:

KANO TESCİL TARİHİ:

KANO TESCİL NO:

FAAL SPOR BRANŞLARI:

FAAL KANO BRANŞLARI:

KULÜP BAŞKANI:

KULÜP GENEL SEKRETERİ:

İLETİŞİM TEL NO(1):

İLETİŞİM TEL NO(2):

İLETİŞİM FAKS NO:

E-POSTA ADRESİ:

ADRES:

WEB ADRESİ:

KULÜP YETKİLİSİ:

İMZA / MÜHÜR:
TARİH: ……./………/………..

*Federasyon tarafından kulübe yapılması gereken bildirimler Kulüp Bilgi Formunda yer
alan bilgiler doğrultusunda yapılacaktır.
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TAAHHÜTNAME
(Ek-3)
…………………………………… Kulübü’nden...………….…………….... Kulübü’ne transfer
olacağım. 20..… sezonunda ilinizde ve diğer illerde kulübümü temsilen resmi
müsabakalara iştirak etmedim. Aksi tespit edildiğinde verilecek cezayı kabul ediyorum.
İL TEMSİLCİSİ
……/…. /20…..
Ad-Soyad-İmza-mühür

SPORCU
……/…../ 20……
Ad-Soyad-İmza

İLİŞİKSİZ BELGESİ
(Ek-4)
Yukarıda kimlik bilgileri bulunan sporcunun kulübümüz ile ilgisi kesilmiş olup başka bir
kulübe transferinde sakınca yoktur.
İL TEMSİLCİSİ
……/…. /20…..
Ad-Soyad-imza-mühür

KULÜP YÖNETİCİSİ
……/…../ 20..…
Ad-Soyad-imza-mühür

SAĞLIK İZNİ
(Ek-5)
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan sporcunun spor yarışmalarına katılmasında sıhhi engeli
yoktur.
DOKTOR
……/…. /20…..
Kaşe / İmza

VELİ
MUVAFAKATNAMESİ
(Ek-6)
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan, velisi olduğum sporcunun ………………………..kano
branşında spor yapmasına ve yarışmalara katılmasına izin veriyorum.
İL TEMSİLCİSİ
……/…. /20…..
Ad-Soyad-İmza-Mühür

VELİSİ
……/…../ 20..…
Ad-Soyad-İmza
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TAAHHÜTNAME
(Ek-7)
………………………………….Kulübü’nün………..……..…..Kano Branş akreditasyonunun
yapılması için, Federasyon ile ilgili kanun, tüzük, talimat, yönerge, genelge, tebliğ ve
emirlere uyacağını, kulüp akreditasyon şartlarının tamamını doğru ve eksiksiz yerine
getireceğini, akreditasyonu yapılan kano branşlarında faaliyetlere katılacağını ve
faaliyette bulunulan kano branşında kulübe ait malzemelerin, talep halinde, sigorta
ettirilmesi ve kullanım sırasında doğabilecek zararların karşılanması şartı ile
Federasyon’un emrine tahsis edeceğini taahhüt ederiz.
İL TEMSİLCİSİ
……/…. /20…..
Ad-Soyad-İmza-mühür

KULUP YETKİLİSİ
……/…../ 20……
Ad-Soyad-İmza

YÜZME BİLDİĞİNE İLİŞKİN VELİ
MUVAFAKATNAMESİ (18 yaşından küçük sporcular için)
(Ek-8.a)
Velisi olduğum …../..…./………doğum tarihli …………………..….isimli sporcunun YÜZME
bildiğine muvafakat ediyorum.
İL TEMSİLCİSİ
……/…. /20…..
Ad-Soyad-İmza-mühür

VELİSİ
……/…../ 20……
Ad-Soyad-İmza

YÜZME BİLDİĞİNE İLİŞKİN BEYANNAME
(Ek-8.b)
YÜZME biliyorum. Kano sporcusu olarak bu konuya ilişkin her türlü sorumluluk kendime
aittir.
İL TEMSİLCİSİ
……/…. /20…..
Ad-Soyad-İmza-mühür

SPORCU
……/…../ 20……
Ad-Soyad-İmza
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