
TÜRKİYE KÜREK FEDERASYONU 
KULÜP BRANŞ TESCİL TALİMATI 

Amaç 
 
MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, kürek faaliyetlerinde bulunacak kulüplerin tescillerinde uyulacak 
usul ve esasları belirlemektir. 
 
Kapsam 
 
MADDE 2- (1) Bu Talimat, Federasyonca düzenlenen yarışmalara katılacak kulüplerin branş tescil 
işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar. 
 
Dayanak 
 
MADDE 3- (1) Bu talimat; 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkındaki Kanunun Ek 9 uncu maddesine ve 19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliğin 6/(i) maddesi, Türkiye Kürek Federasyonu Ana Statüsü ve 07/12/2001 tarih ve 
24606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer 
Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
 
MADDE 4-  (1) Bu Talimatta geçen;  
      
a) Genel Müdürlük  :Spor Genel Müdürlüğünü,     
b) Genel Müdür  :Spor Genel Müdürünü,     
c) Federasyon   :Türkiye Kürek Federasyonu Başkanlığı’nı,                                  
ç) Federasyon Başkanı :Türkiye Kürek Federasyonu Başkanını,  
d) Teşkilat   :Türkiye Kürek Federasyonu taşra birimlerini  
e) Sporcu   :Kulüplerde tescilli spor yapanları,   
f)  Kulüp   :Federasyon faaliyetlerine katılan spor kulüplerini, 
g) Tescil   :Spor Kulübünün ve sporcunun kürek branşında faaliyetlere 
katılabilmesi için Federasyona yaptıracağı kayıt işlemini, ifade eder. 
 
Branş Tescil İşlemi 
 
Madde:5- (1) Kürek faaliyetinde bulunacak tüm kulüplerin, Federasyon tarafından tescillerinin ve yıllık 
akreditasyon işleminin yapılmış olması zorunludur. Kürek dalında faaliyet gösterecek olan veya başka 
bir spor dalı adına tescilli olup kürek faaliyetinde bulunacak olan yeni kulüplerin Federasyon 
faaliyetlerine katılabilmesi için Federasyona akredite işlemi yaptırması gerekir. 
 
(2) Kulüp branş tescili ve akreditasyon işlemi için aşağıdaki belgeler ve malzeme aranır:    
 

a) Kulüp, Yönetim Kurulu üye listesi, temsil ve imzalamaya yetkili kişilerin imza sirküleri 
örneği (yönetim kurulu kararı ekinde), 
 

b) Kayıkhane kendilerine ait ise tapusu veya resmi bir belgesi, kiralık ise en az bir yıllık kira 
kontratı,  
 

c) Tesis avam proje ve planı,  
  

ç) Her kulübün en az 2. dereceden, lisansı vizeli en az bir antrenörü olmalıdır. (Bir antrenör, 
birden fazla kulüpte görev yapamaz.) 



 
d) Su sporlarının güvenli bir şekilde yapılması için en az 15 beygirlik motoru bulunan-lastik 

veya fiber bir bota sahip olmak,  
 

e) Kayıkhane içinde antrenman için eğitim ve yarış tekneleri, 
 

f) Erkek ve kadın sporcular için soyunma odaları, tuvalet ve duş düzeneği, 
 
g) Kulüp branş tescil bedelinin Federasyona yatırıldığına dair belge.  

  
(3) Yıllık kulüp akreditasyon işlemi için; 
 

a) Her kulübün en az 2. Dereceden, lisansı vizeli en az bir antrenörü olmalıdır (Bir antrenör 
birden fazla kulüpte görev yapamaz). 

 
b) Her kulüp sezon başında yarışlarda kulübü temsil edecek en az 3 idareci ve en az bir 

antrenörün  ismini Federasyona bildirmelidir. 
 

c) Yıllık akreditasyon bedelinin en geç 31 Ocak tarihine kadar Federasyonun banka hesabına 
yatırılması gerekmektedir. 

 
(4) Akreditasyon bedelinin belirtilen sürede yatırılmaması halinde kulüp kayıt ve kura çekimi işlemine 
alınmaz. Yarış günü belirtilen yöneticilerden veya antrenörlerden birinin organizasyon toplantısına 
katılması gerekmektedir. Aksi takdirde kulüp yarışlara alınmaz. 
 
Branş Tescilinin İptali 
 
MADDE 6-(1) Federasyon tarafından branş tescili yapılmış bir kulübün; 
 

a) Kulübün kapatılması, 
 

b) Kulübün kapanması, 
 

c) Kulübün branş tescilinin ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından iptal edilmesi, 
 
       ç)  İlgili kulübün iki sezon faaliyette bulunmaması durumlarında branş tescili iptal edilir. 
 
Talimatta Düzenlenmeyen Konular 
 
MADDE 7- (1) Bu Talimatta düzenlenmeyen konular hakkında karar vermeye yönetim kurulu 
yetkilidir. 
 
Yürürlük 
 
MADDE 8- (1) Bu Talimat Spor Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 
Yürütme 
 
MADDE 9- (1)  Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür. 
 


