
KULÜBÜN KANO BRANŞININ TESCİL EDİLMESİ 

VE AKREDİTASYONUNUN YAPILMASI İÇİN 

KULÜPLERDEN İSTENİLEN BELGELER 

 

Sıra İSTENİLEN BELGELER VAR YOK 
1 Kulüp tüzüğünün tasdikli örneği   

2 Seçilen kulüp renkleri ve ayırıcı işareti hakkında valilikten alınan izin yazısı.   

 
3 

Kulüp kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kuruluyor ise ilgili kurum 
veya kuruluşun vereceği izin yazısı 

  

 
 

4 

Federasyon ile ilgili kanun, tüzük, talimat, yönerge, tebliğ ve emirlere uyulacağını, faaliyette 
bulunulan kano branşında kulübe ait malzemelerin, talep halinde sigorta ettirilmesi ve 
kullanım sırasında doğabilecek zararların karşılanması şartı ile federasyonun emrine tahsis 
edileceğini belirten taahhütname (EK-7) 

  

 
5 

Taahhüt edilen kano branşında görevlendirilecek antrenörler için; Spor Genel Müdürlüğü 
veya Federasyon tarafından verilen antrenör belgelerinin (Yurtdışından alınan belgelerin 
federasyon tarafından denkliğinin yapılması şarttır.) aslı veya noter tasdikli sureti 

  

 
 

6 

Kulüpte görev yapacak antrenörün geçerli bir belgeye sahip olması ve bulunduğu yıl 
itibariye vizesinin yapılmış olması ve sözleşmeli olarak kulüp bünyesinde görev yaptığına 
dair belgenin bulunması gerekir. (Bir antrenör ikiden fazla kulüpte görev yapamaz.) Sigortalı 
çalışan antrenörün sözleşme tarihi ile SGK’dan alınmış sigortaya giriş belgesi. 

  

 
7 

Kulübün; taahhüt ettiği kano çalışmalarının yürütüleceği tesis hakkında bilgi, kulüp 
faaliyetlerini yürüttüğü tesisi ve çalışma dönem ve programlarının tesisin işleticisi veya 
sahibi olan kişi veya kurumdan yazılı olarak belgelemesi 

  

 
8 

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. 

  

 
9 

Tesiste;  erkek ve bayan için ayrı ayrı soyunma odası, tuvalet ve duş düzeneği, suya iniş 
bölgesinde uygun iniş-çıkış iskeleleri, antrenman için yeterli sayıda eğitim ve yarış tekneleri 
bulunduğunu belirten resmi yazı.  

  

 
 

10 

Durgunsuda faaliyet gösteren kulüplerin; çalışmalarının güvenli yapılabilmesi için 
motorlu lastik veya fiber botu, akarsuda faaliyet gösteren kulüplerin; çalışmalarının 
güvenli yapılabilmesi için uygun sayıda ve ölçütlerde güvenlik ve kurtarma ekipmanları (can 
yeleği,kask,kurtarma ipi  vb.) ile kurtarma eğitimi almış en az bir kişi bulunduğuna dair resmi 
yazı. 

  

 
11 

Kulübün imzaya yetkili kişilerin isim listesinin, Yönetim Kurulu Kararı ile Türkiye Kano 
Federasyonuna bildirimi ile ilgili resmi yazı.  

  

12 Kulübün taahhütnameyi (EK-7) kabul ettiğine dair yönetim kurulu kararı.   

 
13 

Olimpik Kano branşında faaliyet gösteren kulüplerin en az bir spor elemanı bulundurduğuna 
dair resmi yazı. 

  

 
 
 

14 

GHSİM tarafından kano tescil kaydı bulunan, veya yeni kurulan yada kano tescilini yeni 
yaptıran kulüplerin, akreditasyon işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için Federasyon 
tarafından belirlenen akreditasyon ve faaliyetlere katılım bedelini federasyon banka 
hesabına yatırdığına dair banka dekontu. 
NOT: Kulüpler akreditasyon bedelini, faaliyet göstereceği her kano dalı için (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 
dallarında) ayrı ayrı yatırmak zorundadır ve banka dekontu ile belgelemelidir.     

  

15 Elektronik ortamda doldurulması gereken Kulüp Bilgi Formu (EK-2)   

 


