TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ÖZEL DRAGON BOT ORGANİZASYONU
DÜZENLEYECEKLERDE ARANACAK ŞARTLARA DAİR TALİMAT
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- (1) Bu Talimat, özel Dragon bot organizasyonu düzenleyeceklerin uyması
gereken usul ve esasları düzenler.
Kapsam
Madde 2- Bu Talimat, özel olarak tek başına veya resmi kurumlar ile işbirliği halinde
Dragon bot organizasyonu düzenleyecek olanları, bu yarışmalara katılan sporcu, dragon bot
katılımcısı, antrenör, hakem, yönetici, kulüp, teşekkül ve yarışma sahasını kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Talimat; 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki Kanun'un Ek 9. maddesi, 21.07.2007 tarihli ve 26410 Sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanan Türkiye Kano Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Talimatta geçen;
a) Bakanlık

: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı

b ) Genel Müdürlük

: Spor Genel Müdürlüğü’nü,

c) Federasyon Başkanı

: Türkiye Kano Federasyonu Başkanı’nı,

d) Federasyon

: Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığı’nı,

e) İl Müdürlüğü

: Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü,

f) İl Spor Temsilcisi

: Kano İl Spor Dalı Temsilcisini,

g) Lisanslı Sporcu

: Teşekküllerde tescilli spor yapanları,

h) Dragon Bot Katılımcısı

: Lisanslı sporcu olmayıp dragon bot organizasyonlarına sporcu
kartı ile katılan kişileri,

ı) Sporcu Kartı

: Lisanslı Dragon bot sporcusu olmayıp Dragon bot
organizasyonlarına katılacak kişilere federasyonca verilecek
olan sporcu kartını,
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i) Teşekkül

: Dragon Bot faaliyetlerinde katılan veya federasyondan yetki
belgesi alarak organizasyon düzenlemeye hak kazanan spor
kulübü, eğitim ve öğretim kurumu, şirket, dernek ve bunun gibi
sair tüzel kişiliği,

j) Tescil

: Bir kulübün veya spor kuruluşunun kano faaliyetinde
bulunabilmesi için veya bir sporcunun müsabakalara
katılabilmesi için yapılan kayı işlemini,

k) Yönetici

: Kano faaliyetinde görevli idari ve teknik elemanlar, spor
yönetimi mensupları, teşkilatta görevli spor hakemlerini ve
adaylarını,

l) ICF

: Uluslararası Kano Federasyonu’nu,

m) ECA

: Avrupa Kano Birliği’ni,

n) Taahhütname

: Özel dragon bot organizasyonu düzenleyeceklerin işbu
talimatta ve dragon bot müsabaka talimatında bulunan
düzenlemelere uygun organizasyon yapacağına dair
federasyona verecekleri taahhütnameyi,

o) Yetki Belgesi

: Dragon bot organizasyonu düzenleyeceklere, federasyon
tarafından verilen ve geçerlilik süresi, organizasyon yeri ve
tarihinin yazıldığı Dragon bot organizasyonu düzenlenebilmesi
yetkisini belirten resmi belgeyi.

p) Organizasyon

: Yarışma, lig, şenlik, festival, kamp, kurs ve seminer gibi
Dragon Bot ile ilgili faaliyetlerin tümünü,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Yarışma sezonu ve tarihler
Madde 5- Dragon bot faaliyet sezonunun tarihlerini belirleme, düzenleme ve
değişiklik yapma, durdurma ve iptal etme yetkisi federasyona ait olup, özel müsabakalar aksi
federasyonca kararlaştırılmadıkça Resmi Dragon bot faaliyetleri ile aynı zamanda olamazlar.
Başvuru ve İzin
Madde 6- (1) Özel dragon bot organizasyonu düzenlemesi Türkiye Kano
Federasyonu'nun iznine tabidir. Özel dragon organizasyonları düzenlemek isteyenlerin izin
için federasyona yazılı (Ek-1) olarak müracaatta bulunması, işbu talimatın ekindeki tip
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taahhütnamede (Ek-2) belirtilen ve bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen şartları sağladığını
ve/veya sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi zorunludur.
(2) Özel dragon bot organizasyonu düzenleyecek teşekküller;
a) Türkiye Kano Federasyonu Dragon Bot Müsabaka Talimatı'nda belirtilen usul ve
esaslar dahilinde Özel Organizasyonlarını düzenler.
b) Tüzel Kişiliği haiz olmak zorundadır.
c) Ticari tüzel kişiliklerin iştigal amacında Sportif Faaliyetler olması, Spor
Kulüplerinde Kano sporunda branş tescillerinin olması, Eğitim ve öğretim kurumlarında spor
eğitiminin bulunması zorunludur.
d) Türkiye Kano Federasyonu'na yazılı izin (Ek-1) başvurusunda bulunur. Bu izin
başvurusunda;
1. Teşekkülün tam unvanını ( Ticari bir tüzel kişilik ise; Ticaret Sicil No'su, İştigal
konusunu da belirten Ticaret Sicil Kayıt bilgilerinin bir örneği, Vergi Levhasının bir örneği,
Spor kulüplerinin kano branşında tescili olduğuna dair İl müdürlüklerinden alınacak tescil
belgesi, Eğitim ve Öğretim Kurumlarının spor eğitimi verdiğini belirten belge.
2. Teşekkülün merkezinin varsa büro ve/veya şubelerinin tam adresleri, Tüzelkişiliğe
ait Türkiye'de açılmış banka hesabı ve IBAN no'su Telefon, faks ve kurumsal e-posta adresi
bilgileri
3. Tüzel Kişiliğin kim tarafından temsil edildiğini gösterir imza sirkülerinin birer
örneği.
4. Başvuru sahibi teşekkülün yetkililerince imzalanmış taahhütnamenin aslı (Ek-2).
5. Planlanan faaliyetlerin ilini, tarihini, faaliyetin yerini ve süresini gösteren faaliyet
programının imzalı beyanı (Ek-3).
6. Planlanan faaliyetler için Türkiye Kano Federasyonun Banka Hesabına her bir
Dragon Bot faaliyet sezonu için için 20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) garanti bedeli
yatırıldığına dair dekont. (Dekontta DRAGON BOT GARANTİ BEDELİ ifadesi yer
alacaktır.)
(3) Başvuru sahipleri, gerekli yetki belgesini alabilmeleri için talimatın 6. maddesinde
sayılan belgelerinin tamamını aynı anda teslim etmek zorundadır.
(4) Faaliyetlere ilişkin diğer kurum ve kuruluşlara yapılacak olan her türlü izin
başvurusu, Federasyondan alınan yetki belgesinden sonra faaliyetleri düzenleyecekler
tarafından ilgili kurumlara yapılacaktır.
(5) Başvuruların ve belgelerin teslim edileceği yer Federasyonun Ankara merkez veya
İstanbul ofisidir.
3

Başvurunun incelenmesi
Madde 7- (1) Federasyon yapılan başvuruları inceleme ve değerlendirme konusunda
tek yetkili merci olup yapılan başvuruları kabul edip etmemekle serbesttir.
(2) Başvuruların incelenmesinde ve değerlendirilmesinde;
a) Başvuru sahibinin tüzel kişiliğinin olup olmadığı,
b) Başvuru sahibi Ticari tüzel kişilik ise iştigal amacında Sportif Faaliyetler olup
olmadığı, Spor Kulüplerinde Kano sporunda branş tescillerinin olup olmadığı, Eğitim ve
öğretim kurumlarında spor eğitiminin bulunup bulunmadığı hususları,
c) İşbu talimatın eki olan (ek-1) şekli ile izin başvurusunun yapılıp yapılmadığı,
ç) İşbu talimatın 6. maddesinde sayılan belgelerin eksiksiz, doğru ve usule uygun
teslim edilip edilmediği,
d) Evrak tesliminin tutanak altına alınıp alınmadığı, Teslim tutanağının düzenlenme
yeri, tarihi ve kimin tarafından teslim alındığı bilgilerinin olup olmadığı,
e) Genel değerlendirme sonucu başvuru sahibinin organizasyon düzenleme konusunda
yeterli donanım ve yetiye sahip olup olmadığı,
f) Başvuru sahibinin; hukuka aykırı şekilde federasyonu resmi makamlar ve kamuoyu
önünde tahkir edecek eylem ve davranışlarda bulunmuş ve/veya bulunmakta olması,
federasyona, federasyonun görevlilerine ve temsilcilerine veya katılımcılara karşı geçmiş
tarihlerde haksız iktisap ve eylemlerde bulunup bulunmadığı,
g) Federasyondan tarafından verilmiş bulunan organizasyon yapma hakkının
belirlenen kural ve standartlar çerçevesinde yapılıp yapılmadığı,
h) Federasyon tarafından izin verilmiş bulunan bir organizasyonun tam olarak yapılıp
yapılmadığı,
ölçütlerine dikkat edilir.
(3) Faaliyet düzenlemesi konusunda başvurusu reddedilenlere garanti bedeli
yatırmışlarsa 30 iş günü içerisinde yatırılmış bedel iade edilir.
Yetki belgesi verilmesi
Madde 8- (1) Başvurusu kabul edilen ilgililere federasyon tarafından yetki belgesi
verilir.
(2) Yetki belgesinde; Özel Dragon bot organizasyonu düzenlenmesine ilişkin olduğu,
belgenin kime verildiği, düzenlenme ve geçerlilik yer ve tarihi ile Federasyon onayı bulunur.
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(3) Yetki belgesi ve bu yetki belgesi ile kazanılmış olan hak ve sorumluluklar belgede
belirtilen yer ve tarih için geçerli olup üçüncü kişilere devredilemezler.
(4) Yetki belgesi verilen başvuru sahibi, yapılmasına izin verilen
organizasyonu,Türkiye Kano Federasyonu Dragon Bot Müsabaka Talimatı ve işbu talimat
hükümlerine göre düzenlemekle mükelleftir. Bu talimatlarda düzenlenen hükümler dışında
uygulamalar yapması durumunda; verilen yetki belgesinin iptal edilmesi, askıya alınması veya
yetki belgesi sahibine uyarıda bulunulması yaptırımlarından herhangi birini takdir etme
yetkisi Türkiye Kano Federasyonu'na aittir.
Sorumluluk
Madde 9- (1) Yetki belgesi alanlar, üçüncü kişiler ile bu yetki belgesi sayesinde
düzenleyecekleri organizasyonla ilgili olarak yapacakları her türlü anlaşma, başvuru ve
hukuki ilişkide tek başlarına sorumlu olup federasyonu herhangi bir ad altında herhangi bir
konuda sorumlu tutamazlar.
Yetki Belgesinin Askıya alınması ve iptali
Madde 10- (1) Aşağıdaki hallerde verilen yetki belgesi federasyon tarafından askıya
alınır.
a) Yetki belgesinin geçerli olduğu sezon içerisinde belge sahibinin düzenleyeceği
organizasyonlardan 2 veya daha fazla organizasyonun geçerli bir sebep olmaksızın
ertelenmesi veya iptal edilmesi,
c) Federasyon tarafından görevlendirilen hakem, denetçi veya gözlemcinin yetki
belgesinin askıya alınmasını gerektirecek organizasyon hatalarının bulunduğunu rapor etmesi.
ç) Yetki belgesi verilen teşekkülün veyahut görevlendirdiklerinin federasyon
yetkililerine kaba ve müstehzi davranışlarda bulunması,
(2) Federasyon yetki belgesi askıya alınan teşekküle yetki belgesinin askıya alındığını,
eksikliklerin ve askı nedenlerinin giderilmesini bu sebepler ortadan kaldırılmaz ise yetki
belgesinin iptal edileceğini belirten bir uyarı gönderilir. Yapılan uyarıya rağmen askı
sebepleri ortadan kaldırılmaz ise verilen yetki belgesi iptal edilebilir. Yetki Belgesi verilen
teşekkülün yatırmış olduğu Garanti bedeli federasyona irat olarak kaydedilir. Federasyonun
fazlaya ilişkin hakları saklı kalır.
(3) Federasyon aşağıdaki hallerde verilen yetki belgesini iptal edebilir;
a) Yetki Belgesi verilen teşekkülün; herhangi bir sebeple tüzel kişiliğinin sona ermesi,
fesh edilmesi, hakkında tasfiye kararı alınması, iflasının istenmesi, aleyhe yapılan icra
takibinin semeresiz kalması, aleyhine haciz vesikası alınması, Ticari tüzel kişilik ise sportif
faaliyetleri iştigal konusundan çıkarması, spor kulübü ise kano branş tescilinin iptal edilmesi
veya geri tescilin silinmesi, eğitim ve öğretim kurumlarının amaçlarından sporu çıkarması,
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b) Yetki belgesi verilen teşekkülün; Türkiye Kano Federasyonu Dragon Bot
Müsabaka Talimatı'nın öngördüğü usul, esas ve kurallar dahilinde organizasyonları
düzenlememesinin Federasyon elemanlarınca tespit edilmesi,
c) Yetki belgesi verilen teşekkülün Tüzel Kişiliğin yetki belgesi aldıktan sonra
federasyona sunduğu belgelerin gerçeği yansıtmadığının, federasyon, ilgili kuruluşlar veya
yargı kararı ile tespit edilmesi,
ç) Yetki belgesi verilen teşekkülün düzenlemeyi planladıkları organizasyonların 2
kere üst üste veya yetki belgesinin geçerliliği süresince 3 kere geçerli bir mazeret olmaksızın
iptal edilmesi,
d) Federasyona karşı verilmiş olan mali taahhütlerin yerine getirilmemesi,
e) Yetki belgesi verilen teşekkülün federasyona verdiği taahhütnamedeki (EK-2) görev
ve sorumluluklarını yerine getirmemesi.
f) Yetki belgesi verilen teşekkülün, Türk Spor Teşkilatı'nın ceza veya disiplin
kurullarından 5 yıl içerisinde bir defada 3 ay, toplamda 6 ay hak mahrumiyeti cezası almış
kişileri düzenleyeceği organizasyonlarda herhangi bir ad altında görevlendirmesi.
g) Yetki belgesi verilen teşekkülün, organizasyonlarda kamu düzenini bozucu, siyasi,
etnik, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapan, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü
alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler
kullanması.
ğ) Yetki belgesi verilen teşekkülün, yetki belgesi askıya alınmış olmasına rağmen
organizasyon yapmaya devam etmesi, federasyonun uyarısına rağmen askı sebepleri
konusunda herhangi bir işlem yapmaması, askıya sebep olan konuyu ortadan kaldırmaması,
h) Yetki Belgesi verilen teşekkülün yetkililerinin veya görevlilerinin Federasyon
mensuplarına karşı organizasyonlardan dolayı kaba ve müstehzi hareket ve davranışlarda
bulunması,
ı) Yetki belgesinin geçerli olduğu sezon içerisinde belge sahibinin düzenlediği
organizasyonlardan 1 veya daha fazla organizasyonun geçerli bir sebep olmaksızın başlandığı
halde tamamlanamamış olması,
j) Yetki belgesi verilerek izin verilen organizasyonun Kano Federasyonunun bu
husustaki talimatları hükümlerine aykırı olarak düzenlenmesi,
(4) Federasyon, yetki belgesi iptal edilen teşekküle, gerekçesi ile birlikte yetki
belgesinin iptal edildiğini, belgenin geçerliliğini yitirdiğini, geçerliliğini yitirmiş bu belgenin
kullanılması halinde yasal mercilere başvurulacağını, federasyonun her türlü hakkının saklı
olduğunu belirten bir uyarı gönderir. Ayrıca Federasyon, yetki belgesinin iptal edildiğini ilgili
kurum ve kuruluşlara bildirir ve resmi sitesinde kamuoyuna duyurur. Yetki Belgesi verilen
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teşekkülün yatırmış olduğu Garanti bedeli federasyona irat olarak kaydedilir. Federasyonun
fazlaya ilişkin hakları saklı kalır.
Garanti bedeli ve diğer bedeller
Madde 11- (1) Garanti bedeli, yetki belgesi alabilmek için yapılan başvurudan önce
Federasyonun belirteceği banka hesabına yatırılır. Yetki belgesi verilen teşekkül, verdiği
taahhütnamedeki (Ek-2) mali sorumluluklarını taahhütnamedeki sürelerde federasyonun
belirteceği banka hesabına yatırır.
(2) Garanti bedeli, yetki belgesi verilen teşekkülün yapacağı son organizasyondan
itibaren federasyon alacağı için mahsup edilir. Yetki belgesi verildikten sonra garanti bedeli
iadesi yapılmaz.
(3) Garanti bedeli ve işbu talimat ve eklerinde belirtilen diğer her türlü bedeller ve
oranlar federasyon yönetim kurulunca her yıl yeniden belirlenebilir. Yeni belirleme olmaz ise
eski bedeller ve oranlar geçerlidir.
Organizasyonlara katılacaklar ve lisans şartı
Madde 12- (1) Özel Dragon Bot Organizasyonlarına katılacak takımlar genel kural
olarak spor veya gençlik ve spor kulübü bünyesinde olmalı, katılan sporcuların kano lisansı
bulunmalıdır. Ancak eğlence ve festival amaçlı organizasyonlarda, herhangi bir spor veya
gençlik ve spor kulübüne bağlı olmayan takım sporcularına, federasyon tarafından sporcu
kartı verilmesi kaydıyla, katılımlarına izin verilebilir. Ancak bu halde organizasyonlara
katılanlar sporcu lisansı çıkarmadıkça ve kulüp olarak tescil edilmedikçe yurtdışında
yapılacak olan müsabakalara Türkiye adına katılamazlar.
(2) Özel Dragon Bot Organizasyonları'nda organizasyona katılan sporcuların her bir
takımda en az % 20 si olmak üzere organizasyona katılan tüm sporcuların ise en az % 40 ‘ı
lisanslı olmak zorundadır. Katılan diğer katılımcılar için sporcu kartı olması gerekmektedir.
Organizasyon düzenleyenler her bir organizasyon için yukarıdaki şartları kabul ve taahhüt
ederler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Talimatta yer almayan hususlar
Madde 13- (1)Talimatta yer almayan konular ile ilgili her türlü karar Türkiye Kano
Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınır.
Geçici Madde 1- Bu talimatın yürürlüğe girmesinden önce Türkiye Kano
Federasyonu tarafından Dragon bot Organizasyonu düzenlenmesine dair izin ve yetki alanlar,
düzenleyecekleri ilk organizasyonu müteakiben tekrardan yetki belgesi almak zorundadırlar.
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Bu yetki sahipleri İşbu talimat ve diğer dragon bot ile ilgili federasyon talimatlarında
belirtilen usul ve esaslara uygun organizasyon yapmak zorundadır.
Yürürlük
Madde 14- (1) Bu talimat Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyon resmi internet
sitelerinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15- (1) Bu talimat hükümlerini Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Yürütür.
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Ek-1
Başvuru Dilekçesi
Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığı'na,
......... Sezonunda Özel Dragon Bot Organizasyonlarını ...................(Tüzel Kişiliğin tam adı
ve ünvanı yazılacak) düzenlemek istediğimizi, bu kapsamda mevzuatlarınız gereği
tarafımızca verilmesi gereken evrakları eksiksiz ve doğru teslim ettiğimizi beyan eder
gerekli izinlerin başkanlığınızca verildiğine dair yetki belgesi verilmesini talep ettiğimizi arz
ederiz. ../../.....
Talep sahibi tüzel kişiliğin Adı/ Temsicisi/Temsilcilerinin
adı ve unvanları (İmza Sirkülerinde ve kararlarda gösterilen bütün birlikte imza yetkilileri
imzalamak zorundadır)
Ad Soyad İmza ve Kaşe

Tüzel Kişilik Merkez Adresi:
Varsa Şube Adresi:
Tüzel Kişiliğin İrtibat Telefonu, Faks numarası, Kurumsal e-posta adresi, web adresi
Tüzel Kişiliğin banka hesap bilgileri ve IBAN
Ekler1. İmza Sirküleri
2. Ticari bir tüzel kişilik için Ticaret Sicil No'su, İştigal Konusunu da belirten Ticaret Sicil
Kayıt bilgilerinin bir örneği, Vergi Levhasının bir örneği, Spor kulüpler için kano branşında
tescili olduğuna dair İl müdürlüklerinden alınacak tescil belgesi, Eğitim ve Öğretim
Kurumları için spor eğitimi verdiğini belirten belge
3. Yetkililerce imzalanmış ve onaylanmış Taahhütnamenin aslı(Ek-2)
4. Yıllık Faaliyet Programı taslağı (Ek-3)
5- Garanti bedeli Dekontu
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Ek-2
TAAHHÜTNAME
Türkiye genelinde Özel Dragon bot organizasyonları düzenlemek için İşbu
taahhütnameyi imzalayarak;
1. Dragon Bot sporunun tanıtımına katkı sağlamayı, düzenlenecek organizasyonlarda her
seviyede spor meraklıları için aktif spor yapma ve bu olanağı sağlamayı, spor ve sağlık
bilincini yaygınlaştırmayı,
2. Dragon Bot Organizasyonları’nın her türlü düzenleme ve izin verme yetkisin,
Federasyon’un yetkisinde olduğunu, yetki belgesinin geçerliliği devam ettiği sürece
organizasyon düzenlemesi ve/veya organizasyon hizmeti verebileceğini, yetki belgesinin
süresinin bitimi ile herhangi bir hak talep etmeyeceğini,
3. Düzenlenecek organizasyonlarda gereken emniyet tedbirlerinin alınacağını, organizasyon
için gereken sağlık hizmetlerini temin edileceğini, yarışmalara katılacakların can güvenliğini
sağlamak için can yelekleri temin edeceğini, Ambulans ve doktorluk hizmetleri alacağını,
organizasyon sırasında oluşacak her türlü kazadan sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
4. Federasyon’un kendisine yetki belgesi vermesi halinde Dragon Bot Organizasyonlarının
düzenlenmesinde tek yetkililik hakkı vermediğini, Federasyon’un organizasyonları kendisinin
de düzenleyebileceğini, şartları taşıması halinde, başka kurum ve kuruluşlara da
organizasyonları düzenleme konusunda yetki verebileceğini veya federasyonun hizmet
alabileceğini,
5. Düzenleyeceği organizasyonların federasyonun tabi olduğu ulusal ve uluslararası
mevzuatlara uygun olduğunu, yarışmaları Türkiye Kano Federasyonu Dragon Bot Müsabaka
Talimatı'nda belirtilen usul ve esaslar dahilinde ve müsabaka talimatında belirtilen teknik
kriterlere göre düzenleyeceğini, Türkiye Kano Federasyonu Dragon Bot Organizasyonu
Düzenleyeceklerde Aranacak Şartlara Dair Talimat hükümlerine aynen uyacağını, aykırılıklar
halinde kendisinin sorumlu olduğunu,
6. Organizasyonlarda takımların yarışmalarda kullanacakları standartı belli tekneleri ve
teknelerin yarışmalar için gerekli her türlü ekipman ve masrafını karşılamayı, organizasyonlar
sonunda takımlara verilecek her türlü hediye, ödül ve bunun gibi eşyaları kendisinin
sağlayacağını, Federasyon’dan herhangi bir ad adı altında bu masrafları talep etmeyeceğini,
7. Organizasyon öncesinde, yarışmalara katılacak takımların
sağlayacağını,

antrenman yapmasını

8. Organizasyonlarda kullanılacak olan hakem ve kurtarma botlarının akaryakıt dahil tüm
masraflarını karşılamayı, Federasyon'dan herhangi bir ad altında bu masrafları talep
etmeyeceğini,
9. Yetki belgesinden doğan hak ve alacaklarını Federasyon’un izni olmadan 3. Kişilere
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devretmeyeceğini,
10. Kendisine yüklenmiş görev ve sorumlulukları, Federasyon’un izni olmadan 3. Kişilere
devretmeyeceğini,
11. Federasyon’a bildirmek kaydıyla, düzenleyeceği dragon bot organizasyonları için
sponsorluk alabileceğini, Yaptığı sponsorluk anlaşmalarının birer örneğini federasyona
vereceğini, Alınan nakdi sponsorlukların % 30'u(yüzde otuz) federasyona katkı payı olarak
sponsorluk sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 15 gün(on beş) içerisinde federasyon
banka hesabına yatıracağını,
12.Düzenleyeceği organizasyonlar için afiş, reklam vb. görsel materyalleri hazırlaması halinde
federasyondan herhangi bir ad adı altında bu masrafları talep etmeyeceğini,
13. Organizasyonları duyurmak için internet sitesi açmayı,
14. Organizasyonlarda kullanılacak Dragon bot tekne ve ekipmanlarının standarda uygun
olduğunu,
15. Organizasyonlarda yarışan ekiplerden Federasyon’un belirleyeceği ekiplerin, yetki belgesi
verilen teşekkül ile işbirliği ile Türkiye Dragon Milli Takımı olarak ICF programlarında yer
alan Dragon Boat yarışlarına katılabileceğini, bu ekipteki sporculara sporcu lisansı
çıkartılması zorunluluğu olduğunu,
16. Organizasyonlarda yarışacak tüm katılımcıların, Federasyon lisansı veya sporcu kartı ile
yarışmalara iştirak edebileceğini, Her organizasyonda katılımcıların en az % 40’ının lisanslı
sporcu olması gerektiği, her takım başına ise en az % 20 sinin lisanslı sporcu olması
gerektiğini,
17. Düzenlenecek organizasyonlar için Federasyon tarafından resmi hakemler
görevlendirileceğini, görevlendirecek hakemlerin konaklama, iaşe, ibate gibi tüm masraflarını
karşılayacağını,
18. Federasyonun düzenlenecek organizasyonlar için bir gözlemci, bir temsilci ve bir
denetleyici görevlendirebileceğini, bu kişilerin her türlü masraflarını yetki belgesi verilen
teşekkül olarak karşılayacağını,
19. Federasyon tarafından kendisine yapılacak tebligatların başvuruda beyan ettiği adrese
olacağını, adres değişikliğini en geç 5 iş günü içerisinde federasyona yazılı olarak
bildireceğini,
20. Yetki Belgesi verilmesi sonucu elde ettiği her türlü belge ve bilginin gizli olduğunu, bu
bilgi ve belgeleri 3. şahıslara federasyondan izinsiz vermeyeceğini,
21. Anlaşmazlık halinde, federasyona öncelikle karşılıklı görüşme talebinde bulunacağını, bu
halde de çözüm olmazsa İstanbul İcra Daireleri ve Mahkemelerinin yetkili olduğunu,
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22. Özel Dragon Bot Organizasyon başına
20 takıma kadar olan katılımlı organizasyonlarda 10.000,00.-TL
30 takıma kadar olan katılımlı organizasyonlarda 15.000,00.-TL
40 takıma kadar olan organizasyonlarda 20.000,00.-TL
50 takıma kadar olan organizasyonlarda 25.000,00.-TL
50-100 takımlı katılımlarda 35.000,00.-TL
100 den fazla katılımlı organizasyonlarda 40.000,00.-TL
katkı payı olarak ödeyeceğini, bu bedellerin 10.000,00.-TL ‘sını organizasyon başlangıç
tarihinden önce en geç 15 iş günü içerisinde Federasyon hesabına yatırılacak olup
organizasyonların son kayıt tarihini takip eden 5(beş) iş günü içerisinde de mahsuplaşma
yapmayı,
23. Federasyona Özel Dragon Bot Organizasyonları düzenlemek için başvuruda vermiş olduğu
belge ve bilgilerin tam ve doğru olduğunu, aykırılık halinde federasyonun yetki belgesini
askıya alabileceğini veya iptal edebileceğini,
24. Başvuru için vermiş olduğu Garanti Bedeli'nin yetki belgesini aldıktan sonra geri
istemeyeceğini, Başvurunun reddedilmesi halinde sadece yatırdığı garanti bedelini geri talep
edebileceğini,
25. Başvuru sırasında yıllık taslak faaliyet programı vermeyi, Taslak programda yapılacak
tarih değişikliğini zamanında Federasyona bildirmeyi, Ek organizasyonları federasyona bir ay
önceden yazılı olarak bildirmeyi, Resmi Dragon Bot yarışları ile düzenleyeceği
organizasyonların tarihini çakıştırmayacağını,
26. Yapılan her organizasyondan sonra federasyona organizasyon ile ilgili rapor vermeyi,
Kabul, beyan ve taahhüt ederim. ../../...... tarih
TÜZEL VEYA GERÇEK KİŞİLERİN TAM ADI ÜNVAN
YETKİLİ/YETKİLİLERİNİN ADI SOYADI
YETKİ/YETKİLİLERİN UNVANI
KAŞE
İMZA
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Ek-3
TASLAK FAALİYET PROGRAMI
ORGANİZASYON

ORGANİZASYON

ORGANİZASYON

YAPILACAK
İL/İLÇE

TARİHİ

GÜN SAYISI

Prof.Dr.Sami MENGÜTAY

Dr.Erdal ATALAY
KOÇAR

İsmet AKDEMİR

Dr.Tanay BARIN

Mehmet KÜÇÜKGÜNGÖR

Ertümen BUĞDAY

Ahmet SÖNMEZ
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ORGANİZASYON
YAPILACAK
KONUM/YER

Mümtaz SİNAN

Öğr.Gör.Nejat

Prof.Dr.Levent KAYRIN

