YÖNETİM KURULU
KARAR TARİHİ: 26/12/2012
KARAR NO : 53

TÜRKİYE OKÇULUK FEDERASYONU
KULÜP TESCİL ve VİZE TALİMATI
BÖLÜM 1
GENEL HÜKÜMLER
1 - AMAÇ
Bu talimatın amacı, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen veya Federasyon izniyle özel
kişi yada kuruluşlarca yürütülecek Okçuluk faaliyetlerine katılacak kulüp ve kurumların tescil ve vizeleri
ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
2 - KAPSAM
Bu talimat, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen veya Federasyon izniyle özel kişi ya
da kuruluşlarca yürütülecek Okçuluk faaliyetlerine katılacak kulüp ve kurumların tescil ve vize
işlemlerini kapsar.
3 - DAYANAK
Bu talimat, Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun 15/10/2006 tarihli ve 26377 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Ana Statüsü'ne dayanılarak hazırlanmıştır.
4 - TANIMLAR
Bu talimatta geçen:
Federasyon: Türkiye Okçuluk Federasyonu’nu,
Teşkilat: Türkiye Okçuluk Federasyonu taşra temsilciliklerini,
Kulüp: Federasyonun veya federasyonun izniyle özel kişi yada kuruluşlarca yürütülecek faaliyetlere
katılan okçuluk kulüpleri ile okçuluk faaliyetinde bulunan tüm resmi ve özel kuruluşları,
Kurum: Okçuluk branşında faaliyet gösteren her türlü özel işletme, salon, eğlence ve dinlence merkezi,
spor tesisi, vb kurumları,
Tescil: Bir kulüp, kişi, kuruluş veya derneğin Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen
veya federasyonunun izniyle özel kişi ve kuruluşlarca yürütülecek okçuluk faaliyetlerine katılabilmek
için yaptıracağı kayıt işlemlerini,
Vize: Federasyon tarafından düzenlenen veya federasyonun izniyle özel kişi yada kuruluşlarca
yürütülecek faaliyetlere katılan kulüp ve kurumların federasyonca her yıl onaylanması işlemini,
Faaliyet Programı: Federasyonun her yıl için yeniden planladığı, yaş gruplarındaki yarışmalar ile ligler
ve il yada kulüp takımları arası yarışmaları ifade eder.
BÖLÜM 2
TESCİL VE VİZE İŞLEMLERİ
5 –KULÜP TESCİL İŞLEMLERİ
AKulüpler ve okçuluk faaliyetinde bulunan her türlü kişi ve kurum Türkiye Okçuluk
Federasyonu tarafından düzenlenen veya federasyon izniyle özel kişi veya kuruluşlarca
yürütülecek okçuluk faaliyetlerine katılabilmek için bu talimat hükümlerine göre tescillerini
yaptırmak zorundadır.
Okçuluk dalında faaliyet gösterecek olan kulüpler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde tescil
yaptırdıktan sonra veya başka bir spor dalı adına tescilli olup Okçuluk faaliyetinde de bulunacak olan
kulüpler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine branş ilavesi yaptırdıktan sonra federasyon tescili
yaptırır.
BFederasyon tescili için gerekli belgeler:
1) Okçuluk kulüp tescil formu (Ek 1)
2) Tescil bedelini Federasyona yatırdığına dair makbuz.
3) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilen tescil belgesinin onaylı sureti.
CHer yıl için Kulüp tescil bedeli Federasyon Yönetim Kurulu tarafından bir önceki yılın aralık
ayında belirlenir.

D-

Tescil yaptırıp ta Federasyon faaliyetlerine katılmayanlar Türkiye Okçuluk Federasyonunun
Tescilli kuruluşu olarak faaliyetlerine devam ederler.
E- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde Okçuluk branşını açan kulüplerin
Ayrıca bedeli karşılığında “Federasyon Tescili” yaptırmaları ve federasyona veya federasyon
temsilciliklerine her yıl bedelini ödeyerek vize yaptırmaları zorunludur.
6-KULÜP VİZE İŞLEMLERİ
A)Okçuluk faaliyetlerinde bulunan tüm kulüp ve kurumlar federasyon faaliyetlerine
katılabilmek için her sene vize yaptırmak zorundadır. (Kulüp vize formu Ek 2) Vizesini
yaptırmayan kulüpler vize dönemi devamındaki sezon boyunca federasyon tarafından
düzenlenen veya federasyon tarafından izin verilen kişi ve kuruluşlarca yürütülecek faaliyetlere
katılamazlar.
B)Vize işlemleri 01-31 Ocak döneminde yapılır.
C)Her yıl için Kulüp vize bedeli Federasyon Yönetim Kurulu tarafından bir önceki yılın aralık
ayında belirlenir.Tescil yapılan yıl için vize yapılmaz ve vize ücreti alınmaz.
BÖLÜM 3
DİĞER HÜKÜMLER
7- TALİMATTA YER ALMAYAN HUSUSLAR
Bu talimatta yer almayan hususlar hakkında mevcut yasa yönetmelik, talimat, genelge ve
uluslar arası kurallara göre Federasyon Yönetim Kurulu karar verir.

8-GEÇİCİ MADDE: Bu talimatın yürürlüğe girmesinden önce faal olan kulüplerin tescil işlemlerini
yaptırması zorunludur. Ancak tescil ücretinden muaf tutulurlar. Bu kulüplere vize işlem ve ücretleri
aynen uygulanır. Bu talimatın yürürlüğe girmesinden sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlükleri’nde tescil yaptıran kulüpler, federasyon faaliyetlerinde katılabilmek için Federasyon Tescil
ve Vizesi yaptırmak zorundadırlar.
9- YÜRÜRLÜK
Bu talimat, 01/03/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
10 - YÜRÜTME
Bu talimatı Okçuluk Federasyonu Başkanı yürütür.

EK-1

TÜRKİYE OKÇULUK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
KULÜP TESCİL FORMU
KULÜBÜN:
İli/İlçesi
Adı
Telefon
Faks
E-posta
Açık Adres
Kulüp Yetkilisi
Branşları
Kuruluş Yılı
Federasyonun
Hesap Numarası

Kulüp Yetkilisi İmza
Kulüp Mührü

Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi
TR 40 0006 2000 7110 0006 2959 17

Federasyon Onayı

EK-2

TÜRKİYE OKÇULUK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
KULÜP VİZE FORMU
KULÜBÜN:
İli/İlçesi
Adı
Telefon
Faks
E-posta
Açık Adres
Kulüp Yetkilisi
Branşları
Kuruluş Yılı
Federasyonun
Hesap Numarası

Kulüp Yetkilisi İmza
Kulüp Mührü
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Federasyon Onayı

