
 

 

 
 
 
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM - AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR 
 
Amaç  
Madde 1- Bu Talimatın amacı, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun faaliyet konusu olan buz hokeyi 
ve in-line hokeyi sporu yapacak spor kulüplerinin, tescillerinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.  
 
Kapsam  
Madde 2- Bu Talimat, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun faaliyet konusu olan buz hokeyi ve in-line 
hokeyi sporu yapacak spor kulüplerinin, tescillerinde uyulacak usul ve esasları kapsar.  
 
Dayanak  
Madde 3- Bu Talimat, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve 
Statüsüne göre düzenlenmiş olan Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak 
hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar  
Madde 4 – Bu Talimatta geçen;  
Bakanlık : Gençlik ve Spor Bakanlığını,  
Bakan : Gençlik ve Spor Bakanını,  
Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü,  
Genel Müdür : Spor Genel Müdürünü,  
Federasyon : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu,  
Federasyon Başkanı : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanını,  
İl Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,  
İl Müdürü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,  
Buz Hokeyi : Federasyonun faaliyet konusu olan buz hokeyi ve in-line hokeyi, 
Spor kulübü : Buz Hokeyi spor dalı Federasyon tarafından tescil edilmiş spor kulübünü,  
Tescil : Buz hokeyi ve in-line hokey müsabakalarına katılacak Spor Kulüplerine verilen onaylı 
belgenin kayıt işlemini, ifade eder. 
 
İKİNCİ BÖLÜM - KULÜP TESCİL İŞLEMLERİ  
 
Madde 5- Buz Hokeyi spor dalında faaliyette bulunacak Kulüplerin tescil ve vize işlemleri Federasyon 
tarafından yapılır.  
Madde 6- (1) Kulüplerin Buz Hokeyi spor dalında faaliyet gösterebilmeleri için, Federasyona tescil 
işlemi yaptırmaları ve her sezon vize yaptırmaları zorunludur. Sezonluk Kulüp tescil ve vize bedelleri, 
Federasyonca belirlenir ve sezon öncesi duyurulur. 
(2) Tescil ve vize işlemlerini yaptırdıkları halde, 2 sezon üst üste hiçbir kategoride faaliyetlere 
katılmayan kulüplerin tescil işlemi gerçekleştirilmez (Madde-13). 
(3) Kulüplerin bu Talimat hükümlerine göre kulüp tescili yaptırmaları zorunludur.  
(4) Kulüp tescil işlemlerinde bu Talimata ekli kulüp tescil formu doldurulur.  
 
 
 
 
 

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 

KULÜP VE SPORCU TESCİL, LİSANS, VİZE VE TRANSFER 

TALİMATI 

 

http://www.tdsf.gov.tr/tdsf/wp-content/uploads/2010/09/TDSF-KULÜP-VE-SPORCU-TESCİL-LISANS-VİZE-VE-TRANSFER-TALIMATI.doc
http://www.tdsf.gov.tr/tdsf/wp-content/uploads/2010/09/TDSF-KULÜP-VE-SPORCU-TESCİL-LISANS-VİZE-VE-TRANSFER-TALIMATI.doc


 

 

Kulüp isimleri, renk ve amblemleri 
Madde 7- (1) Kulüpler amaçlarına uygun olarak, 5253 sayılı Dernekler Yasası çerçevesinde 
istedikleri isim, renk ve amblemleri kullanabilirler.  
(2) 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, Federasyon tarafından yapılır. Tescil edildikleri veya isim değişikliği 
yaptıkları tarihten itibaren bir yıl geçmeden o sezon içinde isim değişikliği yapamazlar.  
 
Tescil edilecek kulüplerde aranan ölçütler  
Madde 8- Tescili yapılacak olan Spor Kulüplerine, bu Talimat uyarınca tescil için aşağıdaki ölçütler 
uygulanır. İlan edilen ölçütlere sahip olmayan, taahhütname ve istenen belgeleri süresinde vermeyen, 
Federasyonca belirlenecek tescil ücretini ödemeyen kulüplerin tescil işlemleri yapılmaz. Tescil edilen 
kulüpler, belirtilen ölçütlerin herhangi birini sonradan kaybeder ise, o kulübün tescili iptal edilir.  
 
Tescil işlemleri için kulüplerce hazırlanacak belgeler  
Madde 9- Dernekler mevzuatına göre Buz Hokeyi faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan 
derneklerin kulüp olarak tescilleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılır. Daha 
sonra Buz Hokeyi spor dalında faaliyete bulunmak üzere Federasyonca tescilleri yaptırılır. 
Federasyon tarafından tescili yapılacak olan kulüpler aşağıdaki belgeleri 1 dosya halinde 
hazırlayarak Federasyona teslim etmeleri gerekmektedir.  
 
Tescil yaptıracak olan tüm spor kulüplerinden aşağıda belgeler istenir:  
1-Tescil talebine dair yazısı (EK-1),  
2-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilmiş Kulüp Tescil Belgesi fotokopisi,  
3-Kulüp tescil bilgi formu ve taahhütname (EK-2), 
4-Kulüpte görev yapacak antrenörlerin diploma ve varsa antrenörlerle yapılan sözleşmenin fotokopisi, 
5-Kulüpte Yetkili kişilerin imza sirküsü, 
6-Kulüp tescil bedelini Federasyonun banka hesabına yatırdığına dair banka dekontu, 
 
Tescil işlemleri  
Madde 10- Kulüpler, Buz Hokeyi faaliyetlerine katılabilmeleri için tescil edilir. Buz Hokeyi ile ilgili tescil 
başvuruları Federasyonca incelenir. Yapılan inceleme sonucunda eksik olan belgeler tamamlattırılır.  
Gerekli belgelerin tamamlanması sonucunda Yönetim Kurulu kararı ile tescil edilir ve kulübe bir yazı 
ile tebliğ edilir.  
a) Yönetim Kurulunun kararından sonra tescil numarası verilerek tescil işlemi tamamlanır, Spor 
kulüpleri için tescil numarası "il kodu – 01"den başlayarak takip eden numaraların yazılması şeklinde 
verilir,  
b) Tescil edilen kulüpler Federasyonun resmi internet sitesindeki “Kulüplerimiz” bölümünde duyurulur.  
 
Kulüplerin isim, renk, ayırıcı işaret ve tüzük değişikliğinde yapılacak işlemler  
Madde 11- Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunca tescil edildikten sonra isim, renk veya tüzük 
değişikliği yapan kulüpler, aşağıda belirtilen belgeleri iki dosya halinde hazırlayarak Federasyona 
müracaat ederler.  
a) Spor dalı iptali veya ilavesi için gerekli belgeler:  
1) İptal veya ilaveye ilişkin kulüp yönetim kurulu kararı,  
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 edildikleri veya isim değişikliği yaptırdıkları tarihten itibaren bir yıllık süre geçmeden 
yeniden isim değişikliği yapamazlar.  
 



 

 

İli değişen kulüpler  
Madde 12- (1) Kulüplerin bulunduğu ilçe, kasaba ve köyün başka bir il’e bağlanması veya ilçenin il 
olması halinde, kulüplerin eski ildeki spor faaliyetleri ile ilgileri spor sezonunun bitimine kadar devam 
eder.  
(2) Kurum, kuruluş ve özel şirketlerin bünyesinde kurularak Federasyonca tescil edilen kulüplerin, 
bağlı oldukları kurum veya kuruluşun merkezlerinin başka bir ile nakledilmesi halinde, tüzüklerinde 
gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle kulüp merkezleri de yeni İle nakledilebilir.  
(3) Yukarıda sayılan haller dışında kulüplerin hiçbir surette nakilleri yapılamaz.  
 
Kulüplerin tescillerinin iptali  
Madde 13- (1) Federasyon tarafından tescilleri gerçekleştirilen spor kulüpleri, buz hokeyi spor 
dalında faaliyet göstermemeleri, taahhütname ve tüzüklerindeki hükümlere uymamaları veya 
tescillerinin iptalini gerektiren durumlarının tespit edilmesi durumunda, Federasyonca yazılı olarak 
uyarılır.  
(2) Uyarıya rağmen söz konusu eksikliklerin giderilmemesi halinde,  
a) Taahhüt ettikleri buz hokeyi spor dalında hiçbir kategorisinde arka arkaya iki sezon geçerli mazeret 
olmaksızın müsabakalara katılmayan kulüplerinin,  
b) Tescil işlemi sırasında verdikleri taahhütname ve tüzüklerindeki hükümlere uymayan, tescillerinin 
iptalini gerektiren durumları tespit edilen kulüplerin, kulüp tescillerinin iptali konusu Federasyon 
Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.  
(3) Genel kurul kararı ile feshedilen, kendiliğinden dağılmış sayılan veya mahkeme kararı ile 
feshedilen kulüplerin tescilleri iptal edilir.  
(4) Tescilleri iptal edilen kulüplerle ilgili olarak, bulunduğu İlin mülki idare amirliğine ve Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bilgi verilir.  
(5)  Tescilleri iptal edilen kulüpler bir sezon geçmeden, yeni tescil yaptıramazlar.  
 
Siyasi faaliyette bulunma yasağı  
Madde 14- Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunca Tescillerine izin verilen kulüpler her türlü 
toplantılarında ve tesislerinde siyasi faaliyette bulunamazlar. Siyasi partilerden maddi yardım 
alamazlar ve onlara maddi yardımda bulunamazlar. Aksine davranan kulüplerin tescilleri iptal edilir.  
 
Federasyon denetimi  
Madde 15- Federasyon, kulüpleri, ana statü ile ilgili mevzuat hükümlerine göre faaliyet yapıp 
yapmadıklarını, ilgili spor dallarında faaliyette bulunup bulunmadıklarını, yapılan ayni ve maddi 
yardımları spor kulübü amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının takibini ve denetimini yapabilir. 
Denetleme sonucuna göre, spor dalı ve kulüp tescili iptali dahil gerekli işlemleri yapar. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER  
 
Talimatta yer almayan konular  
Madde 16- Bu yönergede yer almayan konularda, Federasyon Yönetim Kurulu karar vermeye 
yetkilidir.  
 
Geçici madde 1:Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Federasyona tescil işlemlerini 
yaptırmayan kulüpler Federasyon faaliyetlerine katılamazlar. 
Geçici madde 2: Sporcu lisans, tescil, vize ve transferi ile ilgili hükümler yayınlanana kadar Spor 
Genel Müdürlüğü Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği geçerlidir. 
 
Yürürlük  
Madde 17- Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon internet sitesinde yayımlandığı tarihte 
yürürlüğe girer.  
 
Yürütme  
Madde 18- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı yürütür. 



 

 

 

EK-1 

 

……………………………………………… SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞI 

 

 

Sayı :             … / …. /2012 

Konu :  Kulüp Tescili ve Taahhütnamesi 

 

 

 

 

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA, 

 

…………………. İli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce tescilli olan kulübümüzün, Buz Hokeyi 

spor dalında faaliyette bulunabilmesi için, Federasyonunuzca Spor Kulübü Tescili’ nin ve 2012-2013 Sezonu 

vizesinin yapılması için gereğini arz ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kulüp Başkanı 

            Ad-Soyad 
            İmza-Mühür 

 

 

EKLER: 

1-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilmiş Kulüp Tescil Belgesi fotokopisi,  

2-Kulüp tescil bilgi formu ve taahhütname, 

3-Kulüpte görev yapacak antrenörlerin diploma ve varsa antrenörlerle yapılan sözleşmenin fotokopisi, 

4-Kulüpte Yetkili kişilerin imza sirküsü, 

5-Kulüp tescili vize bedeli 1.000-TL (Bin TL) Federasyonun banka hesabına yatırdığına dair banka dekontu, 

 

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Hesap Bilgileri 

T.C. Ziraat Bankası Bahçelievler Şubesi 

Şube Kodu: 626  Hesap No: 61126570 5001 

IBAN : TR87 0001 0006 2661 1265 7050 01



 

 

EK-2 

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 

2012-2013  SEZONU KULÜP TESCİL BİLGİ FORMU 

 
Kulübün Adı : ………………………………………………………………………………………. 
 
Kulüp İletişim Bilgileri: 

Adresi : …………………………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………………………………………… 

Tel No : ……………………………   Faks No: ……………………………… 

E-Posta: …………………………………………… 

 

 Kulüp Başkanı : ………………………………………………………. 

Tel No : ……………………………    

 Buz Hokeyi Branş Sorumlusu : …………………………………….. 

Tel No : ……………………………     

 Belgeli Kulüp Antrenörü : ……………………………………………….  Kademesi : .... 

Tel No : ……………………………     

 Belgeli Kulüp Antrenörü : ……………………………………………….  Kademesi : …. 

Tel No : …………………………… 

 

 

SPOR KULÜPLERİ BUZ HOKEYİ TESCİL TAAHHÜTNAMESİ 

 

Kulübümüzün tescil edilmesi halinde, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun Ana Statü,  kanun, tüzük, 

yönetmelik, yönerge, talimat, genelge, tebliğ ve emirlerine tamamen uyacağımızı, buz hokeyi spor dalında 

faaliyette bulunacağımızı, Federasyona karşı tüm mali vecibelerimizi yerine getireceğimizi, , Kulüp Tescil Bilgi 

Formunda belirttiğimiz adres, e-posta, telefon, faks numaralarımıza ya da Federasyonun internet sayfasında 

ilanen yapılan resmî tebligatları tebellüğ edilmiş olarak kabul edeceğimizi, bu konulara yönelik olarak Buz 

Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulunun vereceği her türlü karara aynen uyacağımızı, en az 1. kademe 

antrenör (çalıştırıcı) çalıştıracağımızı taahhüt eder, taahhütlerimize uymadığımız veya aykırı hareket ettiğimiz 

takdirde, kulübümüzün Federasyonca yapılan kulüp tescilinin iptal olunmasını kabul ederiz. 

 

 

 

         Kulüp Başkanı 
             Ad-Soyad 
            İmza-Mühür 
               Tarih 

 


