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 Amaç ve kapsam 

 Madde 1- (1) Bu talimatın amacı, Türkiye Binicilik Federasyonu faaliyetlerine katılan 

ve/veya katılacak kulüplerin faaliyetlere katılabilme yükümlülüklerine ilişkin ölçütler ile 

binicilik sporunda tescil olacak kulüpler/kuruluşlar ve tescilli kulüplerin/kuruluşların 

tescillerinin devamı ile Federasyona üye olmak isteyen binicilik tesislerine ilişkin uyması 

gereken usul ve esasları belirlemektir. 

 

 Dayanak  

 Madde 2- (1) Bu talimat, 29/03/2011 tarih, 6215 sayılı kanun ile değişen 3289 sayılı 

Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek 9. maddesi ile 1 

Ekim 2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de (mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe giren 

Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

 Madde 3- (1) Bu talimatta geçen: 

a) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı, 

b) Uluslararası Federasyon: (FEI) Dünya Binicilik Federasyonu’nu, 

 b) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğü’nü, 

 c) Genel Müdür: Spor Genel Müdürü’nü, 

 ç) Federasyon: Türkiye Binicilik Federasyonu’nu, 

 d) Federasyon Başkanı: Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı’nı, 

 e) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü’nü, 

 f) İl Müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü’nü, 

g) Kulüp: İl Müdürlüğüne tescili yapılmış Federasyon faaliyetlerine katılmak isteyen 

tüzel kişilikleri,  

ğ) Tesis: federasyon faaliyetlerine katılan veya katılmayan  binicilik sporunun 

yapıldığı yerleri, 

 h) Tescil: Bir kulübün veya kuruluşun binicilik faaliyetinde bulunabilmek için ve bir 

sporcunun da müsabakalara katılabilmesi için federasyonun ilan ettiği biniciliğe ilişkin 

uyulması gereken kurallara göre yaptıracağı kayıt işlemlerini,  

i) Vize: Bir kulübün veya kuruluşun binicilik faaliyetinde bulunabilmek için ve bir 

sporcunun da müsabakalara katılabilmesi için federasyonun ilan ettiği biniciliğe ilişkin 

uyulması gereken kurallara göre yaptıracağı kayıt işlemlerinin belli aralıklarla yenilenmesi 

işlemlerini, 

ı) Branş: Türkiye Binicilik Federasyonu’nun faaliyet alanlarında yer alan Engel 

Atlama, Pony, Atlı Dayanıklılık, At Terbiyesi, Konkur Komple ve diğer branşlarını, 

j) At: Her ırk ve yaştan pony (küçük at) dahil binek ve spor atlarını,   

 

Tescil ve Katılıma İlişkin Genel Şartlar 

Madde 4- (1) Kulüp tescilleri Spor İl Müdürlüklerince Federasyonun ölçütlerine 

uygun olması kaydı ile yapılır. Binicilik tescili yapılmayan kulüp ve kuruluşlar federasyon 

faaliyetine katılamazlar, faaliyet düzenleyemezler, eğitim veremezler. Talimata uymayan 

ve/veya talimata uymayı kabul etmeyen kulüpler federasyon faaliyetine katılamazlar. 

Sporcularının kulüp adına tescili, vizesi ve angajmanı yapılmaz.  

(2) Binicilik Kulübünün tescil edilebilmesi ve faaliyetine devam etmesi için aşağıdaki 

şartları haiz olmalıdır; 

a) Türkiye Binicilik Federasyonu Tesis Denetim ve Yeterlilik talimatına uygun tesiste 

faaliyet göstermek ve bunu taahhüt etmek, 

b) Tescil için İl Müdürlüğüne hazırlanan belgelerin birer nüshasının olduğu dosyayı 

federasyona teslim etmek, 
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c) Bünyesinde en az bir Ulusal 2. Kademe Antrenör bulundurmak veya bunlardan hizmet 

almak,  

d) Sporcu sağlığı için gerekli tedbirleri almış olmak, Kulüp bünyesinde ilk yardım için 

gerekli tüm malzemeleri bulundurmak, en yakın sağlık kuruluşunun iletişim bilgilerini 

üyelerine duyurmak, Tog (binicinin başını koruyan kask) takılmadan at binişine izin 

vermemek, 

e) Kulüpte bakılan tüm atların (yarışmaya girmeyen binek atları ve ponyler dahil) 

tescillerini yaptırmak, aşılarının eksiksiz olmasını sağlamak, 

f) Kulüp Bünyesindeki atların kötü muameleye maruz kalmamaları için gerekli önlemleri 

almak, yarışma sırasında olsun olmasın kulüp sınırları içinde atlara yapılacak kötü 

muamele hakkında federasyonun disiplin kovuşturmasına tabi olunacağını kabul ve 

taahhüt etmek, 

g) Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tescil ve yıllık vize bedelini 

ödemek, 

h) Federasyon kulüp kayıt formunu (EK-1) yetkililerce imzalanmış olarak teslim etmek, 

i) Bünyesinde kulüp adına lisanslı ve geçerli vizesi yapılmış 11 sporcu veya en az 3’ü 

pony binicisi olmak üzere 9 sporcu bulundurmak. Yeni tescil edilen kulüpler ile 

hâlihazırda bu şarta haiz olmayan kulüpler bir yıl içinde bu şartı yerine getireceğini 

kabul ve taahhüt etmelidir. Bu süre içinde bu şartı yerine getirmeyen kulüplere 

federasyon yönetim kurulunca ek süre verilebilir. Buna rağmen şart yerine 

getirilmezse federelik hakkı otomatik olarak kaybedilir. 

 

      Tesisler 

Madde 5- (1) Yarışmalara ve diğer federasyon faaliyetlerine katılma amacı olmayan 

ancak gerekli şartları yerine getiren rekreasyon amaçlı binicilik kuruluş ve tesislerine, at 

çiftliklerine talepleri halinde Federasyon denetlemesi sonucu üyelik belgesi verilebilir. 

Belgenin verilmesi ve devamı koşulları yönetim kurulunca belirlenir. 

 

Vize 

 Madde 7- (1) Kulüpler, federasyon faaliyetlerine katılabilmeleri ve faaliyetlerini 

devam ettirebilmeleri için her sezon tescillerini vizeletmek zorundadır. Branşlara katılım için 

de branş katılım şartlarını devam ettirmeleri zorundadır. Vizeler ile ilgili vize bedeli ve diğer 

hususlar federasyonca belirlenir ve ilan edilir. Kulüplerin vize işlemleri Federasyon Yönetim 

Kurulunca her yıl belirlenecek usule göre yapılır. 

 

Uygulama zamanı ve kapsamı 

Madde 8- (1) İşbu talimata ilişkin hükümler, talimatın yürürlüğe girdiği sezon içinde 

uygulanmaya başlanır.  

(2) Daha önce tescil edilmiş Kulüpler, talimatın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay 

içerisinde gerekli belgeleri federasyona teslim ederler ve vize ücretini takip eden yıl başında 

öderler. 

(3) Yeni tescil olacak kulüpler, talimatın yürürlüğe girmesi ile öngörülen şartlara göre 

tescil edilir ve branş katılım şartlarına tabi olur.  

 

 

Cezalı Vize ve İstisnai Durumlar 

 Madde 9- (1) Talimat kapsamında federasyonca ilan edilen zamanda vizesini 

yaptıramayan kulüpler, müracaat etmeleri halinde; federasyonca geçerli nedenlerle vize 

yapılmasının uygun görülmesi halinde ve yönetim kurulunca ilan edilen cezalı vize bedelini 

yatırmak kaydı ile vize edilebilirler.  
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(2) Yönetim Kurulu, kulübün cezalı vize edilmesi kararını almakta serbesttir. 

(3) Yönetim Kurulu, Kulüp tescil ve vizesine ilişkin şartları, Güvenlik, Bölgesel 

gelişim, tabana yayılma, kulüplere destek, Pozitif ayrımcılık, Sosyal Politika ve sorumluluk 

gereği istisnalar getirebilir ve bazı kulüpleri muaf tutabilir.   

   

Talimatta Yer Almayan Konular 

Madde 10- (1) Bu talimatta yer almayan konularda kararlar alınması, mevcut 

hususlarda değişiklik yapılması ve yorumlanması Federasyon Yönetim Kurulu yetkisindedir. 

 

Yürürlük 

Madde 11- (1) Bu Talimat, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından 09/02/2017 

tarihinde kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.   

 

Yürütme 

Madde 12- (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı 

yürütür.  

 

 

Ek-1 Kulüp Kayıt Formu 

Ek-2 Rekreasyon Amaçlı Kuruluş ve Tesisler Başvuru Dilekçesi 

Ek-3 Rekreasyon Amaçlı Kuruluş ve Tesisler Taahhütname 
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Kulübün yukarıda işaretlenen dallarda faaliyetlere katılması için, ilan edilen ilke kararlarına, Federasyon ile ilgili 

kanun, tüzük, talimat, yönerge, genelge ve tebliğlere uyulacağını, Türkiye Binicilik Federasyonu Tesis Denetim 

ve Yeterlilik talimatına uygun tesiste faaliyet gösterileceğini, Kulüp Bünyesindeki atların kötü muameleye maruz 

kalmamaları için gerekli önlemlerin alınacağını, yarışma sırasında olsun olmasın kulüp sınırları içinde atlara 

yapılacak kötü muamele hakkında federasyonun disiplin kovuşturmasına tabi olunacağını, Sporcu ve atlara 

ilişkin gerekli sağlık tedbirlerini alacağını, asgari istenilen sayıda lisanslı sporcuya sahip olunacağına, yukarıdaki 

bilgilerin doğru olduğunu Kişisel Verilerin Korunması Hakkına Kanun kapsamında bu verilerin 

kullanılabileceğini, kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

Kulüp ile her türlü tebliğ ve kurulacak iletişim yukarıdaki e—posta, faks, telefon ve adres ile 

yapılacaktır.  
 KULUP YETKİLİSİ  ……/…../ 20……                                                                                
  Ad-Soyad-İmza     
     Kulüp kaşesi  
Kulüp Tescil Belgeleri, Kulüp Antrenör Bilgileri, Lisanslı Sporcu Bilgileri                                                                  
* Formdaki bilgiler başvuru sahibi tarafından doldurulacak yasal temsilcileri tarafından imzalanacaktır.  
**Kulübün İl Müdürlüğüne vermiş olduğu tescile ilişkin belgelerin birer örneği formun ekine koyulacaktır.  
*** Kulüpte görevli antrenörlerin Tam Ad Soyadı, Antrenörlük Belge No'su, T.C. Kimlik Nosu sırayla yazılacak ve kulüp yetkilisi tarafından 
imzalanacaktır. 
****Lisanslı Sporcular listesinde Sporcuların; Tam ad soyadı, Lisans No'su, Branşı sırayla yazılacak ve kulüp yetkilisi tarafından 
imzalanacaktır. 
 

 (Ek-1)  
TBF KULÜP KAYIT FORMU  

 

 

KULÜBÜN TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜNYESİNDEKİ 
BRANŞLARDAKİ TESCİLLERİ 
ENGEL ATLAMA 

 
ATLI DAYANIKLILIK 
 
PONY 
 
KONKUR KOMPLE 
 
AT TERBİYESİ 
 
DİĞER  

KULÜP ADI ve TESCİL NO: 

İLİ: KULÜP GENEL SEKRETERİ: 

BİNİCİLİK  TESCİL TARİHİ: İLETİŞİM TEL NO(2): 

KULÜP BAŞKANI: E-POSTA ADRESİ: 

İLETİŞİM TEL NO(1): 
 
WEB ADRESİ: 
 

İLETİŞİM FAKS NO: 
 
İMZA / MÜHÜR: 
TARİH: ……./………/………..                                   

ADRES: ANTRENÖR: 

 
KULÜP YETKİLİSİ: 
 

SPORCU SAYISI: 
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Ek-2  Rekreasyon Amaçlı Kuruluş ve Tesisler Başvuru Dilekçesi 

     BAŞVURU DİLEKÇESİ 

 

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığı'na, 

.................................Adına Türkiye Binicilik Federasyonu Tescil Vize ve Katılım 

Talimatı’na uygun rekreatif amaçlı binicilik kuruluşu/tesisi olmak ve faaliyet göstermek 

istiyoruz/istiyorum. Dilekçenin ekinde başvuruya ilişkin istenen belgeler eksiksiz 

sunulmuştur.  

 

 Gereğini Arz ederiz/ederim. 

 

Ekler:  

                                                                                                            YETKİLİ                       

                  ……/…../ 20……                     

                    Ad-Soyad-İmza    

1- Başvuranın bilgileri 

a- Tüzel Kişilik Merkez Adresi:  

b- Varsa Şube Adresi: 

c- Tüzel Kişiliğin İrtibat Telefonu,  

d- Faks numarası,  

e-posta adresi,  

2. İmza Sirküleri 

3. Ticari bir tüzel kişilik için Ticaret Sicil No'su, Ticaret Sicil Kayıt bilgilerinin bir örneği, 

Vergi Levhasının bir örneği, Eğitim ve Öğretim Kurumları için spor eğitimi verdiğini belirten 

belge, Diğer tüzel kişilikler için tüzüklerinin bir örneği 

4. Yetkililerce imzalanmış ve onaylanmış Taahhütnamenin aslı(Ek-3) 

5- Üyelik başvur bedeli 
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Ek-3  

     TAAHHÜTNAME 

 Türkiye Binicilik Federasyonu Kulüp Tescil Vize ve Katılım Talimatnamesi 

kapsamında Rekreasyon amaçlı Binicilik Kuruluşu/Tesisi olmak ve binicilik faaliyetleri 

yapmak için İşbu taahhütnameyi imzalayarak;   

1. Yürüteceği her türlü Binicilik faaliyetleri ile ilgili olarak Federasyon, Uluslararası Binicilik 

Federasyonu (FEI) ve diğer spor ile ilgili mevzuat hükümlerine göre eksiksiz uygulayacağını, 

Ata fena muamele, Federasyonca ilan edilen veya bildirilen talimat, genelge ve diğer 

duyuruları ile bağlı olacağını, değişiklik halinde derhal ilgili değişikliği uygulayacağını 

2. Binicilik faaliyetlerinin her türlü düzenleme ve izin verme yetkisin, Federasyon’un 

yetkisinde olduğunu, federasyonun izin verdiği ve üyelik belgesi geçerli olduğu sürece 

faaliyet düzenleyebileceğini, 

3. Binicilik faaliyetlerinde bulunan atlar ve insanlar için her türlü sağlık tedbirini alacağını, 

sağlık hizmetlerini temin edileceğini, faaliyetleri boyunca ve de tesisinde oluşacak her türlü 

kazadan sorumluluğun kendisine ait olduğunu,  

4. Federasyon’un kendisine üyelik belgesi vermesinin faaliyette bulunduğu bölgede ve/veya 

bununla sınırlı olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sınırları dahilinde tek yetkililik hakkı 

vermediğini, Federasyon’un, şartları taşıması halinde, başka kurum ve kuruluşlara da üyelik 

belgesi verebileceğini, 

5. Bünyesinde faaliyetlere katılacakların kayıtlarını tutmayı,  

6. Üyelik belgesinden doğan hak ve alacaklarını Federasyon’un izni olmadan 3. Kişilere 

devretmeyeceğini, 

7. Kendisine yüklenmiş görev ve sorumlulukları, Federasyon’un izni olmadan 3. Kişilere 

devretmeyeceğini, 

8. Faaliyetlerde kullanılacak binicilik ekipmanlarının standarda uygun olduğunu, 

9. Federasyon tarafından kendisine yapılacak tebligatların başvuruda beyan ettiği adrese 

olacağını, adres değişikliğini en geç 5 iş günü içerisinde federasyona yazılı olarak 

bildireceğini, federasyonun e-posta ve faks yolu ile de bildirimlerde bulunabileceğini, 

10. Anlaşmazlık halinde, federasyona öncelikle karşılıklı görüşme talebinde bulunacağını, bu 

halde de çözüm olmazsa T.C. Anayasası Madde 59 ve 3289 Sayılı Kanun Kapsamında maddi 

anlaşmazlıklar hariç T.C. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’nun görevli ve yetkili 

olduğunu, 

11. Federasyonun üyelik için katılım payı ve vize bedeli talep edebileceğini, üyeliğe kabul 

edilmek ve devam edilmesini sağlamak için bu bedelleri ödemeyi,   
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12. Federasyona başvuruda vermiş olduğu belge ve bilgilerin tam ve doğru olduğunu, aykırılık 

halinde federasyonun üyeliği askıya alabileceğini veya iptal edebileceğini,  

13. Başvuru için vermiş olduğu katılım bedelini üyelik belgesini aldıktan sonra geri 

istemeyeceğini, Başvurunun reddedilmesi halinde sadece katılım bedelini geri talep 

edebileceğini, 

14. Federasyonun tesisleri ve üyeyi her zaman denetleyebileceğini, bu denetimlerde 

federasyon denetim elemanlarına yardımcı olmayı ve talep ettikleri bilgi ve belgeleri vermeyi,  

Kabul, beyan ve taahhüt ederim. ../../...... tarih 

 

      TÜZEL KİŞİLİĞİN TAM ADI ÜNVANI 

 

      YETKİLİ/YETKİLİLERİNİN ADI SOYADI 

 

      YETKİ/YETKİLİLERİN UNVANI 

 

        KAŞE  

        İMZA 

 

 

 


