
TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU
ONLİNE ÖDEME SİSTEMİ

Online Ödeme Sistemi kullanıcıların Federasyonumuza ait tüm ödemelerinin tek bir platform altında kredi kartı ile 
doğrudan yapabilmesini, havale veya posta çeki yöntemleri ile de başvurularını yapabilmesini sağlayın bir sistem-
dir.

Sistem, iki ana başlık altında çalışmaktadır.

Bunlardan birincisi “TURNUVA / ŞAMPİYONA ONLİNE ÖDEMELERİ”dir. Katılımcılar, Turnuva veya Şampiyona’ya 
ilişkin otel oda kayıtlarını, kalmayı talep ettikleri oda tipini, turnuva / şampiyona katılım bedellerini, katılacakları 
branş sayılarını, konaklama sürelerini, konaklama yapmadan katılım ücretlerini hatta talep ederlerse otele transfer 
ücretlerini dahi anında yapabileceklerdir. Böylelikle organizasyon sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmadan 
rahatlıkla otele giriş yapabileceklerdir.

Sisteme ilişkin ikinci kısım ise Federasyonumuz bünyesinde verilen hizmetlerin ücretlerinin doğrudan ve tek bir 
sayfa içerisinde ödenmesine olanak sağlayan kısımdır.

Başlıklar şeklinde ayrılan hizmet başlıklarına tıklayarak anında ilgili ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Tüm hizmet ödemelerini kredi kartı ödeme seçeneği ile anında gerçekleştirebilirsiniz. Kredi kart seçeneğini tercih 
etmeyecekler için havale veya posta çeki ile ödeme imkanı da sunulmuştur. Ancak web sitemizden yapmış 
olduğunuz havale veya posta çeki ile ödeme tercihiniz  ödemeyi yaptığınız anlamını taşımamaktadır. Ödemeyi 
banka veya posta çeki ile tamamladığınızda ve Federasyon hesabına geçtiğinde geçerlilik kazanacaktır.

Zamanında gerçekleşmeyen havale veya posta çeki ödemeleri konusunda Federasyonumuz web sitesi üzerinden 
yapmış olduğunuz işlemi iptal etme yetkisini sahiptir.



I- TURNUVA / ŞAMPİYONA ONLİNE ÖDEMELERİ

Federasyonumuz tarafından yapılan tüm turnuva, şapmpiyona ve organizasyonlara ilişkin;

Otel oda kaydı, oda tipi, turnuva / şampiyona katılım bedeli, katılacak branş sayısı, konaklama süresi, dış katılım 
ücreti ve  otele transfer ücretinin ödendiği ve otel katılım bilgilerinin yer aldığı bölümdür.

Bu kısım BİREYSEL KATILIM VE KULÜP KATILIMI olarak iki başlıktadır. Katılımcı bu tercihler ile giriş yapacaktır. 

BİREYSEL KATILIM

Bireysel katılım gerçekleştirecekler “BİREYSEL KATILIM” tercihleri sonrası yönlenecekleri sayfada ilgili kısımların 
tamamını hatasız ve eksiksiz doldurmakla yükümlüdürler.

TÜM BİLGİLERİNİZİ EKSİKSİZ VE DOĞRU GİRİNİZ

KONAKLAMA YAPMAK İSTEDİĞİNİZ ODA TİPİNİ SEÇİNİZ

İSTEDİĞİNİZ ODAYI İŞARETLEYEMİYORSANIZ O ODA
TİPİ TÜKENMİŞTİR. BAŞKA TERCİH YAPMAK ZORUNDASINIZ.

KONAKLAMA YAPMADAN KATILIM YAPACAKLARIN “DIŞ KATILIM ÜCRETİ”Nİ SEÇMESİ ZORUNLUDUR.

ÖDEME YÖNTEMİNİZİ SEÇİNİZ VE BİLGİLERİNİZİ KONTROL ETTİKTEN SONRA “DEVAM ET” BUTONUNA TIKLAYINIZ.

KATILACAĞINIZ BRANŞ SAYISINI SEÇİNİZ. 
ORGANİZASYONA MİSAFİR OLARAK KATILACAKLAR YA DA 
MÜSABAKADA HER HANGİ BİR BRANŞDA YER ALMAYACAKLAR 
“0- SIFIR” SEÇENEĞİNİ İŞARETLEYECEKLERDİR.



Oda tipi konaklama yapılacak tesisin kapasitesi ile sınırlıdır. Organizasyona ilişkin kaç oda kaldığını ilgili kısımın 
yanında göreceksiniz. Rezervasyon sayısını tamamlamış oda tipine tercih yapamayacaksınız.

Triplle Oda veya Double oda tipini seçtiğinizde odalara rastgele yerleştirileceksiniz.

Dış katılım tercihini seçenler oda tipini seçemeyeceklerdir. Otelde konaklama yapmaksızın gün boyu diğer 
hizmetlerden faydalanabileceklerdir.

Sistem T.C. Kimlik no sorgulama algoritması ile işlem yapmaktadır. “T.C. Kimlik No Hatalıdır” uyarısı alırsanız diğer 
bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir.

Ödeme Yönteminizi belirledikten sonra ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz. Kredi kartı ile yapılan ödemeler 
banka sayfasından gerçekleştirilecektir. Sistem sizin kredi kartı bilgilerinizi hiçbir şekilde görmemekte ve kaydetme-
mektedir. Banka onayı alındıktan sonra kaydınız / ödemeniz geçerli olacaktır.

Havale veya posta çeki ile ödeme tercihiniz ödemeyi yaptığınız anlamını taşımamaktadır. Ödemeyi banka veya 
posta çeki ile tamamladığınızda ve Federasyon hesabına geçtiğinde geçerlilik kazanacaktır. Federasyonumuz 
zamanında yapılmayan ödemeleri koşulsuz iptal etme yetkisine sahiptir.

Sistem minimum konaklama süresine göre hizmet vermektedir. Organizasyona ilişkin minimum konaklama süresi 
belirlenecektir ve katılımcıların bu sürenin altında kayıt yaptırmasına imkan vermeyecektir.

Ödeme yapmadan önce ilgili sayfadaki tüm bilgilerinizi tekrar gözden geçiriniz. Bilgi eksikliği veya hatalı bilgi 
girişinden dolayı ücret iadesi yapılmayacaktır. Katılımcı bilgilerin doğruluğunu onaylamış sayılacaktır.

Doğum tarihinizi GG.AA.YYYY şeklinde yazmanız gerekmektedir. Arada başka noktalama işareti kullanmayınız.

Tüm bilgileri doldurduktan ve tercihlerinizi yaptıktan sonra ödeme yönteminizi belirleyip “DEVAM ET” butonuna 
tıklayınız. Açılan sayfa ödeme miktarını size gösterecektir. KREDİ KARTI ile yapılan ödemeler bu aşamadan sonra 
Kart Ödeme Bilgi sayfasına yönlenecektir.

Havale / Posta Çeki ödemeleri ile ilgili hesap numaraları da bu sayfada size sunulmuştur.

Bilgi sayfasında bulunan  “Sözleşmeye buradan ulaşabilirsiniz. Sözleşmeyi okudum ve anladım. Kabul ediyorum.” 
bölümünü onaylamadan işleminiz ilerlemeyecektir. İlgili linkten sözleşmeyi görebilirsiniz.

Havale / Posta Çeki ödeme seçeneğini seçtiğinizde;

DEVAM ET butonuna tıkladığınızda “Bilgileriniz Kaydedilmiştir. Ödemeniz gerçekleştiğinde katılımınız gerçekleştiri-
lecektir.” mesajını alacaksınız. Ödemenizi gerçekleştirdiğinizde Federasyonumuz ilgili incelemeyi yapıp, ödediğiniz 
miktarı sistemde tercih ettiğiniz şartlarda gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edip, onay veya iptal edecektir.

Havale/Eft ve Posta Çeki hesaba işleme süreci bankaların belirlediği yasal süreç içerisinde gerçekleşecektir. Bu 
ödeme yöntemi ile kayıtlarınız kesin kayıt değildir. Ödemeniz gerçekleşince ilgili kortrolden sonra kesinleşecektir.

Banka veya posta çeki ödeme dekontunu saklamak ve gerektiğinde ibraz etmekle yükümlüsünüzdür.

Kredi kartı seçeneği ödemeniz ise, bankanızın ödemeyi kabul etmesi ile sisteme yüklenecektir. Hızlı kayıt yaptır-
mak için Kredi Kartı ödeme seçeneğini kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓



KULÜP KATILIMI

Kulüp Katılımı gerçekleştirecekler “KULÜP KATILIMI” tercihleri sonrası yönlenecekleri sayfada ilgili kısımların 
tamamını hatasız ve eksiksiz doldurmakla yükümlüdürler.

TÜM BİLGİLERİ EKSİKSİZ VE DOĞRU GİRİNİZ

İL SEÇİNİZ KULÜP ADINIZI GİRİNİZ TAM KATILIMCI SAYINIZI GİRİNİZ

KONAKLAMA YAPMADAN KATILIM YAPACAKLARIN “DIŞ KATILIM ÜCRETİ”Nİ SEÇMESİ ZORUNLUDUR.

ÖDEME YÖNTEMİNİZİ SEÇİNİZ VE BİLGİLERİNİZİ KONTROL ETTİKTEN SONRA 
“DEVAM ET” BUTONUNA TIKLAYINIZ.

KATILIMCILARINIZIN BRANŞ SAYISINI SEÇİNİZ. 
ORGANİZASYONA MİSAFİR OLARAK KATILACAKLAR YA DA MÜSABAKADA HER HANGİ BİR BRANŞDA 
YER ALMAYACAKLAR “0- SIFIR” SEÇENEĞİNİ İŞARETLEYECEKLERDİR.

TÜM KATILIMCILARINIZIN TERCİH EDECEĞİ ODA TİPİNİ VE ADEDİNİ SEÇİNİZ.
TERCİH YAPMADAN ÖNCE KATILIMCILARINIZIN ODA SEÇİMİNİ BELİRLEMEK ZORUNDASINIZ.
KATILIMCILARINIZIN TERCİHİNE GÖRE BİRDEN FAZLA ODA TİPİ SEÇEBİLİRSİNİZ.
ODA TİPİ TERCİHİNİZ KATILIMCI SAYINIZLA ÖRTÜŞMEK ZORUNDADIR.
İSTEDİĞİNİZ ODAYI İŞARETLEYEMİYORSANIZ O ODA TİPİ TÜKENMİŞTİR. BAŞKA TERCİH YAPMAK ZORUNDASINIZ.

ORGANİZASYONLARDA MİNİMUM KONAKLAMA SÜRESİ VARDIR

İSTERSENİZ OTELE TRANSFER TERCİHİ YAPABİLİRSİNİZ. MİNİMUM TRANSFER KISITLAMASI VARDIR.



Oda tipi konaklama yapılacak tesisin kapasitesi ile sınırlıdır. Organizasyona ilişkin kaç oda kaldığını ilgili kısımın 
yanında göreceksiniz. Rezervasyon sayısını tamamlamış oda tipine tercih yapamayacaksınız.

Triplle Oda veya Double oda tipini seçtiğinizde odalara rastgele yerleştirileceksiniz.

Dış katılım tercihini seçenler oda tipini seçemeyeceklerdir. Otelde konaklama yapmaksızın gün boyu diğer 
hizmetlerden faydalanabileceklerdir.

Sistem T.C. Kimlik no sorgulama algoritması ile işlem yapmaktadır. “T.C. Kimlik No Hatalıdır” uyarısı alırsanız diğer 
bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir.

Ödeme Yönteminizi belirledikten sonra ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz. Kredi kartı ile yapılan ödemeler 
banka sayfasından gerçekleştirilecektir. Sistem sizin kredi kartı bilgilerinizi hiçbir şekilde görmemekte ve kaydetme-
mektedir. Banka onayı alındıktan sonra kaydınız / ödemeniz geçerli olacaktır.

Havale veya posta çeki ile ödeme tercihiniz ödemeyi yaptığınız anlamını taşımamaktadır. Ödemeyi banka veya 
posta çeki ile tamamladığınızda ve Federasyon hesabına geçtiğinde geçerlilik kazanacaktır. Federasyonumuz 
zamanında yapılmayan ödemeleri koşulsuz iptal etme yetkisine sahiptir.

Sistem minimum konaklama süresine göre hizmet vermektedir. Organizasyona ilişkin minimum konaklama süresi 
belirlenecektir ve katılımcıların bu sürenin altında kayıt yaptırmasına imkan vermeyecektir.

Ödeme yapmadan önce ilgili sayfadaki tüm bilgilerinizi tekrar gözden geçiriniz. Bilgi eksikliği veya hatalı bilgi 
girişinden dolayı ücret iadesi yapılmayacaktır. Katılımcı bilgilerin doğruluğunu onaylamış sayılacaktır.

Doğum tarihinizi GG.AA.YYYY şeklinde yazmanız gerekmektedir. Arada başka noktalama işareti kullanmayınız.

Tüm bilgileri doldurduktan ve tercihlerinizi yaptıktan sonra ödeme yönteminizi belirleyip “DEVAM ET” butonuna 
tıklayınız. Açılan sayfa ödeme miktarını size gösterecektir. KREDİ KARTI ile yapılan ödemeler bu aşamadan sonra 
Kart Ödeme Bilgi sayfasına yönlenecektir.

KULÜP KATILIMI

Kulüp Katılımı gerçekleştirecekler “KULÜP KATILIMI” tercihleri sonrası yönlenecekleri sayfada ilgili kısımların 
tamamını hatasız ve eksiksiz doldurmakla yükümlüdürler.

TÜM BİLGİLERİ EKSİKSİZ VE DOĞRU GİRİNİZ

DAHA HIZLI KAYIT YAPMAK İÇİN HANGİ KATILIMCININ HANGİ ODA TİPİNİ TERCİH ETTİĞİNİ

VE KATILIM SÜRESİ / BRANŞ SAYISI TERCİHLERİNİ ÖNCEDEN BELİRLEYİNİZ.

TÜM BİLGİLERİ EKSİKSİZ VE DOĞRU GİRİNİZ

Bilgi sayfasında bulunan  “Sözleşmeye buradan ulaşabilirsiniz. Sözleşmeyi okudum ve anladım. Kabul ediyorum.” bölümünü 

onaylamadan işleminiz ilerlemeyecektir. İlgili linkten sözleşmeyi görebilirsiniz.

Tüm kontrolleri yapıp DEVAM ET butonuna tıklayınız

Havale / Posta Çeki ödeme seçeneğini seçtiğinizde;

DEVAM ET butonuna tıkladığınızda “KAYDINIZ SİSTEME ALINMIŞTIR, ÖDEME YAPTIĞINIZ TAKDİRDE AKTİF EDİLECEKTİR” 

mesajını alacaksınız. Ödemenizi gerçekleştirdiğinizde Federasyonumuz ilgili incelemeyi yapıp, ödediğiniz miktarı sistemde 

tercih ettiğiniz şartlarda gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edip, onay veya iptal edecektir.

Havale/Eft ve Posta Çeki hesaba işleme süreci bankaların belirlediği yasal süreç içerisinde gerçekleşecektir. Bu ödeme 

yöntemi ile kayıtlarınız kesin kayıt değildir. Ödemeniz gerçekleşince ilgili kortrolden sonra kesinleşecektir.

Banka veya posta çeki ödeme dekontunu saklamak ve gerektiğinde ibraz etmekle yükümlüsünüzdür.

Kredi kartı seçeneği ödemeniz ise, bankanızın ödemeyi kabul etmesi ile sisteme yüklenecektir. Hızlı kayıt yaptırmak için Kredi 

Kartı ödeme seçeneğini kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

✓ ✓

✓

✓
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✓



TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU
ONLİNE ÖDEME SİSTEMİ

Federasyonumuz bünyesinde verilen hizmetlerin ücretlerinin doğrudan ve tek bir sayfa içerisinde ödenmesine 
yapmış olduğumuz düzenleme ile artık mümkündür. Bir çok başlıkta hizmete ilişkin ödemelerinizi kredi kartı ile 
anında ödeyebileceksiniz. Kredi Kartı kullanmayacaklar için yine Havale ve Posta Çeki ödeme tercihi eklenmiştir.

SPORCULAR İLE İLGİLİ ÖDEMELER

ANTRENÖRLER / MENAJERLER İLE İLGİLİ ÖDEMELER

HAKEMLER İLE İLGİLİ ÖDEMELER

DAN SINAVLARI ÖDEMELERİ

SPOR SALONLARI YETERLİLİK BELGESİ ÖDEMELERİ

DİĞER ÖDEMELER

Şeklinde kategoriler ile ödemeleriniz gruplandırılmıştır.

Ödeme yapacağınız işlemin yanında bulunan DEVAM ET butonuna tıkladığınızda açılan sayfada gerekli bilgileri 
doldurmanız istenmektedir.

TÜM BİLGİLERİNİZİ EKSİKSİZ VE DOĞRU GİRİNİZ

ÖDEME YÖNTEMİNİZİ SEÇİNİZ

ÖDEME YÖNTEMİNİZİ SEÇİNİZ VE BİLGİLERİNİZİ KONTROL ETTİKTEN SONRA “DEVAM ET” BUTONUNA TIKLAYINIZ.

Bilgi sayfasında bulunan  “Sözleşmeye buradan ulaşabilirsiniz. Sözleşmeyi okudum ve anladım. Kabul 

ediyorum.” bölümünü onaylamadan işleminiz ilerlemeyecektir. İlgili linkten sözleşmeyi görebilirsiniz.

Tüm kontrolleri yapıp DEVAM ET butonuna tıklayınız

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

BİREYSEL ÖDEME



KUŞAK SINAVLARI kulüp ödemeleri şeklinde gerçekleştirilmektedir. Nasıl ödeme yapacağınız aşağıda 

gösterilmiştir

İL SEÇİNİZ

KULÜP İSMİNİ YAZINIZ

KAÇ SPORCUNUN KUŞAK SINAVINA GİRECEĞİNİ BİLDİRİNİZ

KUŞAK SINAVI DÖNEMİNİ SEÇİNİZ

YETKİLİ İLETİŞİM NUMARASINI GİRİNİZ

ÖDEME YÖNTEMİNİZİ SEÇİNİZ

ÖDEME YÖNTEMİNİZİ SEÇİNİZ VE BİLGİLERİNİZİ KONTROL ETTİKTEN SONRA “DEVAM ET” BUTONUNA TIKLAYINIZ.

✓

✓

KULÜP ÖDEME



Listede olmayan tüm ödemeleri DİĞER ÖDEMELER başlığı altında ödeme açıklaması ve ücret bilgisini girerek 
gerçekleştirebilirsiniz.

ÖDEME YAPACAĞINIZ İŞLEMİN ADINI GİRİNİZ

ÖDEME TUTARINI GİRİNİZ

EKSİKSİZ GİRİNİZ (Sicil No zorunlu değildir)

ÖDEME YÖNTEMİNİZİ SEÇİNİZ

BİLGİLERİNİZİ KONTROL ETTİKTEN SONRA “DEVAM ET” BUTONUNA TIKLAYINIZ.

DİĞER ÖDEMELER


