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Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığıııdan:

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU
ÖZEL SPOR SALONLARı TALİMATI

Bİ RİNCi BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Talimatın amacı, Türkiye 130ks Federasyonu spor clalını ve spor donanımlarını, hangi ad
altında olursa olsun bünyesinde bulunduran salonlar ile spor merkezlerini en etkili şekilde sisteme
sokulması için, gerçek veya tüzel k işi lerce spor tesisleri ni II kurul ması ve işleti imesi ile i19iii usul ve
esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Talimat; boks spor dalıııı ve spor donanımlarını, hangi ad altında olursa olsun bünyesinde
bulunduran gerçek veya tüzel kişilerce işletilecek salonlar ile spor merkezlerinin uyacakları kuralları ve
bunların denetimi ile ilgili yöntem ve ilkeleri kapsar.

Dayanak
Madde 3- -Bu Talimat 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunun Ek 9uncu
maddesi, 19107120 J2 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürıirliiğü giren Bağımsız
Spor Federasyonlarımn Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 6/(i) maddesi, 1).10.1999
tarihli ve 23847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürıirlüğü giren Özel Beden Eğitimi ve Spor
Tesisleri Yönetmeliği ile OL Ekim20J4 tarihli ve 29136 (mükerrer) sayılı Resmi Ciazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Türkiye Boks Federasyonu Ana Statüsü'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
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Madde 4 - Bu Talimatta geçen:
Genel Müdürlük : Spor Hizmetleri eenel Müdürlüğünıi,
Federasyon : Türkiye 130ks Federasyonunu.
Federasyon Başkanı : Türkiye 130ks Federasyonu Başkanını,
Yönetim Kurulu Türk"iye Boks Federasyonu Yönetim Kurulunu.
Disiplin Kurulu Türkiye Boks Federasyonu Disiplin Kurulunu,
İl Müdürlüğü Ciençlik ve Spor ii !Vlüdürlüğünü,
İl Temsilcisi Türkiye Boks Federasyonu ii Temsilcisini,
Spor Dalı : Federasyon bünyesinde yer alan spor dal,nı,
Özel Spor Salonu : Gerçek veya tüzel kişileri,
Antrenör :Federasyonca düzenlenen antrenör eğitim programını tamamlayarak Federasyon
onaylı antrenör belgesi alan her kademedeki öğretici, çalıştırıcı veya eğitmeni,
Sporcu : Açık spor alanlarında ve spor salonlarında her türlü egzersiz uygulamalarına
katılacak olan her yaştaki kişiyi.
Yeterlilik Belgesi : Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği ve bu talimata dayalı olarak
verilen yeterlilik belgesini,
Yönetmelik : Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğini irade eder
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İKiNCi BÖLÜM
Tcmrl ill{clcr

Tesisin Boyutlan:
Madde - 5
Spor dalları ile ilgili sportif çalışmaların yapılacağı tesislerin boyutları ve nitelikleri r:ederasyonca

aşağıda belirlenen asgari ölçülerde olması zorunludur.
5.1. Ringin kurulacağı alan en az: 251112,
s.2.Çeşitli boyda torbaların ~sılacağı alan en az:25m2.
s.3.80y aynalarının duvara monte edilerek, karşısında yapılacak çalışmalar için en az 25m2,
sA.Ağırlık ve güç geliştirme çalışmaları için cn az 25m2.
s.S.Toplam çalışma alanı en az ı00m2.
s.6.Tavan yüksekliği en az 2.50 m. olmalıdır.

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisinin Niteliklcı'i:
Madde - 6 Tesislerin aşağıda belirtilen şartları taşıması zonınludur.
6.1. Kullanım alanı en az 8 m2 olan bir soyunımı odası, erkek ve bayan sporcuların birlikte çalışacağı

tesislerde en az iki soyunma odası, spor yapanlar yetecek kadar soyunma dolabı ve askılık, odaların
aydınlatma ve havalandırma sisteminin bulunması, hijyenik şartlar taşıması, çalışma alanın sporcu
sayısına göre seviyede olması ve ısısının 18 santigrat derecenin altına düşmemesi,
6.2. ihtiyaca yetecek büyük Ilik te ibadethane, kullanım alanı 15 m2 den az olmamak üzere dinlenme veya
bekleme salonunun bulunması, zemini halılleks, parke veyahut benzeri maddelerle kaplı olması,
6.3. Havalandırmanın veterli düzevde olması. veterli havalandırması olmavan bodnım konuımındaki
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yerlerde işletilecek salonlarda; mutlaka aspinııör veya 1~\I1tipi havalandırma, donanımının olması,
6.4. Spor salonunun bütün birimlerinin genel sağlığa uygun koşullar taşıması. zemininin tahta cinsinden
parke.laminant ve/veyahut tatami benzeri maddelerle kaplanmış olması.
6.5. Çalışma sırasll1da fiziki darbeleri önlemek için çalışma alanında tehlike arz eden, kenarları keskin
veya sivri uçlu maddelere karşı tehlikeyi ortadan kaldıracak veya halifldecek yumuşak malzemelerle
kaplanmış olması,
6.6. Salonda yangın ve tabii afetlere karşı yangın söndürme ve benzeri aletlerin hazır bulundurulması ve
3 kattan daha yüksek katlarda kurulacak salonlarda yangın merdiveninin zorunlu olması,
6.7. Gürültü çevre kirliliği vb. nedenlerle üçüncü kişileri rahatsız etmeıneye yönelik tedbirlerin alınmış
olması.
6.8 Genel sağlığa aykırı şartlar taşımaması,
6.9. Tesiste yararlanacak kişilerin can güvenliğine tedbirlerin alınması,
6.10. Sporcu sayısına göre yeterli miktarda eldiven, kask, atlama ipi. sağlık topu, dambıl ve benzeri
malzemeler olmalıdır.
6. ıl.Her yıl Dünya Anti-Doping Ajansı tarafından ilan edilen Yasaklı Maddeler Listesinin ve dopingin
zararlarına yönelik eğitici afişler en az 50x70 clll ebadında olmalı ve tesisten yararlanacakların
görebilecekleri şekilde asılmış olması,
6.12.Engeııilerin faydalanacağı spor tesislerinde fiziki ortamın sağlanması ve engelIilere uygun spor
aletlerinin bulundurulması sağlanacaktır.

Antrenör Çalıştırma Zorunluluğu ve Antrenörlerinin Yıllık Vizeleri
lVladde - 7 ..<:~:-:::~-::-..•..../..... ,." ........•.
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7.2: İşverenle antrenör arasında yapılan sözleşmeler en az i yıllık olarak yapılır ve süre sonunda
yeni leni r.
7.3. Antrenörleri rı belgesi, salonda herkesi n görebi leceği yere asılı r.
7.4. Yıl içinde; sözleşmeli antrenörü ile herhangi bir nedenle sözleşmesini bitiren spor salonları, 15 gün
içerisinde yeni antrenörle sözleşme imzalamak ve bu sözleşmenin bir örneğini Federasyona bildirmek
zorundadır.
7.5. Spor salonları veya spor merkezleri bünyelerinde çalışacak antrenör1crin Antrenör Talimatındaki
koşulları taşıması zorunludur.
7.6. Antrenör Talimatıııdaki kural ve koşullara aykırı antrenör çalıştıran işyerlerinin Yeterlilik Belgeleri
geçersiz kılınarak, antrenörleri Disiplin Kuruluna verilir.
7.7. Antrenörler; ikiden fazla spor salonuyla sözleşme yapamazlar.
7.8. Tesisin açık bulunduğu saatlerde en az bir antrenör veya çalıştırıcı tesiste bulunmak zorundadır.
Antrenör sayısı tesisin kapasitesine ve tesisten yararlanan sporcu sayısına göre belirlenir. Antrenör
Talimatımı ve diğer ilgili talimatlara uygun olarak görevini aksatmadan yapmak zorundadırlar.
Çalışmalarını kurallara uygun olarak yapmayan antrenörler. Disiplin Kuruluna verilirler.
7.9. Antrenörler vize seminerine katılarak ilgili yıl vizesini yaptırmak ve her yıl sezon öncesinde
Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenen antrenör vİze ücretini Federasyon Hesabına yatırmak
zorundadır. İki yıl üst üste vize yaptırıııayan antrenörlerin Antrenör Lisansları Federasyon Yönetim
Kurulu kararı ile iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşİtlİ İIkeler

Yeterlilik Belgesi

Madde 8- Boks spor dalında çalışma yapabilmek için açılan tüm özel spor salonları Federasyondan
Yeterlilik Belgesi ., almak zorundadırlar.

Gcı'\~el{ ve Tüzel Kişilerdcn Ydedilik Belgesi için istenccck Belgeleı'
Madde - 9

9.1. Yeterlilik Belgesi Başvuru Forımı (Ek - i):
9.2. Kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ve bir adet vesikalık fotoğraf;
9.3. Tesİs sahibi veya vekillet edecek olan tesis sorumlusunun açık adresi
9.4. Yeterlilik Belgesi ücreti ile antrenör vize ücretlerinin Fedcrasyonun ilgili banka hesabına
yatırıldığına dair banka dekontları.
9.5. Antrenörlük belgeleri,
9.6. Vizesi yapılmış Antrenörlerle yapılan en az bir yıllık sözleşme (Ek - 2).
9.7. Antrenörlerin yerleşim yeri (ikametgah) belgesi,
9.8. Spor salonunun onaylı 1 / i00 ölçekli planı,
9.9. Gerçek kişilerin kayıtlı oldukları odadan aldıkları belgesi,
9.10. Tesis sahibi veya vekalet edecek olan tesis sorumlusunun adli sicil beyanı,
Tesis açmak için başvuruda bulunan kişilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, 2 yıldan fazla ağır

hapis veya hapis veyahut Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zİmmet, ihtilas. irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma. dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyet kıncı suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza
almamış olması veya genel adap ve aile düzenine karşı işlenen su.çlard4.J1 dolayı hükürnlü bulunmaması
Şarttır. {t~ ,\.S ~ ' "":',' . '. ".
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9.1i.Tesis açmak isteyen tüzel kişilerin şirket ise unvanı ve ticaret sicilnumarasl, dernek !iizüğü veya
vakıfsenedinin yayınlandığı gazetenin bir nüshası.
Tesis sorumlusu veya vekalet edecek olan tesis amirinin bu \'önetmeliğin 9 uncu ınaddesinin
iO.fıkrasında yazılı şartlara haiz olması gerekir.
Belgelcr; en az 2'şer adet olarak düzenlenir.

Yeterlilik Belgesi Alına Başvuı'u Süresi ve Yctel"lilik Bclgı'sinin Vel'ilmesi
Madde-lO
10.1. Yeterlilik belgesi alacak özel spor salonları, yönetmelik uyarınca tesis açmak için istenen belgeleri
hazırlayarak, federasyon Başkanlığına müracaat eder.
ıo.2. İşletmeci Federasyon Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen yeterlilik belgesi ücretini Federasyon
hesabına yatırır ve ödemeye ilişkin belgeyi Federasyona ibraz eder.
ıo.3. Federasyon belgelere ve yapıl<ıcak denct leme sonucl! nda tut ulacak tutanağa ist inaden ycterl iiik
belgesini tanzim eder.

Yeterlilik Belgesinin İptali ve idari Para Cezası
Madde II -federasyon tarafindan yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin ımıkul süre içerisinde
giderilmemesi durumunda, tesise o yıl için geçerli olan yeterlilik belgesi ücretinin ılı 'ü tutarında idari
para cezası verilir. Bir yıl içerisinde iki def~ı idari para cezası verilen tesiste üçüncü defa yapılacak
denetimde ceza gerektirecek hususlar tespit edildiğinde tesisin yeterlilik belgesi iptal edilir.

Yeterlilik Belgesi Ücretinin Miktarı
Madde 12- Bu talimat kapsamında Federasyon tarafındm) belirlenen yeterlilik belgesi ve vize ücretinin
miktarı, Genel Müdürlüğün Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri için belirlediği tescil ve vize
ücretinden fazla olamaz.

Dcnetleme Görevlilcı'i
Madde 13- Spor salonu veya spor merkezlerinin denetlenmesi için Federasyon Başkanlığının onayı ile
boks branşında uzman en az 3 kişiden oluşan Denetleme Birimi kurulur.

Dem~tim
Madde - 14
14.1. Özel spor salonları, Federasyonca öngörülen ölçü vc esaslara uygun olup olmadıkları,
Yönetmelikte araııılan şartları taşıyıp taşımadıkları, bu Talimatta belirtilen esaslara uyup uymadıkları
genel ahlak kurallarına, ilgili spor d<ılının amacına ve kurallarına uygun faaliyet yapıp yapmadıkları
konusunda, Genel ıvlüdürlük, Federasyon ve ii fv1iidürlüğül1ün ilgili birimlerince her zaman
denetlenebilir.
14.2. Spor Salonu - spor merkezi sahibi \'eya yetkilisi; denetleme anmda denetleme görevlilerine
yardımcı olmak zorundadır.

Sağlık KunlHarı
Madde -15
15.1. Spor salonunda çalışmalar devam ettiği sürece oluşabilecek yaralanmalarda ilk yardım için ilk
yardım dolabı bulundurulur ve Spor salonunda çalışanların görebileceği bir yere asılır.
15.2. Spor salonuna katılan kişiler. spor çalışmalarına kabullerinden önce, spor yapmalarında sağlıkla
ilgili bir sorununun olmadığını yazılı olarak beyan eder.
15.3. işle~15ç1;S;L2Pk:~ı1arın hcl' yıl; sağlıkla ilgili beyanı yeniler,
i5.4:I~s ••...i.k~/~ği ve sağlığı konusunda gerekli tedbirleri alıL Ayrıca bir sağlık kuruluşuyla
bağıaiIt~rçc,(v.~~'t.}f:j}1P',~I~
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Spo'ı' Salonu Kayıt Defteri
Madde 16- Spor salonu; salonlarında spor yapacak olanların fotoğraflarının, kimlik bilgilerinin.
adreslerinin ve spor beceri bilgilerinin yer aldığı kayıt defteri tuımak zorundadırlar.

Spor Salonunun Amaç Dışında Kullanılması
Madde] 7 - Spor salonu, açılış izninde belirtilen amacının ve spor dallarının dışında hiç bir şekilde
kullanılamaz. Spor salonu; açılış izninde belirtilen spor dalları ve amacı dışında kullanıldığı durumda
salon işletmecisi Disiplin Kuruluna sevk edilir ve konu ilgili mercilere bildirilir.

Y~ırrşma Düzenleme
Madde IS - Spor salonu veya spor merkezlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek
yarışmalardan Federasyondan izin alınması zorunludur.

Sp()n~ulardan Alınacak Ödentileı' ve Çalışanlann Sosyal Haklan
Madde 19- Spor dalında ça1Jşan sporculardan alınacak ödenti tutarlarında herhangi bir sınırlama yoktur.
Sporculardan alınacak ödenti tutarları; rahatça okunabilecek ölçcktc olmalı ve Spor salonunun
görülebilecek bir yerine asılmalıdır. Spor salonunda görevli olarak çalışanların her türlü maaş, vergi ve
sigorta ödenıilerinin karşılanması, spor salonu sahibinin sonımluluğundadır.

Spoı' Salonunun Devı'j
Madde 20 - Spor salonunun bir başka kişiye devredilmesinde; devir alacak kişi ve kuruluşlardan bu
Talimatta belirtilen belgeler istenir ve tlim ödentiler yeniden alınır. Bu Wr devir işlemlerinde önceki
Yeterlilik Belgesi geçersiz olur. Yeni Yeterlilik Belgesi: devir alan kişinin adına düzenlenir.

DÖI~DÜNCÜBÖLÜM
Son ilkeler

Geçici Madde
Madde 21- Bu Talimat yürürlüğe girmeden önce çalışmasına izin verilmiş olan spor salonu veya spor
merkezleri; yürürlük tarihinden başlayarak. G ay içinde bu Talimatta öngörülen koşulları yerinc getirmek
zorundadır. Aksi yönde davrananlara; 12. iVladde ilkeleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 22- Bu talimat; Spor Hizmetleri Genel f"v1üdi.irlüğiive Federasyon Başkanlığımızın internet
sayfasında yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Talimatta Yer Almayan Konulaı"
Madde 23- Bu Talimatta yer almayan konularda; Özel Bedcn Eğitimi vc Spor Tesisleri Yönetmeliği
hükümleri uygulanır. Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmamak
kaydı ilc Federasyon Yönetim Kurulu da karar alabilir.

Yüı'ütme
Madde 24- BL\<Ealj:ınat hükümlerinİ, Fcderasvon Başkanı vürütür., .:;,;,......"0 . ~--;~~~_'-
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TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU BAŞKANLI(;I

ÖZEL SPOR SALONLARı
YETERLiLiK BELGESi BAŞVURU FORMU

EK - J

SPOR DAlı BOKS

ili i
i

TESİsİN ADI i
i

i
Yetkili veya Sorumlu

TicARİ Kişiye Ait Fotoğruf
üNVANı i (tel zınıba

- , kullanmayınız,

i
mühürlemeyiniz)

ADRESi i
ii~ ._-

ELEKTRONİK POSTA ADRESi @
TELEFONU

YETKILISININ VEYA
SORUMLUSUNUN ADI- SOY ADI
T.C. KiMLİK NUMARASı .-0._-- ,------- ------~.._--_ .._--

ADRESi

-
EV TELEFONU - ._--- ---
iŞ TELEFONU

GSM TELEFONU
ELEKTRONİK POSTA ADRESi @

YUKARıDA AÇIK BiLGiLERi YER ALAN iŞLETMEMiziN YILLIK DENETLENMESiNiN YAPıLMASıNı
VE YETKi BELGESiNiN TARAFIMIZA GÖNDERiLMESiNi ARZ EDERiM.

YETKiLi VEYASORUMLU KişiNiN

iMZASI
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EK-2

ANTRENÖR SÖZLEŞMESi

iş bu sözleşme ile Tesis ile arasında aşağıdaki şartlarda Antrenör Hizmet
Sözleşmesi yapılmıştır.

TESİs

I. Ünvanı

2. ili veya ilçesi

3. Tebligat:

ANTRENÖR
4. Adı Soyadı

5. Antrenörlük belge no

6. Federasyon tescil no

7. Kademe

8. Doğum yeri

9. Doğum tarihi

ıO. Tebligat yapılacak daimi adres

1ı. Nüfusa kayıtlı olduğu yer

ı2. Tesisteki görev tanımı

ı3. Bir önceki tesis

14. Sözleşmenin başlangıç tarihi

i5. Sözleşmenin bitiş tarihi

16. Aylık ücret (Brüt/Net)

i 7. Antrenör Çalışma Saatleri

18. Antrenörün Tatil günleri

iş bu sözleşmeyi yapan aşağıda imzası bulunan bizler, ilgili tesisin tüzük ve yönetmelikleri ile iş
kanunu hükümlerine uyacağımızı, Türkiye...... Federasyonunun mevcut ve çıkacak tüm yönetmelik
ve mevzuatlarını kabul ederek uygulayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz. Bu sözleşmenin
uygulanmasında idari ve mali yönden Tesİs ve Antrenörün birbirlerine karşı sonımlu olduğunu kabul
ederiz.

Antrenör

Adı Soyadı
imzası

.............................. Spor Salonu

Adı Soyadı
Ünvanı
imza
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