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,J.lj. lı,sis iıçıııl, isleluıı ıilz,.,l liişilcı,iıı şiıl,,.,l isc tjı]\ilıll \c ti(,iıt,(,1 sicii l]tll]lilİil!l- ılı'rııclı li]ziıiıtı rcılı
rııliıl scııc,,liııiıı ]iüJ ıııl;ıı](lı!ı| g;ııeltı]iüı lıiı ıiiislıiısı.
lcsi stırıııııIrısıı rcrıı ıelııılct cı.Icı:cl. tı]ıııı 1csis :ııııjıiııiıı lıtı \'(iııclıııeiiğiıı 9 tınCLı tıı;ıılı]esiı'ıiıı

l i),llkrıisııır]ıı ıızılı şiırtliırıı lıiıiz ıılııırısı geı,el.iı,,

lletgeltr; ın ız 2'şer 1ı(let t)lıfık tliiztnlcniı,.

\ tlcrlilil< l}clgtsi ,\lnı:ı tlıışı ııı,ıı Siiı,eri ı t, \'(lerlilili llclgesiniıı \'cı,ilnıcsi

}l ı ıltlc - ](l
| 1).l. \'cı.,ılilik lıelı:esi ıılııuııl. iizc] slxıı,sıılıııılııı. ıiiııclııır-lİk [ı}itrtI)eıı lesis ııçıııak içiıı İsteıreıı belueIcı'İ

lııizıı,];ıriııiıl. l]cılcı,ıısrı,ıı l}ıışiııııılığııı;ı Iı]iiIiıciııt c(lcl
l{),2. i|](,tnı(ci f...,.icıiısı ı,ıı \'iiııcıiııı Ktıı,ıılıı l(aıııı ilc lıı:liı,]cııcıı \clcllİlik lıc'lgcsİ (icı,clİni I;cıicrısroıı
lı,"sıilııiııı \ı]lIrı, \!: iıriı.,1)ıı.,rc ilişkiıı helgıril,ı,ilçııısr,ııııı il-ıı,ıız cticı.
l()..l. l.ılı,rlısrıııl lıe]ı_,.,lçıe ru ıiı])ı]lı,.:lı]. ı.l.ııeıl,.,ıııc :;,ıtılıcıııııllı ılılıı]lıclık lülliüllii,iil iSlil']adcıl ıcıcrlj]iL
l,e]!ç.iııi tııııziııı,-,,lt,ı,,

\ clcı,lilili Ilı,lgusiııiıı İ;ıl:ıli rc İrt:ıı,i l'ıırı ( eııı.ı
Nlıtlıli. l l - I.çılcı,ısrıııı l ı ı ı, i ı i l ı ı ı I i ı ı ı rıılıılıııı tlcıı,.,tiıııieı-(lc l(sl]il cd ilcn ck sİk lİk lcı,iıı ıııak tıl siiıc içc;,isiııtlc
giılcıilıııcıııcıi rlııırııııııııclıı. tcsis,:,t, rı] içiıı şııçcı,li ı,liııı ıcleı]ilik lıclgçsi ilcrcliııiı i;'ii tııtaııııdtı itiaı,i

i]iıriü (,(./ıı\ı ıcıiliı, lJıı rıl ilerisiııtle iki ılelıı itlııri lıiıııı (,(,/il5ı \erilcü] lesİ5tç i],,'iineii clcliı )iil)I]itc'ı|
,leııcıjııı.le.(/ii gc:!,k(irc..]. lıLı.tı.]ıtı, lesiıil c,.liltliı:iııtlc lcsisiıı ıclcrlilil belı.:csi ilılııl tılilir.

) ttı:rlililı l}tlgcsi [ ]creliııiıı }Iiktıı,ı
)laılde l2- [Jıı ıııliıııiıı kııl.sıııııııı,.Irı leılcrtısltıı ttıııllııdııı lıelirlcıtcıı 1cıcılilik hclgesi ıc vize ııtıelıııiıı
ıııikiıııı. (icııcl \lii(liirli1!liıı ()zcl ltcden l1!itiıni yc Sl,ıtır 'l'esisleıi içiıı bclirlt'tliği ıesci] ıc ıize
i_jercliııtl,.,ıl lilzIlı, ıliiıılltz

Denetleıne Görcvlileıi
Ntadtle 1.1- Slıtır saltıntı \,cya sp()r ını:ı,kezlctiııiıı denctlcnnıesi için Federas1-oıı Başkanlığının onayı ile
boks branşında uzı,tııtı] ğr] az 3 kişiden olıışııır |)elıctleırrc Birinıi kıırulur.

l)tnet inı
ı\lıdılt,- lJ
l{.l. ()zcl s1,,rıı s;ılr,ııltıı ı. i]crlctitsr tıııç;ı i]ıııiiriilcıı iilçii ı t csiıslaı,iı tı\ i.:tın iıltılı <ılıııtıtlıklırı.

geılel ıılılıık ktırıllııı,ııı:ı. ilgili spııı illıIıııııı iııı]ııeııııı rç lııı,iıllıı,ııı;ı tıruıııı liıtılireı _rılııp valııııaıiık lıtı ı

kııııiısııııılı. (ietıcl \lli(liirlii[. l,cilcııısııın ve ll \1iid tiıliiğ(intin ilgili l,ıirinılerince hc-r zıııaıı
tl ı- nc1 I ç'ıı ç'[ıİ l İ ı'.

lJ.2. Spıır Sılonıı sl-ııır nıcrkczi sılıil,ıi rcra !çıkill5i: rlcııctlcnıc ııııırilı tieııı,tlcıııe göı,evlilcı,iııe
r iırtlıı,llc ı tılnılık zL,ttıırtlıtlıı,.

Sığlık Kuralları
Maddt - l5
lS.l. Spor salonrında çalışıııalar devam ettiği siircce oluşabilecek yaralanınalarda ilk yardııı için ilk
yardını dolabı bulunduı,ulur ve Spor salonunda ça|ışanların görebileceği bir yere asılır.
l5.2. Spoı salonuıra katılaıı kişiler. spor çalışı,ı,ıalıırıııa kabulleı,indcıı önce. spt,ıı, yapıııalaıııda sağlıkIa
ilgili lıir sortıııııııı.ııı rılnıadığıııı yaz-tIı ola[ak hcvıııı eder.

.,\1 rıca lıiı, sağlık ktıı,ııluşııi,lı
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Slııir liı lıın u Kıır,ıt Dcfteri
\lıtltle l(,_ Slıtır slllııılrı: _saloııllırıırrl;ı sPt)l )iıl]iİcitk ıılaıılırın İrıtoğıırl'larıı,ıın, kinllik [,ıiluilc,ıiııin_

,1.1ı.t,s]çıiıliıı re slı,l l,eteıi lı i lll i lt ı i ı l i ıı lıı ıı1,1ı !,l klıı ıı tlclit,ıi ıtıııliiık z_ıııılırıllı,.lırliır,

Spor Salonunun Amııç Dışınıla Kullınılnrası
lvİıııtle ı7 _ Sl-ıor salt-ınu. açılış iznintlc t,ıclirtilen iıı,l1iıcıılıtı ve spoı' da|lartnın dıŞıııda hiÇ ['ıiı Şıjkildc

kullanılan]az. Spor saloı-ıu: açtlış iznindc bclinilcn spor dallafı Ve anıacl dışında kullanıldığı durumda

salon işletnıecisi Disipliıı Kuruluııa seı,h edilir i,c konu ilgili ı,ı-ıeı,cileı,e bi]diıilir.

\ ı rılıııı l)iizcuIeııı c

\lııltıc ]s _ Slıııı :.ıılı,ıııı \(,\iı sI)()| ıııçı,l.ezlcı,iııılc rı]rısııl rt tılıısliıı,ıırıısı tiiizcıdç tiıijzclılcııcr:tk

ı ııı,ışnııılııı,,.lııı l,ctir-ıiısr oııclaıı iziı,ı ıılıııııııı:ı zıııııı,ıIıır]tıı,

Slıtırculııtlın ,\lınııcıli ()dcntileı,\,e (,'nlışınlııı,ın Sııs,ı ıl llıklaı,ı

Slıtıı.eıılıııtlıiıı ıılııııiı:ık iiileııüi tııliıtliırı: ı,alı:ııçıı ı,kııııııhilctcI iilÇeklc ,ı]ııılılı ı'c Sl'ıtır s;ıllııiıılııııl

,ı!ııı,iıı ii,icıııilı..ı,iııiıı k;ıı,şılııııııııısı_ 5lı()r siıl()])üı siillİl'ıİııiıt sılrtıııılıılıığtılıtl;ttlıı,

Spor Saloııunuıı [)evri
Martde 20 _ Spor saloııuırrııı bir başka kişivc devıedilnıesiııde: devir alacak kiŞi ve kuruluŞlaı'dan bu
,l,alinlalta bclirtilcn belgeler isıenir ve ti.in] ö(lcnliler !,eniden alıı,üır. Btı tiiı^deı'ir işlenıleı'inde önceki

ycteı.litik l)elgesi geçc,ısiz olııı. Yeııi Ytterlilik l)elgesi: deviı alan kişinin adına diizenlenir.

I)(iıit) t'; N(,i' ıtÖı.[ §l
sıın İllrcltr

(Jcçici LIıdde
Mıdıte 2l_ Bıl'falinıal ytiriilliiğe girıııctleıl (iılce çalışıırasıılı iziıı r,erilnıiş tılaı-ı spor saloıru Veva sptır

nıcrkczleri: l.ürürlilk 1arihiııcleıı başlal,aı,ak.6 aı içinde bıı 
-|'aIiıııatta öngöriilen koşulları yerİne gelirnıek

ztıırındadır. Aksi yönde tlaıraıraı,ılarıı: l], Ntadde ilkeleri uygulanır.

yiiriiı,liik
\lıılılt 22_ |]ıı 1ılin)ıı: Spor Ilizıııtılcı,i (ieııel |\'liitltlrliiği] ,,ç I-ctlerasıi,n l}aşkıı:ılığınıız-ııı İıılcıııet

sı1 tiısıııtlıı 1ıı ııılı taı,ilıiırlc 1iiıiiıIiiğc girer.

'l'ıliııııttı \'cr Alınır,ş,arı Konulırr
N,taıldc 2,1- ]}tı'l'aliıırıtta yc-ı,alnıaıııı l,ıııırı]ıı,tla: ()zgl Bcden Eğitİnıİ vc Spor Tcsİsleıİ YönetnıeIİğİ

lıi,ik|inıleıi uygulaı|I. Özcl Bet]en Iiğiıinıi ı e S;ıor l'e sisle ı'i Yönetnıeliği hi'ıkiiınlerine aykırı olnlanlak
kııl,dı iIc },cdcı,asl,tıır Yöı,:cıiırı Krırıılıı dıı kıı,ar alatıilir.

\'üriilnıe
üıııleıiıri. Fedeıasl,tıı,ı Başkanı 1, Ll I
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A NT|rııNÖlr sÖZLIıŞMIıSi

Jş bı_ı sii:,lcşnıe ilc ,_..,.,.. . 'l'esis ilc ıı,ısındı ışaüıılaki şırılaı,rla AntIenal, llizınc1
Siizlcşıntsi Yapi lı,ılışlı ı.
,l,ı.sis

l l" ııı ;ı,ıı

J. İli ,,c.., ı,ç,,.,i :

j, J'cl,ılig.ıı:

,\NTRE}.'ÖR
.] \.ll \,.\ i!.il :

\ ,\l]lr,,|],i||ill. l)(l:-(, ]],, :

t, l .,.j.,|'..,,,,I l.,:. İ] lı,,

K;ıil,.,ıı,c :

X l)ıııııııırı,,ı i :

', I )ı,jıııı, lıırilıi :

i1). lc[ılıgııt r ıılıılııcık Jaiıııi ıılıes :

\iı:l,..;ı k. ı, ıllı ,,l,]ı,ııı r.ı
]_ Ji,.l\l. kI L,],(\ t:li|.|]],

l ]. ljiı'.iııe.,kj l.,.it :

i\ (ı]/]( ,lll\,Jjll] l iıi. ı:lıllıı

Il. \ l |.,. ııt,.,.,llıi.i \_,ı

\ı.ılt,lü,,l ( .ıll)ll,.ü \il..ı]ı,ü ,

\ \ıl]rl,l]ii|ill] İ iılıl ü,iilıl(,li :

İş [,ıı siizlcşnıc_ı i r alııı aşağıda iııızısı bı,ıluııaı t,ıizler" ilgili 1ğsisin 1i]ziik ve yöüetmelikleri ile iş
Lııırıııı ]ıi]ki]ıı,ılcıiııe tır,ııcıiiııııızı. 'l'i]ıkiı,c ...... ]:cr]erasvonuıııııı nlevcı.ıt ve çikıcak 1üıı ),ön!ın]elik
ı,c ıı:cı,zıııliıı,ıılı lııılırıl cclcrck ııı ı:ıılııı,iıciığııı,ıızt l,ıcı iııı ı,e laılıIriit t,c|ğriz. llıı sijz_lesııcıriıı
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