
 

TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU 

FAAL SPORCULUĞU BIRAKMA TÖRENLERİ 

HAKKINDA TALİMAT 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1-(1)Bu Talimatın amacı ;Türkiye Kick Boks  Federasyonunca düzenlenen ve iştirak 

edilen Ulusal ve uluslararası müsabakalarda, bu talimatta belirtilen sportif vasıflardan birini veya 

birkaçını kazanan sporcuların, faal sporculuklarının sona ermesi halinde tören düzenlenmesini ve bu 

törenin şartlarını belirlemektir. 

 

Dayanak 

MADDE 2-(1)Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 8/8/2007 tarihli 

ve 26607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsü’ne 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 

Tanımlar  

MADDE 3-(1)Bu Talimatın uygulanmasında; 

  a)Federasyon   : Türkiye Kick Boks  Federasyonunu, 

b)Federasyon Başkanı  : Türkiye Kick Boks  Federasyonu Başkanını, 

c)İl Müdürlüğü  : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,  

ç)Faal Sporcu   : Kick Boks  branşında, lisanslı olarak Türkiye Kick Boks 

Federasyonunca düzenlenen veya iştirak edilen resmi yarışmalara katılanları, 

d)Sportif vasıf   : Faal sporculuk döneminde, Federasyonca onaylanan sportif 

sonuçları, 

e)Resmi Müsabakalar      : Federasyon ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin yıllık faaliyet 

programında yer alan müsabakaları 

 ifade eder. 

   

İKİNCİ BÖLÜM 

 Esas Hükümler 

Başvurma  Şekli 

            MADDE 4-(1)Faal sporculuğunu sona erdirmek isteyen ve bu talimatta belirlenen sportif 

vasıflardan birini veya birkaçını taşıyan bir sporcu, dilekçe ile Faal Sporculuğu bırakma töreni yapılması 

için Federasyona başvurur. 

 (2)Müracaat üzerinde gerekli işlemler yapıldıktan sonra Yönetim kurulunun kararı  ile kesin 

şeklini alır. Faal sporculuğu bırakma töreni tarihi ile sporcunun en son iştirak ettiği resmi yarışma tarihi 

arasında üç yıldan fazla fark olamaz. 
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Törenler 

MADDE 5-(1)Faal sporculuğu bırakma törenine hak kazanan sporcular için gerekli tedbirler 

aşağıdaki şekilde alınır; 

a) Törene hak kazanan sporcuya kendi spor dalında Türkiye Şampiyonası veya Yurt içi ulusal 

yarışmalarından birinde tören düzenlenir. 

b) Düzenlenecek törenin tarihi, sporcuya yazı ile bildirilir. 

c) Tören sırasında mükâfatlar, yarışmada hazır bulunan en üst kademeli yönetici tarafından 

sporcuya verilir. 

 

 (2)Bunların dışında, resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslar dilerlerse kendi adlarına her türlü hediye 

verebilirler. 

 

Sportif Vasıflar 

MADDE 7- (1)Faal sporculuğu bırakma törenine hak kazanmak için aşağıda belirtilen sportif 

vasıflardan en az birine sahip olmak gereklidir; 

a) Bütün kategorilerde toplam en az; 6 defa Milli veya 6 defa Türkiye Şampiyonu olmak, 

b) Herhangi bir kategoride en az bir defa Milli olduktan sonra yarışmalara girmesi sağlık raporu ile 

tevsik edilen sakınca görülmek, 

c) Dünya ve  Avrupa Şampiyonalarından birinde birinci olmak. 

 

Tören Sonuçları 

MADDE 8-(1)Hakkında faal sporculuğu bırakma töreni yapılan sporcuların lisansları tekrar vize 

edilmez ve bir daha resmi yarışmalara katılamazlar. 

 

Tören Hakkı Elde Edememe 

MADDE 9-(1)Aşağıda belirtilen cezalardan birini veya birkaçını alan sporcular, bu Talimatta 

belirtilen sportif vasıfları taşısalar dahi, tören hakkı elde edemezler. 

a) Faal sporculuk döneminde bir defada 6 aydan fazla veya toplam bir yılı geçen yarışmadan men 

ve tescil,lisans iptali cezası alanlar. 

b) Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olanlar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

    Son Hükümler 

Müktesep Haklar 

MADDE 10 – (1)Bu Talimatın yürürlük tarihinden önce, Talimat hükümlerine göre tören hakkı 

elde etmiş olup,ancak faal sporculuğu bıraktıktan sonra üç yıldan fazla zaman geçenler hakkında  bir 

defaya mahsus olmak üzere ,Talimatın yürürlük tarihinden itibaren 2 ay içinde müracaat ederek hak 

kazandığı Federasyonca onaylananlara faal sporculuğu bırakma töreni yapılabilecektir. 

 

Yürürlük 

MADDE 11-(1)Bu Talimat yayımı  tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 12-(2) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Kick Boks  Federasyonu Başkanı yürütür. 
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