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T Ü R K İ Y E    B O K S   F E D E R A S Y O N U 
Profesyonel Boks Müsabaka Talimatı 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

 

 

MADDE 1 

Amaç  

 

Bu Talimatın Amacı; Profesyonel  Boks Sporunun yurt çapında dengeli biçimde yaygınlaştırılması, 

müsabakaların devamlılığının sağlanması ve uluslararası alanda başarılar elde edilebilmesi için  

organize edilecek müsabakalar ve  yapılacak organizasyonlar ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 
 

MADDE 2 

Kapsam 

Bu Talimat,  Boks Federasyonu ile bağlı bulunduğu ve yarışmalarına katılacağı uluslararası 

federasyonu’ nun kurallarına uygun olarak yurt içi ve yurt dışında Federasyonun izniyle düzenlenecek 

resmi ya da özel profesyonel boks müsabakalarına katılacak sporcu, sporcu temsilcisi (menajer), 

hakem, idareci ve benzeri tüm diğer görevlileri kapsar. 
 

MADDE 3  

Dayanak 
Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanunun 10 uncu maddesine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve Ek 9 uncu maddesi ve 14/7/2004 tarihli ve 25522 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları 

Çerçeve Statüsü ile, 31 Ocak 2007  tarih ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Boks 

Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

MADDE 4 

Tanımlar 

 Bu Talimatta geçen; 

Genel Müdürlük  : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

Federasyon   : Türkiye  Boks Federasyonunu, (TBF) 

Başkan    : Türkiye  Boks Federasyonu Başkanını,  

Yönetim Kurulu  : Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

Uluslar arası Federasyon : Dünya Boks Organizasyonları , 

Hakem Kurulu  : Profesyonel  Boks Hakem Kurulunu,    

Organizatör   : Organizasyonu tertipleyen gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel  kişiliği 

                                                  olmayan resmi veya özel kuruluşları,     

Spor Dalı   : Profesyonel  Boks Sporunu,  

Sporcu Temsilcisi (Menajer) : Federasyondan Sporcu Temsilcisi (Menajer) Belgesini alan kişiyi, 

Antrenör   : …… Boks Antrenör belgesine sahip kişiyi, 

Profesyonel Sporcu  : Federasyon tarafından verilen Profesyonel Boks Lisansı olan sporcuyu, 

 

İfade eder.                                       
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İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 
 

MADDE 5  

Müsabaka Çeşitleri 

Profesyonel  Boks müsabakaları resmi ve özel olmak üzere iki türde yapılır; Resmi müsabakalar; 

Federasyonca hazırlanan yıllık faaliyet programında yer  alan müsabakalardır. özel müsabakalar; 

Resmi müsabakalar dışında kalan ve organizatörler tarafından tertiplenen müsabakalardır. 

 

Yurt içinde yapılacak her türlü profesyonel ve amatör boks müsabakaları için izin Türkiye Boks 

Federasyonu tarafından verilir.  

 

Organizatörler müsabaka izni için; 

a) İzin başvuru dilekçesini,  

b) Türkiye  Boks Federasyonu’ndan almış olduğu sporcu temsilcisi (menajer) belgesinin 

fotokopisini, 

c) Yapılacak olan organizasyon  televizyon kanallarında yayınlanacak ise varsa yapılan 

sözleşmenin fotokopisi,  

d) Yönetim Kurulunca belirlenen müsabaka izin ücretinin federasyon banka hesabına yatırıldığına 

dair dekontun aslını, 

e) Müsabakaya katılacak sporcuların bilgi formlarını,  

f) Müsabaka programını, 

Müsabaka tarihinden 15 gün önce federasyona göndereceklerdir. 

 

  Müsabakaları tertip edenler müsabaka bitiminden sonra sonuçları, iki gün içerisinde  

Federasyona teslim etmek zorundadırlar.  

 

Müsabakanın herhangi bir nedenden dolayı, Organizatör tarafından iptal edilmesi durumunda, 

Müsabaka izni için federasyon banka hesabına yatırılan ücret iade edilmeyerek federasyona gelir 

olarak kayıt edilir. 

 

Gerekli izinleri almadan organizasyon ve müsabaka düzenleyenler hakkında Federasyon 

Yönetim Kurulunun müsabaka izni için belirlediği ücretin on katı  para cezası uygulanır. Bu 

müsabakalara iştirak  eden sporcular, hakemler, sporcu temsilcileri ( menajerler ), antrenörler ve diğer 

görevliler hakkında ayrıca  disiplin hükümleri uygulanır. 
 

MADDE 6 

Lisanslar, genel bilgiler 

(1)  Bir kimse Türkiye Boks federasyonuna resmi fonksiyonla aktif olmayı planlıyorsa, Türkiye Boks 

Federasyonuna lisans çıkartmak için dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Eğer  teknik 

yeterliliğinden şüphe ediliyorsa Türkiye Boks Federasyonu tarafından şart koşulan imtihandan 

geçmesi gerekmektedir. Dilekçe sahibi bu imtihanda gerekli yeteneği gösteremezse, istenilen lisans 

reddedilmesi gerekmektedir. 

 

        Söz edilen imtihan en az üç kişi tarafından gerçekleşir. Bu kişiler Türkiye Boks Federasyonu 

kurullarına üye olmalıdır. İmtihanı yapacak üç kişiyi Türkiye Boks Federasyonu belirler. Bu kişilerden 

en az ikisi geçmişte iki yıl lisanslı olarak amatör veya profesyonel olarak Türkiye Boks Federasyonu 

faaliyetlerine katılmış kişilerden oluşur. İmtihanın ücreti dilekçe sahibi tarafından ödenir. 

 

(2)  Lisans sahibi, lisans aktivitesini bir yıla aşkın gerçekleştirmezse  veya lisans verildikten sonra, 

yeteneklerinden şüphe ediliyorsa, Türkiye Boks Federasyonu tarafından yeni bir yetenek kanıtı 

istenilebilir. Bu durumda Madde 6 bent 1’de yazılan kurallar geçerlidir. 

 

(3)  Ring hakemi ve puan hakemleri Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 

eğitim kurslarına katılmak zorundadırlar. 
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(4)   Sporcu, antrenör ve hakemlerin Lisans ve vize ücreti Türkiye Boks Federasyonu yönetim kurulu 

tarafından belirlenir. 

 

(5)  Türkiye’deki   maçlara katılmak isteyen, yabancı lisans sahipleri , lisans belgesi ve yerel spor 

kulübünden verilen yurtdışı katılma iznini göstermeleri gerekmektedir. 

 

MADDE 7 

Profesyonel boksörler için lisans çıkarma  

(1)  Profesyonel boksör lisansı sadece 18 yaşını bitirmiş kişilere verilir. İstisnai  ve önceden var  

sayılan Türkiye Boks Federasyonu yönetim kurulu yaşça küçük olan dilekçe sahiplere uygun görürse 

lisans verebilir.  

 

(2)  Kim profesyonel boksör lisansı için müracaat ederse, ihtiyat lisansı kazanmak için gerektiği 

takdirde Türkiye Boks Federasyonunun talebi üzere bir deneme müsabakadan geçmesi gerekir. Vasıflı 

amatörler için Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu bundan vazgeçebilir, bu yönetmeliği’nin 

çıkış tarihinden itibaren iki yıl süreyle sporcuların deneyimleri yetersiz olacağı için Türkiye 

Şampiyonlukları için şampiyonluk ve unvan maçları  4 rauntluk maçlarla yapılır. 

 

(3)  Acemi müsabakalar dört rauntu aşmamalı. İstisna olarak Türkiye Boks Federasyonu yönetim 

kurulu  özel izinle ile bir acemiye altı rauntlu bir maç için müsaade edilebilir. Bu müsabakalar lisanslı, 

profesyonel boksör organizasyon çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. 

 

(4)    Prensip itibarı ile 35 yaşından büyük kişilere boksör lisansı ilk olarak verilmez.                                  

 

(5)  Profesyonel boksör lisansın verilişi, daha önce yapılan doktor muayenesine bağlıdır. Lisans 

dilekçesine, sağlık bakanlığı onaylı doktor tarafından verilen tasdikname ve bir vesikalık fotoğraf, 

eklenmelidir. 

 

(6)    İki kişiden oluşan imtihan komisyonu amatör boksta milli takım kadrosunda olan sporcular için  

profesyonel boksa geçiş süresini uzatabilir 

 

MADDE 8  

Lisans geri alma ve – yeniden değerlendirme                                                                                                                                              

(1)  Haklı olarak bir profesyonel boksör den beklenilen performansı, bundan böyle bir profesyonel 

boksörün yetenekleri performans ihtiyacını karşılamazsa ve bu sebepten dolay sağlığı tehlikeye girer 

diye endişe ediliyorsa, Türkiye Boks Federasyonu tarafından istenilen, sağlık bakanlığı onaylı, bir 

doktor tarafından muayene edilmesi gerekmektedir. Bu muayene sonucunda tıbbi şüpheler varsa bu 

boksörün lisansı belirli zaman için, veya  tamamen  geçersiz kılınabilir.                                                                                                                                                                                                                

 

(2)   Bir yıla aşkın müsabaka yapmayan boksörler, Türkiye Boks Federasyonunun isteği üzere ve 

Türkiye Boks Federasyonu tarafından seçilen imtihan komisyonuna yeniden sınav olması istenebilir. 

 

MADDE 9 

Profesyonel boksörler için müsabakaya iştirake müsaadesi                                                                               
(1)  Her bir  yarışmacı tartma gününde bir doktor muayenesinden geçmesi zorunludur. 

Kontrat imzalamada veya doktor muayenesinde, menajeri veya sporcunun kendisi , gücünü azaltacak 

veya yarışmacının mücadele yeteneğini sorgulayacak, veya rakibine bulaşabilecek bir hastalığını 

gizlerse, hem menajeri  hem de boksörü cezalandırılacaktır.                                                                                                                                                                

 

(2)  Yurtdışı maçlar için her bir boksör kontrat imzalamadan önce Türkiye Boks Federasyonun dan 

müsaade için başvurması gerekmektedir, başvuru esnasında müsabakanın günü, yeri, rakibi, onun 

ağırlığı, ve raunt sayısını belirtilmesi gerekmektedir. Müsaade için federasyona ödeyeceği miktarı 

yönetim kurulu belirler. Yurtdışı müsaadesi için federasyona ödenecek harc 3.000.00.-YTL. 

aşmamalıdır.  
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Dünya şampiyonluğu için                           2 000.00.- YTL.                                                                            

Avrupa ve uluslararası                                                                                                              

şampiyonluğu için                                           500.00.- YTL. 

                                                                                                                                                                    

(3)  Yurtdışı müsabakaya müsaadesini  menetmeyi  Türkiye Boks Federasyonu kendine hak tanır. 

Boksörün sağlık durumu tehlikeye girer diye korkulursa veya rakibin çok büyük atletik üstünlüğü söz 

konusu ise, söz edilen durum meydana gelebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

(4)  Bir boksörün, iki maçın arasında en az üç boş gün geçmesi gerekmektedir. Sayılı katılımcıların 

arasında düzenlenen karşılaşmalar bu kuralın dışındadır.                                                                        

 

(5)  Sağlık tehdidi  söz konusu ise veya sağlık bakanlığı onaylı doktor,  muayene sonucunda , doktor 

ön görürse,  Türkiye Boks federasyonu  bu boksörü belli bir süre koyarak müsabaka iznini durdurur.                                                                                                                                                                                                                              

 

(6)  Kim günde birkaç karşılaşma için, kendini taahhüt altına alırsa, para cezası veya zamanlı bloke ile 

cezalandırılacaktır. 

 

MADDE 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Yardımcı, Başyardımcı, 
(1) Yardımcı kimse boksöre ring yanından ilgilenmeli ve rauntların arasında molalarda öğütlemeli ve 

yardımlarını yerine getirmelidir. Her bir boksörün bir başyardımcı ve üç yardımcının desteğine hakkı 

vardır. Başyardımcı ringde, iki yardımcı ringin dışında ve bir yardımcı ringin merdiveninde 

bulunabilirler.  Onlar time keeper in komutası  ile“ring serbest”  ring yapısını terk etmeleri 

gerekmektedir.  Raundun sonunu gösteren gong sesinin ardından ancak tekrar ringe çıkmalarına izin 

verilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

(2)  Karşılaşma esnasında , işaret, sesleniş veya yasak yardımcı araçlarla boksörü etkilemek 

yardımcılara yasaklanmıştır. Aynı zamanda da yere düşmüş bir sporcuya yardım girişimde bulunmak 

yasaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

(3)  Tartılmanın esnasında başyardımcı temsilciye ismen tanıtılmalıdır. İsmi, tartma protokolüne not 

edilmelidir. Molada, bu kişi, rakibinin kabul edilmeyen favullü davranışları, ring hakeminin dikkatine 

sunulabilir.                                                                                                                                                    

 

(4)  Başyardımcı boksörün devam edemeyeceği kanaatine varmış ise,mücadeleden geri çekilme  işareti 

olarak  havluyu yada süngeri, ringin içine atabilir. Bu durumda  boksör teknik  nakavt ile yenilmiş 

sayılır. 

 

MADDE 11 

Antrenör :                                                                                                                                                          

(1)   Antrenörün görevi, boksörü karşılaşmalar için hazırlamasıdır.                                                                                                                                                                                                                                    

 

(2)   Menajer  veya bir başka kişi tarafından bu görevi üstlenilmez ise antrenör aynı zamanda boksörün 

başyardımcısıdır. 

 

(3)   Antrenörler hakemlik yapamaz.                                                                                                                                                                                                                                 

 

MADDE 12 

Ring ve masa hakemleri 

(1)  Ring hakemi , karşılaşmanın tek başına yöneticisidir . Maçtan önce, ring hakemi  adayların her 

birine ,karşılaşmanın sportmence tamamlanması için, gereken bilgileri vermelidir. Ring hakemi 

karşılaşmanın baştan sona sportif çerçevesinde olmasına müştereken mesuldür.                                                                                                                                                                                             
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(2)  Masa hakemlerine mecbur edildiği kurallar üzere, ring hakeminin de bu puanlamaya katılması  

onun görevlerindendir.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(3) Ring hakeminin  kararları her durumda kesindir. Temyiz ihtimali yoktur.                                                                                                                                                                                                          

 

(4) Müsabakanın sonunda ring hakemi  puan kağıtlarını kendisi hiç bakmadan, masa hakemlerinden 

almalı ve temsilciye vermeli. Kararın resmi açıklanmasına dair ringde kalmalıdır.                                                                                                                                                                                                           

 

(5)  Masa hakeminin görevi ise, her raundun sonunda her bir boksör için ait olan puanı tespit etmeli ve 

hazırlanan formlara kayıt etmelidir. Ayrıca her boksör, kurallara göre raundu rakibine göre üstünlükle 

bitirdiyse en yüksek puanı alır. Raundun gidişatı dengeli geçti ise iki sporcu da en yüksek puanı alır. 

 

Bütün rauntların sonunda her bir boksör için puanlar toplanmalıdır. Müsabaka sürerken hiçbir masa 

hakemine görevine ara verme izni verilmez.  

                                                                                                                                                                                                                   

(6)  Şampiyonluklarda her raunttan sonra değerlendirmeler temsilciliğe verilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

(7)  Molalarda temsilci tarafından karşılıklı imzalanmayan,  puan kağıtlarının geçerliliği yoktur.                                                                                                                                                                             

 

(8) Verilen puan kararının hakkında masa hakemi mutlak sır tutması gerekir. Müsabaka için tayin 

edilen süre bittiğinde, katılan  hakemlerin puanlamalarının sonucunu temsilci tarafından,masa 

hakemlerinin isimlerini belirterek , açıklayabilir.  

                                                                                                                                                                                                                                             

(9)  Masa hakemleri, hiç kimse tarafından tesir altında kalmayacak şekilde yerleştirilmelidir. 

 

MADDE 13 

Ring- ve Masa hakemleri, Lisans verilmesi ve geri alınması                                                                            
(1)   Ring - ve masa hakem lisansı alabilmek için 55 yaşından büyük olmamak gerekir. Ring hakemleri 

en fazla 65 yaşına, hakemler ise en fazla 67 yaşına kadar görevlerini yapabilirler.                                                                                                                                                                                                                            

 

(2)  Şampiyonluk müsabakalarındaki hakemler lisanslı görevlerini en az iki yıl profesyonel boks spor 

camiasında geçirmiş olmalı veya Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından özel yetenekli 

olarak nitelendirilmiş olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

(3)  Tekrar tekrar başarısız olan hakemlerin lisansları bir süreliğine veya tamamen geri alınabilir. 

                                                                                                                                                                                              

2. Bölüm Paragraf  9 – 16                                                                                                 

 

MADDE 14                                                                                                                                                       

Zaman hakeminin görevleri:                                                                                                                                                                 
(1)  Müsabakanın zaman ayarlanması iki ayrı kronometre yardımı ile zaman hakemi tarafından yapılır. 

Müsabakanın bölümleri gong sesi ile gösterilir.  

 Bölümlerin süresi için, her raundun başında ve raunt bitmeden 10 saniye önce vuruş işareti 

ile belirtilmelidir       

 Rauntların arasındaki molalara ve molanın süresi için 

 Rauntların sayısı için 

 Müsabakanın durdurulması için 

 Devrilmelerin süresi için                                                                                                                                              
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Bu olayların akışını müsabakanın gidişatında zaman hakemi tarafından yazılı olarak kayıt edilmeli. 

Her raunt başlamadan 10 saniye kadar önce, zaman hakemi “ring serbest” komutunu verir. 

MADDE 15 

Doktorlar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(1) Yönetim kurulu tarafından sağlık bakanlığı onaylı bir doktor tayin edilir. Bu hekim tıbbi konularda 

yönetim kurulunu temsil etmektedir.                                                                                      

 

(2) Geniş kapsamda,  Boksörün sağlığının rol oynadığı,  her alınacak karardan önce bu tayin edilen 

doktor,  dinlenilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

(3) Boksörlerin sağlığının daha iyi korunması ile ilgilenmek, doktorun görevlerindendir. Bu sağlık 

korunması için boksörlere bazı kurallar düzenlenmelidir. Bu kurallar ring hekimleri tarafından 

danışma ile elde edilir ve yazılı olarak tutulur.  

 

(4) Tayin edilen sağlık bakanlığı onaylı, doktor Türkiye Boks Federasyonu sağlık kurulu üyesi 

olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                              

 

(5) Profesyonel  boksör olarak ruhsat verilmesi , daha önce yapılan doktor muayenesine bağlıdır. 

Lisans dilekçesine sağlık bakanlığı onaylı bir doktorun beyannamesi ve bir vesikalık fotoğraf 

eklenmeli. 

 

MADDE 16 

Menajer :  

 (1)  Menajer, boksörün çıkarlarını temsil eder. 30 yaşını aşmış olmalıdır.                                                        

 

 (2)  Menajer  lisansı  verildik ten sonra,  final sal dengeli bir temel üzerinde, boksörün çıkarlarına 

idrak etmez ise, ve bu durumlar Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bilgisine  ulaşırsa, bu 

menajerin,ilgili boksör ve kendisi önce dinlendikten sonra, lisansı geri alınabilir.                                                                                                                                                                                                        

 

(3) Aynı menajerin sporcuları esas olarak birbirine karşı müsabaka etmez. İstisnai durumlarda Türkiye 

Boks Federasyonun dan yazılı izin alınmalıdır.  

 

(4)   Menajer   kontratının azami süresi 5 yıldır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

(5)   Menajerler federasyona her 5 yıl için 400.00.- YTL. yatırmak zorundadırlar, aksi halde sporcu ile 

yaptıkları kontrat geçersizdir. 

 

MADDE 17 

Organizatörler; 

(1)   Yurt içinde Türkiye Boks Federasyonunun dışında her türlü müsabaka düzenleme yetkisi Türkiye 

Boks Federasyonu Yönetim Kurulu’ndan lisans alan organizatörlerce yapılabilir.Organizatörler her 

müsabaka için federasyondan izin  almak zorundadırlar. 

 

(2)  Organizatör lisans bedeli olarak federasyon hesabına her yıl için 2.000.00.-YTL. yatırmak 

zorundadır.                                                                                                                                                                

 

(3) Türkiye Boks Federasyonu yönetim kurulu daha önce organizatör ruhsatının verilmesi dikkate 

almaksızın bir boks organizasyonu yasaklayabilir.  

(4)  Organizatör bir maçı parasal sonuçlandırabilmek için gerekli kefaleti sunmaz ise, Türkiye boks 

Federasyonu Yönetim Kurulu, daha önce verilmiş organizatör lisansına bakmaksızın, belirli bir maç 

yasaklayabilir. Organizatörü denetlemek ve gerekli olan yazılı evraklar ve bilgileri organizatörden 

istemek, Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu kendine hak tanır. 
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(5)  Daha önce Türkiye Boks Federasyonu tarafından, üyeliği reddedilen veya üyelikten çıkartılan 

kişilerle, ne final sal bakımdan ne de sportif hususlarda ortaklık ya da işbirliği yapması organizatöre 

yasaktır. Bir organizatöre böyle bir işbirliği ispat edilirse, hem lisansını hem de Türkiye Boks 

federasyonu üyeliğini kaybeder.  

 

(6) Maçı bir anonim şirketi veya kişi vasıtasıyla gerçekleştirmek, organizatörün haklarındandır. 

Lisansı ise organizatöre kişisel olarak verilir. 

 

(7)Bir organizatörün başkaları için, kendi kimliğini belli etmeden, bir maç düzenlemesi yasaktır. Bu 

kurala aykırı bir davranış, organizatör lisansını ve Türkiye Boks Federasyonu üyeliğini kaybeder. 

 

(8)  İlk defa veya sadece zaman zaman profesyonel boks maçları düzenleyen organizatöre geçici lisans 

verilir. 

 

MADDE 18 

Teknik Müdür: 

 (1)Teknik müdür TBF ye karşı organizasyonun tüm hazırlığından ve doğru şekilde yürütülmesinden 

tamamıyla sorumludur. “Spor Kuralları” nın uygulanması özel sorumluluk alanındadır. Teknik Müdür 

organizatör ile birlikte imza atar. Sportif durumlarda TBF ve üyelerine karşı sorumludur. Organizatör 

eşliğinde boksörlerle maç sözleşmelerini imzalar. İmzası geçerli ve hukuki olarak bağlayıcıdır.  

 

(2)Teknik müdür organizatör ile iş alanı ve tazminatlar hakkında yazılı olarak sözleşme imzalar.  

 

(3)Teknik müdür organizasyonunda süre tutucu veya yardımcı (sekundant) olarak görev alamaz. 

 

(4)Teknik müdür ringin tümüyle “Spor Kuralları” yönetmeliğine göre düzenlenmesinden ve müsabaka 

günü tartılmış eldivenleri hazır bulundurulmasından sorumludur. Aynı şekilde organizatörün tüm 

çalışanlar için TBF üzerinden mali sorumluluk sigortası yaptırmasından sorumludur.  

 

(5)Teknik müdür olarak lisans alabilmek için isteklinin profesyonel boks organizasyonunun 

gerçekleştirilmesinde en az üç kez asistanlık yapmış olması gerekir.  

 

MADDE 19 

Delege: 

(1)  Türkiye Boks Federasyonu tüm onayladığı maçlara bir temsilci gönderir. Bu temsilci gözetlediği 

maçlar için Türkiye Boks Federasyonuna karşı sorumludur. Tüm maçlarda Türkiye Boks 

Federasyonu’nun temsilcisidir. Maçı sportif ve final sal bakımdan gözetler ve tüm lisansların 

geçerliliğini denetler. 

 

(2)  Ringin yanında bu temsilci en yüksek otoriteye sahiptir. Temsilci  kontratlara ve atletik kurallara 

tam uyulmasını  kontrol eder. Vücut ağırlık tespitleri gözetler. 

  

(3)  Temsilci, doktor muayenelerini sağlar ve ring hakemi ile birlikte, yabancı boksörlerin katıldığı bir 

maçta, başlamadan önce, geçerli Türkiye kurallarını anlatır, bilhassa puanlama kurallarını ve belden 

aşağı vuruş yasaklanmasını belirtir.  

 

(4)  Yedi gün içinde temsilci maçın gidişatını belirten bir rapor, federasyon banka hesabına  yatırılan, 

Türkiye boks Federasyonuna ödenmiş  maç ücreti ve maç tazminatlarını belirten hesabı Türkiye Boks 

Federasyonuna sunmalı. 

 

MADDE 20 

Ring spikeri: 
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(1)  Katılımcıları tanıtmak ve maçın kurallarını anons etmek spikerin görevlerindendir. Temsilcinin 

ibrazı üzere kararı ve ring hakeminin vermiş olduğu ikazları spiker duyurur. Başka haberler veya 

duyurular ancak temsilcinin izini ile söylenebilir. 

 

(2)  Spiker vazife başında sadece koyu renkli takım elbise ile bulunmalı. Onun sözleşmesi,  

organizatör tarafından yapılır. Spiker ücretinin verilmesinden organizatör sorumludur. 

 

MADDE 21 
Boks maçların düzenlenmesi: 

 Genel Bilgiler 

(1)  Tüm eşleşmeler Türkiye Boks Federasyonu yönetim kurulu tarafından verilen izine bağlıdır. Eğer 

Türkiye Boks Federasyonu anlayışına göre, somut bir maç  eşleşmesinde atletik denge sağlanmadı ise 

bu eşleşme yasaklanabilir. 

 

(2)  Her boks maçın düzenlenmesinde temsilcinin yanı sıra, aşağıda belirtilen (görev üstlenenler) 

Türkiye Boks Federasyonu tarafından tayin edilir. Türkiye Boks Federasyonu onların ücretinden 

sorumludur.  

 Ring doktoru  

 Ring hakemi 

 Masa hakemi 

 Zaman Hakemi 

(3)  Lisanslı maçların kaydı  için 500.00.-YTL. Türkiye Boks Federasyonuna ödenmelidir. Eğer bir 

maç düzenlenmez ise, kayıt harcı Türkiye Boks Federasyonu’nun lehine kalır. 

 

(4)   Bir organizatör bir birine takip eden iki lisanslı maç gününü herhangi bir sebepten dolay – 

zorlayıcı sebep hariç – düzenlemez ise, üçüncü maç günü için yeniden lisans harcı almaya  Türkiye 

Boks Federasyonu yetkilidir.  

                                                                                                                                                                                                                          

Aynı zamanda lisans harcın on misli kadar bir tutar Teminat olarak Türkiye Boks Federasyonu 

isteyebilir. Organizatör bu maç gününü de yerine getirmezse, teminat tamamen Türkiye Boks 

Federasyonu’na geçer. 

 

(5)  Türkiye Boks Federasyonu kendisi tarafından lisans verildiği her maç için, hem organizatörden 

hem boksörlerden lisans harcı talep eder. Bu,  öyle bir maç gününde, gösteri amaçlı maçlar için de 

geçerlidir.  

 

(6)  Organizatör her bir boksör için % 4 lisans harcı ödemelidir. Türkiye Boks Federasyonu’na bağlı 

olan boksörler % 2 lisans harcı öder. Yurtdışında lisans alan iki boksör karşı karşıya gelirse 

organizatör tarafından % 6 lisans harcı ödenmelidir. Lisans harcın hesaplaması maç gününde, 

boksörlere ödenecek pirime  ve tazminat miktarlarına bağlıdır. Seyahat ve konaklama masrafı bundan 

eksilir. Uluslararası şampiyonluklarda, organizatör lisans harcını direkt veya Türkiye Boks 

Federasyonu aracı ile ilgili kuruluşa ödemelidir. 

 

(7) Yurtiçi veya yurtdışı şampiyonluklarda organizatör Türkiye Boks Federasyonu na şampiyonluk 

götürü tutarını öder eğer bu maçlar Türkiye Boks Federasyonu gözetimi altında ise, en yüksek geliri 

olan % 100, ikinci % 50 ve tüm ekstra şampiyonluklar ücretsizdir. 

Dünya şampiyonlukları için 11.000.00.- YTL, Avrupa şampiyonluklar için 7.000.00.-YTL Kıtalararası 

Şampiyon için, alman  ve uluslararası Türkiye şampiyonlukları için 1.000.00.-YTL. Bayan dünya 

şampiyonlukları için 3.100.00.-YTL, bayan Avrupa şampiyonluklar için 1.600.00.-YTL, bayan 

Türkiye- ve uluslararası şampiyonluklar için 500.00.-YTL. 

Ayrıca doping kontrolü için olan masrafı organizatör tarafından ödenilir. 
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(8)  Avrupa şampiyonluklarda ve Avrupa şampiyonluk elemelerde, organizatör yabancı boksörün ve 

onun menajerinin seyahat ve konaklama masraflarının yanı sıra EBU jürinin ücretini ve masraflarını 

da karşılamalı. 

(9)   Bir boks maçında tüm pirimler ve garantiler, tüm katılımcıların ücretleri Organizatör tarafından 

aşağıda belirtildi gibi depozito olarak yatırılması gerekmekte dır. Masrafların % 50 sini maç gününden 

en geç 14 gün önce ve kalan masrafların % 50 sini artı tüm ücretler en geç maç gününden 8 gün önce 

ödenmelidir. Ödeme Türkiye Boks Federasyonu banka hesabına nakit para olarak yatırır. Türkiye 

Boks Federasyonu bu para miktarına tasarruf etme hakkına sahip olduğu zaman bu ödeme 

gerçekleşmiş sayılır. 

 

(10)  Yabancı boksörler için masraflarla ile ilgili bunun dışına çıkılabilir. Ödeme hakkında özel 

kurallar uygulanabilir    

 

(11)   Depozito kuralları yerine getirilmez ise bir maç günü yasaklanabilir. 

 

(12)  Bir maç günü herhangi bir sebepten dolay – zorlatıcı sebep hariç – gerçekleşmez ise, görev 

taşıyanlar kendilerinde oluşan harcamaları daha önce yatırılan depozitolardan geri alır. 

 

Her boksör maçtan önce bir AİDS test sonucu sunmalı. Testin yapılış tarihin üstünden bir yıl 

geçmemiş olmalı. AİDS testi her içinde bulunulan yıl için geçerlidir. Bu kural geçersiz kılına kadar 

baki kalacaktır. Ayrıca Dünya-, Avrupa-, ve uluslar arası şampiyonluklarda eski kural bakidir. Bu 

kurala göre AİDS testin yapılış tarihi 10 günü aşmamalı. 

 

(14)  Yönetim kurulu üyelerine, fahri başkan, jüri üyelerine, organizasyon temsilciye girişi 

ücretsizdir.Her organizatör, ringin bir tarafını aşağıda belirtilen kişiler için tamamen boş bıraktırması 

gerekmektedir. 

 Organizatör 

 Teknik Müdür 

 Delege 

 Spiker 

 İki Zaman Hakemi 

 Ring doktoru, merdivende 

 Kalan üç ring kenarının ortasına hem rahatsız edilmeyecek hem tesir altında kalmayacak şekilde masa 

hakemleri yerleştirilmelidir. Bir ring kenarı sadece aşağıda belirtilen kişilerle doldurulmalıdır: 

 Türkiye Boks Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ve fahri başkan 

 Yukarda belirtildiği gibi yerleştirilen bir masa hakemi   

 Ring doktoru merdivende  

MADDE 22 

Maç kontratları 

(1)   Maç Kontratların içeriğinde en az aşağıda belirtilen beyanları olmalıdır: 

Boksör, raunt sayısı, vücut ağırlığı, ödül miktarı, maç yeri ve maçın tarihi. 

 

(2)  Eksik bilgili maç kontratı sunulursa maçın gerçekleşmesi için onay vermemeye, Türkiye Boks 

Federasyonu kendine hak tanır. 

 

MADDE 23 
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Boks maçlarının gerçekleşmesi, tıbbi bakım 

(1)  Lisans veriliş tarihinden bir ay önceki zaman zarfında her boksör yılda bir defaya mahsus doktor 

tarafından, yada spor dalında uzman bir doktor tarafından, ince bir muayeneden geçmesi zorunludur. 

Bu muayenenin sonuçları yazılı olarak kayıt edilmelidir ve Türkiye Boks Federasyonu’na 

sunulmalıdır. Boksör ve ring hakemi ilgili doktoru sır mükellefiyetinden muaf tutmalıdır.  

 

(2)  Her boksör ,maça katılabilmek için, tartılmadan önce doktor muayenesinden geçmelidir. Katılımcı 

müsabakaya elverişli olup olmadığını doktor kara verir. Doktor boksörün elverişli olmadığına karar 

verirse, boksör şampiyonluklarda şampiyon unvanını kayıp eder. Boksörlerin yasal tartılma işleminden 

önce, bu muayenenin sonucu yazılı olarak kayıtlara geçmelidir ve bunda yetersizliğin nedeni 

belirtilmelidir.  

 

(3)  Her maç için iki ring doktoru çağırılmalıdır. Biri maç süresinde ringin yanında bulunmalıdır. 

 

(4) Ring doktoru ancak maç sona erdikten sonra boksörleri tedavi edebilir. Eğer ring doktoru boksör 

için sağlık zararları beklenildiğini tespit ediyorsa, ring hakemi maçı yarıda kesmesi gerekmektedir. 

Ring hakemi  bir yaralanmanın veya bir kuraldışı vuruşun sonucunun durumunu değerlendirmek için, 

sağlık bakanlığı onaylı bir doktor talep edebilir. 

 

(5)  Son maç bittikten sonra, ring doktoru bir boksörün hala tıbbi yardıma ihtiyacı olduğuna tespit 

etmelidir. Bütün boksörlere “Medikal Kartı” verilmelidir. 

 

(6)  Bir organizasyonun maçlarının gidişatını ve boksörlerden biri olası bir telepatik tedaviye ihtiyaç 

olup olmadığına tespit etmelidir, ring doktor tarafından bir formda belirtilmelidir. Bu formlar imzalı 

olarak temsilciye verilmelidir. Temsilci bunları Türkiye Boks Federasyonu  müessesine sevk etmelidir. 

 

(7)  Türkiye Boks Federasyonu isteği üzere, her boksör her ne zaman bir ring doktoru tarafından 

muayene olmak zorundadır. Gerekirse bu doktorun talimatı üzere, bir uzman doktor tarafından yapılan 

ekstra bir muayene gerçekleşir. 
 

MADDE 24 

Müsabaka Usulleri, Görev Alacak Hakem kriterleri 

Yurtiçinde düzenlenecek olan profesyonel  boks müsabakalarında Federasyon Yönetim Kurulunca  

uluslar arası profesyonel boks  federasyonunun  kurallarına  uygun biçimde belirlenen  kurallar 

uygulanır.  Bunun dışında  ayrıca Federasyonca belirlenen  müsabaka sistemleri ve kuralları da 

uygulanır. 

 

Müsabakalarda Federasyonca düzenlenen profesyonel  boks hakem kursuna katılarak başarılı olan 

veya Uluslar arası federasyondan hakemlik belgesi alan hakemlere görev verilir.  

 

MADDE 25 

Profesyonel  Boks Sikletleri             

(1)Erkekler için  belirtilen sikletler ve ağırlık limitler :       

 Sinek sikleti                                   50.802 kg a kadar 

 Bantam sikleti                               53.525 Kg a kadar 

 Süper-Bantam sikleti                   55.338 kg a kadar 

 Tüy sikleti          57.152 kg a kadar 

 Süper Tüy sikleti              58.967 kg a kadar 

 Hafif sikleti               61.237 kg a kadar 

 Gençler-welter sikleti              63.503 kg a kadar 
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 Welter sikleti               66.678 kg a kadar 

 Gençler-orta sikleti              69.853 kg a kadar 

 Orta sikleti               72.574 kg a kadar 

 Süper orta sikleti              76.205 kg a kadar 

 Yarım ağır sikleti              79.378 kg a kadar 

 Cruiser sikleti   86.184 kg a kadar 

 Ağır sikleti    86.184 kg dan sonra 

(2)  Bayanlar sikletleri ve ağırlık limitler. 

 Saman sikleti   47.627 kg a kadar 

 Yarım sinek sikleti  48.998 kg a kadar  

 Sinek sikleti   50.802 kg a kadar 

 Süper sinek sikleti  52.163 kg a kadar 

 Bantam sikleti   53.525 kg a kadar 

 Süper bantam sikleti  55.338 kg a kadar 

 Tüy sikleti   57.152 kg a kadar 

 Süper Tüy sikleti  58.967 kg a kadar 

 Hafif sikleti   61.237 kg a kadar 

 Süper hafif sikleti  63.503 kg a kadar 

 Welter sikleti   66.678 kg a kadar 

 Süper welter sikleti  69.853 kg a kadar 

 Orta sikleti   72.574 kg a kadar 

 Süper orta sikleti  76.205 kg a kadar 

 Yarım ağır sikleti  79.378 kg a kadar 

 Cruiser sikleti   86.184 kg a kadar 

 Ağır sikleti   86.184 kg dan sonra 

(3)  Mücadelecilerin vücut ağırlıkları en fazla 36 saat ve en az 8 saat maçtan önce tespit edilmelidir. 

 

(4)  Katılımcılar, temsilcinin, teknik direktörün ve ring doktorun huzurunda tartılmalıdır. Temsilci 

tespit edilen vücut ağırlıklarını belirten bir kontrat hazırlamalı ve onu imzalı olarak Organizatöre ve 

bir nüshasını boks federasyonuna sunmalıdır. 

 

(5) Kontratlarda kararlaştırılmış vücut ağırlık iki boksör için bağlayıcıdır. Bir boksör bu vücut ağırlığı 

aşarsa, rakibinin ise, vücut ağırlığı bakımından, antlaşmayı yerine getirirse, aşan sporcu rakibine 

kontratta sabitleştirilen para cezasını ödemelidir. Cezanın miktarı serbest antlaşmaya bağlıdır. 

Boksörlerin ikisi de ağırlığı aştığı zaman, para cezaları iki boksörde boks federasyonuna ödemelidir. 
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Vücut ağırlık, tartı yöneticisi tarafından tespit edilen, bir çıplak mücadelecinin ağırlığıdır. Her bir 

sikletin boksörleri, ağır siklette dahil, tartılmalıdır ve tam ağırlıkları açıklanmalıdır. 

(6)  Kontratta sabitleştirilen tartma fikstürüne tartıya zamanında çıkmayan boksörler para cezasına 

çarptırılır. Bu cezanın miktarını kontratta yazacaktır. 

 

(7)  Her maçta tartı aleti maçtan 36 saat tartılma yerinde boksörler için hazırda bulunmalıdır. Yaylı 

tartı aletlerin kullanılması yasaktır. 

 

MADDE 26 

Müsabaka Alanı, Ölçü ve raunt süreleri, 

(1)  Maç süresi 4 ile 10 raunt arasındadır. Uluslararası şampiyonluklarda bu süre12 raunta kadar 

çıkarılabilir. Her rauntun süresi 3 dakikadır ve her raunt takip eden raunttan 1 dakika mola ile 

ayrılmıştır. Bayanlarda uluslararası şampiyonluklarda süresi  10 raunttur. Her rauntun süresi 2 

dakikadır ve takip eden raunttan 1 dakika mola ile ayrılmıştır.  

 

(2)  Raunt başladığında boksörler köşelerini hemen  terk etmeli ve boksa başlamalıdır. Gong sesi ile 

rauntun sonu belirtildiği zaman mücadeleyi hemen bırakmalı ve köşelerine dönmelilerdir. Ring 

hakemi, maç başlangıcında, boksörleri ring ortasına çağırdığında el sıkışılır. Bu el sıkışma bir daha son 

rauntun başlangıcında yapılır. 

 

(3)Tüm maçlar, ölçüleri 5m
2 

den az ve 6m
2 

den fazla olmayan, bir ringde gerçekleşmelidir. Zemini 

sağlam ve tahtaları birbirine iyi tutturulmuş veya sıralanmış olmalıdır. Her kenarda en az 0,6m kadar 

halat karesini aşmalıdır. Ring en az 1,5cm ve en fazla 2,5cm kalınlığında keçe kumaşı veya başka ses 

engelleyen bir madde ile kaplanmalıdır. Keçe kumaşı bir branda ile sıkı olarak kapatılmalıdır. Halatları  

aşan kısmı da dahil olmak üzere, bu kaplama tüm ringi kapsamalıdır. Ringin etrafına en az 2cm 

kalınlığında, bez kaplı, halatlarla sarılmalıdır. Ringin köşeleri, ringin direklerinden 30cm uzakta 

olmalıdır. Ringin köşelerinin tüm yüksekliği döşemeli olmalıdır. Halatlar, en alttaki 42cm, ikinci 

71cm, üçüncü 100cm ve en üstteki 129 cm yerden yüksek olacak şekilde gerilmelidir. Her bir ring 

kenarında 4 halata da ikişer defa aynı aralıkta dik ve yassı ve her biri  1cm genişliğinde olan ipler 

gerilmelidir. 

 

(4)  Ring kenarındaki oturaklar, diğer tribünden yaklaşık 10cm yükseltilmiş olmalıdır ve bir sağlam 

tırabzanın yardımı ile arka kısmından ayrı olmalıdır. Çapraz karşılıklı olan ring kenarlarında, ring 

yapısının üst kenarına uzanan, birer sağlam merdiven bulunmalıdır. 

 
MADDE 27 

Müsabakalara  Katılacak  Sporcularda Aranan Şartlar 

 

Müsabakalara katılacak sporcularda; 

 a)  18 yaşından gün almış olmak, 

 b)  Ulusal federasyonlarca verilmiş profesyonel sporcu lisansına sahip olmak, 

 c)  Müsabaka  tarihlerini kapsayan özel sağlık sigortası poliçesinin aslı ile fotokopisini ibraz etmek, 

 d)  Hastaneden müsabakadan en fazla 3 ay önce alınan; “sporcunun  müsabaka yapmasında  sağlık 

yönünden bir sakınca yoktur ’’ raporu, EKG ve  H.I.V test sonuçlarının asıllarını ibraz etkmek, 

 e) Sporcunun; Federasyondan belgeli bir spor temsilcisinin (menajer) olması şartları aranır. 

 

MADDE 28 

Sporcuların Kullanacağı Kıyafet ve Koruyucu Malzemeler 

(1)  Boksörlerin,   şortları renk bakımından değişik olmalıdır. 

 

(2) Topuksuz boks ayakkabısı kullanılmalıdır. Eldivenler akort edilmiş olmalıdır. Eldivenlerin ipleri 

elinin tersi üzerinde bağlanmalı ve bantla sabitleştirilmelidir. Herhangi bir şekilde eldivenleri 

hazırlamak veya dolgu malzemelerini kırmak yasaktır. Kogi takmak kuraldır ve ring hakemi tarafından 

kontrol edilmelidir. 
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(3)  Kuraldışı maç kıyafeti cezaya sebep olabilir, hemen değişmesi olanaksız ise veya bu değişme bir 

dakikadan fazla sürerse, ilgili yarışmacı diskalife edilebilir.  

 

(4)  Her maçta, şampiyonluklar ve şampiyonluk elemeleri dahil,  gençler orta siklete kadar 8 onsluk ve 

gençler orta sikletten sonra 10 onsluk eldivenler kullanılmalıdır. Bu eldivenler Boks federasyonun’dan 

onaylı modele uygun olmalıdır. Kontrol amaçlı bu eldivenler temsilciye boksörler  tartılmadan önce 

verilmelidir. 

 

(5) Bütün şampiyonluklar ve elemeler için yeni eldivenler ve bandajlar gereklidir. Eldivenler ve 

bandajlar organizatör tarafından temin edilmelidir. 

 

(6) 10 raunttan fazlasını  kapsayan maçlarda, sadece kullanılmamış eldivenler kullanılmalıdır. 

Eldivenler, şampiyonluklarda hariç, ringin dışında giyinmelidir. Bandajlar da ringin dışında 

sarılmalıdır. Bandaj olarak, flanel kumaşından veya patiska kumaşından yapılmış, 1.828m 

uzunluğunda ve 5cm genişliğinde, yeni sargılar kullanılmalıdır. Yarım ağır siklet ve ağır sikleti 

maçlarında 2.438m uzunluğuna kadar izin verilmiştir. 

 

(7)  Elinin korunması için bir maddeye (plaster gibi) izin verilmiştir. Bu plaster 1.828m uzunluğuna ve 

2.5cm genişliğine kadar kullanılabilir, fakat yuvarlamadan düz olarak her bir eline (elinin tersine) 

sarılmak şartı ile. Vurma ekleme yerini sarmak yasaktır. 

 

(8)  Hem eldivenler hem de bandajlar, daha önce, ring hakemi ve eldiven hakemi tarafından kontrol 

edilmelidir. 

 

 (9)  Eldivenlerin ve bandajların hakkında olan şikayetler maçtan sonra dikkate alınmaz. 
  

MADDE 29 

 Jüri heyeti 
(1)  jüri heyeti aşağıda belirtilen kişilerden oluşmaktadır: 

 Ringin içinde bulunan ve maçın kararları başlı başına ona düşen bir tek ring hakemi. Ancak bu 

şekli maç kararlaması sadece Türkiye Boks federasyonu tarafından verilen kesin izin ile 

uygulanılabilir. 

 Üç hakem, onlardan biri ring hakemi ve ringin içinde bulunmalıdır, ikisi de masa hakemi , 

onlarda ringin karşılıklı gelen iki kenarında yerleştirilmiş olmalıdırlar.                                      

veya 

 Üç masa hakem. Onlar ringin üç ayrı kenarında yerleştirilmiş olmalıdırlar. Bu durumda ring 

hakemi puantaja karışmaz.         

(2)  Jüri üyelerinin boks sporun ticari yönü ile ilgilenmeleri yasaktır. 

 

(3)  jüri heyeti Türkiye Boks Federasyonu tarafından tayın edilmelidir. 

 

(4)  Jüri heyetin hizmet karşılığı, Türkiye Boks Federasyonu talimatlara göre, organizatör tarafından, 

Türkiye Boks Federasyonu’na ödenmelidir. 

 

(5)  Türkiye şampiyonluklarında ve Türkiye şampiyonluk elemelerinde, jüri heyeti, bu bildirinin 1. 

Bölümde belirtildiği gibi, en az üç hakemden oluşmalıdır. Bir hakemin engel vakası varsa, maçtan 8 

saat önce bildirilmelidir ki, kendisi için yedek bulunabilmelidir. 

 

(6)  Ani iptallerde veya istisnai durumlarda Türkiye Boks Federasyonu temsilcisi , yedek için, karar 

vermeye hakkına sahiptir. Bir ihtimal kendiside hakem olarak görev alabilir. 
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(7) Maç hakemi maç yerine geldiğinde Türkiye Boks Federasyonu’nun temsilcisine bildirilmelidir. 

MADDE 30  

Jüri heyetin kararları,    
(1) Ring hakemine itiraz edilemez ve kesin kararının geçerliliğini dikkate alarak, jüri heyeti karar 

verip sonucu aşağıda belirtildiği gibi açıklayabilir. 

 

 Nakavtla galibiyet 

 Teknik nakavtla galibiyet 

 Abandoneden dolayı galibiyet 

 Yaralanma yüzünden maçın durdurulmasından dolayı galibiyet 

 Puanla galibiyet 

 Diskalifiye den dolayı galibiyet 

 Beraberlik 

 Müsabaka yok 

 Karar olmaksızın 

 Teknik puanla galibiyet 

 Teknik beraberlik 

(2) Rakibinin bir darbesi ile 10 saniyeden fazla süre için mücadele etmekten aciz kalırsa veya 

madde 14, 7 ye göre atletik kurallarda belirtildiği gibi bir durum olursa boksörün nakavt ile 

galibiyeti açıklanır.  

 

Teknik nakavt galibiyeti bu gibi durumlarda açıklanır: 

 Bir boksörün çok büyük üstünlüğü söz konusu ise ve ring hakemi tarafından maç durdurulursa, 

 Bir boksörün baş antrenörü pes edildiğine işaret olarak havluyu veya süngeri atarsa, 

Rakibi mücadeleyi kendisi bırakırsa, öbür boksör abondoneden dolayı galip olarak açıklanmalıdır. 

Rakip yaralanma yüzünden ring hakemi tarafından ringden uzaklaştırılırsa, öbür boksör yaralanma 

yüzünden durdurulma kararı ile galip olarak açıklanır. Bir boksör tarafından yapılan kural dışı 

hareketler olursa bu durum geçerli değildir.  

 

Daha önce atletik kurallarda belirtildiği gibi, bir boksör gerekli olan puan avantajını elde etmiş ise 

puan ile galip olarak açıklanır. 

 

Rakip diskalifiye edilirse, diskalifiye olmayan boksör, diskalifiye yüzünden galibiyet kararı ile galip 

olarak açıklanır. 

 

İki boksör aynı zamanda, yasak davranışlardan dolayı, diskalifiye edilirse, buna çift nakavt denir ve 

bu durumda , karar almaksızın, galibiyet kararı açıklanır. 

 

(3) Hakem bir veya iki boksörün tüm yeteneklerini ve azimlerini kullanmadıklarına kanaat getirirse 

önlem almak zorundadır ve o boksörü veya boksörleri uyarmalı ve mücadeleye zorlamalıdır. 

 

       İkinci uyarıdan sonra boksörün bu durumu tekrarlamasıyla, boksör diskalifiye edilir. Bu vakada 

karar “mücadele yok”tur ayrıca bu kararın sonucu olarak mevcut olan atletik kurallara göre diskalifiye 

edilişinden dolayı boksör cezalandırılır. Boksör kontratta belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmez 
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ise, ring hakemi veya jüri üyesi maçın dürüst olarak sonuçlandırılmadığı görüşünde ise bu durum 

hemen temsilciye bildirilmelidir. 

 

(4) Bir boksör kaza sonucu veya zorlayıcı sebeplerden dolayı maça devam edemeyecek şekilde 

yaralanırsa üçüncü raundun sonuna kadar verilen karar “karar almaksızın” olmalıdır. 

  

Ring hakemi, masa hakemi ve temsilci karar açıklanmadan önce istişare etmelidirler. Dördüncü raunt 

başladıktan sonra puanla değerlendirme yapılmalıdır. Karar o zaman “teknik puanla galibiyet” veya 

“teknik beraberlik” olmalıdır. 

 

(5)  Ring hakemin görüşünde kurallara aykırı olaylarda, üçüncü bir kişi tarafından meydana gelmiş 

ise bile, birini veya iki boksörü de diskalifiye edebilir. Onları daha önce uyarabilir veya 

uyarmayabilirde. Aynı boksör aynı hatayı veya başka hatalardan dolayı iki defa uyarıldığında, uyarma 

gerektiren üçüncü olayda diskalifiye edilmelidir. Şüpheli durumlarda ring hakemi bir veya iki masa 

hakemine danışmayı kendine hak tanır. 

 

(6)  Bir mücadeleci, darbe almaksızın, yere devrilirse ring hakemi saymaya başlamalıdır. Eğer boksör 

(sekiz) 8 saniye içinde tekrar mücadeleyi kabul ederse, ring hakemi onu uyarmalıdır. Bu durum ikinci 

defa meydana gelirse, boksör diskalifiye edilmeli ve “ kurallara” göre cezalandırılmalıdır. 

 

(7)  Jüri heyetin kararı açıklanmadan önce temsilci tarafından onaylanması gerekmektedir. Jüri heyeti, 

başlı başına karar verme yetkisine sahip olan ring hakeminden oluşursa, bu durum yinede geçerlidir. 

 

MADDE 31 

Puantaj 

Rauntlu maçlar puantaj ile değerlendirilir. 

Değerlendirilen bunlardır: 

 Saldırı 

 Savunma 

 Vuruş etkinliği 

 Performans ve taktik 

 Dürüst boks yapma ve davranış 

(2)  Puantaj da  daha önde değerlendirilen boksöre her bir raunt için 10 puan verilmelidir. 

Dezavantajlı boksör ise, performansına göre daha düşük puan alır. Tam tamına dengeli bir rauntta her 

bir boksör 10 puan alır. 

 

(3)  Değerlendirme bütün puan ile yapılmalıdır. Hem ring hakemi hem masa hakemi, her rauntta 

özgün puantaj tapmak zorundadır. Her rauntun bitiminde puan sayıları önceki rauntların puanları ile 

toplanmalı ve Türkiye Boks Federasyonu tarafından şart koşulan puantaj kağıtlarına yazılmalıdır. 

 

(4)  Kapsamlı maçlarda kazanmak için bir puanlık avantaj yeterlidir. 

 

(5)  Hiçbir boksör ,üç masa hakeminden ikisinde, gerekli avantajı elde edemedi ise, maç beraberlikle 

sonuçlanır. 

 

MADDE 32 

Boks Komutlar, Maç kuralları 

Uluslararası maçlarda ring hakemi sadece aşağıda belirtilen altı komutları kullanmalıdır. 

 “Stop” maça ara vermek için 

 “Boks” maçın devam etmesi için 
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 “Break” boksörleri ayırmak için 

 “Out” nakavt saniyeleri saymanın sonunda 

 “Time” raunt başlangıcında, bitişinde ve molalarda 

Ring hakemi devrilme veya sayma başlangıcında saniyeleri İngilizce olarak saymalıdır. 

 

(2)  Ring hakeminin davranışında bir yanlışlık vuku bulursa veya “ kuralları” bozarsa, bir daha ki 

mola da, temsilci tarafından uyarılmalıdır. 

Ring hakemi bu yanlışlığı veya kural bozmasını tekrar ederse, maçın sonunda, temsilci tararından, 

içinde bulunduğu maç günü için, görevlerinden askıya alabilir ve temsilci bir başka ring hakemini 

tayin edebilir. 

 

(3)  Ring hakemi ve boksörler hariç, raunt esnasında hiç kimse ne ringin içinde ne de ring yapısının 

üstünde bulunamaz. 

 

(4)  Kapalı yumrukla ve eldivenin parmak ekleme yeri ile, başının veya vücudunun ön ve yan yarısına, 

bir engel olmaksızın kemer çizginin üstüne vurulan darbe doğru sayılır. Kemer çizgisi kalça 

kemiklerin üstüne gelecek şekilde, vücudunu saran hayali bir çizgidir. Kollara isabet eden vuruşlar 

sayılmaz, elinin tersi  ile vuruşlar yasaktır.     

 

(5) İki boksör yakın ve yarı – yakın mesafede yasak olmayan davranışlarla dövüştüklerinde düzgün bir 

maç olur. Diğerini tutan boksör vuramaz. Tutulan boksör ise vurmaya devam edebilir. Eğer iki boksör 

de - tek elle dahi olsa – tutuyorsa ayırtılmaları gerekir. Ring hakeminin “break” komutu üzerine 

birbirlerinden ayrılmaları bir tam adım geri gitmeleri ve yeni bir komut beklemeksizin maça devam 

etmeleri gerekmektedir.  

 

(6)  Eğer orta hakem bir boksörün elbisesi ile ilgili bir düzensizliği düzeltmesini ister ve bu bir 

dakikalık süreyi  aşarsa, bu aşan süre o raunda eklenir.Yine aynı şekilde zamanı tutan görevli kişi , 

orta hakem tarafından verilen bir arayı, ki bu beş dakika kadar olabilir, zamanı durdurur ve dövüş 

süresine ekler. 

 

(7)  Maç esnasında düzgün bir vuruş sonrasında yere düşme gerçekleşirse veya boksör ayak tabanları 

dışında bir yeri ile yere değerse veya ring dışına çıkarsa, hakem saymaya başlamalı. 

 

(8)  Sayma, birinciden dokuzuncu saniyeye kadar olan kısım o sayının sesli söylenmesi ile ve onuncu 

saniyenin sonunda sözlü olarak “ten out” diye söyleyerek gerçekleştirilir.  Ring hakemi sayarken, 

zamanı tutan görevli de her bir sayılan saniyeyi vurma sesi ile duyurur.  

 

(9)  Sayma esnasında havlu veya sünger atmak yasaktır. Yine de atılırsa bu ancak ring hakeminin 

sayma işlemi bittiği andan itibaren maçı bırakma isteği işareti olarak kabul edilir. Ring hakemi havlu 

atılsa bile saymaya devam eder.  

 

(10)  Boksörün biri yerde bulunduğu zaman rakibi tarafsız köşeye gitmek zorundadır. Eğer bunu 

reddederse ring hakemi komutunun yerine getirilmesine kadar sayma işlemine başlamaz veya yarıda 

keser. Ring hakemi sayma esnasında iki boksör arasında durur. Boks maçı ancak “Boks “ komutu ile 

tekrar başlar.  

 

(11)  Yerde olarak eli veya dizi ile yere temas eden, iplerde savunamaz durumda yaslanmış durumda 

bulunan veya kendini savunamayacak vaziyette boks duruşunda olanlar müsabakaya devam 

edemeyecek gibi kabul edilir. 

Karşılıklı yere düşürme durumunda yani her iki boksörde yerde bulunduğunda , hangi boksör sayma 

bitmeden önce ayağa kalkarsa, o galip sayılır. Her iki boksör de sayma sonuna kadar ayağa 

kalkamazsa maç “hükümsüzlük” le biter. 
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(12)  Eğer bir boksör yerden kalktıktan sonra bir darbe almadan yine yere düşerse, hakem saymaya 

birinci saymada kaçta kaldı ise oradan devam eder. 

 

(13)  Eğer bir boksör ring dışına düşerse, yere düşmüş olarak kabul edilir. Bu durumda saymaya 

başlanır ve düşen 20 saniye içerisinde başkalarının yardımı olmaksızın kendiliğinden tekrar dövüşe 

başlamazsa KO ile kaybetmiş sayılır. İplerin arasından düşen ve hala platformda olan boksör 10 saniye 

içinde ringe geri dönmeli. 

 

(14)  Eğer her iki boksör de 20 ( yirmi ) saniye ring dışında veya aynı zamanda 10 saniye yerde 

bulunurlarsa, karar “hükümsüzlük” tür.   

 

(15)  Eğer yerde bulunan bir boksör sayılırken gonk zili çalarsa ring hakemi boksör ayağa kalkana 

kadar saymaya devam eder veya ring hakeminin “out”  kararı ile maç bitirilir. Şayet boksör iki raunt 

arasında sayıldı ise ara süresi sayılma kadar uzatılmaz. Eğer gonk son raundun bittiğini belirtiyorsa, 

ring hakemi saymayı devam ettirmez.  

 

MADDE 33 

Müsabakanın Bitirilmesi, Zorunlu Ara Verme 

 (1)  Ring hakemi şu durumlarda maçı bitirir; 

 Eğer bir boksör sağlığı tehlikeye girecek şekilde ağır yaralandı ise, bu durumda ring hakemi 

maç doktorunun görüşünü almalı. 

 Eğer bir boksör kendini savunamayacak durumda ise veya sportif açıdan savunmayı 

imkansız kılacak şekilde etkili yere düşüren darbeler aldı ise 

 Eğer rakibin sportif açıdan karşılık veremeyeceği kadar diğerinin üstünlüğünün kesin olarak 

belli olduğunda. 

 Eğer iki boksörden birinin bir rauntta etkili darbeler sonucu 3 kez yere düştü ise maç teknik 

KO ile kaybetmiş sayılır. Bu kural şampiyonalarda, şampiyona elemelerinde ve büyük 

maçlarda geçerli değildir. 

 

(2)  Bu şekilde veya kafaya aldığı darbeler sonucunda KO ile maçı kaybeden boksör maçlara 3 aylık 

zorunlu ara verir. Zorunlu ara esnasında veya bu sürenin hemen bitiminde Türkiye Boks 

Federasyonunun tayin ettiği bir doktor tarafından muayene edilmeli. Türkiye Boks Federasyonu 

doktorun görüşünü de alarak boksörün ne tür bir tıbbi muayeneden geçeceğine karar verir. Vücut 

KO’su veya teknik KO durumlarında zorunlu ara verme süresi 6 haftadır. 

 

(3)  Türkiye Boks Federasyonu üst üste birkaç maçı KO ile kaybeden boksörlerin lisansını belirli bir 

süre için veya süresiz olarak iptal edebilir. 

 

MADDE 34  

Yasak olan davranışlar, müeyyideler  
(1)  Şunlar yasaktır: 

 Enseye vurma ve bilerek sırta ( böbreklere ) vurma. Bel altı vuruşlarında bu spor kurallarının 

özel maddeleri uygulanır. 

 Bağlanmamış eldiven ile, avuç içi ile, el kenarı ile, bilek ile, alt kol veya dirsek ile vuruşlar. 

 Vücut hareketi ile birlikte savrulan yumruk, el dışı ile vuruş, geri çekme, … 

 Kafa veya omuz ile çarpma, rakibin yüzüne kol veya dirsek ile bastırma, rakibin kafasını 

iplerin üzerinden geriye doğru iteklemek, başparmak ile vurmak. 

 Ayak veya diz ile vurmak ve iteklemek. 

 Bel altından tutmak veya bastırmak. 

 Rakibi tutmak, boğazlamak, savurmak, güreşmek. 

 İpten çekmek veya ipte tutmak ve aynı zamanda vurmak. 

 Yere düşen rakibe vurmak veya saldırmaya devam etmek. 
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 Sürekli tutulan çift gard ile dövüşten kaçma, kafayı iplerin dışına uzatma, darbe almadan yere 

gitme, sürekli geri yürüme. 

 Maç esnasında konuşmak. 

 Rakibi tutma ve aynı anda vurma. 

 Sürekli tutma. 

 “Break” komutundan sonra vurmak. 

 Arkanı dönme. 

 Disiplinsizlik veya ring hakemine veya delegelere hakaret etme. 

 

(2)  Yukarda sayılan suçlar için ring hakemi bir ihtar, uyarı veya anında diskalifiye cezalarını verebilir. 

Her uyarı belirgin el işaretiyle puan hakemlerine bildirilir.  

 

(3)  Ringde işlenilen her kural ihlali sonucu verilen ihtarlar puanlı sonuçta her bir ihtar için bir ceza 

puanı ile değerlendirilir. Puan hakemleri puan kağıtlarında ihbarları özel bölüme yazarlar ve puanlar 

toplandıktan sonra ceza puanlarını düşerler. Ancak bundan sonra karar verilir. Türkiye ve Uluslar arası 

Türkiye’de yapılan Şampiyonalar da düşülecek puanlar puan hakemi tarafından puan kartına yazılır ve 

delege tarafından ana kart ( mastercard )’ta düşülür. 

 

(4)  Yasaklanmış davranışın etkinlik derecesine göre ring hakemi suçlunun hemen diskalifiye olmasını 

veya mağdur olana 1 dakikalık dinlenme molası verebilir. Mağdur moladan sonra maça devam 

edemeyecek durumda ise suçlu diskalifiye edilir. Eğer mağdur ring hakemi tarafından görülen yasak 

fiil sonucu yere düştüyse sayılmaz. 

 

(5)  Ring hakemi yasak bir fiili görmez ve de boksörün biri yere düşmediği halde, böyle bir fiilin 

gerçekleştiği şikayetinde bulunursa, ring hakemi maçı durdurur ve puan hakemlerine böyle bir 

davranış veya fiilin gerçekleşip gerçekleşmediğini sorar. Puan hakemlerinden biri böyle bir durumu 

müşahede ettiyse  ring hakemi bent ( 2 ) deki kurala göre hareket eder. 

 

(6)   İsabet alan boksör yere düştü ve ring hakeminin de gördüğü rakibin yasak fiilini bildirse de, her 

halükarda sayılmalı. Yerdeki boksör “9” sayısından önce kalkamazsa “out” komutu değil de “stop” 

komutu verilir. Ring hakemi böylece maçı keser ve puan hakemlerine sorar. Bunlardan biri kural 

ihlalini tasdik ederse ring hakemi bent ( 2 ) deki  kurala göre hareket eder. Puan hakemlerinden hiçbiri 

yasak olan hareketi görmemiş ise, yerde olan boksör sonuna kadar sayılmış sayılır ve rakibi KO ile 

galip ilan edilir. 

 

(7)  Türkiye’de maça çıkan her boksör koruyucu ( Kogi ) giymek zorunda. Bel altı vuruşlarda ring 

hakemi isabet alan boksöre 5 ( beş ) dakikaya kadar mola verebilir. Mola süresi zarfında yardımcıları 

(köşesi) tarafından tedavi edilebilir, bu süre zarfında rakibi tarafsız köşede durması gerekiyor. 

 

(8) İsabet alan boksör 5 dakikalık moladan sonra maça devam edebilirse rakibi bir ihtar alır. Eğer 

maça devam edemeyeceğini bildirir ise maçı KO ile kaybeder. 

 

(9)  Bel altı vuruş nedeniyle bir boksör yere düşer ve zamanında ayağa kalkamaz ise saymaya 

başlanılır. Bel altı isabet alan boksör bu durumda KO ile mağlup olmuş olur. 

 

(10)  Maçı hemen bitirmeyen her bel altı vuruşta ring hakemi bu vuruş ile isabet alan boksöre zarar 

verildiği kanaatine vardığında  vurana ihtar verebilir. Yalnız böyle durumlarda ring hakemi çok fazla 

kriterleri göz önünde bulundurmalı. 

 

(11) Eğer ring hakemi bel altı vuruşu görmedi ise puan hakemlerine sorabilir ve fiilin ağırlığına göre 

ihtar verebilir. 

 

(12)  Kasten bel altı vuruşlarda ihtar verilir, bel altı vuruşlarda diskalifiyeden kaçınılmalı. 
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(13)  Şu durumlarda delege, boks sözleşmesi gereği maç gelirini alma hakkı vardır: 

 

 Maç “maç yok” gerekçesi ile yarıda kesildi ise; 

 Boksör ring hakemi tarafından diskalifiye edildi ise; 

 Boksör maçı yeterli sebep olmadan terk ederse. 

 

(14)  Bir önceki bentte sayılan durumlar Türkiye Boks Federasyonu yönetimi tarafından tetkik edilir 

ve karar verilir, bu gibi durumlarda Türkiye Boks Federasyonu boks müsabakasını geçersiz ilan 

edebilir. Karar kesinleşirse, Türkiye Boks Federasyonu yönetimine kalmış suçun ağırlığına göre 

gelirin bir kısmını –ez az % 50 olmalı – bloke edebilir. Bloke edilen miktardan Türkiye Boks 

Federasyonu ve organizatörler ayrı ayrı % 50 sini alır.  

(15)  Maç esnasında meydana gelen “sportif kurallara” aykırı veya kasıtlı hareketler ve düzensizliklere 

karşı yapılan itirazlar maçın bitiminden sonraki 24 saat içerisinde Türkiye Boks Federasyonu ye yazılı 

olarak verilmelidir. 

 

(16 ) İtirazlar Türkiye Boks Federasyonu yönetimi tarafından karara bağlanır.  

 

(17) İtiraz yersiz bulunursa, bu durumdan meydana gelen masraflar itiraz eden taraftan tazmin edilir. 

Masraflar Türkiye Boks Federasyonu’nun yönetim kurulu tarafınca belirlenir. Ancak yönetim kurulu 

kararından sonra hukuki yol açılmış olur.  

 
MADDE 35  

Doping 

Uluslararası kuruluşlarca ve 26/8/1993 tarihli ve 21680 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğü Dopingle Mücadele Yönetmeliği hükümlerine göre doping olarak tanımlanan 

tüm maddelerin sporcular tarafından kullanımı yasaktır. Resmi ve/veya özel müsabakalarda doping 

kullanıldığı tespit edilen sporcular Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir. 
 

MADDE 36 

Üyelerin cezai durumları 

 (1)Türkiye Boks Federasyonunun bir üyesi şu durumlarda cezalandırılabilir: 

 

 Türkiye Boks Federasyonu nun “sportif kurallarına” veya yönetmeliğine karşı gelmiş ise; 

 Herhangi bir şekilde meslek ahlakına karşı davranmış ise veya boks camiasına zarar veriyor 

ise; 

 Lisanslılar dışında birilerine organizasyonlarda görev  ve bilgi veriyor ise; 

 Sportif faaliyeti için profesyonel boks sporundan atılan birisinin desteğini alıyor ise; 

 Herhangi bir yasaklamaya rağmen lisansını (faaliyetini) devam ettiriyor ise; 

 

(2) Profesyonel başka spor dallarında yarışmaya katılanlar Türkiye Boks Federasyonu 

organizasyonundan  çıkarılırlar. 

 

MADDE 37 

Şampiyonalar, Unvan verilişi, Genel  

(1)Türkiye’de oynanacak her bir kategorideki şampiyonalar hakkında karar verme yetkisi  Türkiye 

Boks Federasyonu’ndadır. Bunu yaparken kendi “Spor kuralları” na göre karar verir. İsteğe bağlı olan 

Unvan koruma maçları Türkiye Boks Federasyonu’nun iznine tabidir. 

 

(2)  Türkiye Boks Federasyonu tarafından konulan şartlara göre yapılan bir maç haricinde hiçbir 

şekilde unvan elde edilemez.  Görünür bir işaret olarak Türkiye Boks Federasyonu şampiyon kemeri 

vermektedir. 500.00.-YTL.lik güvence parası boksör tarafından ödenir.  
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(3)  Unvanını üç kez ard arda veya toplam beş kez başarıyla savunan boksör kemerin sürekli sahibi 

olur. Güvence parası geri ödenir; aynı durum unvanını kaybettiğinde ve kemeri geri teslim ettiğinde 

gerçekleşir.  

 

(4)   Hiçbir boksör aynı anda iki Türkiye şampiyonu unvanını taşıyamaz. Eğer bir boksör ikinci bir 

Türkiye Şampiyonu unvanını ele geçirir ise 8 gün içerisinde Türkiye Boks Federasyonuna yazılı olarak 

bundan sonra hangi unvanı taşımak istediğini bildirir. Bu yazının ulaşması ile terk edilen unvanı düşer. 

 

(5)   Türkiye Boks Federasyonu unvan maçı için kimlerin karşılaşacaklarını yazı ile taraflara bildirir. 

Aynı zamanda organizatörlerin maçı serbest ortamda diye tarif edilen şekilde organize edebilmeleri 

için bir mühlet verir. 

 

(6)  Şampiyona sözleşmeleri taahhütlü mektup ile veya faks ile mühletin biteceği günün en geç 24.00 a 

kadar Türkiye Boks Federasyonuna ulaşması gerekmektedir.  

 

(7)  Mühlet sonuna kadar boksörler ve organizatörler arasında bir anlaşmaya varılamadı ise Türkiye 

Boks Federasyonu bir yazı ile 14 gün içinde ihale tekliflerini alır.  Teklifler faks veya APS, kargo ile 

kağıt zarfı içinde ağzı kapalı şekilde Türkiye Boks federasyonuna gönderilmeli. Zarfın üzerinde: “ 

Türkiye Şampiyonası …………. sıkleti için teklif” yazmalı.  

 

(8)  Şampiyona ile ilgili teklifte; planlanan organizasyonda maç için verilen ödül, gün, yer ve zaman 

belirtilmeli. Belirlenen zamanda teklif zarfları, eğer isteniliyor ise boksörün veya menajerinin, teknik 

ekip şefi veya görevlendirdikleri birisinin huzurunda açılır. En yüksek garanti miktarını teklif eden 

taraf ihaleyi kazanır. Taraflardan katılmayanlara sonuç yazılı olarak bildirilir.  

 

(9) İhaleyi kazanan taraf,  Türkiye Boks Federasyonu’nun istemesinden sonra 3 gün içerisinde 

teklif edilen paranın % 30 unu, Türkiye Boks Federasyonunun banka hesap numarasına 

yatırdıktan sonra kesinlik kazanır. ödemenin zamanında yapıldığı  gönderme gününe göre 

saptanır. Ödeme zamanında yapılmaz ise ikinci en çok teklif eden ihaleyi alır ve aynı şartlarda 

ihale ona verilir. Bunun dışında Türkiye Boks Federasyonu tarafından belirlenecek yeni bir tarihe 

göre ihale açılır. Bu yeni ihaleye, bir önceki ihaleden elenenler katılamaz. İhaleyi alan kişi maçı 

kendi hatası yüzünden belirlediği zamanda gerçekleştiremez ise ödediği depozito yanar. 

 

(10) İhale  % 60 : % 40 şeklinde galip lehine dağıtılır. Serbest unvanlı şampiyonalarda unvan maçı ve 

ihale teklifleri yapıldı ise her iki boksör de ihalenin % 50 sini alır. 

 

(11) Eşdeğer tekliflerde boksörler veya onların menajerleri karar verirler. Taraflar arasında bir 

anlaşmaya varılamaz ise Türkiye Boks Federasyonu karar verir.  

 

(12)  Türkiye Boks Federasyonu teklif edilen en yüksek borsayı uygun bulduğunu açıkladıktan sonra, 

taraflar maça çıkmak zorundalar. Yoksa şampiyon unvanını kaybeder veya ona meydan okuyan unvan 

maçına çıkma hakkını kaybeder. Ayrıca boksör veya boksörlere ambargo uygulanır. 

 

(13)  Sikletinde şampiyon olanlar senede iki kereden fazla unvanını koruma maçı yapmaya mecbur 

değildirler. Hesaplama, son unvan maçından itibaren yapılır. İsteğe bağlı olarak yapılan unvan maçları 

bu hesaplamanın dışındadır.   

 

(14) Bir şampiyon kendisine meydan okuyan kişi ile maç yapmayı kabul ettiği andan  maçın 

yapılacağı gün arasında bir başka boksör ile isteğe bağlı olarak unvan maçına çıkar ve unvan 

değişikliği olursa, meydan okuyana karşı mevcut olan yükümlülüğü üstlenmiş olur. 

 

(15)  12 ( on iki ) hafta içerisinde maç yapılmalı. Kabul edilen bir meydan okuyana karşı yapılacak 

maça iki ay kalana kadar şampiyonluk unvanını isteğe bağlı olarak savunabilir. Bu süreden daha kısa 
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süre zarfında isteğe bağlı unvan maçlarına müsaade edilmez. Şampiyon veya meydan okuyan, 

şampiyonluk dışı başka maçlara esas maça en fazla 30 gün kalana kadar çıkabilirler. 

 

(16)  Türkiye Boks Federasyonu tarafından belirlenen Türkiye şampiyonluğu maçları süreleri uluslar 

arası bir şampiyonluk maçı olduğu zaman hükümsüz olur. Maç süresi randevusu 3 aydan daha uzun 

ise şampiyon unvanını kaybeder ve meydan okuyan meydan okuma hakkını yitirir. 

 

(17) Şampiyonluk için belirlenen boksörlerden biri hastalık veya sakatlanma sonucu Türkiye Boks 

Federasyonunun belirlediği tarihte maça çıkamaz ise şampiyonluğu veya meydan okuma hakkı düşer. 

Diğerinin hakkı saklı kalır. 

 

 

(18) Bir sakatlanma veya hastalık durumunda boksör bu durumunu Türkiye Boks Federasyonuna 

gecikmeksizin bildirmesi gerekiyor.   Talep üzerine boksör Türkiye Boks Federasyonunun bir elemanı 

eşliğinde tıbbi muayeneden geçirilir. Muayene randevusu Türkiye Boks Federasyonu  tarafından 

belirlenir.  Muayenenin masrafları boksör tarafından karşılanır. 

 

(19)  Türkiye Boks Federasyonu tarafından yeni bir unvan maçı tarihi ve şartları en kısa zamanda 

belirlenir, bunu yaparken de eski şampiyon kendine yakışır şekilde göz önünde bulundurulur.  

 

(20)  Türkiye Boks Federasyonu kabul ettiği bir meydan okumayı önemli sebeplerden dolayı her 

zaman tekrar kaldırabilir. Önemli sebep olarak mesela meydan okuma hem serbest anlaşmada hem de 

ihale teklifi şeklinde de uygulanamaz olması sayılabilir.   

 

(21)  Yeni bir şampiyonluk maçı  gerçekleştirme tedbirleri Türkiye Boks Federasyonu tarafından 

derhal gerçekleştirilir. Burada tüzük gereği şampiyon veya meydan okuyan kişinin yapacakları 

sözleşmede unvan değişikliği olduğu zaman rövanş maçı yapma garantisi koyma maddesi yasaktır. 

Sözleşmelerdeki bu veya buna benzer tüm anlaşmalar Türkiye Boks Federasyonu tarafından 

tanınmamaktadır.  

 

(22) Şampiyonluk maçı düzenleyen organizatör, şampiyonluk maçından 24 saat önce resmen 

kullandığı kantarı kullanıma sunmalı. 

 

(23)  Meydan okuyan önce tartılır. Eğer bir boksör sıkleti için gerekli olan ağırlığa ulaşamıyorsa, resmi 

olarak tartıldıktan 1 saat sonrasına kadar kendisine süre verilir ve bu süre sonunda tekrar tartılma hakkı 

vardır. Bu durumda da istenilen ağırlığa ulaşamaz ise şampiyonluk maçı yapma hakkını veya 

şampiyonluk unvanını kaybeder. Maç yine de yapılır, yalnız öngörülen unvanlar için değil.  

 

(24)  Meydan okuyan veya unvanını savunan gerekli ağırlığa kesin olarak ulaşamıyorsa, Türkiye Boks 

Federasyonuna alacağı bürüt ödülün % 15 ini ceza olarak ödemek zorundadır.  

 

(25)  Şampiyon unvanı elinde bulunduran kişi kendi sıkletinin kilo limitine uyamıyorsa, bu durumu en 

geç olarak unvan maçından 20 gün önce Türkiye Boks Federasyonuna bildirmesi ve unvanını 

bırakması gerekmektedir.  

 

(26)  Sikleti gerekli olan kiloya ulaşamadığı için unvanını geri veren boksör aynı siklette tekrar unvan 

maçı yapabilmesi için 2 sene beklemesi gerekir. Bu durum kabul edilmiş meydan okuyan için de  

geçerlidir. 
 

MADDE 38 

Unvanın Düşmesi, Meydan Okuma Hakkının Düşmesi  

(1)  Bir şampiyon şimdiye kadar belirtilen hususlar dışında şu durumlarda da unvanını kaybeder: 

 

 Meydan okuyan veya isteğe bağlı olarak unvan maçında mağlup olur ise;  
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 Türkiye Boks Federasyonu tarafından kabul edilen bir unvan maçını kabul etmez ise. Böyle 

durumlarda 2 sene boyunca aynı sıkletin eleme ve şampiyonluk maçlarına katılamaz. 

 Unvan maçına veya tartı zamanına gelmez ise veya sikleti için gerekli ağırlık limitini geçer ise; 

 Türkiye Boks Federasyonu tarafından belirlenen ring hakemi tarafından başlatılan maçta 

dövüşe başlamama durumunda; 

 Türkiye Boks Federasyonu tarafından lisansı iptal edilirse, 

 Türkiye Boks Federasyonu tarafından kabul edilmeyen bir organizasyona katılması 

durumunda; 

 Türk bir rakip tarafından şampiyonluk unvan  maçı dışında  bir maça çıkar bu rakip tarafından 

mağlup edilir ise; 

 Tüzük ve yönetmeliklere uygun bir ringde maç yapmayı reddeder ise; 

 Hangi sebepten dolayı olursa olsun 2 sene boyunca aktif olarak boks yapmamışsa; böyle 

durumlarda meydan okuma (unvan maçı yapma) hakkı bir sene saklı kalır. 

 

(2)  Eğer meydan okuyan unvan maçı öncesinde aynı sıklette başka bir Türk rakibine yenilir ise, yenen 

kişi onun yerine unvan maçına çıkabilir. Şampiyon veya meydan okuyan unvan maçı öncesinde aynı 

sıklette başka bir Türk rakibine yenilirseler, Türkiye Boks Federasyonu yeni bir unvan maçı 

düzenleme hakkına sahiptir.  

 

MADDE 39 

Uluslararası Türkiye Şampiyonaları  

(1)  Bu şampiyonalara gerekli yeterliliklere sahip ve Türkiye Boks Federasyonu lisansı olan her 

ülkeden boksörler katılabilir.  

(2)  Türkiye şampiyonları da uluslar arası Türkiye şampiyonu unvanı için başvurabilirler. Türkiye 

şampiyonu unvanının yanı sıra bu unvanı da kullanabilirler, aynı şekilde değişik sikletlerde de olabilir. 

(3)  Türkiye şampiyonu uluslar arası Türkiye şampiyonasında ancak T.C vatandaşı olan bir 

rakibine karşı Türkiye şampiyonu unvanını kaybedebilir. 

(4)  Türkiye şampiyonu ve Uluslar arası Türkiye şampiyonu aynı siklette karşı karşıya geldiklerinde ve 

Uluslar arası Türkiye şampiyonu Türkiye vatandaşı ise her iki unvan için maça çıkar. 

(5) Uluslararası Türkiye şampiyonuna Türkiye Boks Federasyonu şampiyon kemeri verir. 

Şampiyonluk kemeri güvence parası Madde 19 Bent 2 ve 3 te düzenlenmiştir.  

(6)  Uluslararası Türkiye şampiyonu kendi sikletinde unvan maçı olmayan bir maçta Türkiye Boks 

federasyonu lisanslı bir boksöre karşı KO ile mağlup olursa Madde 20 bent 1ve 2 deki kurallar 

uygulanır. 

 

MADDE 40 

Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları  
(1)  Türkiye Boks Federasyonu şampiyonluk için unvan maçı yapabilecekleri belirlemek amacıyla 

eleme maçları düzenlemektedir. Türkiye Boks Federasyonu’nun belirlediği süre zarfında bu elemelere 

yeterliği olan boksörler başvurabilirler. Unvan maçı isteklileri Türkiye Boks Federasyonuna başvuruda 

bulunurken rekorlarını gösterir belge eklemeleri gerekiyor. 

 

(2)  Tüm eleme maçları Türkiye Boks Federasyonu tarafından maçlara katılmaları müsaade edilen 

boksörlerin isimleri “resmi haber bülteni”nde çıkan sıraya göre yapılır. Rakipleri Türkiye Boks 

Federasyonu tarafından belirlenir. 

 

(3)  Maçlar için yeniden tartılmış eldivenler ve yumuşak bandajlar kullanılmalıdır. Eleme maçları en 

az 8 raunt üzerinden oynanır. Son tur eleme maçı 10 üzerinden oynanmalı.  

 

(4)  Eleme maçı veya son tur eleme maçı berabere biter ise, bu tekrar ettirilebilir ve sonunda bir 

galip çıkmak zorundadır. 

 

(5)  Bir boksörün değişik sıklette eleme maçlarına çıkmasına müsaade edilmez. 
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(6)  Son tur eleme maçını kazanan boksör sıkletindeki Türkiye şampiyonuna unvan maçı için meydan 

okuyabilir.  

 

(7)   Elemeden şunlar elenir: 

 Maçı kaybeden 

 Fazla kilolar ile maça gelen 

 Aynı sıklette elemelere katılmayan bir Türk rakip tarafından yenilen boksör. Onun yerine galip 

gelen boksör elemeye katılabilir. 

 İsteğe bağlı olarak unvan maçına kabul edilen kişi 

 

(8)  Elemelere katılma izni, süreler ve de formalitelerin düzenlenmesi konusunda tek yetkili BDB dir. 

Eleme maçları devam ettiği süre boyunca, katılan hiçbir boksöre kendi sıkletindeki şampiyona karşı 

unvan maçına  çıkma hakkı ve izni verilemez.  

 

(9)  Türkiye Boks Federasyonu , yeterliği olan ve eleme maçlarına katılmayan boksörlere unvan maçı 

yapma hakkı vermeye yetkilidir. 

 

(10)  Türkiye Boks Federasyonu  verilen para miktarını uygun gördüğü takdirde isteklilerin eleme 

maçlarına çıkmaları mecburidir. Aksi takdirde elemelere katılma ve unvan maçı için meydan okuma 

haklarını 2 seneliğine kaybetmiş olurlar. Ayrıca 6 aydan az olmamak şartıyla maçlardan boykot 

edilirler.  

 

(11)  Unvan maçı için meydan okuma boksör veya menajeri tarafından açıklanmalı ve bu istek Türkiye 

Boks Federasyonu’na yazılmalı. Bunu üzerine Türkiye Boks Federasyonu gerekli yazışmaları yapar. 

 

(12)  Unvan maçı 10 raunt üzerinden oynanır. Yeni, ağırlığı uygun eldivenler ve yumuşak bandajlar 

zorunludur. 

 

(13)  Meydan okuyan veya bir unvan talep eden istekliler maç başlamadan en geç 3 hafta önce Türkiye 

Boks Federasyonuna meydan okuma depozitosu yatırmaları gerekir, ve bu şu şekildedir: 

 Tüysıklete kadar olanlar 100.00.-YTL.  

 Welter sıklete kadar 200.00.-YTL. 

 Yarı ağır sıklete kadar 400.00.-YTL. 

 Ağır sıklette 600.00.-YTL. 

 

(14)  Depozitolar Türkiye Boks Federasyonuna yatırılmadığı sürece maçlara katılma izni verilmez. 

 

(15)  Eğer meydan okuyan veya bir unvan için istekli olan  kişi “spor kuralları” çerçevesinde 

yükümlülüğünü yerine getirir ise, ödediği depozito iade edilir. Diğer durumlarda ücret Türkiye Boks 

Federasyonuna hibe olarak kalır. 

 

MADDE 41 

Öngörülemeyen Durumlar  

(1)  Türkiye Boks Federasyonu yönetimi tüzükte belirtilmeyen veya “spor kuralları”nda bulunmayan 

durumlar hakkında katılan tarafları dinledikten sonra karar verme hakkına sahiptir. Böyle durumlarda 

Türkiye Boks Federasyonu yönetimi “spor kuralları”nı, tüzüğü ve de halen yürürlükte olan kanunların 

manası doğrultusunda karar verir. 

 

(2)  Böyle kararlar, şayet yönetim kurulu tarafından kaldırılmaz veya değiştirilmez ise,  Türkiye Boks 

Federasyonu üyeleri için bir sonraki genel kuruldaki kısmi değişikliklere uğrayana kadar bağlayıcıdır. 
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MADDE 42 

Müsabaka Kategorileri    
 

Prestij                             Birincilikler Klasman, Prestij ve Unvan  Müsabakaları 

Türkiye                           Birincilikler Klasman, Prestij ve Unvan  Müsabakaları 

Avrupa                            Birincilikler Klasman, Prestij ve Unvan  Müsabakaları 

Kıtalar arası                    Birincilikler Klasman, Prestij ve Unvan  Müsabakaları 

Dünya                             Birincilikler Klasman, Prestij ve Unvan  Müsabakaları 

                      

MADDE 43 

Federasyonun Sporcu ile Sözleşme Yapması 

Federasyonumuzca düzenlenecek profesyonel müsabakalar yapılmadan önce Federasyon olarak 

sporcu ve Sporcu Temsilcisi ( menajer )  ile sözleşme yapılacaktır. Bu sözleşme ayrıntılarının sporcu 

ve Sporcu  Temsilcisi (menajer ) tarafından açıkça bilinmesi için 2 kopyalı yazılı bir sözleşme 

yapılacak bir kopyası sporcu ve Sporcu Temsilcisinde ( Menajer), bir kopyası Federasyonda 

kalacaktır. 

 

Bu durumda: 

a) Sporcuların alacakları ücretler müsabakaların özelliğine, sporcuların unvan ve yeteneğine göre 

düzenlenir.  Bu bedeller her müsabaka öncesi belirlenir ve sporcu ile yapılan sözleşmelerde yer 

alır. 

b) Federasyon müsabaka yapacak her iki sporcunun Sporcu Temsilcisi (menajerleri) ile doğrudan 

görüşebilir. 

c) Organizatörler tarafından düzenlenecek müsabakalarda; organizatör  federasyonla sözleşme 

imzalar,organizatörler sporcularla imzaladığı sözleşmeyi federasyona verir ve müsabaka izin 

bedelinin yanı sıra sporculara verilecek ödülün % 30’nu federasyon hesabına yatırır.  

d) Federasyon; sporcuların sözleşmede belirtildiği gibi müsabakalara katılmamaları durumunda 

sporcu ve Sporcu Temsilcisi (menajeri) sorumlu tutularak, haklarında sözleşmede belirtilen 

hükümler uygulanır.  

e) Federasyon faaliyetlerinde; Hakem, gözlemci ve diğer görevliler ile sporcuların ücretleri 

Federasyon tarafından, Organizatörlerce tertip edilen müsabakalarda görev alan hakem, gözlemci 

ve diğer görevliler ile sporcuların ücretleri ise Organizatörler tarafından ödenir.  

f) Organizatörlerin her müsabaka için federasyona ödeyeceği izin ücreti yönetim kurulunca 

belirlenir. 
 

MADDE 44 

Aidatlar 

Uluslar arası Federasyonlarının yıllık üyelik aidatı  Federasyonca  ödenir. 
                                               

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

  Talimatta  Yer Almayan Hususlar 

 

MADDE 45- Bu Talimatta yer almayan hususlarda, düzenleme yapmaya Türkiye Boks Federasyonu 

Yönetim Kurulu yetkilidir. 

 

Yürürlük 

MADDE 46- Bu Talimat Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, Türkiye Boks 

Federasyonunun internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

                    

Yürütme  

MADDE 47-  Bu Talimat hükümlerini  Türkiye  Boks Federasyonu Başkanı yürütür.  

 
 


