
 1 

YÖNETİM KURULU 

KARAR TARİHİ : 16.01.2008 

KARAR NO  : 6/3 

 

 

TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU 

ÖZEL BOWLİNG SALONLARI DENETLEME TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu  Talimatın amacı; eğlence ve spor amaçlı olarak açılan Bowling 

salonlarının denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.  

 

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu Talimat hükümleri, gerçek ve tüzel kişilerce açılmış olan bütün özel 

bowling salonlarını kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9. maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor 

Federasyonları Çerçeve Statüsü; 15/10/1999 tarihli ve 23847 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe 

giren Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği ile 28/2/2007 tarihli ve 26448 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak özerkleşmesi yürürlüğe giren Türkiye Bocce Bowling ve Dart 

Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu Talimatta geçen, 

a) Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

b) Daire Başkanlığı : Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığını, 

c) İl Başkanlığı : İlin Valisini, 

ç) Federasyon  : Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunu, 

d) İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,  

e) Yönetmelik  : Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğini, 

f) Salon   : Gerçek veya tüzel kişiler tarafından bowling oynatmak amacıyla 

açılan işletmeleri,  

g) Denetçi   : Federasyonca salonların denetimini yapmak üzere 

görevlendirilenleri, 

ğ) Yeterlilik Belgesi : Tesiste ilgili spor dalında faaliyet yapılabilmesine dair 

federasyonca verilen belgeyi, 

ifade eder.  

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

Denetim Zorunluluğu  

Madde 5- (1) Yönetmeliğin 14. maddesi gereğince; salonların tescil ve vizelerinin 

yapılması, genel ahlak kurallarına, Bowling sporunun amacına ve kurallarına uygun faaliyet 
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yapmaları, salonda belgeli Bowling antrenörü bulundurmaları, asgari sağlık koşullarını 

sağlamaları ve yönetmelikte aranan diğer şartları taşımaları konularında Federasyon tarafından 

denetim yapılmalıdır. 

 

Denetim Türleri 

Madde 6-(1) Federasyonca yapılan denetimler ikiye ayrılır: 

a) İdari Denetim: Salonların yönetmelik uyarınca gerekli belge ve şartlara haiz olup 

olmadığının denetlenmesi, 

b) Teknik Denetim: Salonların ekipman standartları itibariyle uygunluğunun 

denetlenmesi, 

(2) İdari denetimden geçmeyen salonlar için teknik denetim yapılmaz. Ancak ilk tescili 

yapılmadan önce, yeterlilik belgesi almak için başvuran salonlara teknik denetim yapılabilir.  

 

Denetim Aralıkları 

Madde 7-(1) İdari denetim yılda bir kez yapılır. Ancak idari denetim sonucunda eksik 

ve kusurları rapor edilen salonlarla ilgili mükerrer denetlemeler yapılabilir.     

(2) İdari denetim sonucunda teknik denetim yapılması istenebilir. 

(3) Denetim federasyon başkanlığının uygun göreceği tarihlerde yapılır.   

 

Denetçilerin Belirlenmesi  

Madde 8-(1) İdari Denetçiler ilgili mevzuata hakim olmak kaydıyla, Federasyon 

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve bowling branşının alt kurullarında görevli kimseler, il 

ve bölge temsilcileri ve Federasyon yönetimince imza yetkisi verilmiş diğer kişiler arasından 

seçilir. 

(2) Teknik Denetçiler, ekipman, tesis, yağlama, vb. konularda uzmanlık eğitimine sahip 

olan ve federasyonunun ilgili kurullarında görevli kişiler arasından seçilir. 

(3) Denetçi olacaklarda şu şartlar aranır: 

a) T.C. vatandaşı olmak, 

b) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak (üniversitelerin spor, hukuk ve idari 

bilimlerle ilgili bölümlerinden mezun olmak tercih nedenidir), 

c) 24 yaşını tamamlamış olmak, 

 ç)        Bowling sporcu, hakem veya antrenör lisansına sahip olmak, 

d) Bir defada altı ay veya daha fazla hak mahrumiyeti veya yarışmalardan men 

cezası almamış olmak, 

e) Ağır hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası almamış olmak, 

 

Denetim Raporu  

Madde 9- (1) Denetçiler denetledikleri salonlarla ilgili olarak ekte yer alan Salon 

Denetleme Raporunu doldurur.   

(2) Rapor denetimden itibaren en geç 15 gün içerisinde Federasyona iletilir.  

(3) Denetim raporunun kopyası Federasyon Başkanlığınca bir üst yazıyla denetlenen 

salon idaresine ve gerekli görülmesi halinde işlem yapılmak üzere Genel Müdürlük, Daire 

Başkanlığı ve İl başkanlığına gönderilir.  

(4) Denetçi, gördüğü aksaklıkları düzeltmek üzere salon idaresine süre verir. İkinci 

denetlemede de aksaklıklar giderilmemiş ise, Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen belirli 

sürelerde kapatma ve çalışma izin belgesi iptali cezalarının uygulanması İl başkanlığının 

onayına sunulur.  

 

Denetim Raporuna İtiraz 

Madde 10-(1) Salonlar, Federasyon tarafından kendilerine gönderilen rapora itiraz 

edebilir. Bu durumda yeni bir denetçi görevlendirilerek, denetimin yeniden yapılmasını talep 

edebilirler.   
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(2) İtiraza söz konusu bilgilerin ikinci denetim raporunda da yer alması halinde, tekrar 

bir denetleme talep edilemez. Bu durumda salonlar Tahkim Kuruluna müracaat edebilirler.  

 

Denetim Ücreti 

Madde 11- (1) Denetime tabi tutulan salonlar, her yıl başında Federasyon Yönetim 

Kurulunca belirlenen denetim ücretini ödemelidir. 

(2) Denetim ücreti, Federasyonun banka hesabına yatırılabileceği gibi, makbuz 

karşılığında federasyona da ödenebilir.    

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

           Talimatta Yer Almayan Hususlar 

Madde 12 - (1) Bu Talimatta yer almayan konular hakkında karar almaya ve uygulama 

yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. 

 

Yürürlük 

Madde 13- (1) Bu Talimat yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 14- (1) Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.  
            

                               

 


