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TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU 
 

YAYIN VE MÜSABAKA İZİN TALİMATI 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR 

 

AMAÇ 

MADDE 1- Bu talimat, yurtiçinde düzenlenen amatör ve profesyonel her türlü kick boks 

müsabakalarının canlı veya banttan resmi ya da özel yayın kuruluşları tarafından televizyon, internet, 

radyo, kablolu ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanması ve müsabaka izini verilmesi 

ilkelerini ve bu yayınlara uygulanacak usul ve esasları tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

KAPSAM 

MADDE 2- Bu Talimat, kamusal veya özel nitelik taşıyan gerçek veya tüzel Kişi, Kurum/Kuruluş, Kulüp 
ile Organizatörlerin yurtiçinde düzenleyecekleri amatör ve profesyonel her türlü kick boks 

organizasyonlarının televizyon, internet, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla canlı veya 

banttan yayınlanması ve müsabaka izini verilmesi hususlarını kapsamaktadır.   

 

Dayanak  

Madde 3- Bu Talimat, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 

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

Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü 

ile, 08/08/2007 tarihli ve 26607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana 

Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

TANIMLAR 

MADDE 4- Bu Talimatta geçen; 

Federasyon     :  Türkiye Kick Boks Federasyonunu,  

Başkan                                :  Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanını, 

Yönetim Kurulu               :  Türkiye Kick Boks Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

Organizasyon     :  Amatör ve Profesyonel her türlü Kick Boks müsabakalarının     

              düzenlenmesini, 

Organizatör                               :  Kick Boks müsabakalarını düzenlemek için yayın ve müsabaka izin 

yetki belgesi almaya hak kazanan resmi veya özel nitelik taşıyan 

gerçek veya tüzel kişi veya kuruluşları, 

                                                      
Yayıncı Kuruluş,Yayıncı      :  Türkiye Kick Boks Federasyonundan yayın ve müsabaka izin yetki  

                                             belgesi almaya hak kazanan kamusal veya özel nitelik taşıyan  

        yurtiçinde ve/veya yurt dışında mukim gerçek ve/veya tüzel    

        kişileri,                                                   

Naklen Yayın                       :  Müsabakaların başlama saatinden itibaren bitimine kadar takip  

                                                     eden sürelerde müsabaka içi görüntülerin ve yorumların  

                                                     kısmen ya da tamamen canlı olarak yayınlanmasını, 

Banttan Yayın             :  Kick Boks müsabakaları bittikten sonra kısmen veya tamamen  

        yayınlanmasını,                                                                                                  

Yayın ve Müsabaka   :  Amatör ve Profesyonel her türlü Kick Boks müsabakalarının  

İzin Yetki Belgesi                         düzenlenebilmesi için Federasyondan alınacak belgeyi, 

ifade eder. 

                                         



 2 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

ESAS HÜKÜMLER 

 

YAYIN İLKELERİ 

MADDE 5  

a) Yayıncı, yayın konusu müsabakalarda görüntü sinyali üretme hakkına, bu Talimatta da belirtilen 

istisna düzenlemeleri haricinde, münhasıran sahip olur. 

b) Müsabaka yayınlarının naklen veya banttan yapılması ve her türlü kick boks müsabakalarının 

düzenlenmesi konusunda işbu talimat hükümleri uygulanır. Yayın kuruluşlarının bu konudaki teklifleri 

Federasyon tarafından serbestçe değerlendirilir. 

c) Yayın usulünün tespitinde; kick boksun öneminin ve güncelliğinin korunması, seyirci katılımının 

azalmaması, yayın konusu müsabakanın dışındakilerin menfaatlerinin engellenmemesi gibi ilkeler 

dikkate alınır.  

d) Yayın kuruluşları Federasyon’un tespit edeceği yayın esas ve usullerine aynen uyarlar. 

Federasyon’ca uygun görülen bir yayın usulü diğer yayın kuruluşlarına talep hakkı vermeyeceği gibi 

ilgili kuruluş açısından da kazanılmış hak oluşturmaz. 

 

TELEVİZYON, RADYO VEYA İNTERNET YAYIN VE MÜSABAKA İZİN HAKKI  

MADDE 6  

a) Amatör ve Profesyonel her türlü Kick Boks müsabakalarının televizyon, radyo ve internet aracılığıyla 

her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanması hakkı Federasyona aittir.  

b) Ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile özel veya tüzel kişiler tarafından organize edilecek Amatör ve 

profesyonel her türlü kick boks müsabakalarının yayın hakları Federasyona ait olduğundan, federasyon 

kick boks ile ilgili her tür müsabakaların yayınlanması için yayın kuruluşları veya organizatörler ile 

yapacağı görüşmeler çerçevesinde bu hakkını kullanır.  

 

TELEVİZYON, RADYO VEYA İNTERNET YAYIN VE MÜSABAKA İZNİ YAYINLARIN 

DÜZENLENMESİ 

MADDE 7– Amatör ve Profesyonel her türlü kick boks müsabakalarının yayınları bu Talimatta belirtilen 

esaslar dahilinde ve aşağıdaki hususlar yerine getirildikten sonra yayınlanır ve gerçekleşir. 

a) Amatör ve profesyonel her türlü Kick boks müsabakalarını düzenleyenler müsabakaları 

televizyon, radyo, internet üzerinden ülkemizden yayın yapmak istediklerinde yayın ve müsabaka izin 

yetki belgesi almak için Federasyona yazılı başvurmak zorundadırlar. 

        b) Organizasyonu düzenleyenin/düzenleyenlerin veya yayıncının Federasyona yazılı 

başvurusunda; müsabakanın yapılacağı yer, tarih ve başlama saati, müsabaka yapacak sporcuların 

isimleri ve sıkletleri ile ilgili tüm bilgiler yer almak zorundadır. 

c) Federasyon, yayın ve müsabaka izin yetki belgesini uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluşa bu 

talimata uygun olarak  verme hakkına sahiptir. 

d) Amatör her türlü kick boks müsabakaları için Federasyon Yönetim Kurulunun bedelsiz yayın ve 

müsabaka izni verme yetkisi vardır. 

e)Federasyon, yayın hakkını mahsurlu gördüğü yayın kuruluşlarına, Menajer veya 

Organizatörlere, v.b. yayın ve izin yetki belgesi vermeme ve yayın yaptırmama hakkına sahiptir. 
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YAYIN VE MÜSABAKA İZİN YETKİ BELGESİ 

MADDE 8–Yurt içinde yapılacak amatör ve profesyonel her türlü kick boks müsabakalarının yayın ve 

müsabaka izin  yetki belgesi, Federasyon tarafından verilir. Ulusal, bölgesel veya kablolu yayın yapan 

tüm kuruluşlar her türlü kick boks müsabakalarını yayınlamak için “ Yayın ve müsabaka izin yetki 

belgesi” almak zorundadır.  

a) Yayın ve müsabaka izin yetki belgesi olmayan kişi kurum ve kuruluşa kesinlikle yayın ve 

müsabaka  yaptırılmaz. 

b) Yayın ve müsabaka izin yetki belgelerinin kontrolü organizasyonun yapıldığı yerde Federasyon 

görevlilerine/ temsilcilerine aittir. 

c)Yurtdışında düzenlenen ve yurtiçine canlı/banttan yayınlanacak her türlü kick boks 

müsabakalarından yayın izin bedeli alınmaz. 

d) Yurtiçinde düzenlenerek yurtdışına canlı olarak yayınlanacak her türlü kick boks 

müsabakalarının yayın ve müsabaka izin hakkı Federasyona aittir. 

e) Yayın ve müsabaka izin yetki belgesi için başvuru yapan kuruluş ya da şahıslar Federasyon 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yayın ve müsabaka izin ücreti ile birlikte federasyonca 

görevlendirilecek hakem, gözlemci ve diğer görevlilerin faaliyet süresince her türlü giderlerini 

karşılamak üzere Federasyonca belirlenen görevlilerin toplam ücret bedelini de ödemek zorundadırlar.  

f) Yayın ve müsabaka izin yetki belgesinin geçerlilik süresi iznin verildiği tarihten itibaren 60 

gündür. Bu süre içerisinde yapılmayan veya iptal edilen müsabakalar için Federasyon hesabına yatırılan 

ücret iade edilmeyerek gelir kaydedilir. 

g) Federasyondan izin alarak gerçekleşen müsabaka yayınlarının daha sonra battan yayınlanması 

durumunda federasyonca herhangi bir ücret talep edilmez. 

h) Yayın ve müsabaka izin yetki belgesi olmaksızın yayın yapan kuruluşa Federasyon tarafından 

yeni yayın ve müsabaka izin yetkisi verilmeyebilir. 

 

YAYIN YAPACAK KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

MADDE 9–Yayın yapacak kuruluşlar aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. 

a) Yayın ve müsabaka izin yetki belgesi isteyen kuruluş, yapacağı yayının hangi gün ve saatte 

yapılacağını başvurusunda açık olarak bildirmek zorundadır. 

b) Yayın yapacak kuruluş; Federasyon tarafından konulan yayın şartlarına uymak zorundadır. 

c) Federasyon bedelsiz reklam hakkını dilediği şekilde kullanmakta/kullandırmakta serbesttir. 

  

YAYIN YAPACAK KURULUŞLARA AİT YAYIN ŞARTLARI 

MADDE 10–Yayın yapacak kuruluşlar yapacakları yayınlarda aşağıda belirtilen şartlara uymak 

zorundadır. 

a) Yayın yapacak kuruluş yayınlarında hizmeti en iyi şekilde yerine getirmek üzere ihtiyaç 

duyulan miktarda kamera kullanmak zorundadır. 

b) Yayın yapacak kuruluş naklen veya banttan yapılacak yayınlarda kick boks ile ilgili reklam 

kuşağı girmek, eğer reklam yok ise kick boks ile ilgili kısa söyleşi veya röportajı en az bir kez olmak 

şartı ile yayınlamak zorundadır. Bu röportajlarda kick boks federasyonu faaliyetleri ile verilen yayın ve 

müsabaka izin yetkisinin de federasyona ait olduğu da belirtilecektir. 
 

 

YAYIN HAKLARI VE YAYIN YETKİLERİNİN DEVRİ 

MADDE 11–Federasyondan yayın ve müsabaka izin yetki belgesini alarak yayın yapacak kuruluş yayını 

yapılacak organizasyonun tüm yayın haklarını ve yayın yetkisini bir kurum, kuruluş veya kurula 

devredebilir.  
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YAYINLARI YAPACAK YAYIN KURULUŞUNUN BELİRLENMESİ 

MADDE 12  

a) Resmi müsabakalarda yayınları yapacak kuruluşun belirlenmesinde tek yetkili, Federasyon veya 

yayın yetkisini belirlenmiş şartlarda devrettiği kurum, kuruluş veya kuruldur. 

b) Ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile özel veya tüzel kişiler tarafından organize edilecek Amatör ve 

Profesyonel her türlü kick boks müsabakalarının televizyon, radyo, internet veya kabloluda 

yayınlanması; organizasyon düzenleyecek olanların yayıncı kuruluşlarla karşılıklı anlaşma yapmalarıyla 

sağlanır. 

 

FEDERASYONCA BELİRLENEN YAYIN VE MÜSABAKA İZİN BEDELİ 

MADDE 13 
KİŞİ, KURUM/KURULUŞLAR VE KULÜPLER TARAFINDAN DÜZENLENECEK PROFESYONEL HER TÜRLÜ KİCK 

BOKS ORGANİZASYONLARINDAN ELDE EDİLECEK FEDERASYON YAYIN VE MÜSABAKA  İZİN BEDELİ  

 
              

YAYIN TÜRÜ 
YAYIN VE MÜSABAKA İZİN 

BEDELİ 

Ulusal Kanallarda Yayınlanan Profesyonel Müsabakalar İçin Yayın 
ve Müsabaka İzin Bedeli 

3.500.00-TL 

Bölgesel Kanallarda Yayınlanan Profesyonel Müsabakalar İçin 
Yayın ve Müsabaka İzin Bedeli 

2.500.00-TL 

Kanallarda Yayınlanmayan Profesyonel Müsabakalar İçin 
Müsabaka İzin Bedeli 

1.500.00-TL 

  

  

Bu yayın ve müsabaka izin bedelleri gerektiğinde her yıl Federasyon Yönetim Kurulunca yeniden 

belirlenir. 
 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER 

 

 

Talimatta Yer Almayan Hususlar 

MADDE 14- Bu Talimatta yer almayan hususlarda, düzenleme yapmaya Federasyon Yönetim Kurulu 

yetkilidir. 

 

Yürürlük 

MADDE 15- Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bu Talimat, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve 

Türkiye Kick Boks Federasyonu internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16-  Bu Talimat hükümlerini Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

 

 


