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TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU  
 

PROFESYONEL KİCK BOKS MENAJER (SPORCU TEMSİLCİSİ) 
 TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM   

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR 

Amaç 

Madde 1- Bu Talimatın amacı; Profesyonel Kick Boks müsabaka ve organizasyonlarında 

sporcuları ile birlikte görev yapacak olan menajerlerin profesyonellikle ilgili yasal sınırlar 

içerisinde uyacakları kurallar ile sözleşme sorumlulukları doğrultusunda hareket ve temsil etme 

yetkilerinin kullanılmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.  

 

Kapsam 

Madde 2- Bu Talimat, Federasyonun açtığı kurslarda menajer belgesi alan ve Federasyon 

tarafından düzenlenecek her türlü Profesyonel Kick Boks müsabakalarında görev alacak olan 

profesyonel kick boks lisansına  sahip menajerler ve diğer görevlileri kapsar.  

 

Dayanak  

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

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 24 üncü ve 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. 

 

Tanımlar 

Madde 4-  Bu Talimatta geçen: 

Genel Müdürlük       :  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,     

Federasyon          :  Türkiye Kick Boks Federasyonunu,  

Başkan                         :  Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanını, 

Ana Statü   :  Türkiye Kick Boks Ana Statüsünü, 

Spor Dalı   :  Kick Boks Sporunu, 

Tahkim Kurulu  :  Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu,           

     hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve  

     benzeri spor elemanları; kulüpler ile sporcu,  

     antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları; 

     kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla  

     Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar 

     ile disiplin kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı  

     üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel 

     Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan kurulu,     

Kanun   :  3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 

     Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, 

WAKO  :  Federasyonun üyesi olduğu Dünya Kick Boks  

     Organizasyonları Birliğini, 

Yönetim Kurulu           :  Türkiye Kick Boks Federasyonu Yönetim Kurulunu,  

Menajer (Sporcu Temsilcisi)   :  Federasyon tarafından  Profesyonel Kick Boks Menajerlik         

:   Belgesi verilmiş gerçek kişiyi, 

Klasman           :   Menajerlerin kaydedecekleri aşama ve sınıflarını,               

       

İfade eder.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

     ESAS HÜKÜMLER 

Menajerlik  

Madde 5-Sporcunun kariyer planlaması, stratejik yaklaşımları, performansı ve bununla ilgili 

tüm detayları, işinin mali portresi, birlikte çalıştığı antrenör ve diğer ekip elemanları ile 

ilişkileri, spor sektöründeki diğer kişilerle tüm ilişkileri sporcu ile arasındaki sözleşme 

hükümlerine göre yürüten gerçek kişidir.  

 

Profesyonel Kick Boks Menajerlik Kursuna Katılma Koşulları 

Madde 6- A Genel Koşullar 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya en az bir yıldır Türkiye’de yasal 

ikametgaha sahip olmak ve oturma izni bulunmak, 

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Kick Boks Milli Takım Antrenörlüğü 

yapmış olanlar ile Kick Boks Antrenör Belgesine sahip olanlar ve Milli sporculardan 

tahsil şartı aranmaz.)  

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul 

olmamak. 

d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya 

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan 

fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, 

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 

kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan 

veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 

mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme 

suçlarından hükümlü bulunmamak. 

e) En az 22 yaşını doldurmuş olmak, 

f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına 

göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza 

almamış olmak.  

          B - Özel Koşullar  

          Kursa katılacaklardan  aşağıdaki belgeler istenir 

a) Dilekçe (açık adresli) 

b) Tahsil belgesi sureti ( noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar 

için  kurum onaylı) 

c) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve  

Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla 

ve/veya toplam 1 yıldan fazla sportif ceza almadığına dair yazı aslı, 

d) Kurs katılım ücreti dekontu, 

e) Adli sicil belgesi, 

f) Sağlık raporu (sağlık ocaklarından), 

g) 3 adet fotoğraf  

h) Nüfus cüzdanı sureti (muhtarlık, noter onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarında 

çalışanlar için kurum onaylı), 

i) Kick Boks Milli Takım Antrenörlüğü yapmış olanlar ile Kick Boks Antrenör Belgesine 

sahip olanlar diploma aslını, Milli sporcularda  Millilik Belgesinin aslını, 

j) Ek-1’deki  taahhütnamenin  tarihli ve imzalı aslını Federasyona vermek, 
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Menajerlik Kursunda Başarılı Olanların Belge Alması 

Madde 7- Menajerler kurs sonucunda yapılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde lisans ve 

belge almaya hak kazanırlar. Menajerlik belgesi Federasyon Başkanı ile düzenleyici 

tarafından imzalanır. Belgede kayıt numarası ve düzenlenme tarihi belirtilir. Bu belgeler ile 

tüm faaliyetlerinin işleneceği menajerlik lisansı ve menajerlik kimlik kartı Yönetim Kurulunca 

belirlenen ücret karşılığında verilir.  

 

Menajerler her yıl menajerlik lisansını ve kimlik kartını ücret karşılığında Federasyona 

vize yaptırmak zorundalar. Aksi takdirde menajerlik yapamazlar. 

Her klasmanda açılan Menajer kurslarını başarı ile bitirenlere, bitirmiş olduğu klasmanı  

tanımlayan Menajerlik Belgesi verilir. Menajer belgesinin kaybedilmesi durumunda, talep 

üzerine ücret mukabilinde yeni belge düzenlenir. 

 

Menajerin Gelir Sağlama Usulleri            

Madde  8- Menajerler ücretlerini sporcularla yapacakları sözleşmelerde karşılıklı olarak her 

iki tarafın kabul edeceği şekilde yüzde oranı ile ya da aidat, sezon anlaşması, müsabaka başı 

reklam gelirlerinden pay v.b. şeklinde serbestçe düzenlerler.  

Menajerlik Sınıflandırılması 

Madde 9- Federasyon tarafından Menajer yetiştirme kursları, Menajer sınıflandırmasına 

paralel olarak üç  klasmanda yapılır.  

 

1-  C Klasmanı 

Başlangıç klasmanı için düzenlenen menajerlik programını kapsar. Başvuru sahipleri 

6.maddede belirtilen koşulları taşımalıdır. Federasyonca açılan profesyonel Kick Boks 

menajerlik kurslarına katılarak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlardan 100 üzerinden en az 

70 puan alanlar C Klasmanı Menajerliğine hak kazanırlar. Bir yıllık bekleme süresini 

doldurmaları ve ayrıca Federasyonca  yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara 

katılarak 100 üzerinden en az 70 puan almaları durumunda  bir üst klasmana terfi 

edebilirler. 

2- B Klasmanı 

B Klasman Menajerlerden terfi için vizelerini yaptıranlar ve B Klasmanı için düzenlenen 

menajerlik programında başarılı olmaları ve 6. maddede belirtilen koşulları taşımaları, bir 

yıllık bekleme süresi sonunda  Federasyonca  yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara 

katılarak bir yıllık süre içerisinde 100 üzerinden en az 70 puan almaları durumunda bir üst 

klasmana terfi ederler. 

3- A Klasmanı 

  A Klasman Menajerlerin aktif olarak görev yapabilmeleri için her yıl vizelerini yaptırmalarını,  

ayrıca Federasyon tarafından düzenlenecek seminerlere katılmaları Federasyonca yapılacak 

yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılarak 100 üzerinden 70 puan almaları ve 6. 

maddede belirtilen koşulları taşımaları gerekir.  

   

Menajer Yetiştirme Ve Geliştirme Programları 

  Madde 10 - Menajer kademeleri itibariyle uygulanacak seminer programına tabidir. 

Menajerlik kurs ve seminer programlarında yer alan derslerde ve ders saatlerinde, gerekli 

hallerde Federasyonca değişiklikler yapılabilir.   

Federasyon; Menajer yetiştirme kurslarının dışında, menajerlerin mesleki 

gelişimleriyle ilgili her türlü yurt içi ve yurtdışı etkinliği planlar ve düzenler. Menajerler 

gelişim etkinlikleri için teşvik edilirler. Geliştirme etkinliklerine yönelik olarak Sporda 

profesyonellik ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapılabilirler.  

Federasyon, gerekli görülen hallerde ulusal veya uluslararası düzeyde menajer 

gelişim semineri düzenleyebilir. Açılan gelişim seminerlerine katılımları zorunlu tutulanlar, 

mazeretsiz olarak bu seminerlere  katılmadıkları takdirde o sezon görev alamazlar.  

 

Menajer Yetiştirme Ve Geliştirme Programlarında Verilecek Ders Ve Saatler 

Madde 11- Profesyonel Sporcu Menajerliği Kursu Programı ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde 

olup, Federasyon kurs programında uygun göreceği değişiklikleri yapmaya yetkilidr. 

 

 

 



 5 

 

 

 

DERSLER KLASMAN 

C 

KLASMAN 

B 

KLASMAN 

A 

SPORCU SAĞLIĞI VE DOPİNG 1 1 1 

SPOR PSİKOLOJİSİ 2 2 2 

SPOR SOSYOLOJİSİ 2 2 2 

SPORDA PAZARLAMA VE 

SPONSORLUK 

1 1 1 

MENAJERLİKTE YÖNETİM 

ORGANİZASYON 

1 1 1 

SPOR HUKUKU VE MENAJERLİK 1 1 1 

PROFESYONEL KİCK BOKS 

MÜSABAKA VE OYUN KURALLARI 

5 5 5 

TOPLAM 13 13 13 

 

 

Menajer Eğiticilerinin Görevlendirilmesi 

Madde 12-Menajerlik kurs ve seminerleri için; ilgili uzmanlık alanları dikkate alınarak 

öğretim elemanları veya alanlarında ihtisas sahibi olan Ulusal ve Uluslararası eğiticiler ve  

Federasyon tarafından uygun görülen belli bir konuda uzmanlaşmış yerli ve yabancı kişiler 

görevlendirilir. 

 

Menajerlik Sınavı Ve Değerlendirme 

Madde 13 - Her kademedeki menajer yetiştirme kurslarının sonunda kursiyerler sınava tabi 

tutulurlar.  

Sınavların ağırlıklı içeriği, Profesyonel Kick Boks sporu ile ilgili konulardan oluşur. 

Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak yapılır. Sınav sonuçları 

100 puan üzerinden değerlendirilir. 70 puandan az alan adaylar başarısız sayılırlar. Bu 

sınavlarda başarısız olan adaylar açılacak yeni kurslara ücret ödemek şartıyla tekrar  

katılabilirler. 

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı Ve Sonuçlandırma 

Madde 14 - Kursiyerler, menajer yetiştirme kursları yazılı sınavlarının değerlendirme 

sonuçlarına kurs bitiminden ve sınav sonuçları açıklandıktan 7 gün içinde Federasyona 

itirazda bulunabilirler. İtirazlar 7 gün içerisinde Federasyon  tarafından kesin biçimde 

sonuçlandırılır. 

  

Menajerlik Kursuna Devam Zorunluluğu 

Madde 15 -Menajer yetiştirme kurslarına devam zorunludur. Devamsızlık halinde kursiyerlerin 

kursla ilişkileri kesilir. Kursiyerin geçerli bir mazeretin bulunması ve kursun belli bir bölümüne 

katılamaması halinde, mazeretinin kabulü katılımın gerçekleşmediği bölümün telafi edilip 

edilmeyeceği de dikkate alınarak eğitmenlerin görüşü alınarak kurs direktörü tarafından 

değerlendirilir ve karar verilir.     

 

Menajer Belgesi, Menajer Lisansı Ve Kimlik Kartı Verilmesi 

Madde 16- Menajerlik belgesi almaya hak kazananlara, Federasyon tarafından  menajer 

lisansı ve kimlik kartı  verilir. Menajerler, müsabaka günlerinde lisanslarını, müsabaka öncesi 

Federasyon  yetkililerine teslim eder, müsabaka bitiminde de geri alırlar. 

 

Menajerlerin Lisans Alma Zorunluluğu 

Madde 17- Bütün kategorilerdeki menajerler, faal olarak görev yapabilmek için menajer 

lisansı ve  kimlik kartı   almak ve bunları  federasyona her yıl vize yaptırmak zorundalar.  
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Lisans vizelerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur: 

a) Son vize tarihinden sonra seminere katılmış ise katıldığına dair belgenin fotokopisi, 

b) Belirlenen vize bedelinin Federasyon hesabına yatırıldığını gösteren dekontun aslı, 

 

 Lisanslarını üst üste 2 yıl vize yaptırmayan menajerlerin lisansları Yönetim Kurulunun 

onayı ile askıya alınır. Bu durumdaki menajerlerin lisanslarının yeniden geçerli sayılabilmesi 

için sahip olduğu menajerlik klasmanına göre düzenlenecek gelişim seminerine katılmak 

zorundadırlar. 

 

Menajerlerin Hak Ve Yükümlülükleri 

Madde 18- Müsabaka düzenlemek isteyen Menajerler Ek-2’de  örneği yer alan ve 

Federasyon tarafından hazırlanan sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Menajerler genel 

mevzuata uygun vekaletname ile temsil ettiği sporcu adına sözleşme yapma ve Federasyon 

nezdinde idari işlem ve kararlar açısından başvuruda bulunma hakkına sahiptirler. Ancak, 

sporcunun üçüncü kişiler ile mevcut ihtilaflarına ilişkin ve yargısal netice doğuracak talep ve 

başvurular ancak sporcunun kendisi veya gerekli vekaletnameye sahip T.C. vatandaşı bir 

avukat tarafından yapılabilir. İmzaladığı tüm sözleşmelerde kendi isim ve imzası ile temsil 

ettiği kulüp yada sporcunun adını açıkça belirtecektir. 

 

Sporcu Ve Kulüplerin Yükümlülükleri 

Madde 19- Menajer ile münhasır sözleşmesi bulunan sporcu veya kulüp başka bir 

menajerin  hizmetinden yararlanamaz. Münhasır yetkiye sahip menajerin hizmetinden 

yararlanmadan sözleşme imzalamaları halinde bu durumu sözleşmesine açıkça yazmak 

zorundadır. 

 Bu yükümlülüğe aykırı davranılması halinde, münhasır yetkili menajerinin 

sözleşmeden doğan hakları saklıdır. 

 

Menajerlik  Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması 

Madde 20- 

1.Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve  Federasyon 

Disiplin Talimatına  göre üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya üç yıl içinde toplam 

bir yıldan fazla ceza alan menajerlerin lisansları Federasyon Yönetim Kurulunca süresiz 

olarak geçersiz sayılır. Bu Talimatın  6. maddesinde belirtilen koşullardan herhangi birini 

menajerlik  belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini taşımadığı 

menajerlik belgesi verildikten sonra anlaşılanların da belge ve lisansları Federasyon Yönetim 

Kurulunun kararı ile geçersiz sayılır. 

2.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve  

milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi  birini değiştirme 

veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet 

Başsavcılığınca soruşturma başlatılan veya sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen 

menajerlerin belgeleri ve lisansları geçici olarak Federasyon Yönetim Kurulunca askıya alınır. 

Bu suçlarından dolayı mahkumiyetleri durumunda ise süresiz olarak iptal edilir. 

3.Federasyon Yönetim Kurulu bunun dışında da Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör 

Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve  Federasyon Disiplin Talimatına  aykırılığı tespit edilen fiiller 

veya Türk Ceza Kanunu veya Kanunların diğer Cezaya ilişkin hükümlerine göre suç isnadı 

nedeniyle hakkında fezleke düzenlenenler veya mahkum olanlar hakkında, eylemlerinin 

niteliği ve ağırlığına göre belgelerin askıya alınması veya süresiz olarak geçersiz sayılması 

hususunda yaptırım uygulamaya yetkilidir. 

 

Yurt Dışından Alınan Menajerlik Belgelerinin Denkliği 

Madde 21-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu olupta ülkemizde 

menajerlik yapmak isteyen kişiler, profesyonel kick boks faaliyetlerine katılmak için yurt 

dışından aldıkları belgelerinin denklik işlemini yaptırmak zorundadır. Denklik işlemleri 

Federasyon tarafından yürütülür. Denklikleri uygun görülenlere durumlarına göre ücret 

karşılığı  belgeleri  düzenlenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

     CEZA HÜKÜMLERİ     

Menajerlere İlişkin Ceza Hükümleri 

Madde 22- Bu Talimat ile belirlenen haklarını kötüye kullanan veya bu Talimatta belirtilen 

yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya bu Talimat hükümlerine aykırı hareket eden 

menajerler Disiplin ve Ceza Talimatına göre cezai işlem yapılmak üzere Federasyon Disiplin 

kuruluna sevk edilirler. 

  

Sporculara Ve Kulüplere İlişkin Ceza Hükümleri 

Madde 23- Sporcular ve kulüpler ancak  bu talimatta belirlenen şartlara uygun olarak 

Federasyon tarafından düzenlenmiş lisansa sahip menajerlerin hizmetlerinden yararlanabilir 

ve bu menajerler ile sözleşme imzalayabilirler. Sporcuların ve Kulüplerin bu Talimata uygun 

olarak verilmiş, geçerli bir lisansı bulunmayan kişilerle menajerlik sözleşmesi imzalamaları 

yada hizmetlerinden yararlanmaları yasaktır. 

 Bu yükümlülüklerine ve/veya bu Talimatta belirlenen diğer yükümlülüklerine aykırı 

hareket eden sporcular ve kulüpler; Disiplin ve Ceza Talimatına göre cezai işlem yapılmak 

üzere Federasyon Disiplin kuruluna sevk edilirler. 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

   SON HÜKÜMLER 

 

Taahhütname 

Madde 24- Sınavda başarılı olan Profesyonel Kick Boks Menajer adayının lisans alabilmesi 

için yukarıda belirlenen yükümlülüklerin yanı sıra, ayrıca Profesyonel Kick Boks Menajeri 

olarak hareket ettiğinde bu Talimatta belirlenen prensiplere uymayı taahhüt ettiği Ek-l’de 

örneği yer alan, Federasyon tarafından hazırlanan taahhütnameyi imzalaması zorunludur. 

 

Talimatta Yer Almayan Hususlar 

Madde 25- Bu Talimatın  uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu Talimatta  hüküm 

bulunmayan hallerde; sorunların çözümü  Federasyon Yönetim Kurulunun Kanun, Ana Statü  

ve genel hükümlere uygun olarak alacağı kararlar doğrultusunda sağlanır.  

 

Talimat Değişiklikleri Ve Federasyon Kararlarının Bildirilmesi 

Madde 26- Federasyonun bu Talimatın uygulama alanına ilişkin olarak alacağı tüm 

kararların ve talimatta yapılan değişikliklerin Federasyonun resmi internet sitesinde 

yayınlanması ilgililere tebliğ hükmündedir. 

 

Yürürlük 

Madde 27- Bu Talimat, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kick Boks Federasyonu 

internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 28-  Bu Talimat hükümlerini Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı yürütür. 
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Ek-1 

 

TAAHHÜTNAME 

 

 

 Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Profesyonel Kick Boks Menajeri olarak 

tescil edilmek üzere müracaatım ile birlikte daha sonra Türkiye Kick Boks Federasyonu 

tarafından menajer olarak tescil edilmem halinde Türkiye Kick Boks Federasyonunun Ana 

Statü, Talimatları, çalışma usul ve esasları ile karar ve tebliğlerine ve düzenlenecek tescil 

şartlarına ve Federasyon tarafından bunlarda yapılacak tüm değişikliklere aynen uyacağımı,  

 

 Sınav prosedürüne ve sınav sonuçlarına ilişkin ve benzeri başvurum ile ilgili her türlü 

konuların ve Federasyon sporcular, diğer menajerler ile ilgili çıkacak tüm ihtilafların 

Federasyon Talimatlarına göre Federasyon Yönetim Kurulu tarafından nihai olarak 

çözümlenmesine ve bu kararlara aynen uyacağımı, bütün bunlara aykırı hareket ettiğim 

takdirde menajerlik tescilimin ve lisansımın iptalini kabul, taahhüt ve beyan ederim.  

 

 

             Tarih 

          İsim - İmza 
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Ek-2 

TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU 

PROFESYONEL KİCK BOKS ORGANİZASYON VE MÜSABAKALARINA 

                       KATILACAK MENAJER VE SPORCULARA AİT SÖZLEŞME 

MADDE 1- TARAFLAR 

      MENAJER ; 

     a) Adı ve Soyadı, Ünvanı          :………………………………..    …………………………………. 

     b) Doğum Yeri-Tarihi               : ………………………………..    ………../……../  ……. 

     c) T.C Kimlik No                    : ………………………………… 

     d) Federasyon Sicil No             : ……………………………….. 

     e) Tebligat Adresi                     : ……………………………………………………………………  

               …………………………………………………………………… 

      SPORCU ; 

    a)  Adı ve Soyadı         :………………………………….. 

    b) Doğum Yeri            :………………………………….. 

    c) Doğum Yılı, Ayı-Gün     :….……/……../………………. 

    d) T.C Kimlik No                     :…………………………………..          

    e) Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer   :…………………………………..     

    f)  Lisans No               :………………………………….. 

    g) Federasyon Sicil No           :…………………………………… 

    h) Sözleşmenin Başlangıç tarihi  :………………………………….. 

    ı) Sözleşmenin bitiş tarihi         :………………………………….. 

    i) Tebligat Adresi              :………………………………………………………………………… 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI 

   Profesyonel Kick Boks Faaliyetlerinde yer alan veya almaya hak kazanan  Menajer ile sporcuların  
Federasyon tarafından veya federasyon haricinde düzenlenerek  katılacakları her türlü organizasyonlarla  
ilgili Tarafların  birbirlerine ve  Federasyona  karşı hak ve yükümlülükleri iş bu sözleşme’nin konusunu 
belirler. Sözleşme aslen taraflar arasında cari olup, Federasyon sözleşmenin tarafı değildir. Onay 
makamıdır. Sözleşmenin, Federasyon tarafından geçerli bir sözleşme olarak kabul edilebilmesi  
onaylanması ile gerçekleşir.  bu sözleşme ile taraflar aynı zamanda Federasyona karşı yükümlülüklerini 
de taahhüt ederler.  
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MADDE 3- ADRES ve TEBLİGATLAR  

Taraflar sözleşmede yazılı adreslerin resmi tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliklerinin 
yazılı olarak diğer tarafa ve Federasyona derhal bildireceğini, aksi halde bu adreslere yapılan 
tebligatlarının usulüne uygun tebliğ edilmiş olacağını kabul ve taahhüt  ederler.  

MADDE 4- TARAFLARIN  FEDERASYONA KARŞI HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
 

4.1 Organizasyonlara Katılma, 
 
Menajer ve Sporcu iş bu sözleşme doğrultusunda imza atılan gün ve tarih itibariyle aktif olunan 

süreler boyu Federasyonun kural ve talimatlarına uygun hareket etmek, Federasyon tarafından görev 
verildiğinde Türkiye içinde ve dışında düzenlenecek tüm organizasyonlara, hangi ülkede olursa olsun tüm 
gösteri, program ve spor ile ilgili çalışmaların yapıldığı yerlere gelmek ve müsabaka ya da 
organizasyonların kapalı salon, stadyum, açık hava v.b.yerlerde olmasına bakmadan  sponsorlar 
vasıtasıyla veya doğrudan yapılacak her tür maç ve gösterilere çıkmak yükümlülüğündedir.  Menajer ile 
sporcu, Federasyonun yazılı izni olmaksızın bu çalışmaları yapamaz. 

Menajer ve sporcu, Federasyon tarafından veya Federasyon dışında düzenlenen gösteri, 
müsabaka ve her türlü organizasyonda Federasyon tarafından görev verildiğinde  görüntü, hareket, ses 
vb. belge ve dökümanların bulunduğu reklamlarda her türlü televizyon, internet, radyo, yazılı veya görsel  
basın, billboard  reklamları vb. bulunmak ve görev yapmak yükümlülüğündedir.  
 Menajer ve Sporcu’nun Federasyon tarafından veya Federasyon dışında düzenlenen gösteri, 
müsabaka ve her türlü organizasyonda yapılan bilumum yazılı ve görsel medyaya yapılan kayıtların 
mülkiyet hakkı öncelikle Federasyona aittir. Taraflar söz konusu kayıtları Federasyonun yazılı izni 
olmadan kullanamazlar.  
 

4.2 Sigorta 
Taraflar Sözleşme süresince müsabaka ve diğer tüm organizasyonlara  katılacak sporcularını 

organizasyon  süresinin tamamını kapsar mahiyette sigorta şirketlerine sigorta ettirmek ve özel sigorta 
poliçelerini Federasyona ibraz etmek zorundadır. 

 
4.3 Üçüncü Kişilerle Yapılan Sözleşmeler 
Menajer ve Sporcu sözleşmenin imzası tarihinden itibaren sözleşme süresince Federasyonun 

tayin edeceği özel veya tüzel nitelikli üçüncü şahıslar ile yine Federasyon tarafından gösterilen lisanslı 
Menajerler  haricinde hiç kimse ile bu sözleşme kapsamında belirtilen hususlarla ilgili hiçbir şekilde 
sözleşme yapamaz. Aksi takdirde sözleşmede belirtilen  nakdi cezanın yanı sıra elde ettiği geliri ve 
Federasyonun uğrayacağı cezai, maddi ve manevi, her türlü menfi ve müspet zararı hiçbir ihtara lüzum 
bırakmaksızın Federasyon’a müştereken ve müteselsilen  ödemeyi gayri kabili rücu kabul ve taahhüt 
ederler. 

 
4.4 Nakdi Ceza 
Menajer ve sporcu işbu sözleşme hükümlerinin herhangi bir hükmüne ve/veya sözleşmenin 

ruhuna aykırı davranması  halinde ulusal müsabaka ve organizasyonlar için  2.000,00 YTL  ve 
uluslararası  müsabaka ve organizasyonlar için  ise 4.000,00 YTL nakdi cezayı  hiçbir ihtara lüzum 
bırakmaksızın Federasyon’a müştereken ve müteselsilen  ödemeyi gayri kabili rücu kabul ve taahhüt 
ederler. Nakdi cezanın ödenmesi Federasyonun uğrayacağı maddi ve manevi, her türlü menfi ve müspet 
zararı talep hakkını ortadan kaldırmaz. 

 
4.5 Ücretlendirme  
Menajer ve sporcu aralarındaki ücretlendirmeyi (Aşağıda 5. maddede gösterilecektir) genel hukuk 

ve ahlak kuralları çerçevesinde serbestçe tayin ederler.  Menajer sözleşmede gösterilen transfer ücretine 
ait muhtasar beyannameleri  hazırlayarak vergisini kesip ilgili vergi dairesine yatırır. Buna ilişkin resmi 
vergi,harç ve benzeri tüm yükümlülükler Menajerin sorumluluğundadır. Sözleşmede  gösterilmeyen veya 
noksan gösterilen ücretlerden dolayı taraflar bir hak iddia  edemezler 

 
4.5 Sorumluluk 
Menajer ve Sporcu; her türlü müsabaka, gösteri ve antrenmanlarda  vücutlarında meydana 

gelebilecek her türlü kalıcı ve geçici yaralanma, sakatlık ve ölüm hallerinde tüm sorumluluğun kendilerine 
ait olduğunu kabul ve beyan ederler. Ayrıca kendilerinin veya varislerinin de Federasyona karşı maddi ve 
manevi tazminat talep hakkı olmadığını, bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini ve Federasyona  hiçbir 
şekilde rücu etmeyeceğini, gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler. 
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4.6 Delil Sözleşmesi 

  Doğacak her tür ihtilafda Federasyon’ un tüm mali kayıtlarının, telyazısı notlarının, ajandalarının, 
resmi evrak ve benzeri tüm  dökümanlarının  HUMK m 287 vd. gereğince  münhasır ve  kat-i delil  teşkil 
edeceğini, Menajer ile Sporcu bunlara itiraz hakkından peşinen feragat ettiğini ve Federasyon’ un bu 
kayıtların kabul,   beyan ve taahhüt eder ve bunlara karşı delil ikame edemeyeceğini gayri kabili rücu 
kabul ve taahhüt ederler 
 
 4.7 Tebligat 
 Federasyon tarafından  taraflara gönderilen taahhütlü mektuplar tebligat hükmünde olacaktır.  
 
 4.8 İhtilafların Halli  
 Her türlü mali ve idari ihtilaflar ile menajerlerin sporcularına verdikleri para cezaları ve benzeri 
konular  ilk derecede Federasyon'ca incelenir ve karara bağlanır. Kararlara tebliği tarihinden itibarın 10 
gün içerisinde yapılacak  İtiraz üzerine yapılan ikinci inceleme neticesi verilen karara karşı Tahkim 
Kuruluna gidilebilir.  
 
 4.9 Sözleşmenin Federasyon Tarafından Feshi 

Menajer ile sporcu federasyonun karşı yükümlülüklerine uymaması halinde federasyon 
sözleşmeyi fesh etme hakkına sahiptir. Böyle bir halde tarafların (Menajer ve Sporcunun) sözleşmeden 
doğan ve tahakkuk etmiş hak ve borçları devam eder. Ancak  Federasyon tarafından yapılan  fesihten 
sonra sözleşme Federasyon nezdinde geçerli bir sözleşme olarak kabul edilmez. Feshin bildirilmesine 
rağmen tarafların bu sözleşmeye göre işlem yapılması halinde sözleşmede belirtilen  nakdi cezanın yanı 
sıra elde ettiği geliri ve Federasyonun uğrayacağı maddi ve manevi, her türlü menfi ve müspet zararı 
hiçbir ihtara lüzum bırakmaksızın Federasyon’a müştereken ve müteselsilen  ödemeyi gayri kabili rücu 
kabul ve taahhüt ederler. 

 
 4.10 Tarafların Sözleşmeyi Feshi 

Taraflar Federasyonun yazılı izni olmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh edemezler. Aksi 
halde sözleşmede belirtilen  nakdi cezanın yanı sıra elde ettiği geliri ve Federasyonun uğrayacağı maddi 
ve manevi, her türlü menfi ve müspet zararı hiçbir ihtara lüzum bırakmaksızın Federasyon’a müştereken 
ve müteselsilen  ödemeyi gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler. 
 
MADDE 5- TARAFLARIN  KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
 
 Aşağıda taraflar (Menajer ile Sporcu) Federasyon mevzuatı, genel hukuk ve ahlak kuralları ile 
sözleşmenin 4. ve diğer maddelerine aykırı düşmemek kaydıyla ücret, çalışma saatleri, ücretin ödeme 
şekli ve zamanı ve benzeri diğer tüm konularda aralarındaki anlaşma metnini daktilo ile madde numarası 
da vermek suretiyle dolduracaklardır.  
  
 5.1……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MADDE 6- DOĞACAK İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ  
 

İşbu sözleşme’den doğacak tüm ihtilafların hallinde Türk Hukuku cari olup, taraflar arasındaki 
anlaşmazlıklar öncelikle Federasyon tarafından çözümlenecektir. Federasyonun verdiği karara 
tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde taraflardan birinin veya her ikisinin itirazı halinde sporcu ve 
menajerler Federasyonun kararına karşı Tahkim Kuruluna gidebilirler.    

 
MADDE 6- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 
 
 Sözleşme Federasyonun onayı ile yürürlüğe girer. Sözleşmenin bitim tarihi …/…./20… dir.  
Sözleşme süresinin  bitiminden önce  Taraflar Federasyona müracaatla  birer yıllık süreler için vize onayı 
alırlar.  Sözleşmenin birer nüshası taraflara verilir ve bir nüshası Federasyonda saklanır ihtilaf halinde 
Federasyon nüshası esastır.  
 
MADDE 7- SÖZLEŞMEYE ESAS KONULARIN KABULÜ VE İMZA ALTINA ALINMASI 
 

İş bu sözleşmeyi birlikte hazırlayan ve imzalayan bizler, bu sözleşmede yazılı matbu kısımları 
tamamen okuduğumuzu, Kick Boks Federasyonunun Profesyonelliği içeren talimatların bütün hükümleri 
hakkında bilgi sahibi olduğumuzu, talimatların taraflara yüklediği vecibeleri eksiksiz yerine getireceğimizi, 
Kick Boks Federasyonunun talimatlarına uyacağımızı ve bu sözleşmenin akdinden sonra yürürlüğe 
girecek talimatlar ile yapılacak bütün değişikliklerin dahi aynen sözleşme hükmü gibi hakkımızda tatbikini 
kabul ettiğimizi, uyuşmazlıkların Kick Boks Federasyonu Hukuk Kurulu'nca incelenerek Yönetim 
Kurulu'nca çözülmesini ve bu kurulun kararına aynen uyacağımızı beyan ve taahhüt ederiz. …/…/20… 

 
 
 

            SPORCU (Veya Yasal Temsilcisi)                 MENAJER  ( Veya Yasal temsilcisi)     
                                           

İsim  İmza              İsim İmza     
 
 
 
 
 
 
ONAY  …/…/20 
TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU     
 
 
 
 
 
VİZE ONAYLARI    
 
 
ONAY  ……/…/20     ONAY  ……/……20   
TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU      TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU     
 
 
 
ONAY  ……/……20     ONAY  …./…./20   
TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU      TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU     
 
 
 
ONAY  …./…./20     ONAY  …./…./20   
TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU      TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU     
 
 
 ONAY  …./…./20     ONAY  …./…./20   
TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU      TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU     


