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YÖNETİM KURULU 

KARAR TARİHİ : 20.02.2011 

KARAR NO  : 9/3 

 

 

TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU  

BOWLİNG SALONLARINA YETERLİLİK BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA 

TALİMAT 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

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

salonlarına verilecek yeterlilik belgesi 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; 28/2/2007 tarihli ve 26448 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak özerkleşmesi yürürlüğe giren Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana 

Statüsüne 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)Bowling teknisyeni: Federasyonca belirlenen Bowling salonu hat bakım ve teknik 

malzeme bilgisi eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika alan kişileri,  

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

federasyonca verilen belgeyi, 

ifade eder.  

 

 

 

 



TBBDF Bowling Salonlarına Yeterlilik Belgesi Verilmesi Hakkında Talimat - 2 - 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

Denetleme Kurulu, Salonların Sınıflandırılması 

 

Tesis Denetleme Kurulu 

Madde 5-(1) Tesis Denetleme Kurulu, Federasyon Yönetim Kurulu onayıyla atanan, 

tesislerin denetimini yapma yeterliliğine sahip ve bu görevi üstlenecek, ez az 3 (üç)  en fazla 10 

(on)  kişiden oluşan kurulu ifade eder.  

(2) Tesis sahibi, ortağı veya iştirakçisi olan kişiler Tesis Denetleme Kurulunda görev 

alamaz. Tesislerde tam ya da yarı zamanlı olarak çalışan kimseler ise Tesis Denetleme Kurulunda 

görev alabilir, ancak çalıştıkları tesisin bulunduğu ilde bulunan herhangi bir tesisi denetleyemez.  

 

Salonlar 

Madde 6-(1) Salonlar A tipi (sportif salon) ve B tipi (rekreatif salon) salonlar olmak üzere 

iki sınıfa ayrılır. 

 

A Tipi Salon 

Madde 7-(1) A tipi salonlar: Federasyon takviminde yer alan sportif faaliyetlerin 

yapılmasına elverişli olan salonlardır.  

(2) A tipi salonlar kendi içerisinde ikiye ayrılır; 

a) Birinci sınıf salon: 15 (on beş) hattan daha fazla hattı bulunan, 2. kademeden düşük 

olmamak üzere 1 (bir) antrenör ile 2 (iki) Bowling teknisyeni bulunduran ve Tesis Denetleme 

Kurulunca teknik özellikleri yeterli görülen salondur. 

b) İkinci sınıf salon: En az 8 (sekiz) en fazla 15 (on beş) hattı bulunan, 2. kademeden 

düşük olmamak üzere 1 (bir) antrenör ile 1 (bir) Bowling teknisyeni bulunduran ve Tesis 

Denetleme Kurulunca teknik özellikleri yeterli görülen salondur. 

 

B tipi salon 

Madde 8-(1) B tipi salonlar: Ulusal ve uluslararası faaliyetlerin yapılması için teknik 

açıdan yeterli olmayan ve sadece özel, yerel faaliyetlerin yapılabileceği salonlardır.  

(2) Teknik yeterliliği olmasına rağmen Bowling liglerine katılmayan tüm salonlar B tipi 

salon olarak sınıflandırılacaktır.   

 

Salonlarda yapılacak faaliyetler 

Madde 9-(1) A tipi salonların kendi bölgelerindeki sporcu ve kulüplerle yapılacak olan 

Türkiye Bowling Liglerine ev sahipliği yapması zorunludur. Bu salonlarda bulunan hat sayısının 

en az 2 (iki) katı kadar sayıda sporcu lige katılmalıdır.  

(2) A tipi birinci sınıf salonlarda yerel, ulusal ve uluslararası; A tipi ikinci sınıf salonlarda 

yerel ve ulusal; B tipi salonlarda ise sadece yerel faaliyetler yapılacaktır.  

(3) Salonlarda yapılacak tüm faaliyetler Federasyonun Bowling Yarışma Talimatı 

çerçevesinde yürütülecektir.   

   

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Yeterlilik Belgesi, Tescil ve Vize 

 

Tescil 

Madde 10-(1) Yönetmelik gereğince Yeterlilik Belgesi alacak salonlarda Federasyonca 

görevlendirilen denetçi tarafından denetim yapılır. Yapılacak denetim Federasyonun Bowling 

Salonları Denetleme Talimatı hükümleri çerçevesinde yürütülür ve Yönetmeliğin 8. ve 9. 

Maddelerinde ilgili federasyonlarca yeterlilik belgesi verilmesinde aranılan şartlar özellikle 

dikkate alınır. 
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(2) Denetlemede uygulanacak prosedür, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Tesis 

Denetleme Kurulunca belirlenerek Federasyonun resmi internet sitesinde duyurulur. Prosedür 

çerçevesinde yeterli görülen salonların tescili Federasyon tarafından yapılır ve bu salonlara 

Yeterlilik Belgesi verilir. Yeterli görülmeyen salona ise Denetçi tarafından eksikliklerin 

giderilmesi için 90 (doksan) güne kadar ek süre verilir. 

(3) Yeterlilik Belgesi alan salonlar en geç 3 (üç) ay içerisinde Yönetmelik hükümleri 

uyarınca İl Başkanlığından çalışma izin belgesi almalıdır. Bu süre içerisinde işlemlerini 

tamamlamayan işletmeler ile ilgili gerekli görülmesi halinde ikinci bir denetim yapılır.  

 

Ön yeterlilik 

Madde 11-(1) Yeni açılacak salonlarla ilgili olarak proje aşamasında, İl Müdürlüğüne 

veya Federasyona müracaat ederek proje onayı ve ön yeterlilik belgesinin alınması gerekmektedir. 

Ön yeterlilik belgesi olmayan salonların, ilk tescil işleminde uygulanacak Yeterlilik Belgesi ücreti 

3 (üç) kat fazla olacaktır. Yönetmelik hükümleri uyarınca yeterlilik belgesi ile ilgili işlemler 

Federasyonca yapılacaktır.      

 

Vize 

Madde 12-(1) Yeterlilik Belgesi gerekli şartların sağlanmasına bağlı olarak Federasyon 

tarafından her yıl vize edilir.  

(2) Salonlarda bulanan antrenör ve Bowling teknisyenleri Federasyonca yapılacak vize 

seminerlerine katılmak zorundadır. Antrenörü ve Bowling teknisyenleri olmayan ve Antrenör ve 

Bowling Teknisyenlerini her yıl vize ettirmeyen salonların vizesi yapılmayacaktır.  

(3) Belirlenen süre içerisinde vize yaptırmayan salonlarla ilgili olarak kapatma işlemi 

yaptırılmak üzere Federasyonca İl Başkanlığına başvurulur.    

 

Yeterlilik iptali 

Madde 13-(1) Federasyon denetçilerince yapılacak denetimler sonucunda eksiklik tespit 

edilen salonlara Denetçi tarafından eksikliklerin giderilmesi için 90 (doksan) güne kadar süre 

verilecektir. Bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen salonlarla ilgili olarak kapatma işleminin 

yapılması için Federasyonca İl Başkanlığına başvurulur.   

 

Ücretlendirme 

Madde 14-(1) Federasyon, salonlarda yapılan denetim, tescil ve vize işlemleri ile 

Yeterlilik Belgesi için alınacak ücreti, her yılbaşında Yönetim Kurulu kararıyla yeniden 

belirleyerek, resmi internet sitesinde duyurur. Belirlenecek birim ücretlerle ilgili olarak Ek 1’de 

yer alan katsayı tablosu kullanılacaktır.   

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici ve Son Hükümler 

 

Talimatta yer almayan konular 

Madde 15-(1) Bu talimatta yer almayan konularda karar almak konusunda Yönetim 

Kurulu yetkilidir. 

 

Geçici Madde 1-(1) Bu talimat yürürlüğe girmeden önce açılmış, fakat Yeterlilik Belgesi 

almamış olan tesisler için ön yeterlilikle ilgili hükümler uygulanmaz.  

 

Geçici Madde 2-(2) Salonlarda görevli antrenör ve Bowling teknisyenlerinin Sosyal 

Güvenlik Kurumuna kaydı bulunmalıdır. İkinci kademe antrenör bulunmayan illerde, açılacak ilk 

ikinci kademe antrenör kursu tamamlanıncaya kadar birinci kademe antrenörler de görev 
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yapabilir. Antrenörler ve Bowling teknisyenleri Federasyonun düzenlediği yıllık gelişim 

seminerlerine katılmak zorundadır.  

 

Yürürlük 

Madde 16-(1) Bu Talimat yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 17-(1) Bu talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür. 

 

 

 

EK 1- Bowling Salonları Yeterlilik Ücret Katsayı Tablosu  

(Ücretler her yılbaşında Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecektir.) 

 

 A Tipi Salon 
 

B Tipi Salon 
 

Denetim Ücreti 1 1,5 

Ön - Yeterlilik Belgesi Ücreti YOK YOK 

Yeterlilik Belgesi Ücreti YOK  1 

Tescil Ücreti* (hat başı) 
Ön yeterliliği olan 1  5 

Ön yeterliliği olmayan 3  15 

Vize Ücreti** (hat başı) 1  20 

 

* Bir defaya mahsus alınır. 

** İlk tescilden sonra her yıl alınır.   


