
 
KUZEYBORU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 

KUZEYBORU VOLEYBOL AKADEMİLERİ YÖNETMELİĞİ  
 
Madde 1. Amaç, Kapsam ve Dayanak 
Bu Yönetmelik, Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü tarafından verilen İsim Hakkı Kullanım 
Yetkisi marifetiyle açılacak Kuzeyboru Voleybol Akademilerindeki fiziki altyapı koşullarına, 
verilen eğitimlerin içeriğine, eğitimcilere ve akademilerin işletilmesine ilişkin koşulların 
belirlenmesine; voleybol akademilerinin denetimine, sınıflandırılmasına; koşulları sağlayan 
başvurlara yeterlilik belgesi verilmesine, bu belgelerin yenilenmesine ve iptaline ilişkin 
kuralların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yönetmelik Kuzeyboru Gençlik ve Spor 
Kulübü tüzüğüne dayanmaktadır. 
 
Madde 2. Kısaltma ve Tanımlar 
Bu yönetmeliğin uygulanması bakımından; 
 
TVF: Türkiye Voleybol Federasyonu’nu, 
Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü: Gerçek ya da tüzel kişilerce işletilmesi amacıyla isim hakkı 
verme yetkisi bulunan spor kulübünü,  
Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Akademileri Koordinatörlüğü: İsim hakkı 
verilen/verilecek olan voleybol akademileri ile yürütülecek süreci organize ve takip edecek 
birimi,  
Kuzeyboru Voleybol Akademisi: Gerçek kişiler veya Tüzel kişiler/Kurumlar tarafından ücretli 
olarak işletilen, dönemsel veya sürekli olarak voleybol eğitimi verilen kurumları, 
İsim Hakkı Kullanım Yetki Belgesi: İsim hakkı kullanma marifetiyle yeni faaliyete geçecek olan 
bütün Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Akademisi işletmelerine Kuzeyboru 
Gençlik ve Spor Kulübü tarafından verilen belgeyi, 
İşletme: Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü tarafından, Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü 
Voleybol Akademisine/Akademilerine isim hakkı kullanma yetkisi verilen işletmeyi,  
İşletme Sahibi: Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Akademisi/Akademilerini işleten 
gerçek veya tüzel kişileri, 
Denetçi: TVF personeli olmayıp, işbu yönetmelik kapsamında voleybol akademilerinin eğitim 
faaliyetlerini ve koşullarını denetleyen ve çalışmaları koordine edilen kişileri ifade eder. 
 
Madde 3. Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Akademisi İsim Hakkı Kullanım Yetki 
Belgesi Alma Zorunluluğu 
Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Akademisi açmak isteyen işletmelerin, Kuzeyboru 
Gençlik ve Spor Kulübü tarafından istenilen yeterlilikleri sağlamak koşuluyla verilen “İsim 
Hakkı Kullanım Yetki Belgesi”ni almaları zorunludur. 
 
Madde 4. İsim Hakkı Kullanım Yetki Belgesi Talep Başvurusu ve Ücretlendirilmesi 

(1) Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Akademisi isim hakkı kullanım yetkisi almak 
isteyen gerçek ya da tüzel kişiler başvurabilir. 

(2) Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu isim hakkı kullanım yetkisi yoluyla 
voleybol akademisi açmak için İsim Hakkı Kullanım Yetki Belgesi bedeli ve İlk Denetim 
Bedeli ödenmelidir. 

(3) İsim Hakkı Kullanım Yetki Belgesi ve İlk Denetim Bedelleri Kuzeyboru Gençlik ve Spor 
Kulübü Yönetim Kurulu tarafından başvuru sahiplerine bildirilir.  



 
(4) Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu İsim Hakkı Kullanım Yetki Belgesi ve İlk 

Denetim bedellerinin miktarında değişikliğe gidebilir. 
(5) İsim Hakkı Kullanım Yetki Bedeli denetimden başarıyla geçildiğinde peşin olarak ya da ilk 

taksiti peşin, kalan tutar ise 4 (dört) eşit taksitte ödenir. 
(6) Denetimden geçen ve İsim Hakkı Kullanım Yetki Belgesi alan işletmelerden alınan İlk 

Denetim Bedeli, İsim Hakkı Kullanım Yetki Belgesi Bedelinden düşülür. 
(7) İsim Hakkı Kullanım Yetki Belgesi geçerlilik süresi belge düzenlendikten itibaren 1 (Bir) yıldır. 
(8) İsim hakkı kullanım yetkisi yoluyla Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Akademisi 

açma İlk Denetim Bedeli ve İsim Hakkı Kullanım Yetki Belgesi bedeli taksitleri periyodik 
olarak, Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü’nün TR1900 0100 1995 8392 6893 5007 IBAN 
numaralı banka hesabına yatırılmalıdır. 

(9) Açılan akademilerin gelirleri tamamen işletmeye ait olacaktır. Kuzeyboru Gençlik ve 
Spor Kulübü isim hakkı kullanım yetkisi süresince akademilerden İsim Hakkı Kullanım Yetki 
Belgesi Bedeli ve Denetim Bedeli dışında bir ücret alınmayacaktır. 

(10) Açılan akademiler bir yıl için 1(bir) sporcuyu Aksaray merkezli takımlarımıza yetiştirerek 
veren verdiği takdirde sonraki yıl için İsim Hakkı Kullanım Yetki Bedeli’nin %50’si alınır.  

(11) Bir yıl için 2(iki) sporcuyu Aksaray merkezli takımlarımıza yetiştirerek veren voleybol 
akademilerinden sonraki yıl için İsim Hakkı Kullanım Yetki Bedeli alınmaz. 

(12) İsim Hakkı Kullanım Yetkisi verilen işletmelere, isim hakkı kullanım yetki belgesi alma 
ölçütlerini sağlamaları koşuluyla; isim hakkı yetkisi verilişini takip eden 2. yıl için %10; 3. yıl 
için %20; 4. yıl için %30; 5. yıl için %40 ve sonraki her yıl için o tarihteki güncel isim hakkı 
kullanım bedeli üzerinden %50 indirim uygulanır. 

(13) İsim Hakkı Kullanım Yetkisi verilen işletmelerden Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü adı 
ile yarışılması koşuluyla, içinde bulunulan faaliyet yılında grup müsabakalarına takım 
götürenlerden %10; Türkiye finallerine takım götürenlerden %20 ertesi yılın yetki bedeli 
üzerinden indirim uygulanır.  

(14)  İsim Hakkı Kullanım Yetkisi verilen işletmelerden Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü adı 
ile yarışılması koşuluyla, Türkiye Şampiyonalarında ilk 3’e girenlerden ertesi yıl için isim hakkı 
kullanım yetki bedeli alınmaz. 

(15) Bu maddenin 12. bendindeki koşulu 2 yıl üst üste sağlayan işletmelerden 3. yıldan itibaren 
2 yıl süreyle isim hakkı kullanım yetki bedeli alınmaz. 

(16) Bu maddenin farklı bentlerindeki koşullardan birden fazlasını aynı anda sağlayan 
işletmelere en avantajlı olan sadece bir indirim uygulanır. 

(17) Gerçek kişilerce açılacak ve işletilecek Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol 
Akademilerinin yetkilendirilmesi için, başvuru sahibi tarafından imzalanmış başvuru 
dilekçesi (Bkz. Ek- 1) aşağıda belirtilen belgeler, asılları ile birlikte Kuzeyboru Gençlik ve 
Spor Kulübü Voleybol Akademileri Koordinatörlüğü’ne gönderilir. 

a) İşletme sahibinin nüfus cüzdanı örneği, 
b) İşletme sahibinin ikametgâh belgesi,  
c) İşletme sahibinin başvuru tarihinden en erken 1 ay önce alınmış arşivli Adli Sicil 

Kaydı, 
d) Var ise Ticaret Odası’na kayıt belgesi, Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na kayıtlı olanlara 

kurum tarafından verilecek belge, 
e) Voleybol akademisinin yürütüleceği tesis üzerindeki kullanım hakkının dayanağına 

ilişkin belge (en az 1 yıllık kira sözleşmesi, tapu vs.), 
f) Başvuru dilekçesinde belirtilen antrenörlerin lisans fotokopileri ve arşivli Adli Sicil 

Kayıtları, 



 
g) Başvuru dilekçesinde ilkyardım sorumlusu olarak belirtilen kişinin Sağlık 

Bakanlığından,  Acil Tıp Uzmanları     Derneği’nden alınmış ilkyardım sertifikasının ya 
da aldığı eğitimi gösterir transkript fotokopisi, 

h) Kayıt ve ilk denetim bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu. 
(18) Tüzel kişilerce açılacak ve işletilecek Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol 

Akademilerinin yetkilendirilmesi için, başvuru sahibini temsile yetkili kişi tarafından 
imzalanmış başvuru dilekçesi (Bkz. Ek-1), aşağıda belirtilen belgeler asılları ile birlikte 
Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Akademileri Koordinatörlüğü’ne gönderilir. 

a) Şirket ana sözleşmesi, dernek tüzüğü veya vakıf senedinin yayınlandığı gazetenin 
bir örneği, 

b) Şirket, dernek veya vakfın faaliyette bulunduğunu gösterir belge, 
c) Noter onaylı son geçerli imza sirküleri, 
d) Voleybol akademisi idari sorumlusunun başvuru tarihinden en erken 1 ay önce 

alınmış arşivli Adli Sicil Kaydı, 
e) Voleybol akademisinin yürütüleceği tesis üzerindeki kullanım hakkının dayanağına 

ilişkin belge (en az 6 aylık kira sözleşmesi, tapu vs.), 
f) Başvuru dilekçesinde belirtilen antrenörlerin lisans fotokopileri ve arşivli Adli Sicil 

Kayıtları, 
g) Başvuru dilekçesinde ilkyardım sorumlusu olarak belirtilen kişinin Sağlık Bakanlığı 

veya Acil Tıp Uzmanları Derneği’nden alınmış ilkyardım sertifikasının fotokopisi, 
h) Kayıt ve denetim bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu. 

(19) Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Akademileri Koordinatörlüğü, başvurusu 
uygun görülen voleybol akademilerine birer sicil numarası vererek kaydını yapar ve 
yetkilendirir. 

 
Madde 5. Denetim ve Sınıflandırma 

(1) Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü’nün isim hakkı kullanım yetkisi vererek yetkilendirdiği 
bütün voleybol akademileri, Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Akademileri 
Koordinatörlüğü’nün görevlendirdiği denetçiler tarafından Ek-2’de yer alan tabloda 
belirtilen kriterler uyarınca düzenli olarak denetlenirler. 

(2) Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü, denetçilerin seçimi ve görevlendirilmesi konusunda 
TVF ya da başka kurum ve kişiler ile iş birliği yapabilir. 

(3) İsim hakkı kullanım yetkisi verilen işletmeler 1 yıl içerisindeki faaliyet dönemleri 
içerisinde 6’şar aylık periyotlarla yılda 2 kere denetlenir. 

(4) Denetçiler, yapılan denetimlerin sonuçlarına ilişkin raporlarını Kuzeyboru Gençlik ve 
Spor Kulübü Voleybol Akademileri Koordinatörlüğü’ne gönderirler. Bu raporlar 
doğrultusunda; 

a) Ek-2’de belirtilen “B Sınıfı” yeterlilik kriterlerinin tamamını yerine getirmeyen voleybol 
akademilerinin işletmecilerine Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol 
Akademileri Koordinatörlüğü tarafından yazılı ihtarda bulunulur ve denetim 
raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için makul bir süre verilir. Bu sürede 
eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgili voleybol akademilerine yeterlilik belgesi 
verilmez ve daha önce kaydı yapılmış ise kaydı ve yetkisi iptal edilir.  

b) Ek-2’de belirtilen “B Sınıfı” yeterlilik kriterlerinin tamamını yerine getiren voleybol 
akademilerine “B Sınıfı Yeterlilik Belgesi” verilir. 

c) Ek-2’de belirtilen “A Sınıfı” yeterlilik kriterlerinin tamamını yerine getiren voleybol 
akademilerine “A Sınıfı Yeterlilik Belgesi” verilir. 



 
d) Ek-2’de belirtilen “B Sınıfı” yeterlilik kriterlerinin tümüne ek olarak “Ek Kriterler” 

bölümünden en az 3 kriteri yerine getiren voleybol akademilerine “B + Sınıfı Yeterlilik 
Belgesi” verilir. 

e) Ek-2’de belirtilen “A Sınıfı” yeterlilik kriterlerinin tümüne ek olarak “Ek Kriterler” 
bölümündeki tüm kriterleri yerine getiren voleybol akademilerine “A + Sınıfı Yeterlilik 
Belgesi” verilir. 

f) Söz konusu voleybol akademisinin yasal olarak bir spor kulübünün isim ve/veya 
logosunu kullanması halinde, denetim sonuçları Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü 
Voleybol Akademileri Koordinatörlüğü tarafından ilgili kulübe de yazılı olarak bildirilir. 
 

Madde 6. İsim Hakkı Kullanım Yetki Belgesi Verilmesi  
(1) Yapılan denetimlerin sonucunda istenilen yeterlilikleri sağlayan ve isim hakkı kullanım 

yetki belgesi almaya hak kazanan işletmelerin yetki belgeleri, işletme sahibi tarafından 
imzalanmış taahhütnamenin (Bkz. Ek-3) Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol 
Akademileri Koordinatörlüğü’ne gönderilmesinin ardından, işletme sahipleri tarafından 
belirtilen tebligat adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo aracılığıyla gönderilir. 

(2) Yetki belgelerinin geçerlilik süresi, voleybol akademilerinde denetimin yapıldığı tarihten 
itibaren 1 yıldır. Bu sürenin dolmasının 1 ay öncesinden itibaren, 5. maddede belirtilen 
esaslar uyarınca ilgili voleybol akademilerinde yeniden olağan denetim yapılır. Yetki 
belgeleri, Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Akademileri Koordinatörlüğü 
tarafından belirlenen belge ücretinin Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 
bildirilen hesaba yatırıldığına ilişkin banka dekontunun gönderilmesinin ardından, 
voleybol akademisi sahibinin belirttiği tebligat adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo 
aracılığıyla gönderilir. 

(3) İsim hakkı kullanım yetkisi alan voleybol akademisi işletmelerine proje tanıtıcı salon 
reklam materyalleri yetki belge bedeline istinaden ücretsiz verilir. 
 

Madde 7. Olağanüstü Denetim 
Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Akademileri Koordinatörlüğü’nden veya 
www.kuzeyboruspor.com web sitesinden temin edilebilecek şikâyet formlarının (Bkz. Ek-4) 
doldurularak, Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü’ne iletilmesi üzerine veya Kuzeyboru Gençlik 
ve Spor Kulübü tarafından gerekli görüldüğü takdirde şikâyet konusu voleybol akademisinde 
olağanüstü denetim yapılabilir.  
 
Madde 8. İsim Hakkı Kullanım Yetkisi Alan Voleybol Akademilerinin Yükümlülükleri 
Kuzeyboru Spor Kulübü tarafından isim hakkı kullanım yetkisi verilen tüm voleybol akademisi 
işletmeleri; 

a) Voleybol akademisinin verimli şekilde işleyişini ve etkili eğitim ortamları sağlayacak 
eğitim ve salon materyallerini faaliyete geçmeden önce eksiksiz hazır hale getirmek; 

b) Voleybol akademisine kayıt sırasında öğrencilerin yasal temsilcilerinden “eğitim 
faaliyetleri öncesinde, sırasında veya sonrasında sahada veya tesislerde meydana 
gelebilecek zararlardan Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü’nün sorumlu 
olmayacağını kabul ettiklerine” ilişkin beyanlarını da içeren yazılı izin almak ve talep 
edildiği takdirde bu izinleri Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü’ne sunmak; 

c) Sporcu lisansına sahip olmayan her öğrenciyi istenildiği takdirde Kuzeyboru Gençlik ve 
Spor Kulübü adına lisanslandırmak ya da transferini sağlamak; 

d) Voleybol akademisinin açılacağı bölgenin sosyo-ekonomik yapısına uygun aidat 



 
belirlemek; 

e) Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü tarafından belirlenen kriterlere (bkz. Ek-2) uygun 
tesislerde, yeterli antrenör lisansına sahip kişiler tarafından, Kuzeyboru Gençlik ve Spor 
Kulübü’nün belirlediği temel İlkelere uygun koşullarda eğitim verilmesini sağlamak; 

f) Çocukların ve gençlerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz 
etkileyebilecek her türlü faktörü ortadan kaldırmak; 

g) Antrenörlerin, çalışanların ve voleybol akademisi öğrencilerinin Kuzeyboru Gençlik ve 
Spor Kulübü’nün ücreti karşılığında temin ettiği tek tip spor giysilerini (tişört, eşofman 
takımı, sırt çantası, tayt, vb.) kullanmalarını sağlamak; 

h) Her yıl Temmuz ve Şubat aylarında olmak üzere yılda iki (2) kez, voleybol akademisine 
kayıtlı öğrenci sayısı ve kişisel bilgilerini Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü’ne 
bildirmek; 

i) Belirlenen voleybol akademisi aidat ücretinin ve kıyafet ücretinin dışına çıkmamak; 
j) İsim hakkı kullanım yetkisi alan voleybol akademisi işletmelerine verilen proje tanıtıcı 

salon reklam materyallerinin antrenman salonlarında kullanımını sağlamak; 
k) Sosyal medya ve basın yayın organlarında yapılacak haber ve üretilecek içerikleri 

yayınlanmadan önce Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü’nün onayına sunmak; 
l) TVF mevzuatının ilgili hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdürler. 

 
Madde 9. İsim Hakkı Kullanım Yetki Belgesinin İptal Edilmesi 

a) Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Akademileri Koordinatörlüğü’nün 
görevlendirdiği denetçiler tarafından yapılan olağan veya olağanüstü denetimler 
sonucunda, ilgili voleybol akademilerinin gerekli kriterleri yerine getirmediklerinin 
tespiti halinde, Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Akademileri 
Koordinatörlüğü işletme sahiplerine yazılı ihtarda bulunur; denetim raporunda 
belirtilen eksikliklerin giderilmesi için makul bir süre verir ve bu sürede eksikliklerin 
tamamlanmaması halinde isim hakkı kullanım yetkisini iptal edebilir. 

b) Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Akademileri Koordinatörlüğü tarafından 
tanınan sürenin sona ermesinin ardından ilgili voleybol akademilerinde tekrar denetim 
yapılır ve raporda belirtilen eksikliklerin giderilmemiş olması durumunda; 

c) İsim hakkı kullanım yetkisi verilen işetmeler resmi ya da gayrı resmi yollarla başka bir 
spor kulübünün ya da işletmenin isim ve/veya logosunun kullanılması durumunda; 

d) Söz konusu voleybol akademisinin resmi ya da gayrı resmi yollarla başka bir spor 
kulübünün ya da işletmenin isim ve/veya logosunu kullanması halinde, isim hakkı 
kullanım yetkisi iptal edilir. Bu durum Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 
isim hakkı kullanım yetkisi verilen ilgili voleybol akademisine ve üçüncü kulübe ya da 
işletmeye de yazılı olarak bildirilir. 

e) Voleybol akademisi öğrencilerinin Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü’nün izni olmadan 
başka bir spor kulübüne lisansı çıkarılarak maçlara çıkartılması durumunda; 

f) İsim hakkı kullanım yetki bedeli taksitlerini zamanında ödenmemesi durumunda; 
g) Belirlenen voleybol akademisi aidat ücretinin ve kıyafet ücretinin dışına çıkarak haksız 

kazanç elde edilmesinin belirlenmesi durumunda; 
h) İsim hakkı kullanım yetkisi alan voleybol akademisi işletmelerine verilen proje tanıtıcı 

salon reklam materyallerinin antrenman salonlarında kullanılmaması durumunda; 
i) Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü’nün onayına sunmadan sosyal medya ve basın yayın 

organlarında voleybol akademisi ile haber yapma ve içerik üretme durumunda; 
j) Voleybol akademisi sahipleri, çalışanları ya da sporcularınca, Kuzeyboru Gençlik ve 



 
Spor Kulübü’nü, yöneticilerini, antrenör ve sporcularını, çalışanlarını ve paydaşlarını 
küçük düşürücü tutum ve davranışta bulunulması; haber ve içerikler yapılması vb. 
durumlarda isim hakkı kullanım yetkisi Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 
iptal edilir. Yetki belgesinin iptali halinde, Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 
derhal ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı bildirimde bulunulur. 

 
Madde 10. Sponsorluk 
Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü tarafından voleybol akademilerine ilişkin bir sponsorluk 
anlaşması yapılması halinde, bu anlaşmanın kapsamına girmek isteyen voleybol akademileri, 
Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Akademileri Koordinatörlüğü tarafından 
hazırlanacak taahhütnameyi ve belirlenmesi halinde katılım bedelini yatırdığına dair belgeyi 
Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Akademileri Koordinatörlüğü’ne iadeli taahhütlü 
posta veya kargo aracılığıyla gönderirler.  
 
Madde 11. Yürütme 
Bu Yönetmelik, Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 
 
Madde 12. Yürürlük 
Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü tarafından hazırlanan bu yönetmelik Kuzeyboru Gençlik ve 
Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun ……… tarih ve …….. sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 
Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü’nün resmi internet sitesinde (www.kuzeyboruspor.com) 
…../…../2022 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
İş bu yönetmelikçe belirtilmeyen durumlarda karar verme yetkisi Kuzeyboru Gençlik ve Spor 
Kulübü Yönetim Kurulu’na aittir. Taraflar arasında oluşacak anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların 
çözümünde Aksaray mahkemeleri yetkilidir.



 
 

          (Ek-1) 
KUZEYBORU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ  

KUZEYBORU VOLEYBOL AKADEMİSİ AÇMA BAŞVURU DİLEKÇESİ 
 
 
                             Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
 

İŞLETME 
SAHİBİNİN 

(Gerçek Kişi ise) (Tüzel Kişi ise) 
Adı & Soyadı:  Adı & Unvanı:  
TC Kimlik No:  
Tebligat 
Adresi: 

 Tebligat 
Adresi: 

 

Telefon:  Telefon:  
e-mail:  e-mail:  
Fax:  Fax:  

 
VOLEYBOL 

AKADEMİSİNİN 
Adı:  Adresi:  
Telefon:  
e-mail:  Fax:  
İdari Sorumlunun* Adı & Soyadı: 
(*)eğitimler sırasında tesislerde bulunan bir 
kimse olmalıdır. 

 

TC Kimlik No:  
İlkyardım Sorumlusunun* Adı & Soyadı: 
(*)eğitimler sırasında tesislerde bulunan bir 
kimse olmalıdır. 

 

TC Kimlik No:  



 
 
 

ANTRENÖRLERİN 
Adı & Soyadı: TC Kimlik No: Antrenörlük 

Kademesi: 
Çalıştırdığı Yaş 
Grubu: 

    
    
    
    
    
    
    
 

DİĞER EĞİTMENLERİN  
(Var ise)) 

Adı & Soyadı: TC Kimlik No:                   Görevi: 
   
   
   
 
Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol 
Akademisi isim hakkı kullanım yetkisinin tarafıma/tarafımıza verilmesi ve Kuzeyboru Gençlik 
ve Spor Kulübü bünyesinde tutulan sicile kaydedilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
      Başvuru sahibinin  
           Adı Soyadı  
               İmza 

 
 

 
 
 
 

(Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü 
Kuzeyboru Voleybol Akademileri 

Koordinatörlüğü tarafından 
doldurulacak kısım) 

Kayıt Tarihi: Kayıt sicil no: Kaydeden: İmza: 
    



 
 

(Ek-2) 
KRİTERLER VE PUANLAMA SİSTEMİ 

 
                                                    1. ZORUNLU KRİTERLER 

Zorunlu Kriterler B Sınıfı A Sınıfı 

Spor Salonu 

En az 1 voleybol oyun alanı sığacak, 
en az 2 soyunma odalı, ısıtma ve 
soğutma sistemleri olan merkezi 
lokasyondaki spor salonları  

TVF’nin izin verdiği ulusal 
yarışmaların yapılabileceği, en az 2 
voleybol oyun alanı sığabilecek, en az 
4 soyunma odalı, ısıtma ve soğutma 
sistemleri olan merkezi lokasyondaki 
spor salonları 

Yaş Grubu Sayısı En az 2 farklı yarışma kategorisinde 
oynayabilecek yaş grubu 

En az 4 farklı yarışma kategorisinde 
oynayabilecek yaş grubu 

Antrenman Malzemeleri 
Voleybol file ve direkleri, en az 

20 adet mini voleybol, en az 20 
adet yetişkin topu. 

Voleybol file ve direkleri, en az 40 
adet mini voleybol, en az 40 adet 
yetişkin topu. 

 
Antrenör Lisansları 

En az 2. Kademe ve üzeri 1 
antrenör En az 3. Kademe ve üzeri 1 antrenör 

 
 
 
İlkyardım Malzemeleri 

Yeterli miktarda buz, gazlı bez, yara 
bandı, elastik bandaj, hijyenik 
eldiven, pamuk, Batticon, oksijenli 
su, ağrı kesici, Aspirin, Talcid 
Soğutucu sprey, alkol, steril göz 
pedi, göz damlası vb. 

Yeterli miktarda buz, gazlı bez, yara 
bandı, elastik bandaj, hijyenik 
eldiven, pamuk, Batticon, oksijenli 
su, ağrı kesici, Aspirin, Talcid 
Soğutucu sprey, alkol, steril göz pedi, 
göz damlası vb. 

Öğrenci / Antrenör oranı En fazla 25 öğrenciye 1 antrenör En fazla 20 öğrenciye 1 antrenör 

İlkyardım Sertifikalı 
Personel Mutlaka bulunmalı Mutlaka bulunmalı 

  Teknik ve İdari Denetim Mutlaka bulunmalı Mutlaka bulunmalı 

A veya B Sınıfı için yukarıda belirtilen tüm zorunlu kriterlerin yerine gelmesi gerekmektedir. 



 
 
 

2. EK KRİTERLER 

Ek Kriterler B + Sınıfı A + Sınıfı 

Eğitim Salonu 
 
 
 

B Sınıfı için belirtilen tüm 
zorunlu kriterlerin yanısıra 

en az 3 adet ek kriterin 
sağlanması gerekmektedir. 

 
 
 
A Sınıfı için belirtilen tüm 

zorunlu kriterlerin 
yanısıra tüm ek kriterlerin 

sağlanması 
gerekmektedir. 

Antrenör, sporcu ve paydaş eğitim 
programları 

Engelli Öğrenci Grupları 
Doktor / Anlaşmalı Hastane 
(ilçe sınırları içinde) 

Turnuva Organizasyonu 

Ulaşım için Servis Organizasyonu 

 



 
                                                                                                                                                            (Ek-3) 
        TAAHHÜTNAME 

 
KUZEYBORU GENÇLİK ve SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINA 

 
1. Yukarıda belirtilen voleybol akademisi Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü tarafından isim 
hakkı kullanım yetki belgesi verilmesinin, eğitim faaliyetleri öncesinde, sırasında veya 
sonrasında sahada veya tesislerde meydana gelebilecek zararlardan Kuzeyboru Gençlik ve 
Spor Kulübü’nün sorumlu olacağı anlamına gelmeyeceğini, voleybol akadermisi olarak 
öğrencilere ve yasal temsilcilerine bu durumu açıklayıp onları bu açıdan 
aydınlatacağımı/aydınlatacağımızı; 
 
2. Voleybol akademisi ve çevresindeki tesislerde her türlü sağlık, hijyen, güvenlik ve çevreye 
saygı tedbirini almakla bizzat yükümlü olduğumu/olduğumuzu; 
 
3. Voleybol akademisinin işletimi ve/veya istihdam ettiğim/ettiğimiz personelin eylemleri 
nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan ve taleplerden; mülki ve idari 
otoritelerin mevzuat ve yaptırımlarından kaynaklanan her türlü talepten ve oluşacak 
zarardan sadece tarafımın/tarafımızın sorumlu olduğunu ve Kuzeyboru Gençlik ve Spor 
Kulübü’nün hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını; 
 
4. Voleybol akademisinde herhangi bir nedenle sahada voleybol oynayan, izleyen veya sair 
sebeplerle saha içerisinde veya çevresinde bulunan üçüncü kişilerin zarara uğraması 
nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu’na ve Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü’ne karşı 
herhangi dava açılması halinde davaya Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kuzeyboru Gençlik 
ve Spor Kulübü yanında derhal müdahil olacağımızı, voleybol akademisi kaynaklı 
nedenlerden dolayı Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü 

KUZEYBORU VOLEYBOL 
AKADEMİSİ  

İŞLETMESİNİN 

(Gerçek Kişi ise) 
(Tüzel 
Kişi ise) 

Adı /Soyadı:  

Adı ve Unvanı:  TC Kimlik No:  

                                                        VOLEYBOL AKADEMİSİNİN 

Adı:  
Adresi: 
İletişim Bilgisi  Kayıt No:  

Denetim 
Tarihi:  

İsim Hakkı 
Yeterlilik Yetki 
Derecesi:  



 
tarafından üçüncü kişilere karşı tazminat başta olmak üzere, herhangi bir ödeme yapılması 
halinde yapılan bu ödemeleri faiziyle birlikte derhal gidereceğimizi, ödemeler yapılıncaya 
kadar isim hakkının Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü tarafından geri alınabileceğini;   
 
5. İsim hakkı kullanım yetkisinin geçerlilik süresi boyunca, isim hakkı almaya hak kazanılmasını 
sağlayan koşulların aynen korunacağını veya iyileştirileceğini; aksi halde Kuzeyboru Gençlik 
ve Spor Kulübü tarafından isim hakkı derecesinin düşürüleceğini veya geri alınacağını; 
 
6. İşbu taahhütnameyi hazırlayan ve ……./….…/20……. tarihinde 2 nüsha olarak imzalayan 
bizler, bu yönetmelikte yazılı matbu kısımları tamamen okuduğumuzu, Kuzeyboru Gençlik Ve 
Spor Kulübü Voleybol Akademileri Yönetmeliği’nin bütün hükümleri hakkında bilgi sahibi 
olduğumuzu, yönetmeliklerin taraflara yüklediği vecibeleri eksiksiz olarak yerine 
getireceğimizi ve bu sözleşmenin akdinden sonra yürürlüğe girecek yönetmelikler ile 
yapılacak bütün değişikliklerin dahi hakkımızda tatbikini kabul ettiğimizi, uyuşmazlıkların adli 
makamlar tarafından incelenerek karara bağlanacağını ve bu kararlara aynen uyacağımızı 
kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 
 
 

 Ad Soyad Tarih İmza 

Kuzeyboru Gençlik ve 
Spor Kulübü    

İsim Hakkı Kullanım Yetki 
Sahibi/Sahipleri    

İsim Hakkı Kullanım Yetki 
Sahibi/Sahipleri    

 
 
 
                
                              

                                                                                                                 



 

 

 
                                                                                                                                                              (Ek-4) 

 
 VOLEYBOL AKADEMİSİ ŞİKAYET FORMU 

   
 
 
 

Ad Soyad  
Tarih/İmza: 

 
 

ŞİKAYET SAHİBİNİN 

Adı /Soyadı:  
TC Kimlik No:  
Tel:  Adresi:  

 
 

e-mail:  

VOLEYBOL 
AKADEMİSİNİN 

Adı:  Bulunduğu 
Şehir: 
 

 

ŞİKAYETİN NEDENİ AÇIKLAMALAR 
Yaralanmaya neden olabilecek zemin 

(çukur, tümsek, aşırı kayganlık vs.) 
 

Yaralanmaya neden olabilecek çevre 
örgüsü (duvar, yırtık/paslı tel vs.) 

 

Yaralanmaya neden olabilecek kale 
direkleri (sabitlenmemiş, sivri, 
kesici vs.) 

 

Yetersiz eğitimciler (sayı azlığı, yetersiz 
lisans, çocuklara olumsuz yaklaşım 
vs.) 

 

Yetersiz antrenman malzemesi  

Yetersiz sağlık & ilkyardım önlemleri  

Diğer:  

(*) Şikâyet sahibine ilişkin bilgilerde eksiklik/yanlışlık olması halinde yapılan şikâyet 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 


