
 
MİLLİLİK	BELGESİ	TALİMATI	

	
BİRİNCİ	BÖLÜM	

Amaç,	Kapsam,	Dayanak	
	

Amaç	
Madde	1-	 (1)	 Bu	Talimatın	 amacı;	 Türkiye	Okul	 Sporları	 Federasyonu	 tarafından	 uluslararası	
spor	 yarışmalarında	 Türkiye’yi	 temsil	 görevi	 verilen	 sporcuların,	 bu	 göreve	 ait	 durumlarını	
açıklamak	 ve	 bu	 niteliklerinden	 dolayı	 yasa	 ve	 talimatlarla	 kendilerine	 verilen	 hakları	
kazanmalarına	esas	teşkil	eden,	millî	sporcu	olmaları	ve	bu	durumun	belgelenmesiyle	ilgili	usul	
ve	esasları	belirlemektir.	
	
Kapsam	
Madde	2-	(1)	Bu	Talimat,	ISF	yarışmalarına	katılmış	sporcuların	millîlik	belgesi	alabilmeleri	ile	
ilgili	hususları	kapsar.	
	
Dayanak	
Madde	3-	(1),	Bu	Talimat	3289	sayılı	Spor	Genel	Müdürlüğünün	Teşkilat	ve	Görevleri	Hakkında	
Kanun	 EK:	 9.	 maddesi	 ile	 19.07.2012	 tarihli	 ve	 28358	 sayılı	 Resmi	 Gazete’	 de	 yayımlanarak	
yürürlüğe	giren	Bağımsız	Spor	Federasyonlarının	Çalışma	Usul	ve	Esasları	Hakkında	Yönetmelik	
hükümleri	 ile	 01	 Ekim	 2014	 tarih	 ve	 29136	 sayılı	 Resmi	 Gazetede	 yayınlanan	 Türkiye	 Okul	
Sporları	Federasyonu	Ana	Statüsü,	dayanılarak	hazırlanmıştır.	
	
Tanımlar	
Madde	4-	(	1	)		Bu	Talimatta	geçen;	
Bakanlık	 	 :	Gençlik	ve	Spor	Bakanlığını	
Genel	Müdürlük					 :	Spor	Genel	Müdürlüğünü,(SGM)	
Federasyon									 :	Türkiye	Okul	Sporları	Federasyonunu,(TOSF)	
Başkan																		 :	Türkiye	Okul	Sporları	Federasyonu	Başkanını,	
Genel	Sekreter						 :	Türkiye	Okul	Sporları	Federasyonunu	Genel	Sekreterini	
Yönetim	Kurulu						 :	Türkiye	Okul	Sporları	Federasyonu	Yönetim	Kurulunu,	
ISF																										 :	Uluslararası	Okul	Sporları	Federasyonunu,	(ISF)	
Millî	Sporcu	Belgesi	 :	 ISF	müsabakalarında	Türkiye’yi	 temsil	 eden	 sporculara	 verilen	 belgeyi	
ifade	eder.	
	
İKİNCİ	BÖLÜM	
Esas	Hükümler	
Millîlik	Belgesi	Kazanma	Şartları	
Madde	5-	 (1)	Başkanın	onayı	 ile	 uluslararası	 ISF	müsabakalarında,	 ISF	onaylı	 listede	 yer	 alan	
sporcu	 öğrenciler,	 ISF	 tarafından	 planlanan	müsabakada/yarışmada,	 oynamış/yarışmış	 olması	
halinde;	millî	müsabakalarda	Türkiye’yi	 temsil	etmiş	sayılır	ve	millî	sporcu	belgesi	almaya	hak	
kazanır.	
	
Millîlik	Belgesinin	Tanzimi	
Madde	 6-	 (1)	 Bu	 Talimat	 hükümlerine	 göre	 millî	 kabûl	 edilen	 ve	 Millî	 Sporcu	 Belgesi	 almak	
isteyen	 sporcu	 öğrenciler	 Türkiye	 Okul	 Sporları	 Federasyonunu	 internet	 sayfasından	 Milli	
Sporcu	 Belgeleri	 başlığında	 bulunun	 Milli	 Sporcu	 Dilekçesini	 doldurarak,	 gerekli	 evraklarla	
Federasyona	başvururlar.		
												Federasyon	ve	 ISF	onaylı	müsabaka	 listesi	doğrultusunda	 tutulan	kütük	defterine	uygun	
olarak	 belge	 tanzim	 edilip	 Başkanın	 onayına	 sunulur.	 Belgeler	 için	 yönetim	 kurulu	 tarafından	
belirlenen	 zorunlu	 gider	 belge	 alacak	 kişiden	 talep	 edilir.	 Düzenlenen	 belge	 sporcu	 öğrenciye	
verilir.	
	



 
Kütük	Defteri	
Madde	7-	(1)	İçinde	ISF	müsabakalarında,	görev	alan	sporcuların	onaylı	kafile	 listesi,	oynadığı	
müsabakanın	sonucuna	ilişkin	tafsilatlı	dökümlerin	tutulduğu	defterdir.	
	
(2)	Kütük	defterinde,	şampiyona	için	1	yaprak	ayrılır;	yaprağın	bir	yüzünde	onaylı	kafile	listesi,	
diğer	yüzünde	ISF	formu	oynadığı	müsabakanın	resmî	sonucuna	ilişkin	tafsilatlı	dökümler	(tablo	
şeklinde)	yer	alır.	
	
	(3)	 6.	 maddede	 belirtilen	 belgelerle	 birlikte	 3	 (üç)	 nüsha	 olarak	 tanzim	 edilen	 Millî	 Sporcu	
Belgesinin;	 imza	yetkilileri	Genel	Sekreter,	Spor	Genel	Müdürlüğü	Uluslararası	Organizasyonlar	
Daire	 Başkanı	 ve	 Başkan	 tarafından	 imzalandıktan	 sonra	 bir	 nüshası	 sporcuya	 verilir,	 	 bir	
nüshası	Daire	Başkanlığında	bir	nüshası	Federasyonda	saklanır.	
	
	
Millîlik	Belgesinin	İptali	
Madde	 8-	 (1)	 Millî	 Sporcu	 niteliği	 kazananlardan;	 taksirli	 suçlar	 ve	 aşağıda	 sayılan	 suçlar	
dışında	tescil	edilmiş	hükümler	hariç	olmak	üzere,	ağır	hapis	veya	6	aydan	fazla	hapis	veyahut	
affa	 uğramış	 olsalar	 bile	 Devletin	 şahsiyetine	 karşı	 işlenen	 suçlarla	 zimmet,	 irtikap,	 rüşvet,	
hırsızlık,	 dolandırıcılık,	 sahtecilik,	 inancı	 kötüye	 kullanma,	 dolanlı	 iflas	 gibi	 yüz	 kızartıcı	 veya	
şeref	ve	haysiyeti	kırıcı	suçtan	veya	istimal	ve	istihlak	kaçakçılığı	hariç,	kaçakçılık,	resmî	ihale	ve	
alım	 satımlara	 fesat	 karıştırma,	 Devletin	 sırlarını	 açığa	 vurma	 suçlarından	 dolayı	 hükümlü	
olanlar	ile	Genel	Müdürlüğün	Amatör	Spor	Dalları	Ceza	Yönetmeliği	sonucu	ceza	alan	sporculara	
Millî	Sporcu	Belgesi	verilmez;	verilmişse	iptal	edilir.	
	
	
Federasyonun	Yükümlülüğü	
Madde	9-		Bu	Talimat	hükümlerine	göre	Federasyon	ISF	onaylı	müsabaka	listelerinde	yer	alarak	
millî	 sporcu	 olma	 hakkını	 kazanan	 sporculara	 yönelik	 alfabetik	 fihristli	 kütük	 Federasyon	
tarafından	tutularak	sağlıklı	şekilde	güncellenir	
	
Millî	 Sporcu	 Kütüğünün	 her	 müsabaka	 sonrası	 doğru	 bilgileri	 içerecek	 şekilde	 işlenmesi	 ve	
güncellenmesinden	Genel	Sekreter	sorumludur.	
	
ÜÇÜNCÜ	BÖLÜM	
Diğer	Hususlar,	
Talimatta	Yer	Almayan	Hususlar	
Madde	 10-	 	 Bu	 talimatta	 yer	 almayan	 konularda	 Yönetim	 Kurulu	 tarafından	 alınan	 kararlar	
uygulanır.		
		
Saklı	Haklar	
Madde	11-	Bu	Talimatın	yürürlüğe	girdiği	tarihten	önce	uygulanmakta	olan	Genel	Müdürlüğün	
ilgili	yönetmeliği	uyarınca	kazanılmış	Millî	Sporcu	olma	hakları;	Talimatın	7.	maddesine	aykırılık	
teşkil	eden	durumlar	doğmadığı	sürece	saklıdır	
	
Yürürlük	
Madde	 12-	 Bu	 Talimat,	 Türkiye	 Okul	 Sporları	 Federasyonu	 resmî	 internet	 sitesinde	
yayımlandığı	tarihinde	yürürlüğe	girer.	
	
Yürütme	
Madde	13-		Bu	Talimat	hükümlerini	Türkiye	Okul	Sporları	Federasyon	Başkanı	yürütür.	


