
 

Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Talimat 

 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç  

 Madde 1 — Bu Talimatın amacı; uluslar arası spor yarıĢmalarında Türkiye’yi temsil eden sporculara,  milli 

sporcu belgesi verilmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

 Kapsam 

 Madde 2 — Bu Talimat; Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu bünyesindeki spor dallarında uluslar arası 

resmi yarıĢmalara katılan sporcuları kapsar. 

 Dayanak 

 Madde 3 — Bu Talimat; 21/5/l986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün TeĢkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

 Tanımlar 

 Madde 4 — Bu Talimatta geçen; 

 Bakan: Spordan Sorumlu Devlet Bakanını, 

 Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

 Daire BaĢkanlığı: Spor Faaliyetleri  Dairesi BaĢkanlığını, 

 Federasyon: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunu, 

 Temsil görevi: Birden fazla ülkenin katıldığı resmi yarıĢmalarda Türkiye’yi temsil etme görevini, 

 Millilik Belgesi: Talimatın 7nci maddesinde belirtilen yarıĢmalara katılan ve Federasyon onayı ile sporcuya 

verilen belgeyi,  

 Lisans: Otomobil Sporları yarıĢmalarına katılacaklara veya organize edeceklere verilen onaylı belgeyi, 

 Sezon: Otomobil Sporları takviminin baĢlangıç ve bitiĢ süreleri arasındaki süreyi, 

 Sürücü: Herhangi bir yarıĢmada otomobil ve/veya yarıĢ aracı kullanan ve/veya otomobilin ve/veya yarıĢ aracının 

içinde kullanana yardımcı olan gerçek kiĢiyi, 

 YarıĢmacı: Herhangi bir yarıĢmaya kabul edilen, beraberinde otomobilini de kaydettiren gerçek veya tüzel 

kiĢiliği 

 Takım veya Marka: Ġlgili sezonda bir veya birden çok sürücüyü bünyesinde yarıĢtırmak için Federasyondan 

yarıĢmacı lisansı alan tüzel kiĢiliği, 

 Bireysel sporcu: Bireysel olarak yarıĢmalara kayılan ve Federasyondan lisans alan özel kiĢiliği 

 ifade eder. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 Temsil görevinin verilmesi 

 Madde 5 —Temsil görevi, Federasyon tarafından ilgili sezonda onaylı uluslararası lisansa haiz sporculara 

Federasyonun ana statüsü ve talimatlarında belirtilen Ģekilde verilir. 

 Temsil görevinin yerine getirilmesi 

 Madde 6 — Temsil görevinin yerine getirilmiĢ olması için sporcunun yurt içinde veya yurt dıĢında yapılan 

uluslar arası resmi yarıĢmalara ait listelerde isimlerinin olması yeterli olmayıp, sporcunun yarıĢmalara fiilen katılmıĢ 

olması, yarıĢmanın listelerinde uyruğun Türkiye olarak belirtilmiĢ olması, araç, kask veya tulum üzerinde Türk bayrağı 

taĢıyor olması Ģarttır. Ayrıca sporcunun ilgili yarıĢmaya Federasyondan aldığı ilgili sezon onaylı Türk lisansı ile kayıt 

yaptırmıĢ olması da Ģarttır. 

 Milli sporcu belgesi kazanma 

 Madde 7 – Yurt içinde veya yurt dıĢında yapılan;  

 a) Dünya Ģampiyonası, 

 b) Avrupa Ģampiyonası, 

 c) Uluslar arası Diğer ġampiyonalar 

en az 10 klasman listesinde yer alan; Milli Sporcu olabilmek için yapılan baĢvurusunun Federasyon Spor Kurulu onayı 

sonrası Federasyon Yönetim Kurulu ve Federasyon BaĢkanının onaylandığı ve fiilen yarıĢmalara iĢtirak eden takım 

sporcuları ile bireysel sporcular milli olmuĢ sayılır ve bu sporculara Milli Sporcu Belgesi verilir. 

 Uluslar arası yarıĢma esnasında veya öncesinde, bu Talimatın 8 inci maddesinde belirtilen suçları iĢlediği tespit 

edilen sporculara Milli Sporcu Belgesi verilmez. 

 

 Kazanılan millilik belgesini kaybetme halleri 

 Madde 8 — Millilik Belgesi almaya hak kazananlardan; taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek 

yaptırımlara çevrilmiĢ veya aĢağıdaki sayılan suçlar dıĢında tecil edilmiĢ hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla 

hapis veyahut affa uğramıĢ olsalar bile devletin Ģahsiyetine karĢı iĢlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, 

rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyeti 

kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıĢtırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından 

dolayı hükümlü bulunanlar ile 7/12/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği gereğince bir defada bir yıldan fazla ceza alanlar veya doping  

sonucu derecesi iptal edilen sporculara, milli sporcu belgesi verilmez, verilmiĢ ise iptal edilir."  

             

  



 Temsil görevi sayısının tespiti 

 Madde 9 — Bu Talimatın 7 nci maddesinde belirtilen yarıĢmalara süresi içinde takım sürücüsü olarak veya 

bireysel katılımcı olarak temsil görevini fiilen yerine getirmiĢ olanlar, bir defa milli sporcu olmuĢ sayılırlar. 

 Aynı Ģampiyona veya kupada birden fazla yarıĢmaya katılan sporcu katıldığı yarıĢma sayısı kadar milli olmuĢ 

sayılır. 

 

 Milli sporcu belgesi verilmesi 

 Madde 10 — Bu talimat hükümlerine göre milli olan veya milli sporcu belgesi almak isteyen sporcularla ilgili 

aĢağıdaki belgeler hazırlanır:  

 a) Görevlendirme onayı. 

 b) YarıĢma takvimi. 

 c) YarıĢma kayıt listesi 

 c) YarıĢma sonuç listesi. 

 d) Sporcunun dilekçesi. 

 Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte üç nüsha olarak doldurulan Milli Sporcu Belgesi, Federasyon BaĢkanı ve 

Yönetim Kurulu tarafından imzalandıktan sonra bir nüshası sporcuya verilir, bir nüshası Genel Müdürlükte bir nüshası 

da Federasyonda saklanır ve talep halinde Millilik Belgesinin kullanılacağı kuruluĢa ayrıca bildirilir. (EK-1) 

  

  Milli sporcu kütüğü 

 Madde 11 — Bu Talimat hükümlerine göre Milli Sporcu belgesi alma hakkını kazananlar Federasyon tarafından 

ilgili sporcunun siciline kaydedilir. 

 Ayrıca; Genel Müdürlükçe de Milli Sporcu Belgesi kayıt defteri tutulur. Bu defterlerde; sporcunun adı, soyadı, 

milli sporcu belgesi alınan spor dalı, tarihi, yeri, katılan ülke sayısı, alınan dereceler belge numarası  ayrı ayrı belirtilir.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇeĢitli ve Son Hükümler 

 KazanılmıĢ haklar 

 Madde 12 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmıĢ milli sporcu olma hakları saklıdır. 

           Yürürlük 

           Madde 13 – ĠĢ bu yönetmelik  21.11.2008 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

           Yürütme 

           Madde 14 –  Bu yönetmelik hükümlerini Federasyon BaĢkanı yürütür. 

 

 

 

 

                                                                        

 

  



EK-1 

T.C. 

BAġBAKANLIK 

GENÇLĠK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU 

MĠLLĠ SPORCU BELGESĠ 

 

 

 

 
BELGE NO  

 

 
TARĠH  

ADI SOYADI 
  

 

FOTOĞRAF 

DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ 
  

 

T.C.KĠMLĠK NUMARASI  
 

  

BABA ADI 
 

  

ANA ADI 
  

 

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU 

YER 
  

SPOR YAPTIĞI ĠL    

SPOR DALI                                              :  

TOSFED ONAYLI 

SÜRÜCÜ/YARIġMACI LĠSANS 

NUMARASI :  

YARIġMAYA KATILAN ÜLKE 

SAYISI        :RAKAMLA (............) YAZIYLA 

                          

 

           

YARIġMANIN YAPILDIĞI 

YER VE TARĠH                      : 

DERECESĠ                 :RAKAMLA (............) YAZIYLA       

           

MĠLLĠLĠK SAYISI  

 

EN SON ÖĞRENĠM GÖRDÜĞÜ 

OKUL 

  

  

EV ADRESĠ   

Ġġ ADRESĠ   

YUKARIDA KĠMLĠĞĠ BELĠRTĠLEN SPORCU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLERĠN DOĞRULUĞU ONAYLANMIġTIR. 

Türkiye Otomobil Sporları 

Federasyonu 

BaĢkanı 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu 

 


