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TÜRKİYE KARATE FEDERASYONU 

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA TALİMAT 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- Bu talimatın amacı; uluslararası karate yarıĢmalarında Türkiye’yi temsil eden 

sporculara, Milli Sporcu Belgesi verilmesiyle ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu Talimat, Karate Milli Takımlarında oynamıĢ ve / veya oynamakta olan sporcuların Millilik 

Belgesi alabilmeleri ile ilgili konuları kapsar.  

 

Dayanak 

Madde 3- Bu talimat; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün TeĢkilat ve Görevleri 

Hakkındaki Kanunun Ek 9 uncu Maddesi, 14.07.2004 Tarih ve 25522 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları 

Çerçeve Statüsü ile 11 Temmuz 2007 tarih ve 26579 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren Türkiye Karate Federasyonu Ana Statüsünün 5 inci Maddesine dayanılarak 

hazırlanmıĢtır. 

 

Tanımlar 

 Madde 4- Bu talimatta geçen; 

 a) Bakanlık  : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu  

      Bakanlığı   

 b) Bakan  : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu 

      Bakanı, 

 c) Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

 ç) Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 

 d) Federasyon  : Türkiye Karate Federasyonunu, 

 e) Federasyon BaĢkanı:Türkiye Karate Federasyonu BaĢkanını, 

 f) Genel Sekreter : Türkiye Karate Federasyonu Genel Sekreterini, 

 g) Resmi YarıĢma : Federasyonun yıllık faaliyet programında yer alan ve Genel 

      Kurulca onanmıĢ yarıĢmaları, 

 ğ) Temsil Görevi : Birden fazla ülkenin katıldığı yarıĢmalarda Türkiye’yi temsil 

      etme görevini, 

 h) Millilik Belgesi : Talimatın 7 nci Maddesinde belirtilen yarıĢmalara katılanlara 

      verilen belgeyi,    

  ı) YarıĢma Türü : Talimatta belirtilen uluslararası yarıĢmaları, 

 i) Takım YarıĢması : Birden fazla sporcunun katılımı ile yapılan yarıĢmalarda;  

                  yarıĢlar ferdi olarak yapılmakla birlikte, sonuçta alınan 

      puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi 

   derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan 

   yarıĢmaları, 

 j) Ferdi YarıĢma : Takım yarıĢmaları dıĢında kalan ve sporcuların tek, tek 

      karĢılaĢtıkları yarıĢmaları , 

 k) EKF  : Avrupa Karate Federasyonunu, 

 l) WKF  : Dünya Karate Federasyonunu  

    tanımlar.  

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

Temel İlkeler 

 

Temsil Görevinin Verilmesi 

Madde 5- Temsil görevi; sporcunun yurt içinde veya yurt dıĢında yapılan uluslararası resmi 

yarıĢmalara katılanlara ait listenin Federasyon BaĢkanı onaylı olması sonucu verilir. 

 

Temsil Görevinin Yerine Getirilmesi 

Madde 6- Temsil görevinin yerine getirilmiĢ olabilmesi için; sporcunun yurt içinde veya 

yurt dıĢında yapılan uluslararası resmi yarıĢmalara ait katılım listelerinde adının bulunması yeterli 

olmayıp, sporcunun yarıĢmalara katılarak yarıĢmıĢ olması ön koĢuldur. 

 

Milli Sporcu Belgesi Almaya Hak Kazanma  

Madde 7- Yurt içinde veya yurt dıĢında yapılan; 

a) Olimpiyat Oyunlarına, 

b) Dünya ġampiyonasına, 

c) Avrupa ġampiyonasına, 

d) Akdeniz Oyunlarına, 

e) Üniversite Oyunlarına, 

f) Gençlik Olimpik Oyunlarına, 

g) Karadeniz Oyunlarına, 

h) Uluslararası Askeri Spor Oyunları Konseyince ( CISM ) düzenlenen Dünya Askeri 

Oyunlarına, 

i) Uluslararası Federasyonca düzenlenecek olimpiyatlara katılmayı hedefleyen  

kota ve benzeri yarıĢmalarına, 

  Klasman listesinde yer alan, Federasyon BaĢkanının onayladığı resmi listede adı bulunan ve 

yarıĢmalara katılarak yarıĢan takım sporcuları ile ferdi sporcular milli olurlar ve yalnızca bu 

sporculara Milli Sporcu Belgesi verilir. 

Uluslararası yarıĢma anında veya öncesinde, bu talimatın 8 inci Maddesinde belirtilen 

suçları iĢlediği belirlenen sporculara Milli Sporcu Belgesi verilmez, verilmiĢ ise geçersiz kılınır. 

 

Kazanılan Millilik Belgesinin Geçersiz Kılınması  

Madde 8- Millilik Belgesi almaya hak kazananlardan; taksirli suçlar ile kısa süreli hapis 

cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiĢ veya aĢağıda 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, dolaylı 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 cezalandırılmıĢ bulunanlar ile 07 / 12 / 1993 Tarihli ve 21458 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve 

Federasyonun Ceza Talimatı gereğince, bir defada bir yıldan fazla ceza alanlar veya doping sonucu 

derecesi geçersiz kılınan sporculara, Milli Sporcu Belgesi verilmez, verilmiĢ ise geçersiz kılınır. 

 

Temsil Görevi Sayısının Belirlenmesi 

Madde 9- Bu Talimatın 7 nci Maddesinde belirtilen; yarıĢmalar süresi içinde takımda 

yarıĢarak veya ferdi yarıĢarak temsil görevini yerine getirmiĢ olanlar, bir defa milli sporcu olmuĢ 

sayılırlar. 

 Aynı Ģampiyona veya oyunlarda birden fazla yarıĢmalarda yarıĢan sporcu, yarıĢtığı yarıĢma 

sayısı kadar milli olmuĢ sayılır. 

 

Milli Sporcu Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler  

Madde 10- Bu talimat hükümlerine göre milli olan ve Millilik Belgesi almak isteyen 

sporcular aĢağıdaki belge ve bilgileri hazırlamak zorundadırlar. 

 

a) T. C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi, 

b) 2 adet vesikalık resim, 



c) Hangi uluslararası yarıĢmalara katıldığının, en iyi dereceyi hangi yarıĢmada yaptığının, 

açık bir iletiĢim adresinin, telefon numaralarının ve öğrenim durumunun yer aldığı 

bilgileri içeren dilekçe. 

Yukarıda belirtilen belge ve bilgilerden herhangi birinin eksik olması durumunda Millilik 

Belgesi verilmez.  

    

Milli Sporcu Belgesi Verilmesi 

Madde 11- Millilik Belgeleri aĢağıdaki belgeler esas alınarak hazırlanır; 

a) Görevlendirme Makam Onayı, 

b) YarıĢma Cetveli, 

c) YarıĢma Sonuç Listesi, 

Millilik Belgesi verilirken sporcunun en son katılmıĢ olduğu yarıĢma esas alınır ve belge 

buna göre düzenlenir. Ancak; sporcu birden çok yarıĢmaya katılmıĢ ise yine en son katıldığı 

yarıĢmanın adı belgeye iĢlenmek koĢuluyla diğer yarıĢmalardaki millilik sayıları da eklenerek 

toplam millik sayısı belgeye yazılır. Madde 10 ve Madde 11 deki belgelerle birlikte 2 adet olarak 

hazırlanan Milli Sporcu Belgesi ( Ek- 1 ), Federasyon Genel Sekreteri ve Federasyon BaĢkanı 

tarafından imzalandıktan sonra biri sporcuya verilir, diğeri ise federasyonda saklanır. Milli 

Sporcunun istemesi durumunda Millilik Belgesi, belgenin kullanılacağı kuruluĢa ayrıca bildirilir.  

 

Milli Sporcu Kayıtları 

Madde 12- Bu talimat hükümlerine göre Milli Sporcu Belgesi alma hakkını kazananlar, 

Federasyonca ilgili kütük defterine kaydedilirler. Kütük defterinde, her yarıĢma, turnuva veya 

Ģampiyona için 1 yaprak ayrılır; yaprağın bir yüzünde onaylı kafile listesi, diğer yüzünde EKF ve / 

veya WKF nin son onay ( confirmasyon ) formu ile milli takımımızın oynadığı yarıĢmanın resmi 

veya özel olup olmadığına ve sonucuna iliĢkin ayrıntılı dökümler tablo Ģeklinde yer alır. 

 Ayrıca; Milli Sporcu Belgesi Kayıt Defteri tutulur. Bu defterde; sporcunun adı, soyadı, milli 

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

ayrı belirtilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son İlkeler 

 

Kazanılmış Haklar 

Madde 13- Talimat yürürlüğe girdiği tarihten önce sporcuların kazanılmıĢ milli sporcu 

olma ve belge alma hakları ( 8 inci madde geçerli olmak koĢuluyla ) saklıdır. 

 

 Yürürlük 

 Madde 14- Bu talimat Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonun internet 

sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer 

 

 Yürütme 

 Madde 15- Bu talimat hükümlerini Türkiye Karate Federasyonu BaĢkanı yürütür. 

 

 

 
AYDOĞAN ÇELĠK NECATĠ ÖZER MUSA ERTUGAN ĠRFAN KAL HAYRETTĠN BALCIOĞLU 

BAġKAN BAġKAN VEKĠLĠ AS BAġKAN AS BAġKAN ÜYE 

 

 

 
MAHMUT YILDIRIM A. HĠKMET YANARTAġ SERDAR SEVĠM AHMET YILDIZ MEYDAN KOBAġ 

ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 

 

 
CENGĠZ ERÇĠN FAYSAL ÖZCAN MUSTAFA ALTINOK FATĠH CAN Ö. FARUK ÖZOK 

ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 

 


