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TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU 
 

SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ TALİMATI 
  
  
Amaç 
  
Madde 1-  Bu talimatın amacı; spor dallarına göre spora baĢlama yaĢında bulunan çocuklarımızın 
eğitim ve öğretimlerini aksatmadan elit sporcu olarak yetiĢtirmelerini sağlamak için Sporcu Eğitim 
Merkezleri kurulması ve yönetilmesine iliĢkin kuralları belirlemek. 
 
Kapsam 
  
Madde 2-  Bu Talimat Sporcu eğitim Merkezlerinin kuruluĢ, yönetim,eğitici ve öğretici kadroları, 
merkeze alınacak öğrencilerin secimi, kayıt ve kabulü, örgün öğretim kurumları ile olan iliĢkileri, 
barınma, beslenme, sağlık, kıyafet ve disiplinle ilgili esas ve usulleri kapsar. 
  
  
Dayanak 
  
Madde 3-  Bu talimat, 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün TeĢkilat ve Görevleri 
Hakkındaki Kanunun 2.maddesi ve Ek 9.maddesi ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Türkiye Badminton 
Federasyonu Ana Statüsüne dayandırılarak hazırlanmıĢtır.  
  
  
Tanımlar  
  
Madde 4-   Bu yönetmelikte geçen, 
Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,      
Daire BaĢkanlığı : Spor Eğitimi Dairesi BaĢkanlığını; 
Federasyon : Badminton Federasyon BaĢkanlığını, 
Ġl BaĢkanı : Ġl’in Valisi 
Ġl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğünü, 
Ġl Müdürü : Gençlik ve Spor Ġl Müdürünü, 
ġube Müdürü : Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü Spor ġube Müdürünü, 
Ġlçe Müdürlüğü : Gençlik ve Spor Ġlçe Müdürlüğünü, 
Ġlçe Müdürü : Gençlik ve Spor Ġlçe Müdürünü, 
Öğretim Kurumu : Örgün eğitim ve öğretim yapan kurumları, 
Merkez : Sporcu Eğitim Merkezini, 
Merkez yöneticisi : Merkezin sevk ve idaresini yöneten kiĢiyi, 
Kurul : Sporcuların merkeze alınması için seçim ve sınav yapan kurumlar, 
Eğitici ve Öğretici : Merkezdeki Sporculara ders veren eğitimcileri ve ilgili antrenörleri ifade eder.      
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ĠKiNCĠ BÖLÜM 

Esas Hükümler 
  
KuruluĢ ve Yönetim 
  
Madde 5-  Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile Badminton Sporcu Eğitim Merkezi 
kurulur. 
                         
  
Merkez yöneticisi 
  
Madde 6 – Merkezin sevk ve idaresinden Badminton Federasyonunun görevlendireceği merkez 
yöneticisi sorumludur.  
  
Merkez Personeli  
  
Madde 7-  Merkezin hizmetlerini yürütmek için yeterli sayıda olmak üzere aĢağıdaki personellerden 
görevlendirilebilir. 
  

a) Memur b) Ayniyat Memuru c) Ambar Memuru 

d) Garson e) AĢçı, f) BulaĢıkçı, 

g) Bekçi, bakıcı  h) Hizmetli  

   
  
Eğitici ve Öğreticiler 
  
Madde 8-  Sporcu Eğitim Merkezinde aĢağıdaki eğitim ve öğretim elemanları görevlendirilebilir: 
  

a) Doktor 
(tercihen spor hekimi)  

b) Beslenme Uzmanı  c) Psikolog  

d) Fizyoterapist  e) Sağlık memuru  f) HemĢire 

g) Yabancı dil ve 
belletici öğretmenler  

h) Ġlgili spor dalı 
antrenörleri 

ı) Gerekli görülecek 
diğer eğitici ve 
öğreticiler 

                         
Bu elemanlar; Ġl Müdürlüğü kadrosunda olabileceği gibi, ildeki diğer kurumlardan, federasyonca geçici 
görevlendirme yapmak suretiyle çalıĢabilir, sözleĢmeli personel alınabilir. 
  
Eğitim ve Öğretim Elemanlarında Aranacak ġartlar 
  
Madde 9- Eğitim ve öğretim elemanlarında aranacak Ģartlar Ģunlardır; 
a) Devlet Memurları Kanununda belirtilen Ģartlara haiz olmak, 
b) Uzmanlık alanlarıyla ilgili özel Ģartları taĢımak, 
c) Antrenörler için Badminton Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatında belirtilen Ģartlara haiz olmak, 
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d) Antrenörler, Badminton Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Ceza Yönetmeliğine 
göre bir defa da 6 aydan fazla ceza almamıĢ olmak. 
  
Görev Yetki ve Sorumluluk Talimatı 
  
Madde 10- Merkezde görevlendirilecek personelin görev, yetki ve sorumlulukları, badminton 
federasyonunca hazırlanacak talimatla belirlenir. 
  
Kurul 
  
Madde 11- Merkeze sporcu alınması, 

  a) Seçmeler, iller veya merkezlerde badminton sporunun özelliği dikkate alınarak aĢağıdaki 
üyelerden oluĢan kurulca yapılır.   
  
  BaĢkan : Federasyon BaĢkan Vekili 
  BaĢkan Yardımcısı  : Yönetim Kurulu Üyesi  
  Üye : Yönetim Kurulu Üyesi 
  Üye : Teknik Kurul Üyesi 
  Üye : Eğitim Kurulu Üyesi 
  Üye : En az iki antrenör 
  Üye : Doktor 
  Üye : Ġl spor dalı temsilcisi 
      
  

Kurulun Göreve BaĢlaması ve Görevin Sona Ermesi 
  
Madde 12- Kurul, Federasyon baĢkanının onayından sonra göreve baĢlar ve seçme sınavı sonuçları 
açıklanmasından sonra görevi sona erer. 
  
  
Kurulun Görev Yetki Sorumlulukları 
  
Madde 13 – Merkeze sporcu alınmasında aĢağıdaki kurullar görev yapar: 
a) Seçme sınavında görevli kurul; merkeze baĢvuran adayların seçilme Ģartlarının uygunluğunu tespit 
ederek aday sporcu öğrenci isim listesini federasyona gönderir.  

  
Duyurular 
  
Madde 14- Duyurular en geç Nisan ayının sonuna kadar aĢağıdaki kurum ve kuruluĢlara iletilir; 
a) Gençlik ve Spor Ġl Müdürlükleri, 
b) Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla il ve ilçe okullarına, 
c) Kulüplere, Resmi kurum ve özel kuruluĢlara, 
d) Köy muhtarlıklarına yapılacak yazıĢmalarla diğer kiĢilere, 
e) Mahalli basın vasıtasıyla halka duyurular yapılır.      
  
BaĢvuru Usulleri 
  
Madde 15- Doğrudan merkeze veya federasyona baĢvuru formu doldurarak yapılır. Form ile birlikte 
a) Dilekçe, 
b) Ġki adet vesikalık fotoğraf 
c) Öğrenim belgesi 
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d) Nüfus hüviyet cüzdanının  aslı, 
e) Lisanslı spor yapanlardan sporcu lisansı istenir.   
  
Müracaat Süresi 
  
Madde 16- Adaylar sınav talimatı ve kriterlerinde belirtilen süre içerisinde federasyon duyuruları 
doğrultusunda baĢvururlar.  
BaĢvuruları uygun görülen sporcu öğrencilere seçme sınavı tarihleri duyurulur. 
  
Seçmeler Katılacak Ġllerin Belirlenmesi 
  
Madde 17- Seçmelere, merkezin bulunduğu il ve ilçelerin öğrenci sporcuları ile diğer ilerden kabul 
Ģartları taĢıyan sporcu öğrencilerde müracaat edebilir. 
  
Seçme Usulleri 
  
Madde 18-  BaĢvuruları kabul edilen ve istenilen belgeleri tamamlayan adayların seçme sınavları yıl 
içerisinde sınav talimatı ve kriterlerin de belirtilen süre içerisinde ilgili federasyonca belirlenen esas ve 
usullere göre kurulca yapılır. 
   
Kayıt ve Kabuller 
  
Madde 19 – Seçme sınavlarında baĢarılı olarak merkeze girmeye hak kazanan sporcu öğrencilerin kesin 
kayıtları her yıl Ağustos ayında yapılır. 
          Eğitim-öğretim baĢladıktan sonra yeni açılan sporcu eğitim merkezlerine federasyonca uygun 
görülen tarihlerde yapılacak sınav sonucunda sporcu öğrenci alınır. 
          Merkeze yeni kayıt olan sporcu öğrenciler ile merkeze devam eden öğrencilerin listesi her yıl 
Eylül ayının en geç ikinci haftası sonuna kadar federasyona gönderilir. Sporcu öğrencilerin örgün 
eğitim kurumlarına kayıtları federasyon veya merkezce yaptırılır. 
          Merkezde okuyan sporcu öğrencinin velisinin tayin veya sağlık gibi geçerli nedenlerle mazeretini 
belgelendirmek Ģartıyla baĢka bir merkeze nakil talebinde bulunulması halinde, merkezlerin bulunduğu 
merkezin teklifi doğrultusunda federasyonun onayına müteakip nakil iĢlemi yapılır. Nakiller dönem 
veya eğitim ve öğretim yılının sonunda yapılır. Bunun dıĢında nakil iĢlemleri yapılmaz. 
  
  
Kayıt Sırasında Ġstenecek Belgeler 
  
Madde 20- Sporculardan merkeze kayıt sırasında aĢağıdaki belgeler istenir, 
a) Noter tasdikli veli taahhütnamesi (Ek-1) 
b) Öğrenim Belgesi  
c) Nüfus cüzdanı 
d) Sağlık kurulu raporu 
e) Altı adet vesikalık fotoğraf     
  
Öğrenci ĠĢleri 
  
Madde 21- Federasyonca merkeze kayıtlı sporculara, tanıtıcı kimlik kartı verilir. Sporcular kimlik 
kartlarını merkezde bulundukları süre zarfında üzerinde taĢımak zorundadırlar. 
            Sporcuların izinleri merkezin yıllık faaliyet programı çerçevesinde merkez yöneticisi tarafından 
kontrol edilir. Sporcular izinleri bu esasa göre kullanırlar. Ġzin süreleri bir yıl içinde iki ayı geçmez. 
Örgün eğitim kurumlarının tatile girmesinden sonra herhangi bir  sportif müsabaka veya organizasyon 
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varsa sporcuların merkezden ayrılmasına izin verilmez, ancak müsabaka ve organizasyon yoksa 
sporcunun tatil için ailesinin aynına gitmesine izin verilir. 
  
            Sporcu merkezde bulunduğu süreler içinde okuldaki öğrenim durumu merkezce takip edilir. 
Öğrenim durumu hakkında sporcunun ailesine merkezce bilgi verilir. 
  
  
Disiplin Kurulu 
  
Madde 22- Merkezin disiplin iĢleri Federasyon Disiplin Kurulu tarafından yürütülür. 
  
            Disiplin Kurulu kararı oy çokluğu ile alınır. EĢitlik halinde Kurul BaĢkanının oyu iki oy sayılır. 
  
Disiplin Cezaları ve Bu Cezaları Gerektiren Haller 
  
Madde 23 – Sporcu öğrencilerin disiplin cezasını gerektiren davranıĢları ile bunlara verilecek disiplin 
cezaları Ģunlardır: 
          a) Uyarma; Sporcu öğrencinin davranıĢlarında kusurlu olduğunun sözle ya da yazı ile dikkatinin 
çekilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren davranıĢlar; 
          1) Önceden izin almadan badminton ile ilgili çalıĢmalara katılmamak, 
          2) Üstlerine ve arkadaĢlarına karĢı kaba ve saygısızca davranmak, 
          3) Yalan söylemek veya iftira etmek, 
          4) ÇalıĢmalara geç katılmayı alıĢkanlık haline getirmek, 
          5) Ġlgili yönetmelik, yönerge, tebliğ, sirküler ve emirlere uymamak. 
           

b) Kınama; sporcu öğrenciye, cezayı gerektiren davranıĢta bulunduğunu ve tekrarından 
kaçınılmasının yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren davranıĢlar; 
          1) Uyarma cezasını gerektiren davranıĢları alıĢkanlık haline getirmek,  
          2) Merkezde sigara içmek,  
          3) Merkeze ait taĢınır veya taĢınmaz mallara zarar vermek. 
           

c) Merkezden sürekli olarak uzaklaĢtırma; Merkezle iliĢiğinin kesilmesidir. Merkezden sürekli 
uzaklaĢtırma gerektiren davranıĢlar; 
          1) Merkeze yaralayıcı, öldürücü alet, silah ya da patlayıcılar getirmek, 
          2) UyuĢturucu ve benzeri maddeler kullanmak, 
          3) Merkezdeki üstlerine veya görevlilere fiili tecavüzde bulunmak, 
          4) YasadıĢı kuruluĢlara üye olmak, etkinlik göstermek, propagandasını yapmak, 
          5) Kınama cezası gerektiren halleri alıĢkanlık haline getirmek, 
         6) Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, haysiyeti kırıcı ve benzeri tutum ve davranıĢlarda bulunmak 
veya bu suçlardan dolayı ceza almıĢ olmak, 
          7) Merkezde alkollü içki içmek veya merkeze içkili gelmek.  
          Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiĢtirme veya ortadan kaldırma 
amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığınca soruĢturma 
baĢlatılanlar soruĢturma süresince, bu faaliyetlerinden dolayı ceza almıĢ olanların ise sürekli olarak 
merkezle iliĢkileri kesilir.  
          Birinci fıkranın (b) bendinin üçüncü alt bendinde belirtilen durumlarda meydana gelen zararın 
bedeli ödetilir. Ve, merkezden disiplin cezası ile iliĢiği kesilen sporcular merkeze ilk girdiği tarihten 
itibaren iliĢiği kesildiği tarihe kadar federasyonun kendisine yaptığı masraflarını yasal faizi ile birlikte 
öder.  
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Disiplin Kurulunun ÇalıĢma Yöntemi 
  
Madde 25 - Disiplin Kurulu, Kurul BaĢkanının çağrısı ile toplanır. Bir disiplin olayının meydana geldiğinin 
gerek doğrudan doğruya ve gerek ihbar ya da Ģikayet üzerine anlaĢılması halinde ilgili sporcu öğrenci 
ya da öğrenciler federasyon baĢkanı tarafından disiplin kuruluna sevk edilirler.  
Disiplin kurulu, olayı kurula geliĢinden itibaren en geç bir hafta içerisinde karara: bağlar. Bu süre 
yetmediği durumlarda, kurul baĢkanının onayı ile uzatılabilir. 
  
            Disiplin kuruluna verilen sporcu öğrencilerin kurul tarafından sözlü ve yazılı olarak savunmaları 
alınır. Gerektiğinde tanıkların ifadelerine de baĢvurulur. Disiplin kurulunca verilen uyarma ve kınama 
cezaları federasyon baĢkanının onayı ile sonuçlandırılır ve sporcu öğrenciye duyurularak yürürlüğe 
konulur.  
   
            Merkezden iliĢik kesme cezası ile merkez sorumlusunun teklifi ve federasyon baĢkanının onayı 
ile sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurularak yürürlüğe konur. 
  
  
Merkezden ĠliĢik Kesme 
  
Madde 26 – AĢağıdaki durumlarda sporcu öğrencilerin merkezle iliĢkileri kesilir: 
          a) Liseyi bitirenler, 
          b) 18 yaĢını doldurup liseyi bitiremeyenler,  
          c) Antrenörleri tarafından dönem sonunda performansları ile ilgili olarak verilecek rapora göre 
spor dalında verilen eğitimi kavrayamayan veya geliĢme kaydedemeyenler, 
          ç) Ortaya çıkacak hastalıklarda yapılan tedaviye rağmen sporcunun spor yapmasına imkân 
verecek düzelmenin olmadığı sağlık kurulunca belgelenenler, 
          d) Orta öğrenim süresi içerisinde iki yıl üst üste baĢarısız olanlar,  
          e) Yatılı veya gündüzlü sporcu öğrencinin kanuni velisinin merkezden alma talebi halinde Ek–1 
deki veli taahhütnamesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirenler. 
          Sporcuların öğretim kurumlarından aldığı cezalar merkezin disiplin kurulunca da değerlendirilir.  
          Yatılı sporcu öğrenciler velisinin talebi halinde merkez sorumlusunun teklifi ve federasyon 
baĢkanının onayı ile gündüzlü statüye geçebilirler. Gündüzlüden yatılıya geçiĢ ise merkeze giriĢ sınavı 
ile yapılır. 
          ĠliĢik kesmeler merkez sorumlusunun teklifi ve federasyon baĢkanının onayı ile yapılır. 
  
BaĢarılı Sporcular 
  
Madde 27 – Liseyi bitiren ancak üniversite seçme sınavını kazanamayan merkez sporcularından 
Olimpiyat, Dünya, Avrupa, Akdeniz oyunları,Balkan ġampiyonları ve Türkiye Ģampiyonalarında ilk üç 
dereceye girmiĢ olanlar, yirmi bir yaĢına kadar Merkezin bulunduğu sorumlunun talebi ve federasyon 
baĢkanının onayı ile Merkezden yararlandırılabilinir. 
          Ayrıca, Merkezin kapasitesi uygun ise, Merkez sporcusu olmayan, ancak en az Türkiye 
Ģampiyonasında ilgili branĢta ilk üç dereceye giren ve on yedi yaĢından büyük olmayan sporcu 
öğrencilerden merkeze alınmasında yarar görüleceği antrenörün teklifi ve federasyon baĢkanın onayı 
ile merkeze yatılı veya gündüzlü statüde sınavsız alınabilirler. 
Ayrıca Olimpiyatlara hazırlık kapsamında merkeze on yedi yaĢından büyük olan  sporcu öğrencilerden 
merkeze alınmasında yarar görüleceği antrenörün teklifi ve federasyon baĢkanın onayı ile merkeze 
yatılı veya gündüzlü statüde sınavsız alınabilirler. 
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Transfer 
  
Madde 28 - Sporcu Eğitim Merkezlerinde yetiĢen sporcu öğrencilerin kulüplere transferlerine imkan 
sağlamak amacıyla, federasyon tarafından hazırlanan talimatlara göre iĢlem yapılır. 
  
Sporcu Eğitim Programları 
  
Madde 29 - Sporcu eğitim programları, yıllık olarak merkezde faaliyette bulunan spor dallarının 
Federasyon BaĢkanlıklarınca hazırlanır. Programlar, sporcuların öğretim kurumlarında ki eğitimlerini 
aksatmayacak Ģekilde eğitici ve öğreticileri tarafından uygulanır. Hazırlanan yıllık eğitim programlarına, 
imkanlar ölçüsünde sporcuların sosyal ve kültürel yönden geliĢmeleri için gerekli olan faaliyetlere yer 
verilir. 
  
Denetim 
  
Madde 30 - Merkezler, teknik ve çalıĢma programları ile ilgili olarak, Federasyon BaĢkanının 
oluĢturacağı komisyon tarafından, her öğretim yılında en az iki defa uygun görülen zamanlarda 
denetlenir. Denetim sonuçlarına göre gerekli iĢlem yapılır. 
  
Mali Konular 
  
Madde 31 : Merkezlerin ihtiyaçları federasyon bütçesinden karĢılanır.  
  
Eğitici ve Öğretici Ücretleri 
  
Madde 32 - Eğiticilere ve uzmanlara fazla çalıĢma karĢılığı ücretleri aĢağıdaki Ģekillerde ödenir. 
a) Antrenör, uzman ve danıĢman olarak görevlendirilen beden eğitimi öğretmenlerine her yıl 
federasyonca belirlenen ücret esaslarına göre 
b) Eğitici, öğretici, belletici, uzman ve diğer memurlar gençlik ve spor hizmetleri  uygulamasında    
görevlendirileceklere ödenecek ücretlerle ilgili esaslara göre, 
c) Merkezde görevlendirilen yabancı spor uzmanı ve antrenörlere sözleĢme gereği ücret ödenir. 
  
  
Tedavi Masrafları 
  
Madde 33- Merkezde kayıtlı bulunduğu süreler içerisinde sporcunun herhangi bir kaza yaralanma veya 
hastalık durumlarında yurtiçi tedavi masrafları federasyonca karĢılanır.  
  
Merkezden Yararlanma 
  
Madde 34 - Merkezden, federasyon onayı olmadan herhangi bir Ģekilde yararlanılamaz. Merkezde, ilgili 
spor dallarına yönelik hazırlık kampları düzenlenebilir.Uluslararası  yarıĢmalara katılacak sporcular ilgili 
spor dalının bağlı bulunduğu  Federasyondan alınan onay süresi kadar bu merkezden yararlanırlar ve 
harcamalar ilgili Federasyon bütçesinden karĢılanır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ÇeĢitli Hükümler 

  
Rapor 
  
Madde 35- Her yıl eğitim dönemi sonunda merkezdeki yapılan çalıĢmalar ve spor eğitim bilgileri ile bu 
Yönetmeliğin ekinde yer alan sporcu bilgi formu Ek-2  ve spor eğitimi bilgileri Ek-3 merkezde görevli 
antrenör ve merkez yöneticisince doldurularak federasyona verilir.  
 
  
Uygulama      
  
Madde 36- Merkezlerin eğitim ve öğretim programlarına ait esas ve uygulamalar bu talimat 
hükümlerine göre yürütülür. Hüküm bulunmayan hallerde ise, Federasyon BaĢkanlığından alınan onay 
çerçevesinde iĢlem yapılır. Ayrıca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri 
Yönetmeliğindeki maddeler uygulanır.  
  
  
Antrenör Görevlendirilmesi 
  
Madde 38- Merkezde, eğitim yapılan sporun özellikleri de dikkate alınarak en fazla yirmi sporcuya bir 
antrenör düĢecek Ģekilde görevlendirme yapılır. 
  
  
Antrenörlerin GeliĢim Kurs ve Seminerleri 

  
Madde 39 - Sporcu Eğitim Merkezlerindeki antrenörler için yılda en az bir defa geliĢim kurs ve semineri 
düzenlenir. Antrenörler bu programlara katılmak zorundadır. 
  
  
Giyim ve Beslenme 
  
MADDE 40 – Her yıl merkezde görevli antrenörler ile yatılı ve gündüzlü sporculara ilgili spor dalının 
özelliğine uygun olarak spor kıyafetleri verilir. 
          Bunun yanı sıra her yıl federasyonca yatılı sporculara, asgari olarak bir takım elbise, bir çift 
ayakkabı, iki gömlek, iki takım iç çamaĢırı, bir kravat, iki çift çorap, bir terlik ve bir takım pijama verilir. 
Söz konusu giysiler imkânlar doğrultusunda artırılabilir. Gündüzlü sporcu öğrencilerden ekonomik 
durumu yeterli olmayanlara gerekli hallerde, imkânlar çerçevesinde federasyonca giyim yardımı 
yapılabilir.  
          Merkezden yararlanan sporcu öğrencilerin beslenme programları, beslenme uzmanı veya 
diyetisyenlerle iĢbirliği yapılarak federasyonca hazırlanıp uygulanır. Yatılı sporcu öğrenciler beslenme 
programının tamamından, gündüzlü sporcu öğrenciler ise bir öğün beslenme programından 
yararlandırılır. 
  
Eğitim Giderleri 
  
MADDE 41 – Merkezdeki yatılı sporcu öğrencilerin eğitim ve öğretimleri ile ilgili giderleri federasyonca 
karĢılanır. Gündüzlü sporcu öğrencilerin eğitim giderleri ise velilerince karĢılanır. Ancak ekonomik 
durumu yeterli olmadığı tespit edilen gündüzlü sporcu öğrencilere de bütçe imkanları çerçevesinde 
federasyonca eğitim yardımı yapılabilir. 
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Sporculara maddi destek : 
 
Sporculara baĢarılarına ve yaĢ gruplarına göre federasyonca aylık harçlık verilebilecektir.Sporculara 
baĢarılarına ve yaĢ gruplarına göre sponsorlar tarafından  burs temin edilmeye çalıĢılacaktır.Ayrıca 
Sporculara  baĢarılarına göre sponsor temini yapılmaya çalıĢılacaktır. 
 
 
Yürürlük 
  
Madde 42- Talimat yayınlanan tarihte yürürlüğe girer.  
 
  
Yürütme 
  
Madde 43- Bu talimat Badminton Federasyon BaĢkanlığı tarafından yürütülür. 
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Ek-1 
   

VELĠ TAAHHÜTNAMESĠ 
 

  
SPORCU EĞĠTĠM MERKEZĠNĠN ADI   : ................................................................. 
  
BULUNDUĞU ĠL/ĠLÇE                           : ................................................................. 
  
SPORCU ÖĞRENCĠNĠN                   : 
ADI                                                   : 
SOYADI                                                : 
BABA ADI                                            : 
ANA ADI                                               : 
DOĞUM YERĠ                                       : 
DOĞUM TARĠHĠ                                   : 
T.C. KĠMLĠĞĠ NO                                 : 
  
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU                   : 
ĠL                                                       : 
ĠLÇE                                                  : 
MAHALLE/KÖY                                : 
CĠLT NO                                            : 
AĠLE SIRA NO                                 : 
SIRA NO                                           : 
  
  
          
 Yukarıda açık kimliği belirlenmiĢ olan ......................................................................................’nın 
..................................................... Eğitim Merkezine kayıtlı olduğu süre içinde Eğitim Merkezinde 
uygulanan her türlü çalıĢma kurallarını, çalıĢma disiplinini ve Eğitim Merkeziyle ilgili Yönetmelik, tüzük 
ve talimatlarda yer alan hususları kabul ettiğimi, Eğitim Merkezinden çocuğumun veya kendimin isteği 
ile ayrılması, idarenin ihmal ve kastı dıĢında çocuğumun kusuru ile on günden fazla geçerli mazereti 
olmaksızın Merkeze devam etmeyerek Merkezle iliĢiğinin kesilmesi, Federasyon muvafakatını 
almaksızın her hangi bir kulübe transfer olup Merkezden ayrıldığı taktirde, Merkeze ilk girdiği tarihten 
Merkezden ayrıldığı tarihe kadar yapılan masraflarını yasal faizi ile birlikte Federasyona defaten 
ödemeyi taahhüt ederim.   ...../...../..... 
  
 
 

Velinin  

Adı          : 

Soyadı   : 

 


