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Türkiye Badminton Federasyonu Milli Takımlar ve Milli Takım Kampları 

Görev ve Sorumlulukları Yönergesi 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kapsamlar 

Madde 1- Bu yönergenin amacı, milli takım kamplarının, milli takım seyahatlerinin düzen ve 

disiplinini sağlamak, kamp organizasyonlarında ve milli takım seyahatlerinde görevli 

unsurların görev ve yetkilerine dair usul ve esasları düzenlemektir. 

KAPSAM 

Madde 2- Bu yönerge; milli takım kamplarına ve milli takım faaliyetlerine (yurtiçi ve 

yurtdışı) katılacak sporcuları, antrenörleri, kafile başkanlarını, yüksek performans direktörünü 

ve milli takım kamplarında görev yapacak diğer destek personellerinin milli takım kampı ve 

yarışmaları öncesi, sırası ve sonrasında yükümlü oldukları görev ve ödevlerle ilgili hususları 

kapsar. 

DAYANAK 

Madde 3- Bu Yönerge 29136 Sayılı 01 Ekim 2014 tarihli Resmî gazetede yayımlanan 

Türkiye Badminton Federasyonu Federasyonu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana Statünün 

verdiği yetkiye dayanarak hazırlanmıştır. 

TANIMLAR 

Madde 4- Bu Yönergede geçen; 

Federasyon : Türkiye Badminton Federasyonu (TBF), 
Kafile Başkanı/İdareci : Milli Takımların yurt dışı seyahatlerinde Federasyonu temsilen 

kafileye liderlik eden,her türlü sevk,idare ve temsilden sorumlu 
kişiyi, 

Yüksek Performans 
Direktörü 

: Olimpiyat Hazırlık Sürecinden Sorumlu Asbaşkanı, 

Milli Takım Antrenörü : Milli Takım teknik yetkilisi ve sorumlusu olarak Federasyon 
tarafından atanan Milli Takım Antrenörlerini, 

M.Takım Yardımcı 

Antrenörü 

: Milli Takım kamp, müsabaka ve diğer faaliyetleri sırasında 

yardımcı olması maksadıyla Milli Takım Antrenörünün talimatı 

doğrultusunda iş görecek istatistik ve/veya kondisyon ve/veya 

teknik-taktik uzmanı antrenörü, 
Doktor : Milli Takım kamp ve/veya müsabaka sürecinde kamp ve/veya 

müsabaka kadrosuna dahil olan bütün unsurların sağlık 
durumlarıyla ilgilenen tıp doktorunu, 

Fizyoterapist : Milli Takım kamp ve/veya müsabaka sürecinde kamp ve/veya 
müsabaka kadrosuna dahil olan bütün unsurların kas eğitimi, 
rehabilitasyon ve tedavi süreçleriyle ilgilenen fizyoterapisti 

Kondisyoner : Milli Takım kamp ve/veya müsabaka sürecinde kamp ve/veya 
müsabaka kadrosuna dahil olan bütün unsurların atletik 
performans çalışmalarıyla ilgilenen antrenörü, 

Diyetisyen : Milli Takım kamp ve/veya müsabaka sürecinde kamp ve/veya 
müsabaka kadrosuna dahil olan bütün unsurların beslenme 
düzeni, ergojenik destek ve takviye gıdalardan sorumlu alanında 
uzman diyetisyeni, 
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Bilim Kurulu : Milli Takımların sağlık, beslenme, antrenman, dinlenme, spor 
sakatlıkları, tedavi süreçleri ve diğer konularda karar desteği 
veren; Federasyonun Bilim Kurulundaki isimlerden oluşan 
kurulu temsil eder, 

Milli Sporcu : Milli Takım Kampına, milli müsabakalara hazırlanmak ve/veya 
milli müsabakada görev almak üzere çağırılmış sporcuları ve 
federasyonun olimpiyat hazırlık havuzunda yer alan sporcuları 
temsil eder, 

Milli Takım Kampı : Milli Takımların sporcu sağlık taramalarının, atletik performans 
ve teknik analizlerin değerlendirildiği,  tüm atletik performans ve 
teknik antrenmanların yer aldığı, turnuva, şampiyona ve 
müsabakalara hazırlanmak ve/veya iştirak etmek için 
toplandıkları, ilgili Milli Takımın  bütün unsurlarının birlikte 
konakladığı ortam ve süreci temsil eder.  

Partner Sporcu : Türkiye Şampiyonasında derece yapmış, teknik kurul ve 
Federasyon tarafından seçilen aktif sporcuları temsil eder. 

Kamp Müdürü : Milli Takım kampı sırasında Federasyonun talimatları 
doğrultusunda antrenman salonunun düzenlenmesi, antrenman 
malzemesinin temini ve düzenlenmesi, teknik ekip veya sporcu 
ihtiyaçlarının karşılanması, kamp süresince aksaklıkların 
giderilmesi, kamp talimatlarının eksiksiz uygulanmasını 
sağlanması maksadıyla Federasyon tarafından atanan idarî 
personeli, 

Destek Personel : Federasyon tarafından Milli Takımın kamp ve/veya müsabaka 
öncesi, sırası ve sonrasında sporcuların her türlü sağlık 
problemiyle ilgilenmek amacıyla görevlendirilen psikolog, 
masör/masöz ve diğer personeli temsil etmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yükümlülükler, Unsurlar 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

Madde 5- Federasyonun maaşlı, ücretli memur ve hizmetlileri, harcırahlı veya harcırahsız 

fahrî görevlileri ve/veya gönüllüleri, maaşlı veya maaşsız antrenörler, destek personeli, milli 

takım kampına davet edilen bütün sporcular ve tanımlarda verilen diğer tüm personellerin; 

milli takım kampları ve yarışmaları öncesi, sırası ve sonrasında bu yönergenin yüklediği 

görevleri eksiksiz ve gecikmesiz yerine getirmekle yükümlüdür. 

UNSURLAR 

Madde 6- Federasyon; milli takımlar ve milli takım kampları ile ilgili işlerini aşağıdaki 

unsurları aracılığı ile yürütür: 

1. Yüksek Performans Direktörü, 

2. Teknik ve Eğitim Kurulu, 

3. Teknik Ekip ve Destek Personeli (atletik performans koçu, fizyoterapist, diyetisyen 

vd.), 

4. Antrenör, 

5. Kamp Sorumlusu, 

6. Kamp Müdürü, 

7. Sporcu (Milli Takım kamplarına çağrılan tüm sporcuları temsil eder.) 
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Yüksek Performans Direktörü 

Madde 7- Yüksek Performans Direktörünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır; 

1. Milli takım kamplarını denetlemek, 

2. Milli Takımlardan sorumlu antrenör, destek personelleri ve teknik ekibin düzenli 

çalışmasını sağlamak, 

3. Milli Takımda görev alan tüm personel ile irtibat hâlinde bulunmak; kamp ve seyahat 

öncesi, sırası ve sonrasında Milli Takım antrenörünün ve diğer destek personelleriyle 

birlikte teknik ekibin taleplerinin yerine getirilmesini temin etmek, 

4. Milli takım kampları ve turnuvaları sonrasında milli takım antrenörleri, destek 

personelleri ve diğer teknik ekip görevlilerinin görüşlerine yer verildiği bir rapor 

istemek, tasnif etmek ve gerektiğinde Federasyon Yönetim Kuruluna sunmak. 

5. Milli Takım kampına çağrılan tüm sporcuların görev ve sorumluluklarını yerine 

getirilmesini takip etmek, 

6. Bilim Kurulunun Milli Takıma sunduğu karar desteğini ilgili personele iletmek ve 

koordinasyonu sağlamak, 

7. Sporcuların sağlık kontrolleri, atletik ve teknik performans testlerini organize etmek 

ve atletik performans gelişimlerini takip ederek raporlamaktır. 

 

Milli Takım Antrenörleri 

Madde 8- Milli Takım Antrenörünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

1. Milli Takım antrenörleri, görev yaptığı süre içinde, Yüksek Performans Direktörü, 

Bilim Kurulu, Teknik Kurul ve  Kamp yöneticisine bağlı olarak çalışır, Milli Takım 

Antrenörleri destek elemanları, sporcu ve ilgili diğer kişilerle iyi ilişkiler içerisinde 

olmak durumundadır. Milli takım antrenörleri, çalışmalar sırasında, ekip çalışması 

anlayışıyla, ekibinde bulunan diğer elemanlarla iyi bir işbirliği içerisinde, 

kendilerinden en yüksek verimi alabilecek şekilde çalışmalarını planlarlar. 

2. Milli takım antrenörleri, organizasyon sırasında kullanılacak malzemeler, saha tahsisi, 

otel ve kamp merkezi konusunda kafile başkanı ve teknik koordinatörden uygun süre 

öncesinde talepte bulunur, bütçe imkanları ölçüsünde talepleri federasyon tarafından 

karşılanır. 

3. Yüksek Performans Direktörü, kamp sorumlusu ve kamp müdürü ile birlikte, 

çalışmaların verimli geçmesi konusunda gerekli her türlü önlemleri alır. 

4. Badminton hakkında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sahada yaptıkları 

uygulama çalışmaları ile teorik çalışmaları birleştirmelidir. Yeni gelişmeler 

konusundaki bilgilerini Teknik ve Eğitim Kurulu aracılığıyla antrenörlere sunmalıdır. 

5. Milli takım antrenörleri, organizasyonun tüm safhaları boyunca sportmence 

davranmaları ile iyi bir yurttaş olmanın yanında davranışlarıyla da örnek olur. Bu 

nedenle Milli takım antrenörleri, sporculara kötü örnek olacak davranış içerisine 

giremezler. 

6. Antrenmanlarda ve müsabakalarda, federasyon tarafından sağlanan ve organizasyon 

için gerekli olan diğer malzemelerin kullanılması ve devamlılığından sorumludur. 

Antrenörler faaliyet öncesinde sporcu sayısına uygun malzemeyi federasyondan talep 

eder. Bunları imza karşılığı sporculara teslim eder, artan ve faaliyet sonunda gerektiği 

takdirde geriye toplanan malzemeleri de faaliyet sonunda tutanakla federasyona 

iletirler. 

7. Milli takıma ait tüm malzemelerin istenilen sürelerde kullanılması konusunda 
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antrenörler gerekli çalışmaları yapmak durumundadır. 

8. Milli takım antrenörleri, müsabaka ve organizasyon sonunda, faaliyet raporunu 

federasyon başkanlığına ulaştırırlar. Söz konusu raporun içeriğinde: Kampın hedefleri, 

kampa katılanların listesi, disiplinsiz davranışlarda bulunanlar var ise bunların 

isimleri, çalışmalara katılmayanlar var ise bunların isimleri ve belgeli mazeretleri, 

faaliyet sırasında özetle yapılan çalışmalar (antrenman programları dâhil), hedeflere 

ulaşılıp ulaşılmadığı, sorunlar, çözüm yolları ve önerileri mutlaka olmalıdır. Rapor 

ilgili formata uygun şekilde hazırlanmalıdır. 

9. Milli takım antrenörleri, yapılan faaliyetlerin sonunda sporcuların antrenörleri ile 

iletişim kurarak, sporcuların performansları ve gelecekteki beklentileri konusunda 

kendilerini bilgilendirmek ve sporcunun geliştirilmesinde uygulanacak program 

konusunda antrenörlere yardımcı olmalıdır. 

10. Milli takıma seçilmiş bulunan sporculardan istenilen testler ve sonuçların 

yorumlamalarına katkı sağlarlar. 

11. Milli takım antrenörleri, uluslararası faaliyetlerde yarışmayı takip edecek düzeyde 

ilgili branşa dair terminolojiyi bilmeli, rakip takım yöneticileri, organizasyon 

yetkilileri ve görevlilerle asgari düzeyde iletişim kuracak yabancı dil bilgisine sahip 

olmalı ve Federasyon & Milli Takımın çıkarlarını savunabilmelidir. 

12. Antrenörler; müsabaka, seyahat, kamp esnasında alkol, uyuşturucu ve her türlü yasaklı 

maddeyi kullanamaz. Ayrıca sporcuların, diğer antrenör, idareci ve görevlilerin 

bulunduğu ortamlarda ve kamp merkezinde sigara içemezler. 

13. Milli Takım Antrenörleri Antrenman programı hazırlarken Yüksek Performans 

Direktörü ve Bilim Kurulu ile işbirliğinde bulunmalıdır. 

 

Kamp Müdürü 

Madde 9- Kamp Müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır; 

1. İlgili Federasyon yetkilisinin vermiş olduğu faaliyet programını alarak kamp süresince 

uygulanacak antrenman programını takip eder ve spor tesislerinin Federasyon 

kanalıyla gerekli yazışmaların yapılarak Milli Takıma tahsis edilmesini sağlamak, 

2. Kamp hizmetlerinin düzgün bir biçimde verilmesi için kamp yapılacak tesislerin 

yetkilileriyle önceden irtibat ve mutabakat sağlamak, 

3. Kamp süresince Milli Takımın her türlü ulaşım ve konaklama işlemini denetim altında 

tutmak; herhangi bir aksaklığa karşı tedbir almış olmak, 

4. Kampta ve müsabakada giyilecek kıyafetlerin ve kullanılacak malzemenin kampın ilk 

gününe eksiksiz olarak yetişmesini sağlamak için varsa Milli Takım Antrenörü birlikte 

hareket etmek, 

5. Teknik ekibin, sporcuların ve diğer görevlilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenmek, kamp 

merkezinde çözümlenemeyen sağlık problemleri için en yakın sağlık kuruluşuna 

ulaşımı temin etmek, 

6. Kampa katılan bütün görevlilerin; özellikle sporcuların Milli Takım diyetine uygun 

beslenmelerini sağlamak, beslenme düzenindeki aksaklıkları hızla gidermek, 

7. Kamp disiplinine, Kamp talimatına uymayan, huzur bozucu sözler sarf eden, gerginlik 

yaratıcı davranışlar sergileyen, görevlerini tam anlamıyla ya da hiç yerine getirmeyen 

antrenör, sporcu ve diğer görevlileri ikaz ederek göreve davet etmek; problemin 

ortadan kaldırılmaması hâlinde derhâl Federasyona bildirmek ve kamp sonunda 

durumu yazılı olarak rapor etmek, 

8. Kamp Müdürü; kamp esnasında alkol, uyuşturucu ve  sigara gibi her türlü yasaklı 
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maddeyi kullanması yasaktır.  

 

Milli Takım Sporcusu 

Madde 12- Milli Takım Sporcularının görev ve sorumlulukları şunlardır; 

1. Kendisine yazılı olarak bildirilen veya federasyon resmi sitesi 

www.badminton.gov.tr adresinde duyurusu yapılan kamp yeri ve saatinde hazır 

olarak bulunmak, 

2. Kamp süresince, kamp ve hazırlık süreciyle ilgili hiçbir şekilde olumlu veya 

olumsuz sosyal medya paylaşımlarında bulunmamak, 

3. Milli temsilin sadece milli müsabaka ile sınırlı olmadığını bilmek ve bu bilinçle kamp 

periyodunun ve milli takım seyahatlerinin her aşamasında milli temsile yakışır tutum ve 

davranışlar sergilemek, 

4. İzin gün ve/veya saatleri dışında kampta kalmak; özel veya resmî işlerini izin süresi 

içinde, kamp veya müsabaka konsantrasyonunu bozmayacak şekilde takip etmek, 

5. Arkadaşlarıyla iyi geçinmek; özel meselelerini kamp ve milli takım seyahatleri 

sürecinin dışında tutmak, Milli Takım çatısı altında arkadaşına, takıma veya 

antrenörlerine sürekli pozitif tavırlar sergilemek, olumlu mesajlar vermek, 

müsabakalarda takım ruhunu yansıtmak, 

6. Kamp yeri ve koşulları ile ilgili, kamp içinde veya dışında sözlü veya sosyal medya 

da negatif yorum yapmamak, eleştiride bulunmamak; Federasyon yetkilileri 

tarafından fikri sorulmadıkça kamp koşulları, konaklama standartları, Milli 

Takımın durumu, Teknik Ekibin veya Destek Personelleri yaklaşımlarıyla ilgili bir 

değerlendirme dile getirmemek, 

7. Ne amaçla ve ne koşullar altında olursa olsun, kamptaki veya seyahatteki en yetkili 

kişinin izni olmaksızın odasına su haricinde içecek ve herhangi bir yiyecek 

sokmamak, 

8. Konakladığı odasına; yakınlık derecesi ne olursa olsun hiçbir surette misafir kabul 

etmemek; kamp merkezinin veya seyahatlerde konaklanan yerlerin lobisine gelecek 

ziyaretçilerle görüşmek için en yetkili kişinin iznini almış olmak, 

9. Sporcuların davranışları, genel ahlaki kurallara, grubun genel kurallarına ve milli 

takım antrenörleri tarafından konulan tüm kurallara uygun olmalıdır. 
10. Sporcular yasalar ve yönetmeliklerde suç sayılabilecek hiçbir harekette 

bulunamazlar. 
11. Sporcular, federasyon yetkilileri veya kafile başkanı tarafından belirlenen kamp ve 

seyahat programına (kalkış, antrenman ve yatış saatleri, hareket saatleri, buluşma 

noktaları vb. ) harfiyen uymak zorundadırlar. 
12. Tüm antrenmanlara, müsabakalara ve toplantılara zamanında katılmalıdırlar. 
13. Herhangi bir sakatlık ve hastalık durumunu en kısa süre içerisinde yetkililere veya 

milli takım antrenörüne bildirmelidirler. Kamp süresince oluşabilecek tüm sağlık 

problemleri için yetkililerle iletişim halinde olmalıdır. 

14. Sporcular yasaklanmış ilaçlardan ve alkolden uzak durmalıdır. Ayrıca herhangi bir 

yasaklı ilacı veya alkollü içeceği bulundurmamalı ve tüketmemelidirler. Bunun 

dışındaki sağlık için kullandığı tüm ilaç veya benzeri takviyeleri yazılı olarak 

federasyona bildirmek durumundadır. 

15. Diğer sporcuların hazırlığını veya müsabakalara olan hazırlığını bozacağı, rahatsız 

edeceği düşünülen herhangi bir faaliyetten ya da davranıştan kaçınmalıdır. 

16. Diğer sporcuların sportif becerilerini ve performanslarını doğrudan ya da dolaylı 

olarak riske sokacak bilerek ya da dikkatsizce yapılan ya da takım üyelerine benzer 

http://www.badminton.gov.tr/
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etki yapacak her türlü faaliyetlere katılmaktan kaçınmalıdırlar. 

17. Kadın sporcular makyaj ve takı vb. konusunda aşırıya kaçmamaya gereken özeni 

göstermelidir. Bu konuda idareci ve antrenörlerin koyduğu kurallara uymalıdır. 

18. Federasyon ve federasyon çalışanına veya görevlilerine karşı direk ya da dolaylı 

yoldan eleştiriye sebep  olacak davranışlar içerisinde bulunmamalıdırlar. 

19. Müsabaka ya da antrenman organizasyonu için sağlanan bir konaklama yerinde 

oluşan herhangi bir fiziksel zarar odada kalan kayıtlı kişi ya da sporcu tarafından 

ödenmek zorundadır. 

20. Milli takım sporcuları konaklama yaptığı tesis ya da otelde konaklamakta olan 

diğer misafirlerle uygun ve seviyeli bir davranış içinde bulunmak zorundadır. 

Sporcular zorunlu hallerde doğrudan müdahale yerine yetkililere ya da milli takım 

antrenörüne durumu iletmek zorundadır. 

21. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda, tüm performans atletik performans ve 

teknik testlerinde en iyi performansını göstermeye çalışır. 

22. Bilim Kurulu tavsiyeleri dışında hiçbir ek gıda veya ergojenik destek tüketmekten 

kaçınır. Sporcuların beslenme düzeninden sadece federasyonun görevli diyetisyeni 

sorumludur. 

23. Sporcular kamp, müsabaka ve seyahat sırasında, antrenörden izin almaksızın 

bulundukları yerden  ayrılamaz ve herhangi bir kişisel program yapamazlar. 

24. Sporcular Federasyon yetkililerinin bilgisi olmadan faaliyetle ilgili herhangi bir 

açıklama (basın açıklaması, sosyal medya mesajı vb) yapamazlar. 

25. Sporcular milli takım antrenörlerinin programları çerçevesinde her türlü testte 

hazır bulunmalı ve tam  performans göstermelidirler. 

26. Yetkililerin izin vermiş olduğu bilimsel çalışmalara (ölçüm, anket, mülakat vb.) 

tam destek vermelidirler. 

27. Federasyonun Sponsorlarla yapılmış olan anlaşmalara uygun olarak sporculara 

düşen görevler eksiksiz yerine getirilmelidir. Milli sporcular Federasyondan yazılı 

izin almadan Sponsorlar ile anlaşma yapamazlar. 

28. Milli Takım sporcuları, Federasyonun izin vermediği Yurt içi ve Yurt dışı Lig,yarışma 

vb. hiçbir müsabakaya katılamazlar. 

29. Sporcular, Federasyonca her zaman için istenecek belge ve dokümanlar içerisinde 

yer alan pasaport ile ilgili süreleri, vizeleri takip etmek ve vizelerini zamanında 

yaptırmak, resim ve diğer dokümanları hazır bulundurmak, kişisel bilgilerde 

meydana gelen değişiklikleri zamanında bildirmek zorundadır (soyadı değişikliği 

vb). Aksi hallerde doğacak her türlü maddi zarar sporcular tarafından 

karşılanacaktır. 

30. Federasyon tarafından istenilmesi halinde TV, Radyo programları ile eğitim 

programları çekimlerine katılmak zorundadır. 

31. Milli takımın bir parçası olarak seyahat ederken,müsabakalarda  ya da katılımda 

bulunurken gerekli olduğu belirtilen yerlerde ve durumlarda Bakanlık ve 

Federasyonun Kıyafet yönetmeliğine uygun  milli takım üniformasını ve diğer 

resmi giysileri giymelidirler. 

32. Milli takım kamp, seyahat ve müsabakaları sırasında, sporcuların, anne, baba, 

kardeş, arkadaş vb. kimselerin sporcunun ve diğer takım arkadaşları ile 

antrenörlerin konsantrasyonlarını bozmamalarına dikkat etmeleri gereklidir. Bu tür 

görüşme ve ziyaretler için, Kamp Müdürü veya Yüksek Performans Direktöründen 

mutlaka izin alınması gereklidir. 

33. Sporcular; ödül törenlerinde, açılış ve kapanış seremonilerinde, gurur, onur, 

saygınlık ve Türk bayrağına ve ulusal marşına saygıyı ifade edecek şekilde 
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davranmak zorundadır. Bu beklenti, sadece tavrı değil aynı zamanda giysiyi de 

kapsar. Bu beklentinin özünü korumada, sporcuların müsabaka ya da ilgili bir 

etkinlik sırasında Türkiye dışındaki diğer ülkelerin bayraklarını taşımasına, 

giymesine veya göstermesine izin verilmez. Ayrıca, diğer ülkelerin ulusal marşları 

çalarken sporcuların uygun bir şekilde davranması gereklidir. 

34. Sporcular; müsabaka, seyahat, kamp esnasında alkol, uyuşturucu ve her türlü 

yasaklı maddeyi kullanamaz. Ayrıca kamp ve müsabaka süreci boyunca sigara 

içemezler. 

 

Teknik ve Destek Personelleri (diyetisyen, atletik performans koçu, yardımcı antrenör, 

fizyoterapist, masör vd.) 

Madde 13- Milli Takımda görev alan teknik ve destek personellerinin görev ve 

sorumlulukları şunlardır; 

1. Kamp ve müsabaka süresince genel disiplin kurallarına uymaya özen gösterir. Sporcu 

ve Milli Takım antrenörleriyle iletişim halinde olarak davranışlarına dikkat eder. 

2. Toplantı, antrenman ve seminerlere zamanında katılır. 

3. Antrenman planı, tedavi yönetimi, beslenme programını raporlayarak uygulama için 

kampın en yetkilisinden onay alır. 

4. Sporcunun gelişimini ve süreci formata uygun olarak raporlayarak Milli Takım 

antrenörüne sunar. 

 

UYGULANACAK YAPTIRIMLAR 

Madde 14- Yukarıda belirtilen kurallara uymayan sporculara uygulanacak yaptırımlar 

şunlardır; 

Madde 4’ de tanımları yapılan unsurlar tarafından bu kuralların ihlali durumunda, Federasyon 

yetkilisi veya yetkiliden alacağı izinle Yüksek Performans Direktörü aşağıdaki yaptırımlardan 

herhangi birini tayin eder: 

1. Milli Takım programlarına katılımı tam ya da kısmi olarak kısıtlama. 

2. Seyahat ve ilgili tüm diğer masrafları karşılamak kaydıyla, kamptan ve/veya 

müsabakadan çıkarılma. 

3. Federasyon yönetim kurulu kararları doğrultusunda mazeretleri kabul edilenler 

haricinde; Milli Takım Sporcuları ve Antrenörler, Milli Takım Kamplarına 

katılmadıkları takdirde hiçbir şekilde Milli Takım Müsabakaları, Olimpiyat Kota 

Müsabakaları ve Uluslararası Turnuvalara katılım sağlayamazlar. 

4. Federasyonun Disiplin Talimatı hükümlerine uygun olarak herhangi bir yaptırım 

uygulanır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

TAAHHÜTNAME 
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Madde 15- (1) Milli takımlarda görev üstlenen bütün antrenör ve sporcuların Ek 1’de yer alan 

taahhütnameyi Federasyona vermesi zorunludur. 

Yönergede bulunmayan hükümler 

Madde 16- (1) Bu Yönergede hükme bağlanmamış hususlar hakkında Federasyon Yönetim 

Kurulu karar vermeye yetkilidir. 

Madde 16-(2) Yurtiçi kampları sadece Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık 

Merkezi’nde, yurtdışı kampları ise Teknik Kurul ile Yüksek Performans Direktörü’nün 

belirlediği ülkede yapılır. Milli Takım Sporcuları ve Antrenörleri Yüksek Performans 

Direktörü ve Federasyonun yazılı izni olmadan kesinlikle kendi belirledikleri bir ülke de 

kamp merkezinde Yurt dışı kamplarına katılamazlar. 

Madde 16-(3) Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde ki Milli Takım 

Kamplarına katılmayan hiçbir Antrenör, Milli Sporcu, Partner veya Destek Elemanlarına 

kamp izni yazılmaz. Ayrıca bu kişilerin müsabaka, malzeme ve diğer ihtiyaçları Federasyon 

tarafından karşılanmaz. 

Madde 16-(4) Federasyonun 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları hazırlık havuzunda yer alan 

sporcular ve aynı yıl içerisinde kendi yaş kategorisinde Federasyon takviminde yer alan 

Türkiye Şampiyonasında ilk sekiz sırada yer alan sporcuların sponsor veya kendi imkanlarıyla 

yurtdışı faaliyetlerine (Olimpiyat Kota müsabakaları, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ve 

diğer Uluslararası Faaliyetler) katılmaları Federasyon yönetim kurulu iznine tabiidir. Bunun 

haricinde hiçbir sporcuya kendi imkanları ile yurtdışı faaliyetlere katılım izin verilmez.  

YÜRÜRLÜK 

Madde 17 – (1) Bu Yönerge Federasyonun web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 

Madde 18– (1) Bu Yönerge toplam on sekiz maddeden oluşur ve hükümlerini Türkiye 

Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu yürütür. 
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EK-1 

                    

 

TAAHHÜTNAME 

 …….-……../……………/………. tarihleri arasında, 

…………………………………………………’de yapılacak olan 

…………………………………………………………………………………………………

……………… şampiyonasın’da ülkemizi temsil etme hakkını kazandığımdan; ilgili temsil 

görevi esnasında Türkiye Badminton Federasyonu Milli Takımlar Görev ve Sorumlulukları 

Yönergesine uygun davranacağımı beyan ve kabul ederim.    ….../……../…………… 

 

T.C. Kimlik No:  

Adı ve Soyadı 

İmzası 
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TAAHHÜTNAME 

 …….-……../……………/………. tarihleri arasında, 

…………………………………………………’de yapılacak olan 

…………………………………………………………………………………………………

……………… şampiyonasın’da ülkemizi temsil etme hakkını kazandığımdan; ilgili temsil 

görevi esnasında Türkiye Badminton Federasyonu Milli Takımlar Görev ve Sorumlulukları 

Yönergesine uygun davranacağımı beyan ve kabul ederim.    ….../……../…………… 

 

T.C. Kimlik No: ……………………………………. 

Adı ve Soyadı 

İmzası 

 

Veli Adı ve Soyadı (18 yaşından küçük sporcular için) 

İmzası  

 

 

 

 

 

 


