
MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU! 

13.06.2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazetede  Milli Sporcu Belgesi Verilmesi 
Hakkında Yayınlanan Yönetmelik esas alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor 
Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından Federasyonumuzla paylaşılan genelge 
gereğince milli sporcu belgesi sınıflarına ilişkin müsabaka türleri belirlenmiştir. Buna 
göre; Bakanlığımız tarafından (A), (B) veya (C) sınıfı “milli sporcu belgesi” verilebilmesi 
için sporcuların aşağıda türleri belirtilen uluslararası müsabakalarda fiilen yarışmaları 
şarttır. 
 
A sınıfı milli sporcu belgesi düzenlenebilmesi için: 
a) Büyükler kategorisinde yapılan yaz-kış olimpiyat, paralimpik veya deaflimpik 
oyunlarında, 

b) Olimpik veya paralimpik spor dallarının büyükler kategorisinde yapılan Dünya veya 
Avrupa şampiyonası finalleri yada Avrupa oyunlarında, 

c) Dünya veya Avrupa şampiyonaları yapılmayan olimpik veya paralimpik spor 
dallarının büyükler kategorisinde yapılan Dünya veya Avrupa kupa finalleri ya da 
Dünya veya Avrupa’da en üst organizasyon olması kaydıyla, Dünya veya Avrupa 
şampiyonası niteliği taşıyan kupa finallerinde, ferdi veya takım müsabakalarında fiilen 
yarışılmış olması şarttır. 

B sınıfı milli sporcu belgesi düzenlenebilmesi için: 
a) Olimpik veya paralimpik spor dallarının büyükler kategorisinde yapılan en üst 
organizasyon olması kaydıyla, Dünya veya Avrupa şampiyonaları grup eleme 
müsabakalarında, 

b) Olimpik veya paralimpik spor dalları= 11-24 yaş aralığında yapılan Dünya veya 
Avrupa şampiyonası finallerinde, 

c) Dünya veya Avrupa şampiyonaları yapılmayan olimpik veya paralimpik spor 
dallarının 11- 24 yaş aralığında yapılan Dünya veya Avrupa kupa finalleri ile en üst 
organizasyon olması kaydıyla, Dünya veya Avrupa şampiyonası niteliği taşıyan kupa 
finallerinde, 

ç) IOC tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlarında, 

d) IOC veya IPC tarafından tanınan ancak, olimpik veya paralimpik olmayan spor 
dalları ile deaflimpik spor dallarının büyükler kategorisinde yapılan Dünya veya Avrupa 
şampiyonası finalleri ile Dünya veya Avrupa şampiyonası yapılmayan spor dallarının 
en üst organizasyon olması kaydıyla, Dünya veya Avrupa kupa finallerinde, 

e) Olimpik veya paralimpik spor dallannın, olimpiyat veya paralimpik oyunlarında 
müsabakası yapılmayan alt branşlannın büyükler kategorisinde yapılan Dünya veya 
Avrupa şampiyonası finalleri ile Dünya veya Avrupa şampiyonası yapılmayan alt 
branşlannın en üst organizasyon olması kaydıyla, Dünya veya Avrupa kupa 
finallerinde, 
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f) Olimpik veya paralimpik spor dallarının büyükler kategorisinde, ilgili federasyonun 
bağlı bulunduğu uluslararası Dünya federasyonu tarafından Dünyada, Dünya 
şampiyonalarından sonraki en üst 

organizasyon olarak kabul edilen ve yılda en fazla bir defa düzenlenen uluslararası 
resmi müsabakalannda, ferdi veya takım müsabakalarında fiilen yanşılmış olması 
şarttır. 

C sınıfı milli sporcu belgesi düzenlenebilmesi için: 
a) İkinci ve üçüncü maddede belirtilen müsabaka türleri dışında kalan resmi 
müsabakaların büyükler kategorisi veya 11-24 yaş aralığında yapılan, ferdi veya takım 
müsabakalarında fiilen yarışılmış olması şarttır. 

  

*Belirtilen müsabaka türlerinde yarışan sporculara (A), (B) veya (C) sınıfı belge 
düzenlenebilmesi için, sporcunun yarışmış olduğu sınıf, stil, sıklet ve kategoride, ferdi 
müsabakalarda ülkemizle birlikte en az 6 farklı ülke milli takım sporcusunun, takım 
müsabakalarında ise ülkemizle birlikte en az 4 farklı ülke milli takımının yanşmış olması 
gerekmektedir. 
 
**Bir müsabakanın Dünya veya Avrupa şampiyonası ya da Dünya veya Avrupa 
şampiyonası niteliği taşıyan bir müsabaka olarak kabul edilebilmesi için yılda en fazla 
bir defa düzenlenmesi ve ilgili federasyonun ve üyesi olduğu Dünya veya Avrupa’daki 
en üst uluslararası federasyonun yıllık faaliyet programında yer alması ve söz konusu 
müsabakanın uluslararası federasyon tarafından Dünya veya Avrupa’da düzenlenen 
en üst organizasyon olarak kabul edilmesi şarttır. 
 
***Milli sporcu belgesi, federasyon başkanının teklifi, ilgili daire başkanının tasvibi ve 
daire başkanının bağlı bulunduğu genel müdür yardımcısının tasdiki ile düzenlenir. 
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