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13 Haz�ran 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31154

YÖNETMELİK

Gençl�k ve Spor Bakanlığından:

MİLLÎ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; uluslararası spor müsabakalarında Türk�ye’y� tems�l eden sporculara

m�llî sporcu belges� ver�lmes�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; spor federasyonları ve bu federasyonların üyes� olduğu uluslararası

federasyonların yıllık faal�yet programlarında yer alan uluslararası resmî müsabakalara katılan sporcuları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 189 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c)
bend� �le 508 �nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakan: Gençl�k ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençl�k ve Spor Bakanlığını,
c) Deafl�mp�k spor dalı: ICSD tarafından yaz-kış deafl�mp�k oyunları programına alınma kararının ver�ld�ğ�

tar�hten �t�baren programına alındığı oyunlar tamamlanana kadar deafl�mp�k olarak kabul ed�len spor dalını,
ç) Federasyon: Bakanlığa bağlı spor federasyonları �le bağımsız spor federasyonlarını,
d) Ferd� müsabaka: Takım müsabakası dışında kalan ve sonucunda ferd� derecelend�rme yapılan müsabakaları,
e) ICSD: Uluslararası Deafl�mp�k Kom�tes�n�,
f) IOC:  Uluslararası Ol�mp�yat Kom�tes�n�,
g) IPC: Uluslararası Paral�mp�k Kom�tes�n�,
ğ) M�llî sporcu: Federasyonlar �le bu federasyonların üyes� olduğu uluslararası kuruluşların yıllık faal�yet

programlarında yer alan uluslararası spor müsabakalarına katılması �ç�n tems�l görev� ver�len ve f��len yarışan
sporcuyu,

h) M�llî sporcu belges�: Federasyonlar �le bu federasyonların üyes� olduğu uluslararası kuruluşların yıllık
faal�yet programlarında yer alan uluslararası spor müsabakalarına katılması �ç�n tems�l görev� ver�len ve f��len yarışan
sporcuya ver�len belgey�,

ı) Ol�mp�k, Paral�mp�k veya Deafl�mp�k olmayan alt branş: Yaz ve kış ol�mp�yat, paral�mp�k veya deafl�mp�k
oyunları programında yer alan spor dallarının oyunlar programında yer almayan ve müsabakası yapılmayan alt
dallarını,

�) Ol�mp�k spor dalı: IOC tarafından yaz ve kış ol�mp�yat oyunları programına alınma kararının ver�ld�ğ�
tar�hten �t�baren programına alındığı ol�mp�yat oyunları tamamlanana kadar ol�mp�k olarak kabul ed�len spor dalını,

j) Paral�mp�k spor dalı: IPC tarafından yaz ve kış paral�mp�k oyunları programına alınma kararının ver�ld�ğ�
tar�hten �t�baren programına alındığı paral�mp�k oyunları tamamlanana kadar paral�mp�k olarak kabul ed�len spor
dalını,

k) Resmî müsabaka: Federasyonlar �le bu federasyonların üyes� olduğu uluslararası kuruluşların yıllık faal�yet
programlarında yer alan uluslararası spor müsabakalarını,

l) Takım müsabakası: Takım hal�nde yapılan ve sonucunda alınan puanların takım puanı olarak kabul ed�ld�ğ�
veya ferd� olarak yapılsa b�le ferd� derecelend�rme yapılmayıp takım derecelend�r�lmes� yapılan müsabakaları,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tems�l Görev� ve M�llî Sporcu Belges�

Tems�l görev�
MADDE 5 – (1) Tems�l görev�, sporcunun uluslararası müsabakalarda f��len yarışarak ülkem�z� tems�l etmes�

amacıyla �lg�l� federasyonun mevzuatında bel�rt�ld�ğ� şek�lde ver�l�r.
Tems�l görev�n�n yer�ne get�r�lmes�
MADDE 6 – (1) Tems�l görev�n�n yer�ne get�r�lm�ş olması �ç�n sporcunun 9 uncu madden�n �k�nc� fıkrası

uyarınca Bakanlık tarafından bel�rlenen ve Bakanlık �nternet s�tes�nde yayımlanan müsabaka türler�ne katılarak f��len
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yarışmış olması şarttır.
M�llî sporcu belges� almaya hak kazanma
MADDE 7 – (1) Tems�l görev� ver�len sporcuların katıldıkları spor dalında m�llî sporcu belges� almaya hak

kazanab�lmeler� �ç�n aşağıdak� şartlar aranır:
a) Sport�f faal�yetler�n� yurt dışında sürdüren Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı sporcular har�ç �lg�l� mevzuata

uygun olarak düzenlenm�ş v�zel� b�r l�sansa sah�p olmak.
b) Katıldıkları müsabakanın branş, kategor�, sıklet, st�l veya sınıflarında yabancı ülke sporcusu veya yabancı

ülke takımıyla müsabakada f��len yarışmış olmak.
(2) Kend� �mkânları �le müsabakalara katılan ve tems�l görev� ver�len sporculara m�llî sporcu belges�

düzenleneb�lmes� �ç�n;
a) M�llî sporcu belges� talep ed�len uluslararası müsabakanın yapıldığı yıl veya b�r öncek� yıl federasyonun

yıllık faal�yet programında yer alan Türk�ye şamp�yonası veya Türk�ye şamp�yonası n�tel�ğ� taşıyan en üst
organ�zasyonda ol�mp�k, paral�mp�k veya deafl�mp�k spor dallarında �lk sek�z; ol�mp�k, paral�mp�k veya deafl�mp�k
olmayan spor dallarında �se �lk dört dereceye g�rm�ş olmak,

b) Bu derecelere g�remem�ş olmakla b�rl�kte belge taleb�nde bulundukları uluslararası müsabakalarda �lk üç
dereceye g�rm�ş olmak,

şarttır.
M�llî sporcu belges� almaya engel hâller
MADDE 8 – (1) Tems�l görev� ver�lmed�ğ� halde kend� �mkânları �le uluslararası müsabakalara katılan

sporculara m�llî sporcu belges� düzenlenmez.
(2) Dop�ng �hlal� yaptığı tesp�t ed�len sporcuya dop�ng �hlal� yapılan müsabakaya a�t m�llî sporcu belges�

düzenlenmez. Dop�ng kontrolü yapılan müsabakalarda sporcuya a�t �lk dop�ng numunes�n�n sonucu bel�rlenmeden o
müsabakaya a�t m�llî sporcu belges� düzenlenmez.

(3) 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş olsa
b�le; kasten �şlenen b�r suçtan dolayı b�r yıl veya daha fazla süreyle hap�s cezasına ya da affa uğramış olsa b�le
Devlet�n güvenl�ğ�ne karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama, kaçakçılık, c�nsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş,
uyuşturucu ve uyarıcı madde �mal ve t�caret�, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak �ç�n satın alma, kabul
etme veya bulundurma, haksız mal ed�nme, ş�ke, teşv�k pr�m�, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bah�s
ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve �mkan sağlama, reklamını yapma veya para nakl�ne aracılık etme
suçlarından mahkûm olanlara m�llî sporcu belges� düzenlenmez.

M�llî sporcu belges� sınıfları
MADDE 9 – (1) Sporculara bu Yönetmel�kte bel�rt�len şartları taşımaları kaydıyla katıldıkları müsabaka

türüne göre A, B veya C sınıfı m�llî sporcu belges� düzenlen�r.
(2)  M�llî sporcu belges� sınıflarına �l�şk�n müsabaka türler� Bakanlık tarafından bel�rlen�r ve Bakanlık �nternet

s�tes�nde yayımlanır.
M�llî sporcu belges�ndek� m�llîl�k sayısı
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� spor faal�yetler�nde yarışan sporcular f��len yarıştıkları

müsabaka sayısı kadar m�llî olmuş sayılır. Ancak;
a) Spor faal�yet� eleme esasına dayalı olarak yapılmıyor ve b�rden fazla etaptak� en �y� ortalama ya da sonuca

göre sıralama bel�rlen�yor �se b�r kez m�llî olunmuş sayılır.
b) Eleme esasına dayalı olarak yapılmayan spor faal�yetler�nde, aynı faal�yet�n müsabakaları farklı yer veya

zamanda yapılıyor ve b�rden fazla müsabakanın sonucuna göre sıralama bel�rlen�yor �se her müsabakada b�r kez m�llî
olunmuş sayılır.

M�llî sporcu belges� �şlemler�
MADDE 11 – (1) M�llî sporcu belges� Bakanlık tarafından ver�l�r. M�llî sporcu belges�ne �l�şk�n �ş ve

�şlemler�n Bakanlık tarafından bel�rlenen usul ve esaslara göre Bakanlık b�l�ş�m s�stem� üzer�nden yapılması
zorunludur.

(2) Federasyonlar tarafından bu madde kapsamında Bakanlık b�l�ş�m s�stem�ne kayded�len b�lg� ve belgeler�n
doğruluğundan �lg�l� federasyon sorumludur.

M�llî sporcu belges�n�n �ptal�
MADDE 12 – (1) D�s�pl�n �hlal� sayısına bakılmaksızın b�r defada b�r yıldan fazla d�s�pl�n cezası alan

sporcunun d�s�pl�n �hlal�ne/�hlaller�ne konu müsabakaya a�t m�llî sporcu belges� �ptal ed�l�r.
(2) Herhang� b�r sebeple dereces� �ptal ed�len veya m�llî sporcu belges� ver�len müsabakada dop�ng �hlal�

yaptığı sonradan anlaşılan sporcunun o müsabakaya a�t m�llî sporcu belges� �ptal ed�l�r.
(3) 8 �nc� madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len suçlardan mahkûm olmama şartını kaybeden veya bu şartı

taşımadığı sonradan anlaşılan sporcuların durumları �lg�l� federasyon tarafından Bakanlığa b�ld�r�l�r. Bu sporcuların
m�llî sporcu belgeler�, �lg�l� federasyonun b�ld�r�m� üzer�ne veya resen Bakanlık tarafından �ptal ed�l�r. Federasyon



11.01.2023 16:35 13 Haz�ran 2020 CUMARTESİ

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2020/06/20200613-2.htm 3/3

tarafından b�ld�r�m yükümlülüğünün yer�ne get�r�lmemes� hal�nde federasyon başkanı, yönet�m kurulu üyeler� ve d�ğer
k�ş�ler hakkında �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.

M�llî sporcu belges�n�n saklanması
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında düzenlenen m�llî sporcu belgeler� �le bunlara �l�şk�n her türlü

ver�, b�lg�, belge ve kayıt Bakanlık b�l�ş�m s�stem�ne �şlen�r, kayded�l�r ve saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 14 – (1) 12/5/2011 tar�hl� ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan M�ll� Sporcu Belges�

Ver�lmes� Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce başlamış olan �şlemler, 14 üncü

madde �le yürürlükten kaldırılan Yönetmel�k hükümler�ne göre sonuçlandırılır.
(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten öncek� mevzuat hükümler�ne göre belge almaya hak kazanan

ancak henüz belge almayanların bu hakları korunur.
(3) Federasyonlar, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce düzenlenen m�llî sporcu belgeler� �le

bunlara �l�şk�n her türlü belgey� bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl �çer�s�nde Bakanlık b�l�ş�m
s�stem�ne kaydederler.

(4) 14 üncü madde �le yürürlükten kaldırılan Yönetmel�k uyarınca, dop�ng �hlal� yapılan müsabaka dışındak�
müsabakalara �l�şk�n m�llî sporcu belges� ver�lmeyen ya da �ptal ed�len sporculara, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ�
tar�hten �t�baren b�r yıl �çer�s�nde başvuruları hal�nde, dop�ng �hlal� yaptığı müsabaka dışındak� müsabakalara �l�şk�n
m�llî sporcu belges�, müsabaka tar�h�ndek� sınıflandırmaya uygun olarak düzenlen�r. Bu şek�lde düzenlenecek m�llî
sporcu belges�, düzenleme tar�h�nden �t�baren geçerl� sayılır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Gençl�k ve Spor Bakanı yürütür.

 
 


