
       MİLLİ TAKIM SPORCULARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 

1. Kendisine yazılı olarak bildirilen veya federasyon resmi sitesi www.kano.gov.tr 

adresinde duyurusu yapılan kamp yeri ve saatinde hazır olarak bulunmalıdır,  

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

sosyal medya paylaşımlarında bulunmamalıdır, federasyon yetkililerinin bilgisi 

olmadan faaliyetle ilgili herhangi bir açıklama (basın açıklaması, sosyal medya 

mesajı vb) yapmamalıdır, 

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 sergilemelidir,  

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

içinde, kamp veya müsabaka konsantrasyonunu bozmayacak şekilde takip etmelidir,  

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

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

antrenörlerine sürekli pozitif tavırlar sergilemeli ve müsabakalarda takım ruhunu 

yansıtmalıdır,  

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

etmemeli; kamp merkezinin veya seyahatlerde konaklanan yerlerin lobisine gelecek 

ziyaretçilerle görüşmek için en yetkili kişinin iznini almış olmalıdır,  

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

takım antrenörleri tarafından konulan tüm kurallara uygun olmalıdır,  

8. Sporcular yasalar ve yönetmeliklerde suç sayılabilecek hiçbir harekette 

bulunmamalıdır. Müsabaka, seyahat, kamp esnasında alkol, uyuşturucu ve her türlü 

yasaklı maddeyi kullanmamalıdır. Ayrıca kamp ve müsabaka süreci boyunca sigara 

içmemelidir. Sporcular yasaklanmış ilaçlardan uzak durmalıdır. Bunun dışındaki 

sağlık için kullandığı tüm ilaç veya benzeri takviyeleri yazılı olarak federasyona 

bildirmek durumundadır, 

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

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

noktaları vb. ) harfiyen uymalıdır,  

10. Tüm antrenmanlara, müsabakalara ve toplantılara zamanında katılmalıdır,  

11. Herhangi bir sakatlık ve hastalık durumunu en kısa süre içerisinde yetkililere veya 

milli takım antrenörüne bildirmelidir. Kamp süresince oluşabilecek tüm sağlık 

problemleri için yetkililerle iletişim halinde olmalıdır,  

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

edeceği düşünülen herhangi bir faaliyetten ya da davranıştan kaçınmalıdır. Diğer 

sporcuların sportif becerilerini ve performanslarını doğrudan ya da dolaylı olarak 

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

yapacak her türlü faaliyetlere katılmaktan kaçınmalıdır,  

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

oluşan herhangi bir bilinçli yapılan fiziksel zarar, odada kalan kayıtlı sporcu 

tarafından ödenmek zorundadır, 

14. 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, 

15. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda, tüm atletik performans ve teknik testlerinde 

en iyi performansını göstermelidir. Yetkililerin izin vermiş olduğu bilimsel 

çalışmalara (ölçüm, anket, mülakat vb.) tam destek vermelidir, 

http://www.kano.gov.tr/


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

kaçınmalıdır. Sporcuların beslenme düzeninden sadece federasyonun görevli 

diyetisyeni sorumludur, 

17. Sporcular milli takım antrenörlerinin programları çerçevesinde her türlü testte hazır 

bulunmalı ve tam performans göstermelidir, 

18. Federasyonun sponsorlarla yapılmış olan anlaşmalara uygun olarak sporculara düşen 

görevler eksiksiz yerine getirilmelidir. Milli sporcular federasyondan yazılı izin 

almadan sponsorlar ile anlaşma yapmamalıdır, 

19. Milli Takım sporcuları, federasyonun izin vermediği yurt içi ve yurt dışı lig, yarışma 

vb. hiçbir müsabakaya katılamamalıdır, 

20. Sporcular, federasyonca her zaman için istenecek belge ve dokümanlar içerisinde yer 

alan pasaport vb. ilgili evraklarını zamanında temin etmelidir, 

21. Federasyon tarafından istenilmesi halinde TV, radyo programları ile eğitim 

programları çekimlerine katılmalıdır, 

22. 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 giymelidir, 

23. 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 antrenörlerinden mutlaka izin alınması gereklidir, 

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

saygınlık ve Türk bayrağına ve ulusal marşına saygıyı ifade edecek şekilde 

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 verilmemektedir. Ayrıca, diğer ülkelerin ulusal 

marşları çalarken sporcuların uygun bir şekilde davranması gereklidir.  

 

Yukarıda belirtilen maddeler 09.01.2023 tarihinde yayımlanan “Sporcu Kamp ve Eğitim 

Talimatı”na istinaden düzenlemiştir. 

 

 

 


