
 

SPORCU TAAHHÜTNAMESİ 
 
Sporcu veya ergin olmayan sporcunun velisi / vasisi, Türkiye Triatlon Milli Takımı faaliyetlerine katılmaya ilişkin verilen 
Sporcu Beyannamesi ve işbu taahhütname ile sporcu veya sporcunun velisi / vasisi sporcu adına; 
 

1. Milli Takımlar bazında yapılacak uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi gerek davranış gerek performans 
açısından en iyi surette temsil edeceğini, Milli takım faaliyetleri dışında da Türk Sporcusunun vakarına ve tavrına 
uygun hareket edeceğini 

2. Federasyonca geçerli sayılacak mazeretler haricinde, federasyonun bildireceği veya ilan edeceği yarışma, kamp, 
toplantı, seminer, organizasyonlara, katılım şartlarını sağladığı yarışlara ve bunun gibi faaliyetlere ve/veya Milli 
Takımlar Teknik Ekibinin belirleyeceği ve federasyonun onaylayacağı faaliyetlere katılacağını, geçerli bir mazereti 
olmadan bu faaliyetlere katılmadığı takdirde federasyon tarafından katılmamaya ilişkin ilan edilecek yaptırımların 
kendisine ve kulübüne  uygulanabileceğini 

3. Federasyonun Milli Takım Faaliyetleri konusunda karar almada, belirlenme, değiştirme ve faaliyeti sona erdirme 
konusunda tek yetkili olduğunu ve bu konuda sporcu ve / veya velisinin herhangi bir talepte bulunmayacağını, 

4.  Milli takım yönetim ekibi ve antrenörleri tarafından belirlenen müsabakalara ve müsabaka disiplinlerine 
katılacağını, federasyonun belirlediği ve talep ettiği şartları yerine getirdiği müddetçe Milli Takımın Üyesi 
olabileceğini 

5. Milli takım yönetim ekibi tarafından ilan edilen performans kriterleri ve bu kriterlere göre yapılan 
değerlendirmeler sonucu sporcunun performansı düşük bulunursa,  milli takımın düzenini bozucu tavır ve 
hareketlerde bulunursa, Milli Takım yönetim ekibi ve / veya antrenörleri ile uyum içinde çalışmazsa, verdikleri 
görev ve sorumlulukları yerine getirmezse, tüm zamanını kendisinden beklenen en yüksek verimle ve iyi niyetle 
milli takımın hak ve menfaatlerini gözeterek değerlendirmezse bu durumun tespiti halinde herhangi bir bildirime 
gerek kalmaksızın Federasyon tarafından; sporcunun milli takımdan ilişiğinin kesilmesi, sporcunun projelerden 
çıkarılması, disiplin kuruluna sevki, uyarı, cezası vs. yaptırımları hepsini veya herhangi birini uygulanabileceğini 

6. Federasyonca istenmesi halinde; hafta tatili de dahil olmak üzere ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de 
sporcudan sporculuk ile ilgili talep edilen kampa katılma, müsabakaya katılma ve bunun gibi görevleri yapacağını   

7. Federasyonun bildirdiği veya ilan ettiği, Milli takım yönetim ekibinin belirlediği ve federasyonun onayladığı 
faaliyetlere katılım halinde Türkiye Triatlon Federasyonu Harcırah Talimatı ve diğer düzenleme ve kararlarında 
belirtilen usul ve esaslar dahilinde ödemelerini yapılacağını 

8. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Federasyon 
ve faaliyetlerde görev alan kişiler hakkında sosyal medya, görsel ve yazılı basında spor ahlakına uymayan, 
kötüleyici beyanlarda bulunmayacağını, Sporcu velisi olarak da bu tür beyanlarda şahsen de bulunmamayı 

9.  Milli Takım malzemeleri ile ilişkili olarak; 
a. Milli Takım faaliyetlerinde (yarışma, seramoni, yemek, toplu ziyaret vb.) federasyonun verdiği ve kullanılması 
zorunlu kıyafet ve diğer ekipmanları özenli bir şekilde kullanacağını 
b. Federasyon sponsoru ile rekabet halinde markaların araç, gereç ve kıyafetlerini milli takım sporcusu olarak 
katıldıkları faaliyetlerde kullanmayacağını 
c. İstendiği taktirde, iade edeceğini, tesislerde kullandığı malzeme, araç ve gereçleri yetkililerin izni olmadan tesis 
dışına çıkarmayacağını 
d. Her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak istenildiğinde teslim edeceğini, kendi kasıt veya kusurundan meydana 
gelmiş zarar varsa tazmin edeceğini 
e. Kendisine faaliyetlerde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri amacı dışında 
kullanmayacağını 

10. Federasyon tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, spor disiplinine, spor sağlığı ve güvenliği kurallarına; 
federasyon tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, talimat, duyuru ve bunun gibi 
düzenlemelere uyacağını, İşbu taahhütnamede bu düzenlemelere aykırı hüküm bulunması halinde veya işbu 
taahhütname ile çelişen yeni düzenleme ilan edilmesi halinde yeni düzenlemenin geçerli olacağını, 



 

taahhütnamedeki düzenlemenin bu halde geçerli olmayacağını, Sporcu velisi olarak da bu kurallara riayet 
edeceğini 

11. Federasyonun üyesi olduğu Dünya Triatlon Birliği ve Avrupa Triatlon Birliği kurallarına, Federasyonun uymayı 
taahhüt ettiği uluslararası spor birlikteliklerinin kurallarına, WADA (Dünya Anti Doping Ajansı) Koduna ve bu koda 
göre yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşların kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Sportif Konularda 
taraf olunan uluslararası anlaşma ve bu anlaşmalara göre belirlenen kurallara uyacağını ve federasyonun her 
zaman kendisini doping kontrolüne tabi tutabileceğini 

12. Milli takım faaliyeti süresince diğer sporcular ile centilmence ve spor ahlakına uygun ilişkiler kuracağını, Milli takım 
yönetim ekibi tarafından ilan edilen oda, salon, antrenman alanı, havuz kulvarı ve bunun gibi yerlerin kullanım 
şekline, kimlerin bu yerleri kullanacağına ilişkin plan, program ve talimatlara uyacağını, Bu plan, program ve 
talimatlarda değişiklik yapma, iptal etme veya yeniden belirleme gibi hususlarda Milli takım yönetim ekibinin 
yetkili olduğunu 

13. Katıldığı faaliyetler müddetince ve çalışma zamanlarında, alkollü içki kullanmayacağını, her halde uyuşturucu ve 
keyif verici madde, tütün ve tütün benzerlerini kullanmayacağını 

14. Faaliyetler ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri faaliyet 
alanlarına sokmayacağını, 

15. Federasyonun faaliyetleri için belirlediği antrenör, masör, fizyoterapist ve bunun gibi görevlilerinin haricinde başka 
görevlilerin görevlendirilmesini federasyondan talep etmeyeceğini 

16. Sporcunun işbu taahhütname ile uymayı kabul, beyan ve taahhüt ettiği şartların ihlalinin ayrıca disiplin suçu 
oluşturması halinde disiplin kurulu tarafından sportif yaptırımlar da uygulayabileceğini, 

17. Başka bir ülkenin milli takımı adına herhangi bir faaliyete katılmayacağını, başka milli takımların yöneticileri, 
antrenörü ve teknik ekiplerinde görevli kişiler ile milli takım faaliyetleri sırasında milli takım sporcularının durumu, 
planları ve bunun gibi bilgileri vermeyeceğini, 

18. Olası mevzuat değişiklikleri sonucu sporcunun yerine getirmesi gereken görev ve sorumlulukları itiraz etmeksizin 
kabul edip, yerine getireceğini 

19. Federasyon tarafından kendisinden alınacak bilgilerin; sportif, pazarlama ve sponsorluk ilişkileri gereği ilgili kanun 
maddesi çerçevesinde özel hayatın gizliliği kurallarına uyularak kullanılmak üzere fotoğraf, poster, video 
görüntü  ve bunun gibi her türlü yazılı ve görsellerinin pazarlama, reklam, sponsorluk anlaşmalarında basılı, görsel 
ve elektronik ortamda  kişisel haklarına zarar vermeden kullanabileceğini ve yine aynı şartlarla federasyonun 
reklam amaçlı başka yetkili özel / kamu kuruluşları ile paylaşabileceğini 

20. Sporcu, federasyonun talep etmesi halinde federasyonun ve federasyonun sponsorlarının basın ve tanıtım 
toplantılarına katılacağını, gerektiğinde sponsor aracılığıyla görsel ve yazılı medyaya röportaj vereceğini ve bu 
işlemlerle ilgili herhangi bir ücret talep etmeyeceğini 

21. Antrenman takip programına antrenmanlarını düzenli olarak gireceğimi ve bu programların düzenli olarak takip 
edileceğini (Trainingpeaks vb.) yapılacak performans değerlendirmelerinin dikkate alınacağını ve bu konuda 
hassasiyet göstereceğini 

22. Federasyonun proje kapsamında yapacağı her türlü masraflar (eğitim, konaklama, sağlık, kişisel ihtiyaçlar vb.) 
kazanılmış hak olmayıp herhangi bir nedenle sporcunun proje dışına çıkması veya federasyon tarafından alınan 
kararla bu destek ve teşviklerin bir kısmının veya tamamının kesilebileceğini 

23. Türkiye Triatlon Federasyonu bünyesinde spor yapan performans sporcularının Federasyonun bilgisi dışında, 
federasyondan izin almadan herhangi bir kurum ve kuruluşla sponsorluk ve reklam anlaşması imzalamayacağını 

24. Türkiye Triatlon Federasyonu bünyesinde spor yapan herhangi bir sporcunun Sosyal medyada federasyonun bilgisi 
dışında proje ile ilgili herhangi bir olumsuz bildirimde bulunmayacağını, projeyi olumsuz etkileyecek veya imajına 
zarar verecek görseller paylaşmayacağını, Veli olarak da şahsen bu kurala riayet edeceğini 

25. Proje kapsamında ve/veya Milli Takım Faaliyetlerinde hedeflerin gelecek ve sonraki Olimpiyatlara katılmak 
olduğunu, katılım sağlayamadığı takdirde sporcunun projeye devam edip etmeyeceği ve federasyonun kaynak 
sağlayıp sağlamayacağının Federasyonun takdirinde olduğunu, Federasyonun başka ara ve ana hedefler de 
koyabileceğini 



 

26. Proje kapsamında ya da Milli Takım kamp ve müsabakaları boyunca sporcu olarak şahsi araç temin edip 
kullanmayacağını, bulunduğu ülkenin kanunlarına uyacağını, olabilecek her türlü kanuni sorumluluklarının 
kendisine ait olacağını ve yapacağı her türlü sosyal faaliyetlerde federasyonca görevlendirilen kişiye bildireceğini 

27. Federasyonun gerektiğinde projeyi, müsabakayı, faaliyeti ya da kampı askıya alma, kapsamını ve şeklini 
değiştirebilme ve bunun gibi her türlü değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu, Bu konuda herhangi bir talepte 
ve itirazda bulunmayacağını 

28.  Federasyondan, proje ve Milli Takım yöneticilerinden izinsiz; proje, kamp ya da müsabaka kapsamı süresince 
konaklama ve antrenman yerlerinde ailesi de dahil 3. Kişilerle (sportif amaç gereği birlikte bulunma durumları olan 
kişi veya kişiler hariç) görüşmeyeceğini 

29. Proje yönetim ekibi, Milli Takım yöneticileri ve Federasyon yetkililerinin görüşme taleplerini makul zamanda 
gecikmeksizin kabul edeceğini, 

…kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
İşbu taahhütname de yukarıda belirtilen şartları ve yükümlülükleri okuduğumu, bildiğimi anladığımı kayıtsız şartsız kabul 
ettiğimi ve taahhütnamenin ayrılmaz parçası olan beyanname ve eklerinin doğru olduğunu işbu taahhütnamenin 
................................................................. tarihine kadar geçerli olduğunu beyan ve taahhüt ederim. 
 
……… /………  / …………….……   
  
 
         
SPORCU      VELİ/VELİLER 
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(18 Yaşından Küçük Sporcuların) 
 


