
 

 

ASKERLİK TECİL İŞLEM YÖNTEMİ 

 

Lütfen aşağıda yer alan adımlarını ve sporcular için örnek sevk tehiri teklif formu 

talimatını dikkatlice okuyunuz. 

 

1- Dilekçe (Dilekçe Örneği Aşağıdadır) 

2- Dilekçe ile birlikte başvuru sırasında admin@taf.org.tr E–Posta adresine gönderilecek 

olan ek dosyalar; 

• Ek 1 : Nüfus Cüzdanı Kopyası 

• Ek 2 : Son Mezun Olduğu Okul Diploması 

• Ek 3 : Aktif Spor Hayatlarının Devam Ettiğine Dair Belge 

➢ Kulüp Sözleşmesi (Varsa) 

➢ Yarışma Sonuç Belgesi Son Bir Yıl İçinde (Yarış Adı, Tarihi, Aldığı 

Derece) 

3- Dilekçe ile ekleri imzalı ve taranarak Türkiye Atletizm Federasyonu Elektronik 

Posta adresine (admin@taf.org.tr) gönderilecektir.  

4- İmza atılmayan, eksik evrak gönderilen dilekçeler işleme alınmayacaktır. 

 

 

Başvurular elden evrak ile yapılmayacak olup gerekli belgeler admin@taf.org.tr Elektronik 

Posta adresine taranarak gönderilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admin@taf.org.tr
mailto:admin@taf.org.tr


 

 

SPORCULAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU (EK-8) TALİMATI 
 

Genel Hususlar: 

(1) Form iki (2) nüsha düzenlenir. Bir nüshası teklif makamında kalır, diğer nüsha işlem 
makamına gönderilir.  

(2) Formun üst kısmı yazı şeklindedir. Form işlem makamına gönderilirken, ayrıca üst 
yazı düzenlenmez. 
 
Bölümlerin Doldurulması: 

(1)  Sevk tehiri teklifini yapan makam adresi yazılır. Örnek: 

(2)  Evrakın numarası yazılır. 

(3)  Evrakın tarihi yazılır. 

(4) Evrakın konusu olarak, sevk tehiri teklif edilen personelin nüfus bilgilerine göre tam 
olarak adı ve soyadı yazılır. Örnek: “Ayhan ÇOBANOĞLU” 

(5) Sevk tehiri teklifinin gönderileceği makam olan MSB ASKERALMA DAİRESİ 
BAŞKANLIĞINA / ANKARA yazılır. 

(6) Üst yazıda boş bırakılan bu haneye; “askerlik hizmetine sevkinin tehir edilmesini”, 
“mevcut sevk tehirinin uzatılmasını” veya “mevcut sevk tehirinin iptal edilmesini” 
ibarelerinden uygun olanı yazılır. Yazılan ibare, 17 nci haneyle uyumlu olur.  

(7) Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki, teklif formunu imzalamaya yetkili makam 
tarafından imzalanır. 

(8) Sevk tehiri teklifine konu yükümlünün, nüfus cüzdanına göre 11 haneli T.C kimlik 
numarası yazılır. 

(9) Nüfus cüzdanına göre, tam olarak yükümlünün ismi yazılır. İki ismi olanlarda kısaltma 
kullanılmaz. Örnek: “Şenol” veya “Mustafa Yalçın” 

(10) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün soyadı yazılır. Kısaltma kullanılmaz. Örnek: 
“KULOĞLU” 

(11) Nüfus cüzdanına göre, tam olarak yükümlünün babasının ismi yazılır. İki ismi 
olanlarda kısaltma kullanılmaz. Örnek: “Özcan” veya “Fatih Emre”  

(12) Nüfus cüzdanına göre, doğum tarihi yazılır. Örnek: “19.11.1978” 

(13) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün kayıtlı olduğu ilin adı yazılır. Örnek: “Kastamonu”   

(14) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün kayıtlı olduğu ilçenin ismi yazılır. Örnek: “Tosya” 

(15) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün kayıtlı olduğu köy veya mahalle ismi yazılır. 
Örnek: “Çevlik Köyü” veya “Kargı Mah.”  

(16) Bu bölüme, sevk tehiri teklifinde bulunulan sporcunun son mezun olduğu okulun adı, 
eğitim seviyesi ve mezuniyet tarihi yazılır. Yurt dışında mezun olanların, YÖK tarafından 
tanınmışsa denklik onay tarihi de yazılır. Örnek: Okul Adı: “Marmara Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi”; Eğitim Seviyesi: “Lisans”, “Yüksek Lisans”, “Doktora”, “İhtisas” vs.; Mezuniyet 
Tarihi (Yurt İçi): “22.06.2008”, (Yurt Dışı) “27.05.2009 (Denklik Onayı: 19.08.2009)” 

(17) Yükümlü hakkında yapılması istenen işlemlerle ilgili olarak; “Sevk Tehiri”, “Sevk Tehiri 
Uzatma” veya “Sevk Tehiri İptal” ibarelerinden uygun olanı yazılır. 

(18) Aşağıda ÇİZELGE-1’’deki teklif nedenlerinden, yükümlü için istenilen sevk tehirine 
uygun olanı, teklif yapılan ilgili makamın altındaki “Teklif Nedeni (18)” hanesine yazılır.  
 
 
 
 
 
 
 
 

T.C. 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 
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ÇİZELGE-1 

Lig Sporcuları Millî Takım/Şampiyona 

Teklif Nedeni (18) 
Yönetmelik 

Maddesi 
Teklif Nedeni (18)  

Yönetmelik 
Maddesi 

Lig Sporcusu Erteleme 16-(1)-c) ve ç) Olimpiyat Oyunları 16-(1)-a) 

Takım Değişikliği 16-(1)-c) ve ç) Dünya Şampiyonası 16-(1)-a) 

Kiralık 16-(1)-c) ve ç) Avrupa Şampiyonası 16-(1)-a) 

Sakatlık 16-(1)-c) ve ç) Uluslararası Müsabaka 16-(1)-a) 

3 üncü Kaleci 16-(1)-c) ve ç) A/Millî Takım 16-(1)-b) 

 
 
(19) Daha önce sevk tehiri yapılan yükümlü hakkında sevk tehiri uzatma teklifinde 
bulunulduğu takdirde uzatma nedeni yazılır. İlk sevk tehiri veya sevk tehiri iptali için teklifte 
bulunulduğunda bu haneye “tire (-)” işareti konulur. Örnek: “Aktif spor hayatı devam 
etmektedir.” 

(20) Daha önce sevk tehiri yapılan yükümlü hakkında sevk tehiri iptal teklifinde 
bulunulduğu takdirde iptal nedeni yazılır. İlk sevk tehiri veya sevk tehiri uzatma için teklifte 
bulunulduğunda bu haneye “tire (-)” işareti konulur.  

Örnek: “Askere gitmek istemektedir.” 

(21) Bu haneye; sevk tehiri teklifinde bulunulan sporcunun son bir yıl içinde katıldığı 
şampiyonanın adı yazılır.  Örnek: “Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları” 

(22) Sevk tehiri teklifinde bulunulan sporcunun son bir yıl içinde katıldığı şampiyonada 
oynadığı müsabakanın tarihi  yazılır. Örnek: “22.07.2008” 

(23) Sporcunun şampiyonaya bireysel veya takım kadrosunda katılma durumu belirtilir. 
Örnek: “Bireysel” 

(24) Sporcunun şampiyonada bireysel olarak aldığı veya takım halinde kazanılan derece 
yazılır. Örnek: “1 inci” 

(25) Yükümlü, lig sporcusu durumunda ise ilgili federasyonun adı yazılır. Örnek: “Türkiye 
Basketbol Federasyonu” 

(26) Sporcunun kulübünün yapmış olduğu toplam maç sayısı ve sporcunun bu maçların 
kaçında kadroda bulunduğu yazılır. Örnek: “18”  “16” 

(27) Sporcunun kadrosunda bulunduğu kulübün adı ve ligi yazılır. Örnek: “Fenerbahçe Spor 
Kulübü-Türkiye Basketbol 1 inci Ligi” 

(28) Bu haneye, sporcunun kulübü ile yaptığı sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılır. Örnek: 
“19.06.2008”  

(29) Sporcunun kulübü ile yaptığı sözleşmesinin bitiş tarihi yazılır. Örnek: “19.06.2009” 

(30) Yükümlü hakkında Millî Savunma Bakanlığınca teklif makamına daha önce herhangi 
bir yazı gönderilmiş ise tarih ve sayısı yazılır. Örnek: “MSB 23.12.2008 / MİY: 1130-334-
08/ASAL D.Yd.Sb.Ş.Ert.Ks.” 

(31) Sevk tehiri teklif edilen yükümlünün ikamet adresi ve gerektiğinde ulaşılabilecek 
telefon numarası yazılır. 

(32) Yükümlünün ailesinin sabit ikamet adresi ve telefon numarası yazılır. 

(33) Bu haneye, yükümlüyle ilgili belirtilmesi gereken, varsa ilave bilgiler yazılır. 

(34) Bu teklif formunu dolduran personelin kimliği yazılarak bu personel tarafından imzalanır 
ve mühürlenir. 

 

 



 

 

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA 

                                   ANKARA 

                                                                                                      

                  

 

Askerlik tecil işlemlerimin gerçekleşmesi için istenilen bilgi ve belgeler aşağıda 

belirtilmiş olup, gereğini arz ederim.  …. / …. / 20…. 

 

                                                                                                                   Ad Soyad   

   İmza 

 

Adı Soyadı  

TC Kimlik No  

Askerlik Tecil 

İşlem Nedeni 

 

İli  

Branşı  

Katıldığı Müsabaka 

Adı 

 

Katıldığı Müsabaka 

Tarihi 

 

Adres  

Elektronik Posta 

Adresi 

 

GSM No  

 

Ek 1 : Nüfus Cüzdanı Kopyası 

Ek 2 : Son Mezun Olduğu Okul Diploması 

Ek 3 : Aktif Spor Hayatlarının Devam Ettiğine Dair Belge 

- Kulüp Sözleşmesi (Varsa) 

- Yarışma Sonuç Belgesi Son Bir Yıl İçinde (Yarış Adı, Tarihi, Aldığı Derece) 
 


