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HİZMET PASAPORTU (GRİ PASAPORT) BAŞVURU KOŞULLARI 

 

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen faaliyetlere katılan tescilli 

spor kulüplerinin yurtdışında katılmayı planladıkları spor branşların da uluslararası düzeyde 

yapılacak resmi ve özel yarışmalara veya sportif organizasyonlara katılabilmesini sağlamak 

amacıyla Gri Pasaport talebinde bulunmaları için aşağıda belirtilen iş ve işlemleri zamanında 

yapmaları ve federasyona başvuruda bulunmaları halinde gri pasaport işlemleri yapılacaktır. 

 

A- Spor Kulübünce yerine getirilmesi gereken işlemler; 

 

1- Spor Kulübü gitmeyi planladığı faaliyetin başlangıç tarihinden en az 2 ay öncesinde 

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri aracılığı ile istenen evrak ve belgeleri Türkiye Sualtı Sporları 

Federasyonu Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Yapılacak tüm başvuru dilekçeleri, 

kulübün antetli kâğıdı ile yapılmalı ve tüm dilekçe ve ilgili evraklar kulübün imza yetkisi veya 

kulüp temsilcisi/yöneticisi tarafından ıslak imza ile imzalanmış olması gerekmektedir. (İlgili imza 

sirküleri ile birlikte) (Ek-1: Spor Kulübü Yurt Dışı Katılım Onayı Başvuru Formu) 

2- Gri pasaport başvuru talebinde bulunacak spor kulübü, katılmayı planladıkları 

organizasyona ait sportif branşta (Paletli Yüzme, Sualtı Hokeyi, Sualtı Ragbisi vb.) akreditasyon 

işlemlerini başvuru yaptığı sezon içerisinde (sezon başı ise bir önceki sezon) tamamlamış olması 

ve ilgili branşta TSSF tarafından düzenlenmiş resmi müsabakalara katılmış olması 

gerekmektedir. 

3- Başvuru yapacak spor kulübünün kafile listesindeki sporcuların ilgili kulüp lisansına 

sahip olmaları, Federasyonumuz tarafından düzenlenmiş son 3 senede müsabakalara aktif olarak 

katılıp yarışmış olmaları gerekmektedir. 

4- Başvuru yapacak spor kulübünün listesinde başka kulübe ait son üç sezondur Milli 

Takımlarda görev almış Milli Takım Sporcuları, kulüplerinden izin almaları şartı ile bulunabilir. 

Başvuru yapan kulüp, sporcunun kulübünden aldığı muvafakatnameyi başvuru evraklarına 

eklemelidir. 

5- Başvuru yapacak spor kulübünün kafile listesindeki antrenörlerin ilgili kulübün 

akreditasyonunda belirtilen resmi antrenörleri olması gerekmektedir. 

6- Spor Kulüplerimizin katılmayı planladıkları müsabakaların ilgili Uluslararası 

Federasyonun ve/veya ilgili Ülke Federasyonunun faaliyet programında bulunması ve davet 

yazılarının Uluslararası Federasyonlardan ( CMAS, IWWF, ILS ) ya da ülkenin resmi 

federasyonundan alınması zorunludur. 

7- Spor Kulüpleri gri pasaport başvuru dilekçesinde katılmak istedikleri organizasyonun 

ismini, tarihini, ülkesini ve Şehrini, Organizasyonun bağlı olduğu uluslararası/ülke 

federasyonunun adı, organizatörün iletişim bilgileri, yurt dışına çıkış ve giriş tarihi, Spor 

kulübünün organizasyona katılım amacı ve beklentileri, Spor kulübünün iletişim bilgileri 

dilekçede detaylı olarak  belirtmeli ve ıslak imza ile imzalanması gerekmektedir. (Ek-2: Kafile 

Listesi) 

8- Kafile listesinde, kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, vatandaşlık numarası, kafiledeki 

görevi (sporcu, antrenör, idareci vb.) ve sporcuların lisans numaraları doğru belirtilmelidir. 

Oluşturulan spor kafilesi, organizasyonun reglamanına/talimatlarına uygun olmalıdır. 

9- Spor kulübünün katılım göstermek istediği organizasyona ait yarışma/müsabaka 

reglamanının/talimatının başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 
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10- Tüm başvuru belgeleri ve dilekçeler incelenmek üzere TSSF yönetimi tarafından ilgili 

branşın teknik kuruluna yönlendirilir ve kulüp başvurusunun organizasyon reglamanı/talimatları 

ile uygunluğunun görüşü alınır. 

11- Sporcular yurt dışı organizasyonlara ferdi katılımları için gri pasaport talebinde 

bulunamaz. 

12- Gri pasaport başvurusu kabul edilen spor kulübü, katılacakları yurt dışı 

organizasyondaki temsil görevi esnasında oluşabilecek tüm olumsuzluklar karşısında TSSF 

disiplin kurullarına ve/veya ilgili adli mercilere sevkinin söz konusu olacağını ve ana 

sorumluluğu aldığını taahhüt eden formu doldurarak imzalar. Form, başvurusu ön onaydan 

geçmiş spor kulübüne federasyon tarafından iletilir. Form, başvuru dilekçe ve belgelerini 

imzalayan, kulübün imza yetkisine sahip imza sirküsü federasyona sunulmuş yetkilisi tarafından 

imzalanır ve Federasyona iletilir. (Ek-3: Gri Pasaport Kulüp Taahhütnamesi) 

13- Gri pasaport başvurusu ön onaydan geçen spor kulübü, başvuruda belirttiği kafile 

listesinde bulunan herkes için, seyahat süreleri dahil tüm organizasyon süresi boyunca geçerli 

geniş kapsamlı seyahat sağlık sigortası yaptırarak birer kopyasını Federasyona iletir. 

14- Gri pasaport başvurusu ön onaydan geçen spor kulübü, kafilesinde bulunan 18 yaş altı 

sporcuların veli/vasilerinden noter onaylı yurt dışı çıkış muvafakatnamesi alarak birer kopyasını 

Federasyona iletir. 

15- Kafilede bulunan asıl pasaport kullanıcılarına, taşıdıkları sorumluluğu ve bunun 

önemini anlatmak, olumsuz durumlar karşısında gri pasaport kullanıcısının bizzat sorumlu 

tutularak gerekli hallerde TSSF disiplin kurullarına ve/veya ilgili adli mercilere sevkinin söz 

konusu olacağını belirtmek, ana sorumluluğun spor kulübünün yanı sıra bizzat gri pasaport 

kullanıcısı tarafından da alındığını taahhüt eden form ıslak imzalı olarak Federasyona 

gönderilmelidir. 18 yaş altındaki sporcuların velil/vasileri formu imzalayarak sorumluluğu alır. 

Form, başvurusu ön onaydan geçmiş spor kulübüne Federasyon tarafından iletilir. Islak imzalı 

formların asılları Federasyona iletilir. (Ek-4: Gri Pasaport Kullanıcı Taahhütnamesi) 

16- Gri pasaport için oluşacak giderler başvuruyu yapan kulüp tarafından karşılanır. 

17- Federasyon tarafından oluşturulan Gri Pasaport formları ilgili kurumlara Spor Kulübü 

ve ilgili kişiler tarafından götürülür ve takibi sağlanır. 

18- Faaliyet bittikten sonra gri pasaportların Federasyona teslim edilmesi ilgili kulüp 

tarafından sağlanacaktır. Sağlanmadığı durumlarda gerekli yasal süreç başlatılacaktır. 

19- Spor Kulüpleri yürüklükteki kanunlara göre yasaklı olan şahıslar için gri pasaport 

başvurusunda bulunamazlar. 

20- Gri pasaport formu düzenlenmesi için alınacak başkanlık onayından sonra yurt dışı 

çıkış kafilesinde değişiklik yapılamaz. 

21- Federasyonca gönderilen evraklar ve belgeler, gönderim tarihini takiben 7 iş günü 

içerisinde spor kulübü tarafından Federasyona iletmelidir 

22- Gidilecek yarışma veya sportif organizasyonlarda ülkemizi temsilde, sağlık ve 

güvenlik konularında gerekli olan tedbirlerin alınması ve tüm harcama giderlerinin gri pasaport 

başvurusunda bulunan spor kulübü tarafından alınması veya sağlanması şarttır.  

 

B - Federasyonca yerine getirilecek işler 

 

1- Kulüp tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri aracıyla gönderilen evrak ve 

belgelerin incelemesini yapar ve uygun görülen kulüplere onay verilir. Bu durumu ilgili İl 

Müdürlüğüne bildirir. 
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2- Başvurusu kabul edilen spor kulüplerine E k -4   ve Ek-5 de bulunan kulüp ve sporcu 

taahhütnameleri başvuru formunda beyan ettikleri e-posta adresine Federasyon tarafından 

gönderilir. 

3- Gri pasaport başvurusu onaylanan kafile mensupları için İl Nüfus Müdürlüklerine 

verilmek üzere pasaport talep formu oluşturulur, imzalı ve Federasyon kaşeli şekilde ilgili spor 

kulübünün, başvuru formunda beyan ettikleri adrese Federasyon tarafından kargo ile gönderilir.  

4- Hususi idarelerin gri pasaport başvurusunu olumsuz değerlendirmesi gri pasaport talep 

edilen kişinin kendi sorumluluğundadır. 

 

C - Faaliyet Raporu 

1. Federasyonun onayı ile Gri pasaport alarak yurt dışı organizasyona katılmış olan spor 

kulübü, organizasyon sonrası hazırlanacak olan faaliyet değerlendirme raporu ile tahsis edilen 

tüm gri pasaportları organizasyonun bitiş tarihini takiben 7 iş günü içerisinde Federasyona 

iletmelidir.  

2. Spor kulüpleri faaliyet değerlendirme raporunu aşağıda belirtilen madde başlıkları 

kapsamında hazırlayacaklardır.  

 

 Organizasyon Adı, Düzenlendiği Tarih, Düzenlenen Yer (Ülke ve Şehir) 

 Organizasyona toplam katılan takım/ülke sayısı 

 Organizasyonun yaş kategorisi/klasmanı 

 Elde edilen Müsabaka/yarışma sonuçları ve detayları 

 Elde edilen genel sıralama sonuçları 

 Varsa organizasyona ait özel başarılar (Gol Krallığı vb.) 

 Elde edilen deneyimler 
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Ek-1: Spor Kulübü Yurt Dışı Katılım Onayı Başvuru Formu 

 

 

………………………………… Spor Kulübü Yurt Dışı Katılım Onayı Başvuru Formu 

Organizasyonun adı 
 

Organizasyonun branşı 
 

Organizasyonun yaş kategorisi ve/veya 

disiplini 

 

Organizasyonun yapılacağı ülke 
 

Organizasyonun yapılacağı şehir 
 

Organizasyonun bağlı olduğu ülke 

federasyonu 

 

Organizasyon başlangıç tarihi 
 

Organizasyon bitiş tarihi 
 

Organizatörün adı (kişi, kulüp veya 

federasyon) 

 

Organizatörün iletişim mail adresi 
 

Organizatörün iletişim telefon numarası 
 

Spor kulübü kafile başkanı adı soyadı 
 

Spor kulübü iletişim mail adresi 
 

Spor kulübü iletişim telefon numarası 
 

Spor kulübünün organizasyona katılım 

amacı 

 

 

 

 

 

 
Spor kulübünün organizasyona 
katılım amacı ve hedefleri 

 

 

………….………………. …..…………………… 

Kulüp Yöneticisi Kulüp Antrenörü 
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Ek-2 Kafile Listesi 

 

 

…………………………………………….…………………

…….. SPOR KULÜBÜ KAFİLESİ 
Sr. Adı Soyadı D. Tarihi T.C. Kimlik No Görevi Lisanas No Seyahat 

Başlangıç 
Tarihi 

Seyahat Bitiş 
Tarihi 

1        

2        
3        

4        
5        

6        
7        

8        
9        

10        
11        
12        

13        
14        

15        
16        

17        
18        

19        
20        

21        
22        

23        
24        

25        
26        

27        
28        

29        
30        

31        
32        

33        
34        

35        
36        

37        
38        
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Ek-3 Gri Pasaport Kulüp Taahhütnamesi 

 

 

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA 

ANKARA 

 

 

……………………………………….… tarihleri arasında ..................................................... ’ın 

 

…………..………………..… şehrinde …………………………… branşında düzenlenecek olan 

 

…………………………….………………………………………….…. isimli sportif organizasyona 

 

……………………………………………………………………………..… Sporları Kulübü olarak 

 

……………………………………………………..……….. takımı/takımları ile katılmak istemekteyiz. 

 

…………………………………….. Sporları Kulübü olarak, başvuru dilekçemizde beyan 

ettiğimiz kafile listesinde bulunan sporcu ve görevlilerin tüm masraflarının, her türlü gerekli emniyet ve 

sağlık tedbirlerinin kulübümüz tarafından karşılanacağını, tüm kafilenin Türkiye’den çıkış ve tekrar 

Türkiye’ye giriş sorumluluğunun Kulüp Yöneticisi .............................................................................. ve 

Antrenör ...................................................................................... ’ya ait olacağını, kafile adına çıkarılan 

 

hizmet pasaportlarının organizasyonun bitiş tarihini takiben 7 iş günü içerisinde Türkiye Sualtı Sporları 

Federasyonuna teslim edileceğini, temsil görevi esnasında oluşabilecek tüm olumsuzluklar karşısında 

spor kulübünün ana sorumlu olduğunu ve gerekli hallerde TSSF disiplin kurullarına ve/veya ilgili adli 

mercilere sevkinin söz konusu olacağını anladıklarını, Spor kulübünün hazırlayacağı faaliyet 

değerlendirme raporunun organizasyonun bitiş tarihini takiben 7 iş günü içerisinde TSSF ye teslim 

edileceğini ............................................................................................ Spor Kulübü adına taahhüt ederiz. 

 

 

Tarih…………… Tarih…………… 

……………………. Sporları Kulübü ........................................................................... Sporları Kulübü 

Kulüp Yöneticisi Kulüp Antrenörü 

İmza İmza 
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Ek-4 Gri Pasaport Sporcu Taahhütnamesi 

 

 

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA 

ANKARA 

 

 

……………………………………….… tarihleri arasında ..................................................... ’ın 

 

…………..………………..… şehrinde …………………………… branşında düzenlenecek olan 

 

…………………………….………………………………………….…. isimli sportif organizasyona 

 

…………………………………………………………………………..……… Sporları Kulübü adına 

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunu temsilen sporcu olarak katılmak istemekteyim. 

Söz konusu organizasyonda ki temsil görevim süresince tutum ve davranışlarımdaki 

olumsuzlukların ve devlet adabı ve temel ahlaki değerlerin dışında kalan eylemlerin tespiti, katılım 

gösterdiğim organizasyon ile ilgili yaşayacağım tüm kişisel sorunlar ile herhangi bir adli olaya karışmam 

ve/veya adli bir olayda resmi merciler tarafından suçlu bulunmam durumunda, TSSF disiplin kurullarına 

ve/veya ilgili adli mercilere sevkimin söz konusu olduğunu, temsil, sağlık ve güvenlik konularında ana 

sorumluluğunun bende olduğunu, kafile ile beraber Türkiye’den çıkış yapıp ve tekrar Türkiye’ye giriş 

yapacağımı adıma çıkartılan hizmet pasaportunu Türkiye’ye giriş yaptığım tarihte bağlı olduğum Spor 

Kulübü yöneticilerine teslim edeceğime .................................................................. isimli sporcu olarak 

(……………………………………………..……….sporcu adına velisi olarak) taahhüt ederim. 

 

 

 

Tarih…………… Tarih…………… 

……………………. (Sporcu Ad Soyadı) ............................................................ (Sporcu Velisi Ad Soyadı) 

Sporcu Sporcu Adına Velisi 

İmza İmza 


