
*ır.ı.*olÜ#*ı"n?fi *Tİ*l'İr'ffil:[YTıııuııı
ninixci söıünı

Amıç 
AmıÇ KıPsım, Dıyınık v,c Tınımlır

. Mıdde - l - (I) Bu Talimatın amacıı 
_uluslaraıası güreş yanşma-[annda Turkiye'yi temsil

eden sporculara, milli sporcu kimlik kartı i|gili usul ,e esas'la., dü.en|emektir.

Kıpsım
Mıdde - 2 - (|' Bu.-Ta|imat; Tiiıkiye G[reş Federasyonu biinyesindeki utuslaraıasıresmi mtisabakalara kaııIıp milli sporcu belgesi alan sporcuları kapsar,

Dıyınıi,
Mıdde - 3 - (t) Bu Talimat; 3289 sayıh Spor Genel Müdırrlüğtııııün Teşkilat ve GorevleriHakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, isııiolz t ıtıı," zaıiı.ay,iii..riĞL.ı.a.

y."Tp|TTri yiıriblüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlannın Çalışiıia urui--u" t.".ı-,Hakknda Yönetmeliğin 6(i; maddeii ile Ttırliye otır.ş ii.a".".yon, ,qrJ dltirtii" auy-ı-"ı.hazırIanm§ür.

Tınımlır
Mıdde - 4 - ( l) Bu Talimatta geçen;
Bakanl* :Cençlü ve Spor Bakanlığını.Bakan : Gcnçlik ve Spor Bakanın],
Geıcl Müdtlıık : Spor Gcnel Ütıdtltğııru,
Genel Müdiir : Spor Cenel Mudürun*ü,Federasyon :TiirtiyeGüeş.Federasyonunu,
Federasyon Başkanı . Ttirkiye Güreş Fedoasyonu Başkanını,
Genel Sekreler : Tiaiiye Gnrej Federasyonu Genet §eketenni,
Resmi Yanşma : Federasyonun faaliyet İrogramında yer atan yarşmaları,
Temsil Göreü : Birden fazla tiııenın tanıi'ıgı yanşmalarda Ttı,ıkiye'yi temsil etnegörevini,
Takım yanşması : Birden fazla sporcunun katıhmı ile yapılan yarışmalaıda; yanşlaıferdi olaıak yapıtmakla birlikte, sonuçta alınan puanlann takıın p-uan, 

"ı""* t"uJ Jıüigı r"ferdi derece.lendirme yapılmayıp tak,m'aere""l"ojlrlr"rÇl- yarşmaları,
. . F9ldi Yanşma : Takım yarışmalan dşınaa-kalan ve İporculann ıek ıekkarşılaştıkları yarışmalan,

Milli sporcu kimlik karn : uluslaıarası yarışmalara katıIıp ınilli şorcu belgesi almışolanlan,

uluslaraıası Federasvon: Federasyonun uyesi olduğu uluslaraıası Fe&rasyoılar ile bufederasYonlann Awupa kıtasındaki ," AİJ;;rB;İk"n İoİg..ı"a"H alt temsilcisi durumundakifHerasyonları,
ifade eder.
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ixixci nöıüıı
Temel İlkeler

Milü sporcu kimlik kırtı ı|mıyı hık kazınmı
,*r.r,Xif*'i;;';J"?"Ttrr#};;ş,],i]it'Şıiıı sporcu beıgesi aıan sporcuıar, mi,|i

Kızınıhn mitli spoıru kimlik kartııı kıybetme hılleriMıdde - 6 - (t ) ÜıIli sporcu kiml* mÜrrv] l,ak l.azananlardan;
, a_ Taksirli suçlar ile kısa stireli hrpl.-;;;;'.;;

,,y, ı,n . uçı". aiş, j,,*l ı,"a1.1ş i, *;; ;ffi-;ffi il"il3,Tr'ffi ff Hil'l;;ij fff;ffaffa uğamş olsalar bite *:::li *ğğ#u};':il,-, Aıayasal diİzene ve Lu dıızeninişleyişine kaşı suçlar, devlet sır.arrna karşıiuçlar rJ 
"ur,lı*, zimme! irtikap, rüşvet, hrrsız.*.,Yağm4 dolandırıcıIık gibi, y'iz 

.k -rtj.; 
-rr, 

;*, l"kunulrnazlığa larşı suçıar, ıüuş,uyuşıurucu ve uyanct madde.imal ve ticareti,'kuılanı-i'ı, kuilanımını kolaylaştını4 trıı*o*tıçın saün almak, kabul ehnek veya U"İ*Orrın.l 
-r.rr'

ihaleye fesaı ü;;;, ;"-, lf";;;#%;#,,ş:':,;i,İ"'r:J;:- ['ş'#i#r;
ffiflH'' aklama, kaÇakÇil'ü. ,;.g-İ;ç"kç,ü,ğ, l}'tİ:" maı edinıne suçıannrıan btıkünı,ü

b- Tahkim Kurulu Genel Mudtırlük velveya Federasyon disiplin velveya cezakıırullanndan son üç yl iİınde olınal k.rd;;İ", bi'ğğa" altı aydan dalıa faz|a ı,eya bu sorcıçerısıode topıamda bir vıldaı Ph -9n ,a-; ı"i.;;öeti cezaş alınş olan şorjulara millisporcu kimlik karıı veriLnez verilmiş ise ,#İ;li;-'"'''
J|lilü sporcu kiınıik kırtı te§pitİ
Mıdde - 7 - (ıü Bu Talimati i ncı Maddesinde belirıilen.. milli sporcu belgesini almışolanlar,.istedikleri bir milsabakan, ,ilıi .p"r* l-ı"ıii ilıilnı aıabilirler.(2) Millilik belpesi.alr" u;irp"l,! i;;;;il;:*."" kimlik kartı alabi,ir.
[:hr,ffi,-',.Tr[;l,o.ıi* r"ti"' tciuo#i"u"illjr." sporcuıaı, ı,,t u"i"tii ta"r"t
(4l Mlli sporcu kinılik kartı ön ve arka ytizü ekte belirtilıııiştiı.

Yil{ !po""u kinlik kırtı verilmesi
Mıdde - 8 - (l) Uluslararası bir faaliyette ü|kemizi ıeınsil eden ve milli sporcu belgesialan sporcular4 Federasvon yoneüm kurııJun". iL" v,ı belirleyeceğ kimlik kartı tıcretil<aısıllğ$3.|eOerasyon BEkaninın ""r;İ ;;;;; 

""' r"

*.,,rJ,'iffi'i.lİffiil*'jJffJiJlTş1,'##!:jJlil bir diıekçe iıe miııacaat ederek hangi
(3} Milli Sporcu kimlik kaıtı; aşağdaki U"lgeleİ teİİ almarak hazırlanır;a- Milli sporcu belgesi,
E T.C kinılik kartı fookopisi,
c- l adet foüoğrat
d-kart ücreti yatrdtğınt göstenr ınakbuz,
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Milü sporcu kimtik kırh kıyıtlırı
Madde - 9 - (l) Bu Talimat lıtlkümlerine göre milli sporcu kimlik karn alma hakkını

FederasYonca uygrın gdrtilecek kutuk deIterinde veyİ eşdeğer dosyalarda kayıt altına
alınırlar.

üçüxcü nöıüıvı
Çşitli ve Son İlkeler

Yürirlük
Mıdde - l0 - (l) Bu Talimat, Genel Müdürlüğtin internet sitesinde yayımı tarihindeyiiriirlüğe girer.

Yüriltme
Madde - tl - (l) Bu Talimat htıkiimlerini, Ttırkiye Giireş Federasyonu Başkanı yürtıtür.
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EKl

Milli Sporcu Kimük lfurtı Ön yüzü

T.C
GENÇLİK VE SPOR nAKANLİĞI

SPOR GENEL nıÜuünıÜĞÜ
GÜryş FEDERAsyoNu BAşKINLıĞIuiııi spoRcu rinııix'xanrı iff

FoToAdı ve Soyadı
T.C Kimlik No
Doğum yeri ve Tarihi
Milli sporcu belgesi sınıfı
Milli olduğu Yanşmanın Adı
Derecesi

Milli Sporcu Kimtik Kartı Arka yüzü

Federasyon No
S.G.M No

kimliği belirtilen sporcu ilc ilgili bilgilerin doğuluğu onaylanmıştır.

Gitreş Federasyonu Başkanı
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