
MİLLİ SPORCU KİMLİK  KARTINI İLK DEFA ALACAKLAR İÇİN TALEP FORMU 

GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA 

……………yılında milli sporcu belgesi aldım.14.03.2018 tarihinde yayımlanan Milli sporcu kimlik 
kar? talima?na göre, ekte sunmuş olduğum milli sporcu belgesine isDnaden milli sporcu kimlik kar? 
almak isDyorum. İstenilen belgeler ekte sunulmuştur. 

 Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

         Adı ve Soyadı 

                İmza 

Adres: 

Tel: 

Ekler  : 

Ek 1 : 1 adet milli sporcu belgesi fotokopisi 

Ek 2 : 1 adet fotoğraf 

Ek 3 : 1 adet kimlik fotokopisi 

Ek 4 : TR 09 0003 2000 0000 0058 471456 nolu hesaba 100 TL kart ücreD ya?rılacak. (T.E.B-Kızılay 
şubesi) (milli sporcu kimlik kar? ücreD yazılacak) hesaba ya?rılan makbuz fotokopisi 

Not:  

Milli sporcu kimlik kar? zorunlu değildir. Milli sporcu kimlik kar? 2011 yılı ve daha sonraki yıllarda 
millilik belgesi almış olanlara verilecekDr. Kimlik kar? talep edenler, belgelerini şahsen, posta veya 
vekalet verdiği kişi taraZndan federasyona gönderilecekDr. Kart hazır olduğunda kişi şahsen veya 
vekalet verdiği kişi taraZndan federasyondan imza karşılığında alabilecekDr. 

EK : 1 Adet vesikalık resim 1 Adet Nufüs Cüzdanı Fotokopisi Adli sicil kaydı (aslı) Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğünden cezası olmadığına dair yazı (aslı)



 MİLLİ SPORCU KİMLİK  KARTINI KAYBEDENLER İÇİN TALEP FORMU 

GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA 

……………yılında almış olduğum milli sporcu kimlik kar?nı kaybe[m.14.03.2018 tarihinde 
yayımlanan Milli sporcu kimlik kar? talima?na göre yeniden milli sporcu kimlik kar? almak isDyorum. 
İstenilen belgeler ekte sunulmuştur. 

 Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

         Adı ve Soyadı 

                İmza 

Adres: 

Tel: 

Ekler  : 

Ek 1 : 1 adet milli sporcu belgesi fotokopisi 

Ek 2 : 1 adet fotoğraf 

Ek 3 : 1 adet kimlik fotokopisi 

Ek 4 : TR 09 0003 2000 0000 0058 471456 nolu hesaba 200 TL kart ücreD ya?rılacak. (T.E.B-Kızılay 
şubesi) (milli sporcu kimlik kar? ücreD yazılacak) hesaba ya?rılan makbuz fotokopisi 

Not:  

Milli sporcu kimlik kar? zorunlu değildir. Milli sporcu kimlik kar? 2011 yılı ve daha sonraki yıllarda 
millilik belgesi almış olanlara verilecekDr. Kimlik kar? talep edenler, belgelerini şahsen, posta veya 
vekalet verdiği kişi taraZndan federasyona gönderilecekDr. Kart hazır olduğunda kişi şahsen veya 
vekalet verdiği kişi taraZndan federasyondan imza karşılığında alabilecekDr. 

EK : 1 Adet vesikalık resim 1 Adet Nufüs Cüzdanı Fotokopisi Adli sicil kaydı (aslı) Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğünden cezası olmadığına dair yazı (aslı)



MİLLİ SPORCU KİMLİK  KARTINI YENİLEMEK İSTEYENLER İÇİN TALEP FORMU 

GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA 

……………yılında milli sporcu kimlik kar?  aldım.14.03.2018 tarihinde yayımlanan Milli sporcu 
kimlik kar? talima?na göre, yeni almış olduğum milli sporcu belgesine isDnaden milli sporcu kimlik 
kar?mı yenilemek isDyorum. İstenilen belgeler ekte sunulmuştur. 

 Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

         Adı ve Soyadı 

                İmza 

Adres: 

Tel: 

Ekler  : 

Ek 1 : 1 adet milli sporcu belgesi fotokopisi 

Ek 2 : 1 adet fotoğraf 

Ek 3 : 1 adet kimlik fotokopisi 

Ek 4 : TR 09 0003 2000 0000 0058 471456 nolu hesaba 150 TL kart ücreD ya?rılacak. (T.E.B-Kızılay 
şubesi) (milli sporcu kimlik kar? ücreD yazılacak) hesaba ya?rılan makbuz fotokopisi 

Ek 5 : Eski Milli sporcu kimlik kar? 

Not:  

Milli sporcu kimlik kar? zorunlu değildir. Milli sporcu kimlik kar? 2011 yılı ve daha sonraki yıllarda 
millilik belgesi almış olanlara verilecekDr. Kimlik kar? talep edenler, belgelerini şahsen, posta veya 
vekalet verdiği kişi taraZndan federasyona gönderilecekDr. Kart hazır olduğunda kişi şahsen veya 
vekalet verdiği kişi taraZndan federasyondan imza karşılığında alabilecekDr. 

EK : 1 Adet vesikalık resim 1 Adet Nufüs Cüzdanı Fotokopisi Adli sicil kaydı (aslı) Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğünden cezası olmadığına dair yazı (aslı)




