
SIRA

NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLAMA

SÜRECİ (EN GEÇ)

1
Kulüp Kurma

İşlemleri

1- Kulüp tüzüğünün mevzuata uygun olduğuna ilişkin 

Valilik yazısı ile kulüp tüzüğünün tasdikli örneği. 

Seçilen kulüp renkleri ve ayrıca işareti hakkında 

Valilikten alınan izin yazısı

2- Spor kulübü kamu kurum ve kuruluşları veya 

eğitim kurumları tarafından kuruluyor ise ilgili kurum 

veya kuruluşların, kulübün kuruluşuna ilişkin 

vereceğii izin yazısı

3- Spor kulübü atıcılık veya avcılık kulübü ise 

Emniyet Müdürlüğünden kulüp merkezinde 

bulundurulmasına izin verilen silahların cinsi, nevi ve 

miktarlarını berlirten izin yazısı

4- Faaliyette bulunacakbranşlarda, spor kulübünün 

sahip olduğu malzemelerin binicilikte at dahil olmak 

üzere Federasyonun kullanım sırasında doğabilecek 

zararları karşılaması ve sigorta ettirmesi şartı ile 

talep etmesi halinde federasyonun emrine tahsis 

edileceğini ve siyasi faaliyette bulunmayacağını 

belirten taahhütname

5- En az 7 kişilik üye listesi (kurucu üyelerin dışında)

6- Antrenör ile yapılan sözleşme ( Antrenör lisans

fotokopisi eklenecektir. )

7- Kulübün faaliyet göstereceği yerin tapusu veya 

yapılan kontrat fotokopisi

8- Kulübün yeni tescil olacağı, kulübün rengi, 

antrenörlerin branşlara göre isimleri karar defterinde 

belirtilecektir.

(Karar defterinin fotokopisi)

Evrakların tam olması

halinde 1 hafta

2
Sporcu Lisans

İşlemleri

1- Nufüs Cüzdanı aslı ve fotokopisi

2- Sağlık Raporu

3- Taahhütname

4- 18 yaş altı sporcu için veli izin belgesi

5- 2 adet resim

6- Ferdi sporcularda 1 tescil fişi-kulüp sporcularında 

tescil fişi

Başvuru sırasında

istenilen evrakların tam

olması halinde 10-15 dk.

Tel                     : (0462) 721 6724                               Tel                 : (0462) 721 6610

Faks                  :                                                       Faks              : (0462) 721 6531

         Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru

yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin

bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

ARAKLI GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 

lk Müracaat Yeri : İlçe Müdürlüğü                          İkinci Müracaat Yeri : Araklı Kaymakamlığı

İsim                   : Dursun Ali AYAZOĞLU                     İsim                : Kürşad KARACA

Unvan                : İlçe Müdürü                                      Unvan             : Araklı Kaymakamı

Adres : Yolgören Mah. Muhtar Ahmet Cad.  No:40         Adres             : Araklı Kaymakamlığı




