GERÇEK KİŞİLERDEN İSTENECEK BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Faaliyet gösterilecek her branş için yetkili Federasyon tarafından verilen Yeterlilik Belgesi
Tesisin adı ve adresi ile uygulanacak spor dallarını belirtir dilekçe,
Tesis işletmecisinin nüfus cüzdanı örneği,
Tesis sahibi veya vekâlet edecek olan tesis sorumlusunun açık adresi ile adli sicil kaydı,
Tesise vekalet edecek kişi olacak ise en az 1 yıllık mesul müdürlük sözleşmesi,
İkametgâh belgesi,
4 Adet vesikalık fotoğraf,
Faaliyette bulunulacak her spor dalının çalıştırıcısına ait antrenör, masör veya diğer eğiticilerle
yapılan bir yıllık sözleşmenin yetkili Federasyon veya İl Müdürlüğünden tasdikli sureti,
9. Tesisin, mimar onaylı 1/100 ölçekli vaziyet planı,
10. Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi,
11. İtfaiye raporu,
12. İllerde İl Sağlık Müdürlüğü, İlçelerde İlçe Sağlık Müdürlüğü raporu,
13. Esnaf Sicil Numarası ile İşyeri Sosyal Güvenlik Kurumu Sicil Numarasını gösterir belgeler,
14. Vergi levhası fotokopisi,
15. 2019 WADA Yasaklılar Listesinin salona asılması (50x70 ebatlarında açılır kapanır aluminyum
çerçeve içinde üyelerin rahat görebileceği yerlere asıldığı denetimlerde görülecektir.)
TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENECEK BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Faaliyet gösterilecek her branş için yetkili Federasyon tarafından verilen Yeterlilik Belgesi
Tesisin adı ve adresi ile uygulanacak spor dallarını belirtir dilekçe,
Tesis işletmecisinin nüfus cüzdanı örneği,
Tesis sahibi veya vekâlet edecek olan tesis sorumlusunun açık adresi ile adli sicil kaydı,
Tesise vekalet edecek kişi olacak ise en az 1 yıllık mesul müdürlük sözleşmesi,
İkametgâh belgesi,
4 Adet vesikalık fotoğraf,
Faaliyette bulunulacak her spor dalının çalıştırıcısına ait antrenör, masör veya diğer eğiticilerle
yapılan bir yıllık sözleşmenin yetkili Federasyon veya İl Müdürlüğünden tasdikli sureti,
9. Tesisin, mimar onaylı 1/100 ölçekli vaziyet planı,
10. Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi,
11. İtfaiye raporu,
12. İllerde İl Sağlık Müdürlüğü, İlçelerde İlçe Sağlık Müdürlüğü raporu,
13. Esnaf Sicil Numarası ile İşyeri Sosyal Güvenlik Kurumu Sicil Numarasını gösterir belgeler,
14. Vergi levhası fotokopisi,
15. 2019 WADA Yasaklılar Listesinin salona asılması (50x70 ebatlarında açılır kapanır aluminyum
çerçeve içinde üyelerin rahat görebileceği yerlere asıldığı denetimlerde görülecektir.)
16. Şirket ana sözleşmesi, dernek tüzüğü veya vakıf senedinin yayınlandığı gazetenin bir nüshası
ÖNEMLİ UYARILAR





Evraklar 4 Nüsha olarak düzenlenerek İl Müdürlüğüne teslim edilecektir.
Tesis sahibi tarafından tesiste görevli olanların isimleri, kimlik bilgileri, ikametgâhları, adresleri ve
fotoğraflarının yer aldığı tesis kayıt defteri tutulur. Tesise periyodik olarak devamlı şekilde çalışmak
için gelen her kişiye il müdürlüklerince hazırlanıp tasdik edilmiş sporcu kartı düzenlenir.
Tesislere beden eğitimi ve spor çalışması yapmak üzere gelecek her kişinin 7/12/2001 tarihli ve
24606 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde
belirtilen spora başlama ve asgari lisans çıkarma yaşlarını doldurmuş olması gerekir.

