
 

SPORCU  LİSANS’I ÇIKARMAK İÇİN GEREKLİ  BELGELER 

1. antalya.gsb.gov.tr  adresine girilecek, “Kurumsal “ başlığına tıklanacak “Bilgi formu“ link’ine 

tıklanacak ve  ( Sporcu tescil fişi ) tıklanıp indirilecek ve bilgisayarda  

doldurduktan sonra  2 adet printer çıktısı alınacak. Form doldurulurken  

Kulüp bölümüne : AİKİDO  SAKURA  DOJO  yazılacak, Branşı bölümüne : AİKİDO yazılacak.  

Öğrencinin bütün bilgileri eksiksiz doldurulacak. (Çıktısı alınan belgeler önce tarafımca imzalanıp,kaşelenecektir. 

2. “Aikido yapmasında sakınca yoktur “ şeklinde  Sağlık raporu alınacak 

3. 3 adet fotoğraf ( fotoğraflardan 2 tanesi çıktısı alınan dosyalara yapıştırılacaktır.) ( Biometrik büyük resim olmayacak ) 

4. Nüfus cüzdan fotokopisi 

5. Bilgisayarda doldurulacak formda “ e.mail / Cep telefonu ve kan grubu mutlaka belirtilmeli “ 
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