BAŞVURU FORMU
T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına
"Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereği yapılan Sözleşmeli Personel alımı
sınavında başarılı oldum. Sözleşme yapılmasına esas belgelerim ilişikte sunulmuştur.
Görevimi devamlı olarak yapmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık problemim ve seyahate, sahada çalışmaya engel bir durumum olmadığını, sözleşme
yapılmasına engel adli sicil ve arşiv kaydımın bulunmadığını, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon
disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almadığımı, Spor Genel Müdürlüğü
Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak başvurduğumu, Kurumunuzca yayımlanan duyurunun tamamını
okuduğumu ve bu formda yer alan bilgileri gerçeğe uygun olarak doldurduğumu, meri mevzuatlarda yer alan şartları taşıdığımı, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğumun
tespiti halinde sınav sonuçlarımın geçersiz sayılmasını, tarafımca sözleşme imzalanmamasını, sözleşme imzalanmış veya göreve başlamış olsam dahi sözleşmemin
feshedilmesini, hakkımda idarenin her türlü yasal yollara başvurmasını, hakkımda Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağını, bir bedel ödenmiş ise bu
bedelin tazmin edileceğini biliyor, ayrıca 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında idareye vermiş olduğum belgelerin ilgili birimlerle
paylaşılmasını ve tüm sorumluluğumu kabul ediyorum.
Gereğini arz ederim. ...…/...…/2018
Kimlik ve İletişim Bilgileri
T.C.Kimlik No
Adı Soyadı
İkametgah Adresi
Ulaşılabilecek İkinci Telefon

Cep ve Ev Telefonu
E-Posta Adresi
Adli Sicil Bilgileri
Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Durumu

Var

Yok

Askerlik Durum Bilgileri
Yaptı
Askerlik Hizmet Durumu (Erkek adaylar için)

Muaf

Tecilli

Askerde

Muhtemel Terhis Tarihi
……/……/………

Askerde Olanlar İçin
Sağlık Durumu

Görevimi Devamlı Olarak Yapmaya Engel Olabilecek
Herhangi Bir Sağlık Durumu
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına
göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam
bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle cezası olup
olmadığı

Var

Yok

Varsa Açıklaması:
Ceza Durumu
Var

Yok

Varsa Açıklaması ve
tarihleri:

İmza

:

Adı SOYADI :

İSTENEN BELGELER:
1 ) Kimlik fotokopisi
2 ) Güvenlik Soruşturması Formu (2 Nüsha, Daktilo ya da Bilgisayar ile doldurulacaktır)
3 ) 2016 KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM Sisteminden alınmış doğrulma kodlu)
4 ) Yükseköğrenim diploması veya öğrenimini yurt dışında tamamlamış olanlar için denklik belgesi, (Aslını müracaatı esnasında beyan etmek kaydıyla sureti veya
noter onaylı sureti)
5 ) Sağlık raporu
6 ) Altı adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
7 ) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik
suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almadığına dair belge,
8 ) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet Sisteminden alınmış)
9 ) Varsa Yüksek Lisans veya Doktora Belgesi
10) Hizmet tanımlarında öngörülen nitelikleri belirleyen aşağıdaki belgeler
- Antrenörler için başvuru yapmış olduğu pozisyonla ilgili en az 2. Kademe antrenörlük belgesi,
- Spor Psikoloğu-Spor Fizyoterapisti-Spor Beslenmecisi pozisyonları için yurt içi veya yurt dışında yüksek lisans, kurs ve araştırma çalışması vb. belgeler.
- Spor Masörü pozisyonu için Spor Masörlüğü Belgesi ve faal olarak 1 yıl spor masörlüğü yaptığına dair belgeler.

