
KİRALIK ARAÇ İLE SEYAHAT 

1 Üst yazı 
Takım sporlarında okul müdürü tarafından yazacaktır, Bireysel branşlarda kafile 
başkanı tarafından yazacaktır. Üst yazısında Kiralık araç ile gideceği belirtilecektir. 

2 
Ek – 4 (18 yaş üstü) 

Tüm sporcular için doldurulacaktır. Kafile başkanı ve çalıştırıcılarda dolduracaktır. 
Ek – 5 (18 yaş altı) 

3 Esame 
Spor bilgi sisteminde Müsabakaya gidilecek ilin faaliyet bülteninden çıkarılacaktır 
(Grup, Yarı final, Final). 

4 Sürücü Kimlik ve Ehliyet fotokopisi 

5 Sürücü SRC kartı (Yeterlilik) 

6 Araç ruhsat fotokopisi 

7 Araç zorunlu mali sigorta policesi 

8 Araç zorunlu ferdi kaza sigortası 

9 Taşıt kartı 

10 Araç muayene raporu fotokopisi 

11 Firma yetki belgesi 

12 Sürücü psikoteknik değerlendirme raporu 

13 Sürücü adli sicil belgesi 

14 İl müdürlüğümüz tarafından evrakların teslim edilmesi sonrası yazılan kafile olur yazısı 

 NOT: Araçlar tescil tarihi itibariyle en fazla 10 yaşında olmalıdır. 

 

RESMİ ARAÇ İLE SEYAHAT 

1 Üst yazı 
Takım sporlarında okul müdürü tarafından yazacaktır, Bireysel branşlarda kafile 
başkanı tarafından yazacaktır. Üst yazısında Resmi araç ile gideceği belirtilecektir. 

2 
Ek – 4 (18 yaş üstü) 

Tüm sporcular için doldurulacaktır. Kafile başkanı ve çalıştırıcılarda dolduracaktır. 
Ek – 5 (18 yaş altı) 

3 Esame 
Spor bilgi sisteminde Müsabakaya gidilecek ilin faaliyet bülteninden çıkarılacaktır  
(Grup, Yarı final, Final). 

4 Araç olur yazısı Şöför ve yakıt giderlerinin kafile tarafından karşılanacaktır ibaresi yazılacaktır. 

5 İl müdürlüğümüz tarafından evrakların teslim edilmesi sonrası yazılan kafile onay yazısı 

 

TOPLU TAŞIMA İLE SEYAHAT 

1 Üst yazı 
Takım sporlarında okul müdürü tarafından yazacaktır, Bireysel branşlarda 
kafile başkanı tarafından yazacaktır. Üst yazısında toplu taşıma ile gidileceği 
belirtilecektir. 

2 
Ek – 4 (18 yaş üstü) 

Tüm sporcular için doldurulacaktır. Kafile başkanı ve çalıştırıcılarda dolduracaktır. 
Ek – 5 (18 yaş altı) 

3 Esame 
Spor bilgi sisteminde Müsabakaya gidilecek ilin faaliyet bülteninden çıkarılacaktır 
(Grup, Yarı final, Final). 

4 İl müdürlüğümüz tarafından evrakların teslim edilmesi sonrası yazılan kafile onay yazısı 

5 
Toplu taşıma ile gidecek kafilelerin isme düzenlenmiş biletlerin fotokopisini il müdürlüğümüze onaya gelirken 
getirmeleri ve kafile listesinde belirtmeleri gerekmektedir. 

 


