
 

 
TÜRKİYE 

RAGBİ FEDERASYONU 

 

 
                     KURSUN BRANŞI  : KORUMALI FUTBOL 

KURSUN KADEMESİ  : ADAY HAKEM KURSU   
KURSU KURSUN TARİHİ  : 13-14 OCAK 2018 
KURSUN DÜZENLENDİĞİ İL : ANKARA 

KURSA KATILMA FORMU 
T.C. KİMLİK NO  
ADI - SOYADI  
CİNSİYETİ  
DOĞUM YERİ VE TARİHİ  
BABA ADI  
ANA ADI  
EN SON MEZUN OLDUĞU 
OKUL 

 

MESLEĞİ  

EV ADRESİ 
 
TELEFON 

 

 GSM  
E-MAİL  

 

*Aşağıda belirtilen belgeler tarafımdan teslim edilmiştir. Söz konusu belgelerde Talimata uygun olmayan 
herhangi bir durumun olması veya eksik evrak bulunması halinde hiçbir hak talep etmeyeceğimi beyan 
ederim. 

 
 
 

Katılım şartları ve istenilen belgeler  

 
Kursiyerin Adı Soyadı 

İmzası 
/ 01 / 2018 

 -4 adet vesikalık fotoğraf (sakalsız ve kravatlı) 
 -Kurs Katılım formu (Kurs eğitim yöneticisi tarafında kursiyerlere verilecek olup form eksiksiz bir şekilde doldurulup 
imzalanacaktır  
 - Diploma sureti(Noter tasdikli veya kamu kurum ve kuruluşlarından aslı gibidir onaylı )(Onaysız diploma suretli 
kesinlikle federasyonumuz tarafından kabul edilmeyecektir.Öğrenci ise öğrenci belgesi (aslı)(Fotokopi ve faks olan öğrenci 
belgeleri federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
 -Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı) (Fotokopi ve faks olan cezasız belgeleri 
federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.  
 -Sağlık raporu  (Sağlık ocaklarından (aslı)(Fotokopi ve faks  olan sağlık raporları kesinlikle federasyonumuz tarafından 
kabul edilmeyecektir.) 
 -Savcılık iyi hal kağıdı(aslı) (Fotokopi ve faks olan savcılık belgeleri kesinlikle federasyonumuz tarafından kabul 
edilmeyecektir.) 
 -Nüfus cüzdanı sureti (T.C Vat. No ve resimli) 
 -Kursa katılacak adaylar isim soyisim ve il belirterek Ankara Garanti Bankası Küçükesat Şubesi :732-6297718 nolu 
IBAN No : TR85 0006 2000 7320 0006 2977 18 hesabına Beyzbol Hakem Kursu için 150,00 TL ücret yatıracaklardır. 
BESYO  mezunu olanlar  100,00 TL  yatıracaklardır. (Dekontunuzu kaybetmeyiniz ve evraklarınıza ekleyiniz)  

Yukarıda işaretlenen belgelerin tamamı kontrol edilmiş ve eksiksiz olarak alınmıştır. 
 

Kurs Yöneticisi 
                                                                                             

Türkiye Ragbi Federasyonu 
Gazi Mahallesi Bolat Sokak No:12 Yenimahalle  / ANKARA 

GSM: +90 541 391 43 82 - +90 541 391 43 86 Tel: 0312 309 86 46  Faks: +90 312 312 39 92 
Web: www.trf.gov.tr E-mail: info@trf.gov.tr - evrak@trf.gov.tr 


