1. KADEME (E) ANTRENÖR KURSU
KURS KATILIMI İÇİN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER


18 yaşını doldurmuş olmak



Mezuniyet belgesi *



Sağlık raporu *



Adli Sicil Kaydı *



Sporda ceza alınmadığına dair resmi yazı *



Nüfus kayıt örneği *



3 adet vesikalık fotoğraf *



Temek ilk yardım sertifikası *

*Evraklar ile ilgili önemli hususlar aşağıda detaylandırılmıştır.

KURSA KAYIT


Mezuniyet belgesi: Lise mezuniyet veya üniversite öğrenci/mezuniyet belgesinin onaylı sureti
veya QR barkodlu e-devlet çıktısı 8. adımda sisteme yüklenmelidir.



Sağlık raporu: Son altı (6) ay içerisinde; aile hekimi, dahiliye, kardiyoloji veya spor hekimi ünvanlı
doktorlardan herhangi birinden alınacak “antrenörlük kursuna katılmasında veya spor yapmasında
sakınca olmadığına” dair sağlık raporu 8. adımda sisteme yüklenmelidir. Belgeyi yüklemenize

rağmen özet kısmında “yok” ibaresi yer alabilir. Dikkate almayınız. Mutlaka 8. adımda yükleyiniz.


Adli Sicil Kaydı: Son altı (6) ay içerisinde alınmış QR barkodlu e-devlet çıktısı indirilip 8. adımda
sisteme yüklenmelidir.



Sporda ceza alınmadığına dair resmi yazı: Spor bilgi sistemi->ceza bilgi formu bölümünden son
altı (6) ay içerisinde alınmış QR barkodlu e-devlet çıktısı indirilip 8. adımda sisteme yüklenmelidir.



Nüfus kayıt örneği: QR barkodlu e-devlet çıktısı indirilip 8. adımda sisteme yüklenmelidir.



Vesikalık fotoğraf: Teknik yeterlilik parkurunda başarılı olan adaylar 3 adet vesikalık fotoğrafı
kursa katılımda kurs yöneticisine teslim edecek.



Temek ilk yardım sertifikası: 1.Kademe (E Kategorisi) Antrenör kursuna katılım için, Sağlık
Bakanlığı veya bu Bakanlığın onay verdiği kurumlardan, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği
kurslardan, Sağlık Bakanlığı Eğitici eğitiminden geçen eğitmenler tarafından verildiğini belgelemek
koşuluyla,
-

Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık komutanlığı askeri hastaneleri tarafından düzenlenen kurslardan
ya da Türk Kızılay'ından alınan “Temel İlk Yardım Sertifikasına” sahip olmak.

Doktor, hemşire, laboratuvar ve görüntüleme teknisyenleri dışında sağlık teknisyeni olduğunu
belgeleyenler, Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinde ilk yardım
dersinden başarılı olduklarını belgeleyenler, Temel İlk Yardım Sertifikasından muaf tutulurlar.
Kursu başarıyla bitirenlere antrenör belgesi, Temel İlk Yardım Sertifikası’nın bulunması ve ibraz
etmesi halinde verilir. Yani ilgili belge kurs bitiminde de temin edilip Federasyon’a ulaştırılabilir.

Kursa katılım şartlarını yerine getiren kursiyerler, kurs katılımı için istenilen tüm belgeleri taratıp (PDF
formatında), ilan edilen kurs ön kayıt tarihleri içerisinde e-devlet üzerinden başvurularını
tamamlamaları gerekmektedir. Herhangi bir evrak federasyona gönderilmeyecektir. Kayıtlar sadece
bilgisayar üzerinden yapılabilmektedir. Kursiyerler başvurularını yaptıktan sonra, ilgili başvurusuna
«yeterlilik başvurularım» alanından ulaşıp «başvuru güncelle» bölümünden ilgili güncellemeleri
yapabilirler.
Belgelerinde eksiklik bulunmayan ve kursa katılım hakkı kazanan kursiyerler, kurs başlangıcından en
geç yedi (7) gün önce onay durumlarını yine e-devlet üzerinden görebilecekler. Ayrıca kurs başlangıç
tarihinden en geç yedi (7) gün once web sayfamızda (TBF->Eğitim Kurulu->Faaliyetler->1.Kademe
Antrenör Kursları) kursa ait teknik yeterlilik sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve kurs
sınav yeri ilan edilecektir. Sistem üzerinden onay verilmeyen kişiler kursa katılamayacaklardır. Kursa
müracat eden kursiyerlerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için katılımcı listesinde isimlerini
görmeden ulaşım, konaklama vb. işlemlerde bulunmamaları önemle hatırlatılır.
TEKNİK YETERLİLİK PARKUR SINAVI ve ÖDEME İŞLEMLERİ
Teknik Yeterlilik Sınavı, kursun ilk günü saat 08:30’da başlayacaktır. Sınav, parkurda istenen
basketbol tekniklerinin sıralı uygulanması esasına göre gerçekleştirilecektir. Değerlendirme; yirmi (20)
tekniğin uygulanması esasıyla, yüz (100) tam puan üzerinden notlandırılır. Sınavlarda başarı sıra
esnasına göre yüksek puandan düşük puana doğru başarı listesi oluşturulacaktır. Teknik yeterlilik
sınavından yetmiş (70) ve üzeri puan alan ilk elli (50) aday, kursa katılım sağlamaya hak kazanacaktır.
Aday, taban puanın altında not aldığı takdirde normal kontenjan sıralaması içerisinde kalsa bile kursa
kabul edilemez. Parkur şablonu ve videosuna web sayfamız üzerinden (TBF->Eğitim Kurulu>Faaliyetler->1.Kademe Antrenör Kursları) adımlarını takip ederek ulaşabilirsiniz.
Kurs ücretini, sadece teknik yeterlilik sınavından başarılı olan adaylar yatıracaklardır. Kurs ücreti 330
TL olup, bu ücreti sadece teknik yeterlilik sınavından başarılı olan adaylar yatıracaklardır. Teknik
Yeterlilik Parkur Sınavı sonuçları aynı gün web sayfamızda ilan edilecektir. Başarılı olan adayların
izlemesi gereken yol, sınav sonuç listesinde belirtilecektir. Sonuçlar ilan edildikten üç (3) saat
içerisinde başarılı olan katılımcıların mail adresine gönderilecek referans numarasına, “TC kimlik
numaranızla” Garanti Bankası şube veya Garanti Bankası internet bankacılığı ile kurs ücretini
sonuç listesinde belirtilecek olan saate kadar yatırmaları gerekmektedir. Kurs bedeli hesap
numarası veya IBAN numarasına yatırılmayacaktır. Yatırılan kurs ücreti e-devlet sistemine otomatik
olarak düşecektir. Ödeme durumunuzun kontrolünü anında «kurs başvurularım» bölümünden, onay
durumunuzu da yine aynı bölümden kontrol edebilirsiniz.
Referans numarasıyla banka/internet bankacılığı aracılığıyla yapılacak ödeme için kurum kodu
“3610” olup ödeme görseli aşağıdaki gibidir. Bu kurum kodunu banka çalışanı ile paylaşmanız
gerekmektedir.

TEMEL VE ÖZEL EĞİTİM DERSLERİNDEN MUAFİYET


Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar
veya başka bir spor dalında 1. Kademe antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs
tarihinden itibaren dört (4) yıl içerisinde açılan sadece 1. Kademe (E) antrenör kurslarında geçerli olmak
üzere başvuru yaptıkları takdirde, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.
(Sadece Oyun Kuralları, Özel Antrenman Bilgisi ve Teknik-Taktik derslerinden sorumlu olacaklardır.
Kursun ilk 7 günü katılım sağlanacak olan bu derslere katılım zorunluluğu olup; raporlu olsalar dahi,
devamsızlık hakkı bulunmamaktadır.) Halen öğrenci olanlar, temel eğitim programındaki dersleri alıp
başarılı olduklarını belgelemiş olsalar dahi bu derslerden ilgili talimat gereği muaf olamazlar.



Basketbol branşında federasyonumuzca açılan hakemlik kurslarına katılarak başarılı olan ve bunu
belgeleyen (hakem kimlik kartı veya il temsilcisinden resmi yazı) adaylar, antrenör kursunda “Oyun
Kuralları” dersinden muaf tutulurlar.



Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarının dışındaki üniversite
mezunları, temel eğitim programında yer alan yer alan dersleri öğrenim hayatları boyunca başarıyla
tamamladıklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, beş (5) yıl içinde temel eğitim
programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

Not: Resmi kurumlarda çalışan antrenörler, kursa katıldıklarına dair resmi yazı talep etmeleri durumunda,
kurs başlangıcından en geç 10 gün kala aşağıdaki adrese dilekçe göndermeleri gerekmektedir. Dilekçe
örneği resmi sitemizde mevcuttur. Dilekçe yanıtları kurs sona erdikten sonra ilgililere gönderilecektir. Kurs
öncesinde dilekçe göndermeyen adaylara resmi yazı verilmeyecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:2 (Gar karşısı) Ankara Spor Salonu Altındağ / ANKARA
E-posta: egitim@tbf.org.tr

