2. KADEME (D) ANTRENÖR KURSU
2. Kademe (D) Antrenör Kursu Katılım Şartları
1) 1. kademe (E kategorisi) antrenör belgesine sahip olmak.
2) 1. Kademe (E Kategorisi) antrenör belgesine sahip olduktan ve en az iki (2) yılını doldurduktan
sonra en az iki (2) antrenör gelişim seminerine katılmış ve en az iki (2) sezon vize işlemi yaptırmış
olmak.

KURS KATILIMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER


Lise mezuniyet veya üniversite öğrenci/mezuniyet belgesinin sureti (QR Kodlu E-Devlet)



Sporda cezası olmadığına dair resmi yazı (QR Kodlu E-Devlet)



Antrenörlük yapmasında sakınca olmadığına dair sağlık raporu



Adli sicil kaydı (QR Kodlu E-Devlet)



Nüfus kayıt örneği (QR Kodlu E-Devlet)



Katılımcı bilgi formu (Resmi sitede ilgili kurs başlığı altındaki form eksiksiz doldurup eklenmelidir)



3 adet vesikalık fotoğraf (Kursa katılımda kurs yöneticisine teslim edilecek)



Kurs katılım ücreti: 500 TL. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra katılımcının e-posta adresine
gönderilecek olan referans numarasına, «TC kimlik numaranızla» sadece Garanti Bankası
şube veya Garanti Bankası internet bankacılığı ile kurs ücretinizi yatırmayı unutmayınız.
Yatırılan kurs ücreti e-devlet sistemine otomatik olarak düşecektir. Ödeme durumunuzun kontrolünü
anında «kurs başvurularım» bölümünden kontrol edebilirsiniz.

Kontenjan Sayısı: 50.
KURSA KAYIT
Kursa katılım şartlarını yerine getiren kursiyerler, kurs katılımı için istenilen belgeler ile birlikte, kurs
başlangıç tarihinden en geç on beş (15) gün önce e-devlet üzerinden başvurularını tamamlamaları
gerekmektedir. Tüm evraklar sisteme taratılıp yüklenecek olup (PDF formatında), herhangi bir evrak
federasyona iletilmeyecektir. İşlemler sadece bilgisayar üzerinden yapılabilmektedir. Telefon veya tablet
üzerinden işlemlerinizi tamamlanamamaktadır.
Kurs başvuruları on (10) gün önce sona erdiğinden, yüklediğiniz evraklarda yaşanabilecek yanlışlıklara
karşın kayıt işlemlerini önceden tamamlamanız gerekmektedir. Belgelerinde eksiklik bulunmayan ve kursa
katılım hakkı kazanan kursiyerler, durumlarını yine e-devlet üzerinde yer alan «kurs başvurularım»
bölümünden görebileceklerdir. Sistem üzerinden onay verilmeyen kişiler kursa katılamayacaklardır. Kursa
müracat eden kursiyerlerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için «kurs başvurularım» bölümünde
onaylarını görmeden ulaşım, konaklama vb. işlemlerde bulunmamaları önemle hatırlatılır.
E-devlet üzerinden kayıt işlemi tamamlandıktan sonra katılımcının mail adresine gönderilecek olan referans
numarasına, “TC kimlik numaranızla” Garanti Bankası şube veya Garanti Bankası internet bankacılığı
ile kurs ücretinizi yatırmayı unutmayınız. 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.

Başvurunun tamamlanabilmesi için bedelin ön kayıt tarihleri içerisinde yatırılması gerekmektedir. Aksi
takdirde kurs başvurunuza e- devlet üzerinden onay verilmeyip başvurunuz kabul edilmeyecektir. SGM
bünyesinde kadrolu/sözleşmeli basketbol antrenörü olan katılımcılar; başvurularını yaptıktan sonra, “ön
kayıt tarihleri içerisinde” kurumlarından alacakları resmi görev yazısını tarafımıza mail yoluyla gönderdikleri
takdirde onayları verilecektir.
Referans numarasıyla banka/internet bankacılığı aracılığıyla yapılacak ödeme için kurum kodu
“3610” olup ödeme görseli aşağıdaki gibidir.

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

