
 

  

3. KADEME (C) UYGULAMA EĞİTİMİ 

BİLGİLENDİRME METNİ 

 

Katılım Şartları 
- 3. Kademe (C) "Temel Eğitimi" ni başarıyla tamamlamak veya muaf olmak. 
- 2. Kademe (D) antrenör belgesine sahip olduktan sonra, belge tarihi itibariyle en az iki (2) 
yılını doldurarak, en az iki (2) antrenör gelişim seminerine katılarak, başarıyla tamamlamak. 
 

Kayıt İşlemleri 
1- Başvuru Zamanı ve Gerekli Evrak: Eğitimlere kayıt tarihleri içerisinde başvuru 

yapılabilmektedir. Başvuru yapmak için resmi sitemiz ziyaret edilmelidir. İşlemler sadece 
bilgisayar üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru esnasında sisteme sadece excell 
formatlı “Katılımcı Bilgi Formu” yüklenmelidir. Form’a resmi sitemizdeki ilgili kurs 
başlığı altından ulaşılabilmektedir. 

 
2- Kontenjan ve Başvuru Ön Kontrol: Kursiyer kontenjan sayısı 25, teknik-taktik 

bütünleme başvuru sayısı 10, diğer derslere ait bütünleme başvuru sayısı ise sınırsızdır. 
Kursiyer başvuru kontrolleri yapılarak, eksik evrak ile başvuru yapan kursiyerlere başvuru 
durumlarıyla ilgili bilgi maili gönderilir. Uygulama eğitimlerinde “başvuru güncelle” bölümü 
aktif olarak yer alacaktır. Başvuruda güncelleme yapmak için “başvuru iptal” yapılmaması 
önemle hatırlatılır. Başvurunun iptal edilmesi, kontenjana dahil olunamaması durumuna 
sebep olmaktadır. 

 
3- Ödeme zamanlaması: Başvurusu uygun bulunanlara başvuru sıra esasına göre TBF 

tarafından referans kodu gönderim işlemleri tamamlanır. Kurs kayıtları sona ermeden 2 
gün önce bu işlem gerçekleştirilecek olup, başvuru sahiplerinin egitim@tbf.org.tr uzantılı 
adresimizden gönderilecek mailleri takip etmeleri yeterlidir. Bu mail sonrasında aşağıda 
yer alan ödeme yöntemi ile ödeme işlemi tamamlanmalıdır. Ödeme işlemi sonrasında 
başvuru onaylanarak Federasyon tarafından onaylanacaktır. 

 
4- Yedek Katılımcılar: Kurs kayıt süresi sona erdiğinde evrak eksiği bulunanlar ve/veya 

ödeme işlemini tamamlamayanların başvuruları otomatik olarak iptal edilir ve başvuru 
sıra (zaman) esasına göre eksiksiz başvurular asil listeye dahil edilerek referans kodu 
gönderim işlemi yapılacaktır. Bu durum olasılığına istinaden, başvuru sahiplerinin kayıt 
bitiş gün ve saatinde tarafımızca yapılacak telefon ve/veya mail bilgilendirmelerini 
beklemeleri önerilmektedir. Yedek listede yer alıp, asil listeye dahil olamayan başvuru 
sahiplerinin, bir sonraki veya kendileri için uygun olan eğitime tekrar başvuru yapmaları 
gerekmektedir. Yedek listede yer almak, bir sonraki eğitimde asil listeye dahil olunacağı 
anlamına gelmemektedir. Eğitimlerimiz yıl boyunca devam etmektedir. 

 
5- Başvuru Onay Kontrolü: Başvuru durumları «kurs başvurularım» bölümünden kontrol 

edilebilmektedir. Başvurularına onay verilmeyen kişiler eğitime katılamayacaklardır. 
Eğitime başvuranların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için «kurs başvurularım» 
bölümünde onaylarını görmeden ulaşım, konaklama vb. işlemlerde bulunmamaları 
önemle hatırlatılır. 

 
Ödeme İşlemleri 
Ödeme işlemlerinin kurs kayıt bitiş tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. E-devlet 
üzerinden kayıt işlemi tamamlandıktan sonra katılımcının mail adresine gönderilecek olan 
referans numarasına, “TC kimlik numarasıyla” Garanti Bankası şube veya Garanti 
Bankası internet bankacılığı ile kurs ücretinizi yatırmayı unutmayınız. Kurs bedeli 
hesap numarası veya IBAN numarasına yatırılmayacaktır. Yatırılan eğitim ücreti e-devlet 
sistemine otomatik olarak “ödendi” olarak düşecektir. Ödeme durumunuzun kontrolünü 
anında «kurs başvurularım» bölümünden, onay durumunuzu da yine aynı bölümden 
ilerleyen saatlerde kontrol edebilirsiniz. Referans numarasına ihtiyaç olmamakla birlikte, 
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referans no’yu herhangi bir sebeple mail alamayan başvuru sahipleri “kurs başvurularım” 
bölümünden bu bilgiye ulaşabilmektedir. 
 
3. Kademe Uygulama Eğitimi Ücreti: 660 TL        Kurumsal Tahsilat Kodu: 3610 
“TC kimlik numarasıyla” Garanti Bankası şube veya Garanti Bankası internet 
bankacılığı ile yapılacak ödeme için görsel; 

 

 
İletişim ve Diğer Bilgiler 
Tüm süreçle ilgili bilgilendirmelerin yapılacağı ve sizlerle iletişimde bulunacak olan Eğitim 
Kurulu resmi mail adresi egitim@tbf.org.tr uzantılı adrestir. Bu adresten yapılan tüm 
bilgilendirmelerin dikkate alınması gerekmektedir. 
 
Uygulama Eğitimi için başvurusu onaylanan katılımcılara, yukarıdaki mail adresi üzerinden, 
başvurularının onaylandığına dair mail gönderimi yapılacaktır. Uygulama eğitimi ile ilgili 
izlenecek süreç, kovid önlemleri ve diğer gerekli tüm bilgiler bu mail yoluyla paylaşılacaktır. 
Buna ek olarak, başvurusu onaylanan katılımcılar ile iletişimin daha verimli olması adına 
“whatsapp” grubu kurulacaktır. 
 
Uzaktan eğitim başlangıç gününden bir (1) gün önce Eğitim Kurulu tarafından “zoom” toplantı 
uygulaması aracılığıyla katılımcılarla toplantı düzenlenecektir. Toplantı içeriği ve eğitim ders 
programı belirlendiğinde resmi sitemizdeki ilgili eğitim başlığı altında ilan edilecektir. 
 
Uygulama Eğitimi 
1- Eğitim Yöntemi ve PCR Testi: Dünya genelinde yaşanan Kovid-19 pandemi sürecinin 

sebep olduğu sağlık ve ekonomik sorunlar göz önünde bulundurularak, Uygulama 
Eğitimi’nin 3 dersinin “TBF Akademi” üzerinden uzaktan eğitim (online) metoduyla 
düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu derslere ait yazılı sınavların ve Uygulama Eğitimi 
kapsamındaki “Teknik Taktik” dersinin ise yüzyüze yapılması kararlaştırılmıştır. 
Uygulama Eğitimi’ne katılacak adayların, yazılı sınavlar için salona gelecekleri günden en 
fazla 48 saat önce yaptırılmış Kovid-19 PCR test sonucunu egitim@tbf.org.tr uzantılı mail 
adresine göndermeleri zorunludur. Yapılan test sonucu pozitif çıkanlar ile belirlenen süre 
içerisinde test sonucu paylaşmayanların başvuruları iptal edilerek eğitim ücreti iadesi 
yapılacaktır. 

 
2- Eğitimin İlk 3 Günü (TBF Akademi Online): Uygulama Eğitimi kapsamındaki Teknik 

Taktik dersi dışında kalan dersler, üç (3) gün süreyle “TBF Akademi” üzerinden 
uzaktan eğitim (online) metodu ile katılımcıların erişimine sunulacaktır. Başvurusu 
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onaylanan katılımcılara TBF Akademi üzerinden eğitimleri nasıl takip edeceklerine dair 
bilgi paylaşımında bulunulacaktır.  

 
3- Eğitimin 4. Günü (Yüzyüze sınavlar): İlk 3 gün boyunca izlenen derslerin yazılı 

sınavları sınıf ortamında sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenecektir. 
 

4- Teknik-Taktik: Yazılı sınavların ertesi günü toplam dört (4) gün süreyle, yani eğitimin 5-
6-7 ve 8. günleri “Teknik Taktik” dersine yüz yüze eğitim metodu ile salonda devam 
edilecektir. Derslerin sonunda yine yazılı sınav sınıf ortamında sosyal mesafeye uygun 
olarak düzenlenecektir. Teknik Taktik yazılı sınavının ertesi günü, katılımcıların alfabetik 
sıra esası ile sahada uygulama sınavına tabi tutulmasıyla eğitim sona erecektir. 

 
5- Notlandırma ve Devamsızlık: Tüm derslerden geçme notu Bakanlık tarafından 

yayımlanan Antrenör Talimat’ına istinaden yetmiş (70) olarak belirlenmiştir. Tüm 
derslerden başarısız not alan katılımcıların kurs başarı durumu “başarısız” olarak 
değerlendirilir ve bütünleme hakkı bulunmaz. Bu kişilerin eğitimlere tekrar başvuru 
yapmaları gerekmektedir. Antrenör Talimatı’na göre devamsızlık süresi, her ne sebeple 
olursa olsun toplam ders saatinin yüzde onunu geçemez. Bu sürenin üzerinde 
devamsızlık yapanların uygulama eğitimiyle ilişikleri kesilir. Uygulama eğitimi derslerine 
ve müfredatına resmi sitemizden ulaşabilirsiniz. 

 
Teknik Taktik Uygulama Sınavı 
Teknik taktik dersine ait “sahada uygulama” sınavı, antrenör adaylarının demo takımları 
aracılığıyla sahada gerçekleştirecekleri uygulamalı antrenman performanslarının dikkate 
alınarak notlandırılmasıyla düzenlenmektedir. “Sahada uygulama” sınavının; 
kursiyer antrenörün bilgi seviyesini ve antrenörlük yeteneklerini daha detaylı değerlendirmek 
amacıyla, bu sınavda verilen puanın, geçer nota etki oranı %70, yazılı sınav notunun geçer 
nota etki oranı ise %30 olarak uygulanmaktadır. 

 
Sınav Sonuçları ve Antrenör Belgesi İşlemleri 
Sınav sonuçları, Uygulama Eğitimi sona erdikten sonra 7-10 gün içerisinde resmi sitemizde 
ilan edilmektedir. Uygulama Eğitim kapsamındaki tüm dersleri başarıyla tamamlayan 
katılımcıların antrenör belgesi QR kodlu olarak düzenlenerek “Spor Bilgi Sistemi” ne yüklenir. 
Bakanlık tarafından yayımlanan Antrenör Talimatı’na istinaden belgeler sadece dijital olarak 
düzenlenmektedir. 
 
Bütünleme Başvuru İşlemleri 
Uygulama Eğitimi kapsamındaki derslerden 1 ve/veya daha üzeri sayıda bütünlemeye kalan 

katılımcılar, kayıt tarihleri açık olan uygulama eğitimine, resmi sitemizde yer alan bütünleme 

başvuru formu ile başvuru yapabilir. Bütünleme formunun, formdaki uyarılara göre 

doldurularak egitim@tbf.org.tr uzantılı mail adresine dekont ile birlikte gönderilmesi yeterlidir. 

Başvuru tarihinden önce gönderilen mailler işleme alınmayacaktır. 
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