
TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU 
4.KADEME KOŞULAR BAŞ ANTRENÖR KURSU 

UYGULAMA EĞİTİM DUYURUSU 

 

 
 

• Kurs Yeri: ANKARA 

 

•  Kurs Eğitim Tarihi 22 – 28 Ekim 2021 
 

22-28 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan kursun, 

22-24 Ekim 2021 tarihleri arası uzaktan eğitim ile (Tüm Antrenörler Katılacaktır) 

25-28 Ekim 2021 tarihleri arası yüz yüze eğitim ile gerçekleşecektir. (Tüm Antrenörler Katılacaktır) 

 

• Zoom uygulaması üzerinden yapılacak olan uzaktan eğitim derslerinin yazılı sınavı yüz 

yüze yapılacaktır. 

• Yüz yüze eğitim Ali Naili Moran Atletizm Sahası’nda (Anafartalar, Kazım Karabekir Cd. 

No:12, 06050 Altındağ/Ankara ) yapılacaktır. 

 
• Eğitim içerisinde yer alan her dersin sonunda sınav komisyonu gözetiminde kişiler 

uygulama sınavına katılacaklardır. (Tüm Antrenörler Katılacaktır) 

 

Her dersin sonunda gerçekleşen uygulama sınavına katılmayan kursiyerlerin kurs ile ilişiği 
kesilecektir. 

 
 Başvuru Başlangıç Tarihi: 

04 Ekim 2021 

 
•  Son Başvuru Tarihi: 

17 Ekim 2021 – Saat: 23.59 

 

SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİNE KADAR ÖDEME YAPILMASI GEREKMEKTEDİR 
AKSİ HALDE BAŞVURULAR GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. 

 
•  Katılımcı Listesinin İlanı: 

18 Ekim 2021 – 17.00 ( http://www.taf.org.tr/ ) 
 

•  Katılımcı Sayısı: 

25 Kişi 
 

 

 

 

 Kontenjanın dolmaması durumunda kurs iptal edilecektir. 

http://www.taf.org.tr/
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• Covid-19 salgını nedeniyle Uygulama eğitimi içerisinde yer alan derslerin bir bölümü 
Uzaktan Eğitim ile gerçekleşecektir. 

Zoom Uygulaması üzerinden gerçekleşecek olan Uzaktan Eğitim hakkında detaylı 

bilgi katılmaya hak kazanan kişilere ait liste yayımlandığında, Spor Bilgi Sistemine 

kayıtlı e-posta adreslerine bilgilendirme metni olarak gönderilecektir. Lütfen Spor 

Bilgi Sistemine kayıtlı E-posta adresinizin spam ve gereksiz posta kutularını kontrol 

etmeyi unutmayın. 

 
• Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kurs sırasında uyulması gereken kurallar ve 

önlemler belirlenmiştir. 

 
• Bu kapsamda salgın nedeniyle dersler açık sahada yapılacak olup, iklim 

şartlarına uygun kıyafetler tercih etmeniz önerilmektedir. 

 
• Kurs boyunca maske takmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak mecburidir. 

• Saha girişinde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod kontrolü yapılacaktır. 
HES kodunun son geçerlilik tarihi kursun bitiş tarihinden en az 7 gün sonrası olmalıdır. 

Geçerli bir HES kodu bulunmayan kursiyerlerin kursa katılımı kabul edilmeyecektir. 
 

• Kontenjan sayısı pandemi sebebi ile 25 kişiyle sınırlandırılmıştır. Spor Bilgi Sistemi 
üzerinden başvurularını gerçekleştirdikten sonra son başvuru günü ve saatine kadar 
ödeme yapmayan kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

 

• Başvuru sayısı fazla olduğu durumlarda Atletizm Federasyonu Antrenör 

Eğitimi Talimatında belirtilen şartları taşıyan kursiyerlere öncelik verilecektir. 
(7. Madde'nin 3. fıkrası) 

 
• Kontenjanın dolmaması halinde ileriki tarihlerde uygulama eğitimi kursları 

açılmaya devam edecek olup resmi internet sayfamızda duyurusu yapılacaktır. 

 
• Liste Türkiye Atletizm Federasyonu Resmi İnternet Sayfasında Yayınlanacaktır. 

Listede İsmi Bulunmayan Kişiler Kursa Katılamayacaklardır. 

 
• Herhangi bir engel durumu olan katılımcıların Sağlık Raporlarını uzaktan@taf.org.tr 

adresine ibraz etmeleri ve Hukuk Kurulundan çıkan karar neticesinde kursa başlamaları 

veya ilgili engelli spor federasyonu üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri 

gerekmektedir. 

 

• Adli Sicil Kaydı bulunan kursiyerlerin Resmi Kurumlara verilmek üzere e-Devlet Kapısı 
üzerinden aldıkları Arşiv Kaydının uzaktan@taf.org.tr adresine göndermeleri gerekmekte 

olup, Hukuk Kurulu kararıyla kursa katılım durumları netlikkazanacaktır. 

mailto:uzaktan@taf.org.tr
mailto:uzaktan@taf.org.tr


TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU 
4.KADEME KOŞULAR BAŞ ANTRENÖR KURSU 

UYGULAMA EĞİTİM DUYURUSU 

 

 

 

 

•  Başvuru Şekli 

 

• Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör Temel Eğitimi Sınavında başarılı olup, 3. Kademe 

Antrenör belgesine sahip olan, belge tarihi üzerinden en az 2 yıl geçen ve bu süre içerisinde 

en az 2 adet spor bilgi sistemine tanımlı gelişim seminer belgesine sahip olan adaylar 

Uygulama Eğitimine başvuru yapma hakkına sahiptir. 

 

• Kursa katılmak isteyen kursiyerlerin başvurularını ve ödemelerini en geç son ödeme 

tarihi ve saatine kadar “Spor Bilgi Sistemi (E-devlet)” üzerinden yapmaları 

gerekmektedir. (E-Devlet) Spor Bilgi Sistemi Üzerinden Başvuru Şekli: E-Devlet 

Giriş/Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistemi/ Uygulamaya Git/Spor 

Elemanı/Antrenör/Kurs/Kişisel bilgiler kısımlarını doldurarak başvurunuzu yapmanız 

gerekmektedir. Kayıt sırasında girmiş olduğunuz E-posta adreslerinizin doğru olduğundan 

emin olunuz. Kursa katılma hakkı kazandığınızda tüm bilgilendirme metinleri E-posta 

adresiniz üzerinden gerçekleşecektir. Ödeme ile ilgili referans numarası belirtmiş olduğunuz 

E-posta adresinize gönderilecektir. Gelen referans numarasını kontrol ederken gereksiz ya da 

spam klasörlerinizi de kontrol etmeniz ricaolunur. 

 

• Kurs için başvuru evrakları E-devlet kapısı, Spor Bilgi Sistemi üzerinden 

yüklenecektir. Ayrıca Federasyona fiziki olarak göndermenize gerek yoktur. 

 
•  Ödeme Bilgisi: 

 

• Temel Eğitimden Başarılı Olup 4. Kademe Uygulama Eğitimi Kursuna Katılacaklar İçin 
Kurs Ücreti 1.500,00 TL 

 

 
• Ödemelerinizi son başvuru tarihi ve saatine kadar başvuru sırasında E-posta adresinize 

gönderilen referans numarası geldikten sonra ve TCKN ile Türk Ekonomi Bankasına 

(TEB) yapmanız gerekmektedir. 

 

 
Ödeme Yöntemleri ile ilgili bilgiler haber sayfasında yer almaktadır. Lütfen İnceleyin. 

       IBAN numarasına yatırılan ödemeler KABUL EDİLMEYECEKTİR 


