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1. KADEME YARDIMCI YÜZME ANTRENÖRÜ YETİŞTİRME KURSU 20-29 NİSAN 
2018 tar�hler� arasında EDİRNE �l�nde yapılacaktır.

Kursa başvuracak adaylar mayo, havlu, terl�k, bone vb. malzemeler� �le 20 NİSAN 2018 CUMA günü 
saat 08.30 da Fat�h Sultan Mehmet Kapalı Yüzme Havuzu'nda hazır bulunacaklardır. Kursa kabul ed�lecek 
adayların seç�m� saat 08.30 da başlayacaktır.  4 tekn�ğ�n 100 m karışık yüzerek göster�lmes� kuralına göre 
yapılacaktır. Seçme sırasında adaylara her yüzme tekn�ğ�nden, çıkış ve dönüşlerden 0 �le 5 puan arasında puan 
ver�lecekt�r. Bu puanlamada b�r adayın alab�leceğ� en yüksek puan 30, en düşük puan 0' dır. Seçme sonucunda 
adaylar en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru sıralanacak ve 18 puanın altında alan adaylar kursa 
kabul ed�lmeyecekt�r. Adayların puanları arasında eş�tl�k olması durumunda adayın, eğ�t�m düzey�, sporcu 
geçm�ş�... g�b� n�tel�kler� seç�m kr�ter� olarak d�kkate alınacaktır. Kursa kabul ed�lecek adayların l�stes� aynı gün 
seçme b�t�m�nde yayımlanacak ve derslere saat 13.30'da başlanacaktır. Kurs sırasında havuz �ç� uygulamalar 
yapılacağından, adayların bu uygulamayı kaldıracak düzeyde antrenmanlı olmaları gerekmekted�r. 

Seç�lme hakkını elde eden aday sayısının 20' n�n altında olması durumunda kurs �ptal ed�lecekt�r. 
Kursa katılacaklarda aranan şartlar ve �stenen belgeler ekte düzenlenm�şt�r. Kursa kabul ed�len adaylar, 

�lg�l� belgeler� aynı gün �lk toplantıda ( 13.30'da )kurs yönet�c�s�ne şeffaf poşet dosya �çer�s�nde EKSİKSİZ 
ataçlı b�r şek�lde tesl�m edeceklerd�r.

      -     Kurs ön kayıt başvurusu 11-18 N�san 2018 tar�hler� arasında gerçekleşecekt�r.

- Başvurular bel�rt�len tar�hler arasında E-DEVLET'ten (  ) yapılacaktır. Spor B�lg� S�stem�
Başvuru süres�n�nden sonra yapılacak başvurular kabul ed�lemeyecekt�r.

- Adaylar E_DEVLET üzer�nden yaptıkları başvurunun sonunda ver�len  ''REFERANS KODU''
�le Garant� Bankasına ödeme yapacaklardır. Bu REFERASANS KODU �le yapılmayan ödemeler 
s�stemde görünmeyeceğ� �ç�n adayların önemle d�kkat etmes� gerekmekted�r.

- Kurs seçmeler�nde başarılı olamayan adayların ücretler� hesaplarına �ade ed�lecekt�r.

- Yüzme branşında m�ll� sporcu olduğunu belgelem�ş antrenör adayları seçmeden muaf 
tutulacaktır. (20 N�san 2018 saat 08.30'da m�ll�l�k belgeler�n� tesl�m etmeler� gerekmekted�r.)

- Sınav sonucuna �t�razlar, kazanan l�stes� açıklandıktan sonra k� 30 dak�ka �ç�nde kabul ed�lecekt�r. 
Daha sonra yapılacak �t�razlar d�kkate alınmayacaktır.

- Kursa katılımı kes�nleşen adaylar s�stemden yaptıkları başvuru har�c�nde evraklarının b�rer 
örnekler�n� kursun �lk günü tesl�m etmeler� gerekmekted�r.
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- Fat�h Sultan Mehmet Kapalı Yüzme Havuzu

1.Murat Mh., Huzurev� Cd., 22030 Merkez/Ed�rne

- Ed�rne Gençl�k H�zmetler� Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
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EKLER
1) Katılım Şartları
2) İsten�len Belgeler



 

a)En az Lise ve dengi okuldan mezun olmak,(bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı 
aranmaz)onaylı millilik belgesini ibra etmek zorunludur.

b) 18 yaşını doldurmuş olmak, 

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül olmamak.

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis; 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin 
şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak 
kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak 
suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

e) Sporla ilgili her türlü disiplin ve ceza düzenlemeleri ve Federasyon Disiplin Talimatı kapsamında son üç 
yıl içinde bir defada 6 ay ve daha fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak, 

f) Kurslara başvurunun fazla olması halinde ilgili spor dalında milli olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve 
spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, 
yabancı dil bildiğini belgelemek veya en az 5 yıl lisanslı yüzücü olmak katılım için öncelik sebebidir

a) 4 adet ves�kalık Fotoğraf (4,5x6 cm, or�j�nal fotoğraf, ön cepheden çek�m) renkl� çoğaltma fotoğraflar ve 
küçük ebattak� fotoğraflar kabul ed�lmeyecekt�r. 4 fotoğrafında aynı olması gerekmekted�r. 

b) D�ploma veya mezun�yet belges�n�n tasd�kl� suret� – Spor Genel Müdürlüğü �lg�l� b�r�mler -Gençl�k 
H�zmetler� ve Spor İl Müdürlükler�, çalıştığı resm� kurumlar veya noterce tasd�k  ed�lecekt�r). 
Ün�vers�te öğrenc�ler� �ç�n ÖĞRENCİ BELGESİ.(aslı).

c) Savcılık �y� hal kâğıdı (ıslak �mzalı) e-devlet çıktıları kabul ed�lmeyecekt�r. RESMİ KURUMA 
VERİLMEK ÜZERE ALINACAKTIR.

d) Sağlık raporu (a�le hek�m�nden - devlet hastanes�nden- özel kl�n�kten) - (aslı)
e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına da�r yazı (ıslak �mzalı)
f) Nüfus cüzdanı fotokop�s�
g) İkametgâh Belges� (aslı)
h) Kurs ücret dekontunun b�r örneğ� 

 
- Kurs konusunda her türlü karar alma ve değişikliğe gitme yetkisi Türkiye Yüzme Federasyonu'na 

aittir ve kurs Türkiye Yüzme Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatı'na göre yürütülecektir.    

KATILIMCILARDA ARANILAN ŞARTLAR

YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
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