3.KADEME KIDEMLİ YÜZME ANTRENÖRÜ YETİŞTİRME KURSU 11 ŞUBAT-20 ŞUBAT 2019
tarihleri arasında ANKARA ilinde yapılacaktır.
Kursa başvuracak adaylar tüm evrakları ile 11 ŞUBAT PAZARTESİ saat 08:30’da ÜMİTKÖY SPOR
KOMPLEKSİNDE hazır bulunacaklardır.
Adaylar ilgili belgeleri aynı gün ilk toplantıda kurs yöneticisine şeffaf poşet dosya içerisinde
EKSİKSİZ ataçlı bir şekilde teslim edeceklerdir ve evrak teslimi saat 09.00-09.30 arası gerçekleşecektir.
Adayların beyan kontrolleri yapılıp 11 ŞUBAT 2019 Pazartesi günü saat 15.30 da adaylara kursa
kabulleri ile ilgili geri bildirim yapılacaktır. Aynı gün kursa kabul edilen adaylar ile dersler başlayacaktır.
Kursa katılacaklarda aranan şartlar ve istenen belgeler ekte düzenlenmiştir.

ADAYLARIN DİKKATİNE ;
 Kurs ön kayıt başvurusu 25 Ocak – 10 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
 Başvurular belirtilen tarihler arasında E-DEVLET’ten ( Spor Bilgi Sistemi ) yapılacaktır. Başvuru
süresininden sonra yapılacak başvurular kabul edilemeyecektir. Belirtilen ön başvuru tarihleri
arasında kurs ücretinin yatırılması ve Sisteme tüm evrakların yüklenmesi gerekmektedir.
 Adaylar E_DEVLET üzerinden yaptıkları başvurunun sonunda verilen ‘’REFERANS KODU yada
TC Kimlik numarası’’ ile Garanti Bankası’na elden mesai saatleri içinde yada internet
bankacılığınından “1.adım Fatura Ödeme/ 2.adım Abone no ile Ödeme/3.adım Sigorta ve
Özel Firma Ödemeleri/4.adım Spor Federasyonları Ödemeler” bölümüne başvuru son günü
saat 23.59’a kadar 2.000 TL ücret yatırılacaktır. Belirtilen gün ve saate kadar ücretini
yatırmayan adayların ön başvurusu kabul edilmeyecektir.
 Kursa kabul edilmeyen adayların ücretleri hesaplarına iade edilecektir.
 Kursa katılan adaylar sistemden yaptıkları başvuru haricinde evraklarının birer örneklerini
kursun ilk günü teslim etmeleri gerekmektedir.
Not : Başvuru sırasında sistemsel hata alanlar sevcan@tyf.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

Ek -3 :
1-Kurs Adresi
2-Katılım Şartları
3-İstenilen Belgeler

ÖNEMLİ DUYURU ;

Bütünleme sınavına girecek adaylar belirtilen saatlerde bütünleme sınavlarına
gireceklerdir. Yanlarında, başarısız olduğu kursun sınav sonuçlarını ve kimlik
fotokopilerini ibraz etmek zorundadırlar. Verilere ( www.tyf.gov.tr/) veya
(arşiv@tyf.gov.tr) sitesinden ulaşabilirler.

Bütünleme Sınav Programı :
14 ŞUBAT 2019 09:30 PERŞEMBE: TEKNİK TAKTİK
15 ŞUBAT 2019 09:30 CUMA : GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ
16 ŞUBAT 2019 09:30 CUMARTESİ : ÖZEL ANTENMAN BİLGİSİ
17 ŞUBAT 2019 09:30 PAZAR : SPORDA GENEL T.T ÖĞRETİM İLKELERİ 13:30 BİOMEKANİK 17:30
SPORDA YÖNETİM ORG. MEVZUAT
18 ŞUBAT 2019 09:30 PAZARTESİ : ANATOMİ 15:30 FİZYOLOJİ
19 ŞUBAT 2019 09:30 SALI : BECERİ ÖĞRENİMİ 13:30 SPOR PSİKOLOJİSİ
20 ŞUBAT 2019 09:30 ÇARŞAMBA : SPOR SOSYOLOJİSİ 13:30 SPOR VE BESLENME 17:30 SPORCU
SAĞLIĞI

ADRES:
Koru Mahallesi, 2647. Sokak, Ankaralılar Cd. no:1, 06810 Çankaya/Ankara

KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

1. Tescilli bir kulüpte (akredite/vize işlemlerini yapmış ve halen devam etmekte olan)
akrediteli/vizeli olarak 2 yıl çalışma gününü tamamlamak
2. Adaylarda 2018-2019 akredite/vize işlemini gerçekleştirmiş olmak (2014-2015-20162017-2018 dönemlerinde herhangi iki yıl akredite/vize işlemlerini yapmış olarak 2
yıl çalışma gününü tamamlamak)
3. 2.kademe Yüzme Antrenör Belgesi Düzenleme tarihinden en az 2 yıl geçmiş
olmalıdır.
4. Yüzme Federasyonunun düzenlediği/onayladığı 2 seminere katılmış olmak
5. En az Lise ve dengi okuldan mezun olmak,(bütün kademeler için geçerli olup, Milli
sporcularda tahsil şartı aranmaz) onaylı millilik belgesini ibra etmek zorunludur.
6. 18 yaşını doldurmuş olmak,
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül
olmamak.
8. 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,
9. 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,
10. 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

KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

a) 4 adet vesikalık Fotoğraf (4,5x6 cm, orijinal fotoğraf, ön cepheden çekim) renkli çoğaltma
fotoğraflar ve küçük ebattaki fotoğraflar kabul edilmeyecektir. 4 fotoğrafında aynı olması
gerekmektedir.
b) Lise veya Üniversite Mezun Belgesi (E-Devlet Barkodlu) Üniversite öğrencileri için öğrenci
belgesi .( E-Devlet Barkodlu).
c) Savcılık iyi hal kâğıdı (E-Devlet Barkodlu) RESMİ KURUMA VERİLMEK ÜZERE ALINACAKTIR.
d) Sağlık raporu (aile hekiminden - devlet hastanesinden- özel klinikten) - (aslı)
e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi
g) İkametgâh Belgesi (aslı)
h) Kurs ücret dekontu
i) 2 seminer belgesi fotokopisi ( TYF’nin onayladığı )
j) 2.kademe Yüzme Antrenör Belgesi fotokopisi (ön-arka yüz) Belge Düzenleme tarihinden en az 2
yıl geçmiş olmalıdır.
k) Kurs başvurusundan önce en az 2 yıl ilgili spor dalında tescilli bir kulüpte akrediteli/vizeli
çalışmış olduğuna dair belge (Kulüp antetli kağıdına, kulüp Başkanı kaşe ve imzası olacak)

-

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.

