
 

 

 

1.KADEME YARDIMCI YÜZME ANTRENÖRÜ YETİŞTİRME KURSU 
İSTANBUL 

16-20 OCAK 2023 
GALATASARAY YÜZME HAVUZU 

 
Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince bu kursa sadece, 

Temel Eğitim Sınavını başarıyla tamamlayanlar ve Besyo Mezunları katılabilecektir. 

 
Kursa başvuracak adaylar mayo, havlu, terlik, bone vb. malzemeleri ile 16 OCAK  Pazartesi  günü saat 
10:30 da GALATASARAY YÜZME Havuzunda hazır bulunacaklardır. Kursa kabul edilecek adayların 
seçimi saat 11:00 da başlayacaktır.  
 4 tekniğin 100 m karışık yüzerek gösterilmesi kuralına göre yapılacaktır. Seçme sırasında adaylara 
her yüzme tekniğinden, çıkış ve dönüşlerden 0 ile 5 puan arasında puan verilecektir. 
 Bu puanlamada bir adayın alabileceği 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 edilmeyecektir. 
 Adayların puanları arasında eşitlik olması durumunda adayın, eğitim düzeyi, sporcu geçmişi gibi 
nitelikleri seçim kriteri olarak dikkate alınacaktır. Kursa kabul edilecek adayların listesi aynı gün 
seçme bitiminde yayımlanacak ve derslere başlanacaktır. 
 Kurs sırasında havuz içi uygulamalar yapılacağından, adayların bu uygulamayı kaldıracak düzeyde 
antrenmanlı olmaları gerekmektedir.  
Kurs konusunda her türlü karar alma ve değişikliğe gitme yetkisi Türkiye Yüzme Federasyonu’na 

aittir. 

• Kurs Yeri :  GALATASARAY YÜZME HAVUZU  

•Kurs Eğitim Tarih Aralığı: : Adaylar 16 OCAK Pazartesi günü saat 10:30 da havuz malzemeleri ile 

hazır bulunmaları gerekmektedir. 20 OCAK Cuma günü tüm derslerden sınav yapılacak ve kurs sona 

erecektir. 

• Başvuru Tarihi: 6-12 OCAK 2023  

 

 

Katılan Adaylarda; 
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek uzuv kaybının olması veya 
Uzuvlardan herhangi birinin işlevini yerine getirememesi, görme, işitme ve konuşma engeli veya akıl 
hastalığı ile malul bulunmaması gerekmektedir. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ  

1. Kurs Başvurusu:  E-Devlet Giriş/Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistemi/ Uygulamaya Git/Spor 

Elemanı/Kurs Başvurusu/Antrenör şeklinde yapılacaktır.  

2. Adaylar başvuru yapma ve ücret ödeme işlemini 12 OCAK 2023 mesai bitimine kadar 

tamamlamalıdır. 

3.Kontenjan sayısı Spor Bilgi Sistemi üzerinden belirlenmiştir. Kontenjan dolduğunda sistem otomatik 

olarak kapanacaktır.  

4. Başvuru yapmak ve başvuruya ait ödemeyi yapmış olmak, ‘Kursa Kabul’ anlamına gelmemektedir.  

Kursa katılmaya hak kazanamayan kişiler iade dilekçesini mail yoluyla dekontu ile birlikte 

asiye@tyf.gov.tr adresine iletmeleri halinde iadeleri yapılacaktır. 

NOT: Kurs için başvuru evrakları E-devlet kapısı, Spor Bilgi Sistemi üzerinden yüklenecektir. Ayrıca 

Federasyona fiziki olarak göndermenize veya kursun gerçekleşeceği yere getirmenize gerek yoktur. 

• ÖDEME BİLGİSİ :  

• KURS eğitim ücreti 3.500 TL  

Para yatırma işlemi Garanti Bankası Şubelerinden ya da Garanti İnternet Bankacılığı kullanarak 

yapılmalıdır. 

 -Şubeden yapılan ödemelerde, “Fatura Ekranından-Spor Federasyonları Ödemesi” olduğu 

belirtilerek, sadece TC Kimlik numarası veya Referans kodu ile ödeme yapılması gerekmektedir. Aksi 

takdirde ödemeniz geçerli olmayacaktır.  

 - İnternet Bankacılından ise, İşlemler-Ödemeler-Fatura-Fatura Ödeme-Abone No ile Ödeme - Kurum; 

Sigorta ve Özel Firma Ödemeleri-Spor Federasyonları Ödemeler-TCKN ve Referans kodu girilerek 

ödeme yapılabilir. 

 
IBAN numarasına yatırılan ödemeler KABUL EDİLMEYECEKTİR 

 
 

• Yüzme branşında milli sporcu olduğunu belgelemiş antrenör adayları seçmeden muaf 
tutulacaktır. Seçme günü millilik belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. 

• Sınav sonucuna itirazlar, kazanan listesi açıklandıktan sonra ki 20 dakika içinde kabul 
edilecektir. Daha sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. 
 

 

 



 

 

 

 

KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR 

  

 

Temel Eğitim Sınavını başarıyla tamamlayanlar ve Besyo Mezunları katılabilecektir. 

a)En az Lise ve dengi okuldan mezun olmak 

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 

 

 

Katılan Adaylarda; 
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek uzuv kaybının olması veya 
Uzuvlardan herhangi birinin işlevini yerine getirememesi, görme, işitme ve konuşma engeli veya akıl 
hastalığı ile malul bulunmaması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

İade Dilekçesi Örneği:  

 

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI’NA 

 

 ………………….. T.C Kimlik Numarası ile ödeme yaptığım ……………………… tarihleri arasında 

…………….. İlinde yapılacak 1. Kademe  kursa başvurum kabul edilmediği için ……………… TL’lik 

ödemenin tarafıma iade edilmesini arz ederim. 

 

 

Ad Soyad 

İmza 

 

 

 

 

Hesap Sahibinin, 

 

Adı Soyadı  : 

 

IBAN Numarası : 

 

T.C. Kimlik No : 

 

Cep Telefonu  : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ DUYURU ; 

( Bu duyuru sadece bütünlemeye gelecek adayları ilgilendirmektedir) 

Lütfen okuyunuz 
  
Adaylar yanlarında, başarısız olduğu kursun, sınav sonuçları ve bütünleme ücret dekontunu ibraz 
etmek zorundadırlar.  
Sınav sonuçlarına spor bilgi sisteminden VEYA tyf resmi sistesi haberler bölümünden ulaşabilirler. 
 
Ücret: 750 TL (Her ders için ayrı değil toplam ücret) 
•Ön kayıt tarihleri arasında bütünleme ücretini yatırınız.  
Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı 
Garanti Bankası 
TR44 0006 2000 7110 0006 2984 64 
 
 
•Ön kayıt tarihleri arasında bütünleme ücretini yatırınız.  
 
Adaylar, başarısız oldukları dersin eğitimine katılmak zorundadırlar.  
AKSİ TAKDİRDE DERSLERE KATILMAYAN KURSİYERLER BÜTÜNLEME SINAVINA ALINMAYACAKLARDIR 
 
Tüm sınavlar 20 ocak sınav komisyonu tarafından yapılacaktır.  

Kurs Programı: 

17-18 OCAK Teknik Taktik 10:00 

19 OCAK Özel Antrenman Bilgisi  10:00 

 

 

 

 

 
 


