
• Antrenör eğitim programına katılacak kursiyer sayısı, 

Federasyonumuzun görüşü doğrultusunda Bakanlık 

tarafından belirlenir. 

• Antrenör kurs duyurusu, kurs başlama tarihinden 15-

21 gün önce ilan edilir. 

• Kurs kayıt başvuruları kurs ilan tarihinden 5 gün sonra 

E-Devlet sistemi üzerinden sabah saat              10:00’ da 

başlar. 

• Kurs duyurusunda kurs yeri, kurs ön kayıt başvuru 

tarihi, kurs başlangıç ve bitiş tarihi ve kursun kaç gün süreceği ile ilgili bilgiler yer alır. 

• Antrenör kursuna katılacak kursiyer sayısının 2 katı kadar kontenjan açılır. Örneğin kursiyer 

sayısı 50 olan bir kursa 100 kişilik kayıt alınmaktadır.(Genel Müdürlük talimatı ile evrak ve 

ödeme işlemlerinde yaşanan problemler nedeni ile kursiyer sayısının 2 katı başvurusu 

alınmaktadır.) 

• Kursa kayıt işlemlerinde sırasıyla Beden Eğitimi bölümü mezunlarına, Denklik başvurusu 

yapanlara ve Milli sporculara öncelik verilir. 

• Kurs kayıtları yoğun talepten dolayı kimi zaman 1-2 saate dahi dolmaktadır. Bu nedenle kurs 

ön kayıt başvuru tarihlerini takip ediniz. Kontenjan dolduğunda e-devlet üzerinden kayıt 

durdurulur ve o durumda sistem kayıt almaz. “ Kontenjan doludur Kayıt alınamamaktadır” 

uyarısı verir.  

• Kayıt hakkı kazanan Antrenör adaylarına sırasıyla referans kodları gönderilir. 

• Kursa kayıt yaptıran her kursiyere referans numarası gitmez. Sadece kriterler doğrultusunda 

başvuru sırasına göre referans kodu gönderilir. Örneğin 100 kişilik kayıt alınan bir kursta ilk 

50 kişiye referans numarası gönderilir. 

• Referans kodu gönderilen adayların, ilan edilen tarih aralığında kurs ücretini yatırmaları 

gerekir. Bu süreçte kurs ücretini ödemeyen adayların kurs kayıtları iptal edilir ve yerlerine 

yeni adaylara kriterlere göre sırayla referans numarası yollanır ve tanınan süreçte kurs 

ücretinin ödenmesi sağlanır.  

• Kurs kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Kesinleşen kursiyer listesi Federasyonumuz 

İnternet Sitesi üzerinden paylaşılarak, kursiyerler arasında bir WhatsApp grubu oluşturulur. 

• Kurs kayıt işlemleri sırasında, Spor Bilgi Sistemine iletişim bilgilerini yanlış veya eksik beyan 

edenler ile iletişim sağlanamaması durumunda kişinin kurs ile ilişiği kesilir. 

• Kurslara devam mecburidir. 

• Kurs kaydını tamamlayarak kesin listede ismi olan kursiyerlerin kursa devam etmemeleri 

veya devamsızlıkları halinde mazeretlerini raporlamadıkları sürece kurs ücreti iade edilmez. 

 

 

 

 



 

Adaylarda Aranan Şartlar. 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 

c) Spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyon tarafından hazırlanan antrenör eğitim 

talimatında belirlenen sağlık şartlarını taşımak. 

ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda 

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan 

dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin 

güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve 

uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın 

alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından 

mahkûm olmamak. 

d) En az on sekiz yaşını bitirmek şartıyla spor dalının özelliğine göre ilgili federasyon 

tarafından belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak. 

e) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği 

ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir 

defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak. 

 


