
TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU 

1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSU 

UYGULAMA EĞİTİMİ DUYURUSU 

 

 

 Kurs Yeri: ALANYA 

  Kurs Eğitim Tarihi: 27 Kasım – 03 Aralık 2022 
 

27 Kasım – 03 Aralık 2022 tarihleri arası gerçekleşecek olan yüz yüze eğitim; 

 Alanya Gençlik Merkezi Uygulama Alanı (Cumhuriyet, 07425 Alanya/Antalya)’ da yapılacaktır. 

(Tüm Antrenörler Katılacaktır) 

 Uygulama eğitimi içerisinde yer alan her dersin sonunda sınav komisyonu gözetiminde kişiler tek tek 

uygulama sınavına katılacaklardır. (Tüm Antrenörler Katılacaktır) Her dersin sonunda gerçekleşen 

uygulama sınavına katılmayan kursiyerlerin kurs ile ilişiği kesilecektir. 

 

  Başvuru Başlangıç Tarihi: 

09 Kasım 2022 (Referans numaraları asil listede yer alan kişilere, aşağıda belirtilen tarihlerde 

 gönderilecektir) 

  Son Başvuru Tarihi: 

15 Kasım 2022 – 23.59 (Referans numaraları asil listede yer alan kişilere, aşağıda belirtilen tarihlerde 

 gönderilecektir) 
 
 

  Asil Listede Yer Alan Kişilerin Ödeme Yapacakları Tarih ve Saat: 

(Belirtilen tarihlerden kişilerin e-posta adreslerine referans numarası gönderilecek ve ödeme yapmaları beklenecek) 

16 – 21 Kasım 2022 - Saat: 23.59’a kadar ödeme yapmaları gerekmektedir. Aksi halde sıra yedek 

listede yer alan katılımcılara geçecektir. E-posta adresinizin gereksiz ve spam klasörlerini sık sık kontrol 

ediniz. 

  Yedek Listede Yer Alan Kişilerin Ödeme Yapacakları Tarih ve Saat: 

*22 Ağustos 2022 – Saat 23.59’a kadar. 

 Belirtilen tarihte yedek listeden asil listeye geçmeniz halinde e-posta adresinize referans numarası gönderilecek ve 

 ödeme yapmanız istenecektir. Lütfen belirtilen tarih ve saate dikkat ediniz. E-posta adresinizin gereksiz ve spam 

klasörlerini sık sık kontrol ediniz. 

 
SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİNE KADAR ÖDEME YAPILMASI GEREKMEKTEDİR AKSİ HALDE 

BAŞVURULAR GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. 

 
  Katılımcı Listesinin İlanı: 

 23 Kasım 2022 – 14.00 ( http://www.taf.org.tr/ ) Liste Türkiye Atletizm Federasyonu Resmi İnternet 
Sayfasında Yayınlanacaktır. Listede İsmi Bulunmayan Kişiler Kursa Katılamayacaklardır. 

 

  Katılımcı Sayısı: 

- 50 Kişi (Başvurular kontenjanın 2 katı olacak şekilde alınacaktır) 

Kontenjanın dolmaması durumunda kurs iptal edilecektir. 

http://www.taf.org.tr/
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  Başvuru Şekli 

 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 rica olunur. 

 

 Kurs için başvuru evrakları E-devlet kapısı, Spor Bilgi Sistemi üzerinden yüklenecektir. Ayrıca 

 Federasyona fiziki olarak göndermenize gerek yoktur. 
 

  Ödeme Bilgisi: 
 

 Temel Eğitimden Başarılı Olanlar ve BESYO mezunu olup başvuru yapacak olan kişiler için; 1. Kademe 

Uygulama Eğitimi Kursuna Katılacaklar İçin Kurs Ücreti 1.000 TL 

 

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

numarası geldikten sonra, referans numarası veya TCKN ile Türk Ekonomi Bankasına (TEB) yapmanız 

gerekmektedir. 

 

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

IBAN numarasına yatırılan ödemeler KABUL EDİLMEYECEKTİR 
 

 

ÖNEMLİ ! 

 Başvurular belirlenen kontenjanın 2 katı olacak şekilde kabul edilecektir. 

 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. 

 

 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 netlik kazanacaktır. 

mailto:uzaktan@taf.org.tr
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