
TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU 

UZAKTAN EĞİTİM 
ANTRENÖR GELİŞİM SEMİNERİ 

 
 
 

 
  BAŞVURU ŞEKLİ 

Seminer belgesi almak isteyen antrenörlerimizin başvurularını ve ödemelerini en geç son başvuru tarihi ve 
saatine kadar “Spor Bilgi Sistemi (E-devlet)” üzerinden yapması gerekmektedir. 

 

(E-Devlet) Spor Bilgi Sistemi Üzerinden Başvuru Şekli: E-Devlet Giriş > Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor 

Bilgi Sistemi > Uygulamaya Git > Spor Elemanı > Seminer Başvuru > Kişisel bilgiler kısımlarını doldurarak 

başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. Kayıt sırasında girmiş olduğunuz E-posta adreslerinizin doğru 

olduğundan emin olunuz. Ödeme ile ilgili referans numarası belirtmiş olduğunuz E-posta adresinize 

gönderilecektir. Gelen referans numarasını kontrol ederken gereksiz ya da spam klasörlerinizi kontrol etmeniz 

rica olunur. Referans numarasının ulaşmadığını düşünen antrenörlerimiz uzaktan@taf.org.tr adresine 

problemlerini bildiren E-posta göndermeleri gerekmektedir. 

 *Seminer katılım kontenjanı, sınıf koşulları gereği 40 kişi ile sınırlandırılmıştır. 

 

 
 ÖDEME BİLGİSİ: Seminer Katılım Ücreti (250,00 TL.) olup, ödemelerinizi son başvuru tarihi ve saatine 

kadar başvuru sırasında E-posta adresinize gönderilen referans numarası veya TCKN ile Türk Ekonomi 

Bankasına (TEB) yapmanız gerekmektedir. IBAN numarasına yatırılan ödemeler KABUL 

EDİLMEYECEKTİR. Ödemeler için detaylı bilgi haber sayfasında yer almaktadır. 

 
 

 

 

SEMİNER TARİHİ 
VE SAATİ 

SON BAŞVURU 
GÜN VE SAATİ 

LİSTE İLAN TARİHİ SEMİNER KONUSU EĞİTMEN BİLGİSİ 

 
01 Şubat 2023 

Çarşamba -  08:00 

 

30 Ocak 2023 

Pazartesi- 23:59 

 

31 Ocak 2023 

Salı - 14:00 

Atletizme Yeni 
Başlayanlarda Hareket 

Eğitimi 

Cahit YÜKSEL 

 

 

 

mailto:uzaktan@taf.org.tr


ÖNEMLİ NOTLAR 
 

 Seminerlere başvurularda Atletizm antrenör belgesine sahip olma şartı aranmaktadır. 

 Seminer belgesi almaya hak kazanan antrenörlerin belgeleri, Spor Bilgi Sistemi üzerinden tanımlanacaktır. 

Fiziki belge gönderimi olmayacaktır. 

 Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak olan kayıt işlemleri cep telefonu ile yapılamamaktadır. Kayıt 

işlemlerinin bilgisayar üzerinden web tarayıcı kullanılarak yapılması gerekmektedir. 

 Seminer kaydı sırasında ödenecek tutarın Federasyona ait Hesap numarasına değil, kayıt esnasında 

E-posta adresinize gönderilen referans numarası veya TCKN ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) 

yapılması gerekmektedir. Haber sayfasında ödeme yöntemleri belirtilmiştir. 

 Seminer 1 (bir) gün sürecek olup, tarafınıza 1 (bir) adet belge Spor Bilgi Sistemi üzerinden 

tanımlanacaktır. 

 Seminer sırasında gerçekleşecek olan yoklama ile devam-devamsızlık kontrol edilerek belge 

taraflınıza tanımlanacaktır. 

 Seminere katılım sağlamadığı tespit edilen kişilere ücret iadesi veya bir sonraki seminere ücretin 

aktarılma işlemi yapılmayacaktır. 

 Bu seminerde yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan 

kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve dağıtılması 

yasaktır. 


