TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU
3. KADEME ANTRENÖR UYGULAMA EĞİTİMLERİ
3.KADEME (KIDEMLİ) ANTRENÖR UYGULAMA EĞİTİMLERİ 16-22 Ocak 2022 tarihleri arasında İstanbul’da
düzenlenecektir.


16-22 Ocak 2022 tarihleri arasında uygulamalı eğitimler tüm kursiyerlerin katılımıyla yapılacaktır.
BRANŞ ADI
Serbest Dalış
Paletli Yüzme
Sualtı Ragbisi
Sualtı Hokeyi
Zıpkınla Balıkavı

UYGULAMA EĞİTİMLERİ
16-22 Ocak “Uygulama Eğitimi”
16-22 Ocak “Uygulama Eğitimi”
16-22 Ocak “Uygulama Eğitimi”
16-22 Ocak “Uygulama Eğitimi”
16-22 Ocak “Uygulama Eğitimi”



Lise mezunu olanlar ile Üniversitelerin Spor Bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından
mezun olanlar ya da 3.Kademe Temel Eğitim sınavını başarılı olarak bitirenler katılabilirler.



Aynı tarihlerde düzenlenecek olan branşlardan sadece biri tercih edilebilecektir.



Katılımcı sayısı her branş için en fazla 15 kişi olarak belirlenmiş olup, başvuruların 5 kişiden az başvuru olması
durumunda kurs açılmayacaktır.



Antrenör eğitimlerine başvuran aday sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması halinde Antrenör Eğitim Talimatı
Madde-7’de yer alan koşullara göre öncelikli grupların eğitime alınmaları söz konusu olacaktır.
BAŞVURU, KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

1.

Kurs başvuruları e-Devlet Kapısı / Spor Bilgi Sistemi Uygulaması üzerinden yapılacaktır.

2.

E-Devlet başvurusu esnasında lise diploma kayı olmayan adayların (2008 yılı öncesi Lise diplomasına sahip adaylar) lise
diplomasını kurs günü ibraz etmeleri gerekmektedir.

3.

Adaylar başvuru yapma ve ücret ödeme işlemini en geç 17 Aralık 2021 – Cuma mesai bitimine kadar tamamlamalıdır.

4.

Başvuru yapmış olmak, ‘’Kursa Kabul’’ anlamına gelmemektedir.

5.

Başvuru sıralamasına göre sadece kontenjana giren adaylara ‘’Referans Numarası” maili gönderilecektir.

6.

Kursa katılmaya hak kazananlar, 29 Aralık 2021 tarihinde www.tssf.gov.tr adresimizde “İlgili Kurs İlanı İçeriğinde”
duyurulacaktır.

7.

Kurs için herhangi bir evrak istenmemektedir. E-devlet üzerinden başvuru esnasında evrak kontrolü otomatik
yapılacaktır. 2008 öncesi lise mezunu olanlar ve e-devlette kaydı olmayanların diplomalarını ibraz etmeleri
istenmektedir.
ÖN KAYIT BAŞLANGIÇ TARİHİ
ÖN KAYIT BİTİŞ TARİHİ
KURSA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İLANI
BAŞVURU LİNKİ

22.11.2021
17.12.2021
29.12.2021
https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi

ÖDEME DETAYLARI


Kurs ücreti 1.800 TL



Öncelikle e-devlet “Spor Bilgi Sistemi” üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.



Başvuru sonrası Referans Numarası maili geldikten sonra, para yatırma işlemi TEB Bankası Şubelerinden ya da TEB
İnternet Bankacılığı kullanarak yapılmalıdır.



Şubeden yapılan ödemelerde, “Fatura Ekranından-GSB Federasyon Ödemesi” olduğu belirtilerek, sadece TC Kimlik
numarasıyla ödeme yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde ödemeniz geçerli olmayacaktır.



İnternet Bankacılından ise, Ödemeler > Fatura > Faturalar> Hizmet Tipi- Diğer > Kurum Tipi - Gsb Federasyon > T.C.
Kimlik Numarası girilerek yapılacaktır.



IBAN numarasına yatırılan HAVALE/EFT ödemeleri KABUL EDİLEMEYECEKTIR.



GEÇERLİ MAZERET BELGESİ İBRAZ ETMEYENLERİN ÜCRETİ İADE EDİLMEYECEKTİR.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
1.

Sınav geçme notu 70 (Yetmiş) tir.

2.

İtirazlar Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Talimatının 13. Maddesi gereğince;

-

Adaylar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde, resmi yazı ve gerekçeleri ile birlikte
Federasyonumuz adresine ıslak imzalı olarak itirazlarını beyan edebilirler.

-

Sonucu 15 işgünü içerisinde incelenerek karara bağlanır.

3.

Kursa katılmaya hak kazanamayan kişiler iade dilekçesini mail yoluyla info@tssf.gov.tr adresine iletmeleri halinde
iadeleri yapılacaktır.

4.

Kurslar, Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılacaktır.

5.

Branş havuz çalışması için Antrenörlerin her branşın kendine özgü tüm spor malzemeleri ile eksiksiz olarak uygulama
günlerinde hazır bulundurması gerekmektedir.

6.

Eğitime katılacak olan Antrenör adayının mevzuatta ve duyurularda belirtilen koşulları kabul ederek eğitime
katıldığı değerlendirilecektir. 2008 öncesi lise mezunu olanlar ve e-devlette kaydı olmayanların diplomalarını
ibraz etmeleri istenmektedir.

Değerli Katılımcılar,
Kurs süresince iletişimi mail yoluyla sağlayacağımızdan, bu süreçte maillerinizi aktif olarak takip etmenizi öneririz. Ders
programı ek’te yer almaktadır. Kurs ile ilgili bazı başlıklar aşağıda maddelendirilmiştir.
a) Kurs eğitim prosedürü olan devamsızlık uygulaması yapılacaktır. Antrenör Eğitimi Talimatı Madde-10’a istinaden
toplam devamsızlık süresi, her ne sebeple olursa olsun toplam ders saatinin yüzde onunu geçemez. Bu sürenin
üzerinde devamsızlık yapan antrenör adaylarının uygulama eğitimiyle ilişikleri kesilir.
b) Kurs programı hakkında katılımcılara yeterli bir süre öncesinde bilgi verildiğinden, kursa katılımınızla ilgili herhangi
bir mazeret kabul edilmeyecektir.
Kurs süresince uygulanacak pandemi tedbirlerine uyulması gerektiğini önemle belirtmek isteriz.
 Gençlik ve Spor Bakanlığının 24/08/2021 tarihli yazı ekinde bildirilen İller İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan bazı
faaliyetler için PCR testi zorunluluğu getirilmesi ile ilgili 20/08/2021 tarih ve 13441 sayılı yazısı gereği; AŞI
KARNESİ ibraz ederek faaliyetlere katılım sağlanması, aşı olmayanların ise negatif sonuçlu PCR testini ibraz
etmeleri gerekmektedir. (Aşı karnesi olanlar PCR testi yaptırmayacaktır.) Bütün kursiyerler için kursa gelmeden 2
gün öncesine ait Koronavirüs (Covid-19) testi sonucu istenmektedir. Test yaptırmayan kişiler kesinlikle kursa kabul
edilmeyecektir.
 Tesis girişindeki güvenlik noktasında HES kodu kontrolü ve daha sonra ateş ölçümü yapılacaktır. Tesise maskesiz
kimse alınmayacaktır. Tesis içerisindeki tüm kapalı alanlarda ve eğitim süresince sporcular ve eğitmen antrenör
dışında herkesin tıbbi maske takması zorunlu olacaktır.
 Güvenlik noktalarında, tesis girişlerinde ve tüm ortak kullanım alanlarında antiseptik el temizleme solüsyonları
bulundurulacak ve tesise giriş esnasında herkesin antiseptik el temizleme solüsyonlarını kullanması sağlanacaktır.
 Tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. Tesis ve toplantı odasında gerçekleştirilecek olan eğitimlerde
oturma düzeni, sosyal mesafe kuralına göre planlanacaktır.
 Tesislerin havalandırma işlemi %100 dış ortam havası ile sağlanacaktır. Hava sirkülasyonunu sağlamak amacı ile
tesisteki ortak kullanım alanları arasındaki kapılar açık tutulacaktır.
 Eğitim süresince misafir-izleyici kabul edilmeyecektir.

