
 
 
 

     1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURS DUYURUSU! 
 

19-22 Nisan 2021  tarihleri arasında İstanbul ilinde bulunan Ataşehir Golf Kulübünde 1. 

Kademe Yardımcı Antrenör Kursu açılacaktır. 

 

Kurs katılımcı sayısı Federasyonumuz Antrenör Eğitim Talimatının 7. Maddesinde yer 

alan   ”Antrenör Yetiştirme Kurslarına Katılacaklarda Aranılacak Genel Şartlara” uyan ve 1. 

Kademe Temel Antrenör Eğitim Programını başarı ile tamamlamış minimum 10 maksimum 20 

kişi ile sınırlı olacaktır. 

 

Başvurular 22 Mart-05 Nisan 2021 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapılabilecektir. 

 

Uygulama eğitimine katılacak adaylarda aranılacak şartlar; 

 

MADDE 7 - (1) Uygulama eğitimine katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır: 

 

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 

c. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül  

 bulunmamak. 

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 bitirmiş olmak. 

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

ile Federasyonun Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan 

fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak. 

f. Birinci ve ikinci kademe uygulama eğitimlerine katılabilmek için 18.0 veya altında, üçüncü 

ve daha üst kademelerde 9.9 veya daha altında WHS düşük handikap indeksine sahip olmak. 

g. 17 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim 

sınavında başarılı olmak.  

 

(2) Birinci fıkranın (e) bendinde yer alan hüküm; dopingle mücadele kural ihlali sebebiyle 

iki yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca bu Talimat 

kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılmama şeklinde uygulanır. 

 

 



 

(3) Uygulama eğitimine başvuran aday sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması 

halinde yukarıda yer alan koşulların yanında sırasıyla:  

 

a. Golf branşında milli sporcu olmak,  

b. Golf branşında ulusal ve uluslararası müsabakalarda almış olduğu dereceleri 

belgeleyenler, 

c. Golf branşında lisanslı sporcu olanlar,  

ç. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarında Golf 

dersi almış olmak,  

d. Üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, 

e. Yabancı dil bildiğini belgelemek,  

Eğitime alınmada tercih sebebidir. 

 

 

KURSA BAŞVURULAR e -DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. 

BAŞVURULAR İÇİN: 

 

* e-Devlet – Kurumlar- Gençlik ve Spor Bakanlığı- Spor Bilgi Sistemi (Uygulamaya git) – Spor 

Elemanları – Kurs Başvurusu adımları takip edilerek sisteme giriş sağlanacaktır. 

 

* Başvuru tamamlandıktan sonra, kurs katılım ücretini (500 TL) e-Devlet üzerinden gelen 

referans numarası ile Garanti Bankası Şubelerinden Kurumsal Tahsilat olarak veya Garanti 

Bankası İnternet Bankacılığı kullanılarak yatırılacaktır.  

 

* HİÇBİR ŞEKİLDE HAVALE VE EFT KABUL EDİLMEYECEKTİR. 

 

 

ÖNEMLİ NOT: Türkiye Golf Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatının 10. maddesine göre 

kursiyerlerin kurs yöneticisi tarafından kabul edilen mazeretleri nedeni ile ya da raporlu olarak 

devamsızlık süresi toplam ders saatinin %10’unu (1 gün) aşamaz. Toplam ders saatinin 

%10’unu aşan devamsızlık hallerinde (raporlu olma hali dahil) kursiyerlerin kursla ilişkileri 

kesilir. 

 
 


