
         1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURS DUYURUSU! 
 
 
 

11-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ankara ilinde  Ankara Golf Kulübü 

Sahasında 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 minimum 10 maksimum 25 kişi ile sınırlı olacaktır. 

Katılımcı listesi Türkiye Golf Federasyonu resmi internet sitesinde 

yayınlanacaktır. Uygulama Eğitimi Kursuna katılacaklar için kurs ücreti 750-

Tl’dir. 

 

Kurs için başvuru sayısının belirlenen sınırı aşması durumunda aşağıdaki 

kriterler göz önünde bulundurulacaktır: 

 

 Golf branşında milli sporcu olmak,  

 Golf branşında ulusal ve uluslararası müsabakalarda almış olduğu 

dereceleri belgeleyenler, 

 Golf branşında lisanslı sporcu olanlar,  

 Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim 

kurumlarında Golf dersi almış olmak,  
 Üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, 

 Yabancı dil bildiğini belgelemek.  

 

Başvurular 19-29 Nisan 2022 saat 16: 00’ a kadar arasında yapılabilecektir. 

 

Kurs için başvuru evrakları e-devlet kapısı, spor bilgi sistemi üzerinden 

yüklenecektir. 

 

Ayrıca Federasyona fiziki olarak göndermenize veya kursun gerçekleşeceği yere 

getirmenize gerek yoktur. 

 

 

KURSA BAŞVURULAR e -DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. 

BAŞVURULAR İÇİN: 

 

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

Spor Elemanları – Kurs Başvurusu adımları takip edilerek sisteme giriş 

sağlanacaktır. 

 



Kişiler 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 

adresi üzerinden gerçekleşecektir. Ödeme ile ilgili referans numarası belirtilmiş 

olduğunuz e –posta adresine gönderilecektir. Gelen referans numarasını kontrol 

ederken gereksiz ya da spam klasörlerinizi de kontrol etmeniz rica olunur. 

 

* Gerekli şartları sağlayan ve katılmaya hak kazanan adaylara ödeme yapmaları 

için spor bilgi sisteminden e-posta adreslerine gönderilen referans kodu ile  28 

Nisan 2022 tarihine kadar TCKN ile Garanti Bankasına (Kurum adı: Spor 

Federasyonları, Kurumsal Tahsilat Kodu: 3610) olarak yapmanız gerekmektedir. 

 

Banka ödemesinin nasıl yapılacağını görüntülemek için tıklayınız. 

 

* IBAN numarasına yatılırılan, HAVALE-EFT ödemeleri 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. 

 

 

*Birinci ve İkinci kademe uygulama eğitimlerine katılabilmek için 22.0 veya 

altında, üçüncü ve daha üst kademelerde 9.9 veya daha altında WHS düşük 

handikap indeksine sahip olan kursiyerler katılım sağlayacaklardır. 

 

Bir önceki kurstan bütünlemeye kalan kursiyerler için , Ankara ofisine 

bütünlemeye katılma dilekçesi gönderilmesi halinde, kursa ücretsiz bir şekilde 

katılarak ve başarılı olunması durumunda belgelerini almaya hak kazanacaklardır. 
 
 

http://tgf.org.tr/upload/7850d440d7.pdf

