
 

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI 

 

a) Ankara’da yapılacak olan Buz Hokeyi 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu 

açılış ve kayıt işlemleri 26 Ağustos 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Ankara 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.  

b) Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol 

edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir. 

c) İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri 

sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye 

kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz 

sayılarak kursla ilişiği kesilecektir. 

d) Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Rahime 

TÜMER ile kurumsal e-posta adresi üzerinden Rahime.TUMER@gsb.gov.tr iletişim 

kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

e) Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları 

derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce 

bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak Rahime.TUMER@gsb.gov.tr 

e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. 

 

MUAFİYET  

 

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe 

Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden 

muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.  

 

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer 

alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde 

muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün 

olmayacaktır.  

 

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA  

ELEME YAPILMASI  

 

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik 

sırasına göre eleme yapılacaktır. 

a. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,  

b. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,  

c. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler, 

d. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar, 

e. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,  

f. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar, 

g. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar, 

h. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar, 

i. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar, 

j. Spor lisesi mezunu olanlar, 

k. Diğer lise mezunu olanlar. 
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