
 

 

1. KADEME “E” ANTRENÖR KURSU BAŞVURU FORMU 

 

Adı ve Soyadı   : ………………………………… 

T.C. Kimlik No                : ………………………………… 

Doğum Yeri ve Tarihi    : ………………………………… 

Adres   : …………………………………………………………………….........  

Telefon   : …………………………………………………………………….........  

E-Mail   : ………………………………… 

Kurs Tarihi ve Yeri        : ……………………………………………………. 

 

                                                                   Aşağıda yazılı olarak belirtilen bütün katılım şartlarını kabul ediyorum.    

 

                                                                                 Tarih: …/…/2017       İmza: ….…..……... 

 

KURS KATILIMI İÇİN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER 

     Kurs katılım formu. 

     En az lise derecesi olmak kaydıyla mezuniyet belgesinin onaylı sureti.  (Aslı gibidir ibareli tasdiklenmiş 

suretlerde; Noter, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, Lise veya Üniversiteler tarafından  tasdik 

edenin adı ve soyadı, ünvanı, imzası ve ayrıca evrakta resmi kaşe veya mühür bulunmalıdır. 

Üniversitelerde halen öğrenci olanlar için yine ıslak imzalı onaylı öğrenci belgesi geçerlidir. (E-devlet 

sisteminden alınan öğrenim belgeleri de kabul edilecektir.) 

     Katılımcının sağlık raporunun aslı. (Aile Hekimi veya Uzman Doktor (Dahiliye, Kardiyoloji, Spor 

Hekimi) olmak kaydıyla herhangi birinden alınacak sağlık raporu kabul edilecektir) 

 Sabıka kaydı aslı. (İnternet ortamında e-devlet sisteminden alınmış belgeler kabul edilecektir.) 

 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden alınacak sporda ceza almadığına dair yazının aslı. 

 Nüfus cüzdan sureti. (Fotokopi) 

 2 Adet vesikalık fotoğraf. 

 

 Teknik Yeterlilik Sınavında başarılı olmak. (Teknik Yeterlilik Sınavı, her kursun ilk günü saat 

08:30’da başlayacaktır. Sınav, parkurda istenen basketbol tekniklerinin sıralı uygulanması 

esasına göre gerçekleştirilecektir). (Bakınız: Ek 1) 

 Kurs başlangıcından iki (2) gün önce internet sitemizde yer alan eğitim kurulu 

(http://www.tbf.org.tr/tbf/kurullar/egitim-kurulu/egitim-kurulu-faaliyetleri) sekmesinde kursa ait (teknik 

yeterlilik sınavına kabul edilme) aday kabul sonuç listesi ilan edilecektir. Kurs katılım listesi 

yayınlandıktan sonra kursa katılım evrakı gönderen kişilerin kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. 

Kursa müracat eden adayların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için bu listede isimlerini 

görmeden ulaşım, konaklama v.b. gibi işlemlerde bulunmamaları önemle hatırlatılır. 

 Kurs ücreti 200 TL’dir.  Kurs ücreti sadece teknik yeterlilik sınavı sonucunda başarılı olan adaylar 

tarafından yatırılacaktır. (IBAN: TR81 0006 2000 3460 0006 2995 26 Hesap adı: Türkiye Basketbol 

Federasyonu Banka: Garanti Bankası Ataköy Şubesi (346) 6299526 numaralı hesabına yatırılacaktır.) 

 

NOT: Başvuru evrakları formun altında bulunan açık adrese kargo yoluyla gönderilecektir. Gerçeğe 

aykırı belge veren ve/veya beyanda bulunan kişiler hakkında yasal takip başlatılacaktır. 

http://www.tbf.org.tr/tbf/kurullar/egitim-kurulu/egitim-kurulu-faaliyetleri


 

 

 

TEMEL VE ÖZEL EĞİTİM DERSLERİNDEN MUAFİYET 

 

    Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olan adyalar 

temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar. (Sadece Oyun Kuralları Bilgisi, Özel 

Antrenman Bilgisi ve Teknik-Taktik derslerinden sorumlu olacaklardır. Bu derslere katılım zorunluluğu 

olup devamsızlık hakkı bulunmamaktadır.) Halen öğrenci olanlar, temel eğitim programındaki dersleri 

alıp başarılı olduklarını belgelemiş olsalar dahi bu derslerden ilgili yönerge gereği muaf olamazlar.  

     Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarının dışındaki üniversite 

mezunları, temel eğitim programında yer alan dersleri öğrenim hayatları boyunca başarıyla 

tamamladıklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, beş (5) yıl içinde temel eğitim 

programında yer alan derslerden muaf tutulurlar. 

      Başka bir spor dalında 1. Kademe antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden 

itibaren dört (4) yıl içerisinde açılan sadece 1. Kademe Basketbol Antrenör kurslarında geçerli olmak 

üzere başvuru yaptıkları takdirde, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar. 

     Muafiyet hakkı kazanan kişiler resmi sitemizde yayınlanacak ders programına göre hareket edip, 

sadece Oyun Kuralları Bilgisi, Özel Antrenman Bilgisi ve Teknik-Taktik derslerine katılacaklardır. 

Bu derslere katılım zorunluluğu olup devamsızlık hakkı bulunmamaktadır.  

     Basketbol branşında federasyonumuzca açılan hakemlik kurslarına katılarak başarılı olan ve bunu 

belgeleyen adaylar, antrenör kursunda “Oyun Kuralları” dersinden muaf tutulurlar. 

 

Not: Resmi kurumlarda çalışan antrenör adayları kursa katıldıklarına dair resmi yazı talep etmeleri 

durumunda, kurs öncesinde hazırlayacakları kurs başvuru evraklarına ek olarak dilekçe göndermeleri 

gerekmektedir. Dilekçe yanıtları kurs bitimi sonrasında ilgililere gönderilecektir. Kurs öncesinde dilekçe 

göndermeyen adaylara resmi yazı verilmeyecektir. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Kurs katılım evraklarının gönderileceği adres; 

 

Adres: Türkiye Basketbol Federasyonu Ankara Ofisi  

Doğanbey Mah. Hipodrom Cad. No:2 Ankara Spor Salonu (Arena)  

Altındağ / ANKARA  

T: 0(312) 309 91 91  

F: 0(312) 309 92 92/93 

  

 


