29 EYLÜL – 10 EKİM 2018 TARİHLERİ ARASINDA KONYA İLİNDE YAPILACAK
OLAN SUTOPU 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA
KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli
sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül olmamak,
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan fazla hapis veyahut
affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,
fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma,
kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı
suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal
varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından
hükümlü bulunmamak;
d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
e) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü
Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Su Topu Federasyonunun disiplin veya ceza
talimatı kapsamında son üç yıl içinde bir defada 6 ay ve daha fazla ve/veya bu süre içerisinde
toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN
İSTENEN BELGELER
a) 2 adet vesikalık fotoğraf (orijinal fotoğraf)
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerGençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya noterce tasdik edilmiş veya e-devletten
alınan mezuniyet belgesi geçerlidir.)
c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması (aslı veya e-devletten alınan)
d) Sağlık Raporu (Aslı)
e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (Aslı)
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi
g) Kurs katılım ücreti, e-devlet üzerinden yapılacak başvuru esnasında belirteceğiniz
e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Türkiye Ekonomi Bankasının
ilgili hesabına 250,00-TL. yatırılacaktır. Ayrıca Federasyonumuz hesabına EFT veya
Havale yapılmayacaktır. Ödemeler mutlaka e-devlet üzerinden alınacak REFERANS
KODU ile ilgili banka gişelerinden yapılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru
sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.
h) Kursa kabul edilen ancak mazeretsiz olarak kursa katılmayan kursiyerlerin kayıt ücreti
iade edilmeyecektir.
i) Adayların başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemi'ne
yüklemesi gerekmektedir. E-Devlet Kapısı'ndan doğrulanmayan belgelerinizin aslı kurs yerine
getirilecektir.
Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Kursiyerlerin kayıtlar için 29 Eylül 2018 günü Konya
Selçuklu Belediyesine ait Sancak Yüzme Havuzunda saat 08.30 da hazır bulunmaları gereklidir.

