
21 /gB/2sı9 09 l4? spor e9lt lm dal bsk 03l2435?530

T.c.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Spor Hızınetlcrı Genel Müdürlügfi

H0. a? 5 İOOı

ıılll x{/üa|tl ıl nıi.rt9lıll

26.0g.20l9

1ü
Sayı

Kö]ru

: lE97 07'l 9 -7 7 4.0i.03-E.926369

: Haher 2.Kadeıııe Aıt.Yet.Eğt.Kıusu

TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU BAŞKANLIGINA

iıgi : l3.06.20I9 tarilıli ve 0874 sayılı yızıııız

Geneı Miidi,iııtik Makaıııun 20.08.20l9 taıilıli ve 907297 sayılı ohuları doğııılnısııııcla

I{alteİ2.KadeuıeAıttfeııoİYetiştınılcKuısıı16Eylii0.OlEku:r2019tarihleı.iaı.asuıda
l edeı,asyonııııuzla koordİıc içeı.isiııdc fuikaıakla ekleki pİoElralna uygıl!l olarak aÇılacaktıı"

§ö, ko,.u.o kııısııı Fedcıasyou Başkaıılığıuz ııIternet sitcsiudeıı dııyıınısrını,ıu

yapıl§rasuıı, ayııca lı.ıusuu oze) eğiiim bdlüuıiiııtle göıev alacak. öğı,etiın 
,9öıevlrleıuluı

Leii,ıiıen tarillelde g6ıev yctiDde tıhııalıu,ı husı.ısı,uıda geıekli tedbiıleıin alııuııasurı rıca

ederüıı.

ft e ını:alı.lır

Veü Ozaıı ÇAKIR
Geuel Mııdiir a.

Geııel Miidtiı Yardııııcısı V

l]k :

l - Krus Ptograrıı (l sayfa)

2 - Kal!.lııı Şaıılan (3 sayfı)

KEnDllun\u 5. Dıadd.9 clrv. ooiİ ltDz. ite iDEalıDrııl tlür.

snol İliaE.ıleri GlDtl Mtld$.ItıEn Ek Hiaılıeü Binası l9 Moy§ spnr (onrPlabi tçcrisl

06130llltls.' ANKAR {
iiiıo", io_iızı ııo:ıo 7? / 7E / ?9 B.ıs.geçer: (0J12)aJ5 75_30

ı,r,/eb ıd,isı: sıvır,spolt8il|ın.s8lD gov.ğ. c P slİ, 'poNgiljtıl(45Elİl,goü 
İİ

ııli elekırNıı: Bu belEe,5070 §fıyıl, tltkt.oğili İ!ızı
Bilqi tçı),Eol HÖKE- A,P K. Uzıınd

TğbronNo:(3l2) 3ı0 39 ?7,ı26

@



21 /08/20Ig 0s|4? spor eslt lm dal bsk 03l2435?s30 |.]0.0?5 ıga2

t6 Eylin,-0l E|dM 2019 
,l 

^RIHLERi 
ARASINı)A 

^NKAİA 
iLiNr)E YAPILAC]AI( oLAN HALTER

2.X-ADEME ANTRENÖR Y!ıİŞTTRME EĞiTiM KURS PRoGRAMI

öĞRıTLu GöRf,lT ,isiDlrRsreniı sAAT

08.30_ı2.]0

l2,]0 l3.j0
Doç. Dı. Halan SUNAY

L ],30-17.30

Doç, Dı. Ha.kan SUNAY

Kııyığ Ewık Kontrol

Sporda Öğretiın Yöntcııılc ri

Spoıda ()lçmc vc .Dcğeılendirme

ögle Arası

ı 7.30_19.30

l6 EylüI2Ol9
pazartesi

oGı.Uf)<ıç Dr. Siirhat08.30- ı 2.]0

l2.30_13.]0
Doç. t)r. si-trh§t MÜNIRoĞI.U

l'sikomotor Gelişini

PsıkoDıotor Gclişimi

oglc Aıas ı

l],]0-17,30

17 Eylül 2019

Salı

Öpr, ctır. Eılcm ÇAKAloÖLU09,]0 l2.]0

.o LUĞAKAEıdeıııotC ÇoğrSpor Psikolojisi

Spor Psikolojisi

öğl,; Aruııl2.30.13.30

l].30 t6.30

l8 EylüI 20ll.)
(]iuşamba

Ö5. car. ııakan KARABIYlK0E.30_12.30

l2.30_13 10

oğ. . Gör. Hıkan KARABIY lK

Spı.ır t'iryolojisi

spor }'jzyolojisi

Oğlc Arası

l3,30-ı 7.]0

l9 Eylül 20l9
İcrşcmbe

Doç. Dr. tuitt AKÇA08,10-12 30

l2,]0-13.30
Ögr. Giır. Raci KAllAYiĞiT

spor ve tseslcnnle

ögle Arurı

Sporcrr Saglığıl3,30-17.]0

20 Eylül 20l9
Crıırra

08.30- l2.30 t)oç. Dı. Cengie AKALAN

12.]0- l3.30
IJoç, Dr. (]engiz AKALAN

Geııel Antıurrman Bilgisi

ögle Aıa",

Genel Aıtıeıuııan Bilgisi13.30- l9.30

2l Eylül 2()l9

Crım8rlğsi

Doç, Dı,. Cengiz AKALAN
08.30-12.30

l2.30-ı 3.30
Doç. Tr. Fuııdfl KO(]AK

Gcne) Aııtıeııııaıı Rilgisi

SPor so§yolojisi

()gl" aıası

13.3u_t7.30

22 l]ylüt 20l9
Pazar

GOr Gzian üıpnoDroğr08.30_ı 2.30

t2.30_13.30 rııınCOzkaıDr
l3.30-1 5.30

DOç. l)İ. veliniıı tsnı(:I
rda Yönçtiı» vç OrganizasyorrSpo

Spoı,Analomisi

ö6le Aıası

Sprır Anetomisi

] 6,0()- l8,00

2:l Eylül 20l9
pazartesi

(: .UKAl-oGEGör tdcınöğ.
08.]0- l2.30

ı2.30- | ],30
lzzet INCE

Beceı! Ögcniıni

Dal] G(izlem-DçğcrlcndinnesPoI

ögle Aıası

| 3-30- l7,30

24 Eylül 20t 9

Salı

izzcı iNCıi
0R.]0-12.]0 (tze'l Auucuman Tl ilgisi

()zel Autreıımiın Bilgisi
ögl" Arurıl2.30_1 3,30

13.30-19.10

25 llylül 2019

Çarşanıba

Büııy an)i SUDAŞ-Hasaıı ToKLR
08.30-12,]0

ı 2,30_ t 3.30

Şpor Dalı Tcknik T"ht_

or Dalı ']'cknik To}tıkSp

ögl" Aro,

l3.30_ 17, ]0

26 Eylül2Ol9
lter§cınbo

08.30-12.30

l2.30-13.30

Spor Dal ı Tekıik Taktik

iigle Aıası

Spor Dalı Tekni\, Taktikl3.30-17.30

27 Eyl.n| 20|9
Ctıırıa

2ll

ögı. cOr.
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2.K^DEME ANTRENÖR YE1,IşTiRME EĞiTiM KURS PRocRAMl

öĞnnri_ıı cönnvı,isi§AATTARıtt

Sprır Dal ı Tekıik Toktik08-30-! 2.30

öglc Arasıl2,30- t 3,30

§por fJalı 1bknik Taktik13.]0- 17.30

28 Eyliil 20l9
Cuma-ftt§i

Spor Dalr Tcknik'l'aktik

ögle Arası1rln-l1,\o

Spor Dııiı Teknit Taktikl3.30-17.30

29 Eylül 2019

Pazar

SporDalı Teiıik Tahiko8.30_12.30

ö6le Aıasıt2.30-13.30

Spor l)alı Tekıik TaktikI3,30-17.]0

30 F.yliil z0l9
pazartcsi

Spor Dnh Tckırik Taktik08.30- l2.30

12.30_,l3.30

Spor Dalı Tekıik Tnktil

öğe Arssı

l3,30_19.30

01 [.kiın 2019

Sulı

zl2

DERs

Biinyami SUDAŞ- llasan TOKER

08.]0-12.30
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MUAFİYET

BAŞWRULARDA KONTENJANİN 
^ŞILMA§I 

I}URUMUNDA
tsLEME YAPILMASI

Başvurtılarılrbelirteneııkoırtenjuüruıüzeıiııcçıkınasıduruınundooşağıdabelirtilcnöncelik
struslııa göIc elcme yapılacaktır-

KURS, AçıLlŞ VE K YIT PROGRAMı

l_ Aııkaıa,da yaptlacak olaıı Halter 2.Ka<ieme Antrenör Yetiştirme E$tinı Kursu açı|ış vc kalıt

işlemlcri ır, t'yıtıı ztııı tarilıintlc 08,30_12.30 saatleri arasında Ankırı Volley Hotcl Toplıntı
Sılonundı yapılacakır.

2_ Açıllş merısimi soruasıııda gancl bilgilenıJirme ve kuna katıhm için gerekli cvrakların kontrtıl

edlhcsi ve teslim alınmusr işlcmle ri goçeklcştirilecektir,

3_ istencn evrıIrlırdo eksik vc/veya hıtı olması durumunda ıdnyların kıYıt iŞlemtcri

slrgsında düz€ltmesi ve eksikliklerin tAmanrlanmı§t istenecektlİ, Kıyİt işlemıeri bitinceye

ı."Jr. n"ıg"ı..ındeki cksik ve hataları tımamlımıyın ıdıylnrın hıŞvurulırı gcÇersiz

sayılarık kurslı ilişlği kcsiıecektir.

4_ ](urslg ilgli tcredciüt edilcn hususlaı hakkında bilgi ulnıak 6nşçıyla Eğitiın yöneticisi zc.l,nep

n"vg" i-rn c,'t ile kurumsal ze_,-lıcp, ıı rıl(iıjgsl),gov,lİ c-posta adıesi 
_ 
iizerinden iletişim

kur',ıİaUileccktir. Kutslu ilgisi olmuyan ıolepler değcrlendirmeyc alınmayucaktıı,

5- Düa önce 2. kı<lcme ınt-rcrıör yetiştiıme ktırslarına katılıp bışansrz olduk]an 
. 
dcıslerden- 

ntlİtl"l"-a §ıııavını girmel< istcyen u<laylanıı, kursuıı başlamasıııdaıı önce hütünleme

formunu eksiksiz olurak doldurıraİ zı:yııeİı.rırıllıilgı|).gov.tı,e-posta odresine göndemıeleri

getehnektedir.

AntrerlörEgifimYönctİnoıiğinin2l.ıııaıtdcsindebclirtilenşurttarltaşıyan.kişiler2..Kadeıne
Antrğlör yetiştirme rgitım xriiıanııın Tcmel Eğitim DçrsllTıııcteıı ınuaftır]ar, Tcrnçl Eğit,im

b"oi"rina"n .runyet ha-kkı bu;an aduyların ınuafiyJt duıumlarını belgelcmelurı gcıekrıek(cdir,

AıJaylaıın, ınuıfiyet ıredeni olm bclgelennin fotokopisilıi (ii»lü,arkalı vo/veyo tüm bilgilerin ycr

aıuçağı şğkiıde) "ısıı gıırıoir'; l*ı,iae i"ait _ğtirmelcti 
gerehnektcdir, Söz konusu, belgclerdç

"lrrn"v"i 
,rcı"vacak ülgılerin irıuruıo'r,ıs, dunrmunilı ,nuatiyet haklgnı kullanmak miimkün

olınayacaktıı,

I

a.
h.
c.
d.
c.
İ.

h.
i.
a.

k.

Üniversitcleriı Bedcn Eğitimi vc Spor Yıi,ksekokul]arından mezuıı oloıılar,

A ve B sınıfı Milli Sporcı! Bclgesınc salı,ip olanlaı,

Ü nirrersitclerir, bedcn eğitimi ve spor ytıkiekokullunnda okuyan öğrenci,lcı,

Ünivçrsileleriı lisans eğitimi vercır böliimlcrinrlen mezun olaıılar,

Yalıaııcı ıiit bildiğini bel gclcyenler,

İj.İrorltrbrl" O. lisans-egiİimi veıoıı biılümleriııdcn mezutı olanlar,

C sınıti Milli Sporcu Belgesine suhip olanlar,

Üniversitclerin lisans eğıtimi vcren bölüınlenndğ (iğrcncı olarııar,

ğ,,İr"r.lİ"İ..l" On lisun-s cğitimi vcren bölümleriııde öğronci olaıılur,

Spor liscsi ıırezunu olanlaı,
Diğur lise ırıczunu olaıılar,

Ncziha }[AM
Şuhc Müdi.irü

LU
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e) Eıı az lise Veya dengi okul mczunu Olnrak (Milıi Sporculaıda tahsil şartı afanmaz),

bİ corevini devanılı yıpııasına engol olabllccğk vücul vcrd ıkıl ha§taltğı ile ınalul, eııgelli sPt'ır

branşlınıı<ta isc yalııızı.:a görme ve zilıinscl engelli olmamak,

c; r aksirli suçlar iie kısa siir.li hapis cezosınu ieçcnek yaphnmlaıa çevrilmiş v.yo aşağıda say]an

suçlar ılışııidu tecit cdi|miş lıiikimler lıariç olmak iızere, 6 aydun fazla hapis veya affo uğraınış

olsılaı biie dcvlctiı güvcııliğine karşı suçlar, Anuyasıl düzeı,ıç ve bu düzeııin işlcfşine kıçı suçlar,

devlğt sıılarıı.ı0 küşiuçıaı ve uasusluk, ;iıT}mğt. iitılıöp, ıiışvct, hırsızlık, yağma, dolundırıcılık, gihi

yüz kızarııcı veyu cinscı dokuııulmazliğa karşı suçlar. fuhı.ış, uyuştııruiJu ye uyar,ç.ı madde irrıal vı;

iicarctı, kullanımı, kultanımını kolaylaştınıa, kullanmiü için sat|n alma, kıbul ctmek veya

irir.oarr-rı. n.ya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan vcya ihuJeye fcsat karıştrrma, edjınin ifasıııo l,esat

kil;;;r, srçıan Loyr.kı*_,.,"l .,rarl,g, değerlcrini aklama, kaçakçılık, verğ kaçakçıhğı ve

haksız nıal cd^iıunc suçlaruıdan lıükünı!ü hulunıoamok,

ol ii-az ıt yoşi, doliumıı:ş olınak kaydıyta, sprıı dalları,ııı,ı özclliğine görc ilgili fiıderasyonca
' hclirlencu yaş sııurla,nasını uyguıı olmak,

o 
'/ir]iri 

tilııli vc zıqsı ,oy,ıin.r_i Gazetc ,de yayımlanaıı Sptrr Genel Müdürlüğü Amaıör Spor
-' 

ııoııri Ccza y6netmeliği iie bagııusı, spor fedc;asyoı annın disiplin ve/vcya çe,a .taliınatlanııa
g*";.,; ü; yıl ıçinde ırıi a"rua. 

-6lva* i"rıu u"ır"y, t rplam l yılıian fazla veya doping suÇundaır

dolayı ceza alııuırrış olııak.

isTüı,NEN Bf,LGELf,R

ı) 2 ıdct vesikalık fotoğrıf - (Biometrik Drijinol ti)toğİaO

b) Diplomı veya oıczırniyet bclgesinin aslı yı d_ı noter oniytı sureti,-(Üniversite .vcya 
T,ise

mczuıılan ilc univeİsitcde oıufrr o$"n(jıı"riu c_devlettcn olacaklırı öğrenim bctgeleri geçerli

olaçakhf. Mezuniyct buıgri";i;: üııi rgiti,r, Bakanlığı ilğli biriırıleıi, ınezuıı. oluııan cğiıim

hırumu, Spor cencı v,iori*lu*liin ilgili blrin,ılcri. ve cençüıf Hiznıctıeri ve spor İı Müdürıiüığri

trrorinaun y"pl"r,, a*lına uygunl,k/tasdik işlemleri kabul cdileçektiı,)

c) E_Dcvleı Kapısındın ıtınin,..Rcsmi Kurum|ır.,icin vqrllen ve OR koıtlu doğıulşngbrlajd]i
-,;i;iii;;;,deıgcsi.-(Eleir,nf,-ff.*-oo9.,n*...y.nbelgelcrkahulcdilmeyecektir).

d)sığlıkRıporu-(Bağlıbulunduguaiıelıcı<imııgivcya..SaülıkBakanlığınabağlıolaıakhizmct
veren cliğer srcı,t ıı,.,mı"ri»Jei .j_",ş EK_6 D-urum tıildirir Tek Hekim Rıporu" fımıluııuıı

aslı, Siiz konu"u belgcnin 
, 

.ir"""r,i"" a*r,nunda, hekim taral,ındalı vğrilğr "Antrenörtük

yıpmısındı srkrncı ynl,t,r;İb,,,s",l, y", ulaığı <tiğer sağlık ruporu belgesinin aslı,)

6eİıçıik llizmcıttri ve §por İl MüdürltlEli"acn cezılırı olmıdığıns dıir ynzı,

f) E-Devlct Kıpısındın alman, OR kodlo doğrulpn,ıbili{,Nüfus 4ıvı( Örneüi belgesi,

l.K adcrnc Y ardrmcı Antreııör Bel gcsinin önl ü-ırkalı tusdikli suıeti

l yıl üst kadeıııc aııı enönl;ı y*iJ. irı,ş*ş olduğııııa dair ıntcıli vc tasdikli (Mühiiı, Kaşc ve

İmza) belge-

NoT: Adaylorıı.ı. başwıu sırasındo istcnen belgelen E-Devlçt l(apısı SPor Bil9 Sisteııine

;İİ;;İ;'.;İ"Üi,, Selg"l"iıiziıı ıslı kurs ycrine gctirilccelrtir,
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GENÇLIK VE SPOR BAKANLIĞr
Spor Cencl Müdürlüğü

IIALTER 2. KADEME ANTRENÖR
YETIŞTİRME EĞITIM KURSU

GENEL BiLGiLENDİRME ve DUYURULAR

yukarııla bolirtilerı yer vo tarihlcrdc J-Ialter 2. Kadeııe Aıtrcnör YetiŞlirme Eğitiın Kursu

ıçllıcaktır. Aşağlda belirtilıııiş olan kursa kaıılacü]arda ar8nan şartlan tqsıyan kışiler başlııru

ya pabileceklcrdir-

Başr4lnı sıru_s ında isteneıı iletişim bitgilerinin (CSM ve E-posta) ve bclgelerin başıııru süibine ait,

doğıu ve crişilebilir ıılıııası başwru süreciniı,ı tamaınlongbilmesi içiı önonlidiı, ru vc erisitebilir

lm im vc/ klı
oI

aksık]ıktırdan irosvuru sıhibi sorunı]udur,

Kurse, E-l)evlct K-ıpısı üzeriıden yıpıtacık hışvurulırın dşındı bışvuru kıbul

edilııeyccckdr.Bu;vuru,laı'rııbelirleııcnkontenjanı.nüzerineçıkmasıdurumundıuŞağıdabelirtılen
ö|ıcetü sırasınu giite cleme yıpılacaktır,

Kurs açılış ve kayıt işlorırleri sııasıırda, kuısa başvurulırı kabul edilmiş udaylaı iÇerisindeu, ilan

edilcnyerVesaattehuzırbulunankuısiyerlerinsaylsuırnlOkişidenuztılınasıdurulnundasözkırırusu
kı.ırs iPTAl, ediıcbileçektir.

Kurs katılrm ücreti, bışvuru csıa$ııda bclirteceğıniz c-ptıstı adrcsine gelccck oluı referans

numerıgıilezirüİtBaıkısı,nıryat|İı|aciıktır.Kursakabrılcdilmeyenbaşvurusahipleıiııinödcmjş
ı.ıkluklan klııs i.icrğti iıdc edilecektir, kuısu katılım lıakkı kazanıp kursa muzğret bildırmeyerck

kutılmayanlunn 0cretlerİ iıdt erlilmcyccektir,

Kuı,su katılma hakkı clde eılun adaylar yukaııda belirtilen yğI v9 saatte belgeleri ile birlikte Mzır

bulunacnklurlır. İstenen belgclcr aşuğıda helirtilnıiştir,

lsteııeııbclgeletdebahse<lilentasdikişlemindc;.ıslıgibidir,,ibaresi,tasdikyapa,ıkişiırinatlı
soyadı,iınzası,kuruınununmührüycralıııadığıveyobubilgilcrinokunamoılığıduruııılardatısdik
işlemikabuletlilmeyecektiı.eyncatasdikyıpılmışevrakınreı*li/siyah.beyw,lbtokopisikabul
ğdilmeyeçcktir.

kanhm ücrcti : 145 TL

Bışvuru yeri : hütps://w\ı,ş,.ltırJiiyc.gov.tr Spor Bilgi Sisteuıi

sonuçlarının ıçıklanma§ı lrttps :/ı'slılıtcgitinı,sHırı. |ı()\,. tı,20l9l3 EylülBışvuru


