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BİLARDO 3. KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR UYGULAMA KURSU 
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09-15 Ekim 

2021 

Mersin Bilardo 

Spor Kulübü 

Gazi mah 1323 

sok Saygı apt. 

No 4/B Pozcu 

Yenişehir- 

Mersin 

 

 

Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince bu kursa sadece, 

 3. Kademe Temel Eğitim Sınavını başarıyla tamamlayanlar katılabilecektir. (2. Kademe 

Antrenörlük Belgesi üzerinden 2 yıl geçmiş olması ve 2. Kademe antrenörlük belgesine 

sahip olduktan sonra en az 2 seminer belgesi gerekmektedir.) 

 

 

 UYGULAMA EĞİTİMİNE KATILACAK ADAYLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR 

ARANIR 

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 

c) Görevini yapmaya mani fiziki engeli bulunmamak. 

d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya 

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir 

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli 

iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve 

uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın 

alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından 

mahkûm olmamak. 

e) En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak. 

 

f) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin 

Yönetmeliği ile federasyonun Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir 

defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak. 

g) 17 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel 

eğitimden başarılı olmak.  

 

1)  Birinci fıkranın (e) bendinde yer alan hüküm; dopingle mücadele kural ihlali 
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sebebiyle iki yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar ceza süresi boyunca bu 

Talimat kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamazlar. 

 

KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ  

 

1. E-Devlet Kurs Başvurusu: E-Devlet Giriş/Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi 

Sistemi/ Uygulamaya Git/Spor Elemanı/Antrenör/Kurs Başvuru şeklinde yapmanız 

gerekmektedir. Mail adreslerinizi doğru girmenizi önemle rica ederiz. 

2. Ön kayıt İşlemleri 30 Eylül – 06 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.  

3. Kursa katılımcı sayısı 10 kişiden az olması durumunda kurs iptal edilebilecektir. Kursa 

minimum 10 kişi maksimim 25 kişi katılabilecektir.  

4. Başvuru yapmak ve başvuruya ait ödemeyi yapmış olmak, ‘Kursa Kabul’ anlamına 

gelmemektedir.  

5.  Kursa katılmaya hak kazananlara ait Asıl Liste , https://www.bilardo.gov.tr/ 

adresimizde “İlgili Kurs İlanı İçeriğinde” duyurulacaktır. Listede ismi bulunmayan 

kişiler kursa katılamayacaklardır. 

 

 

ÖDEME 

 

3.Kademe için kurs ücreti 450 TL’dir.  

 

Kayıt yaptıktan sonra Federasyon tarafından verilecek onay neticesinde referans 

numarası mailinize gönderilecektir. Referans numarası geldikten sonra ödemenizi 

yapabilirsiniz. 

  

Kurs katılım ücreti ödemesi:  

 

Herhangi bir TEB Şubeden;  

Fatura ekranından GSB FEDERASYON  (Kurum kodu 2533) belirtilerek, TC 

numarası veya referans numarası ile yaptırılabilir.  

 

ATM, 

Giriş tuşuna basarak veya kartsız işlem menüsüne giriş yapılacak- kurum ödemeleri 

seçilecek- TC , telefon numarası ve doğum tarihi girişinden sonra açılan sayfada 11 

nolu GSB Federasyon seçilerek ödeme yapılabilir.  

 

İnternet Bankacılığı;  

Açılan ekranda  ödemeler bölümüne girilir-fatura ödeme - faturalar- hizmet seçiniz- 

diğer- kurum adı GSB FEDERASYON - TC numarasıyla ödeme yapılabilir. 

 

Spor Bilgi Sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirdikten sonra son başvuru 

gününe kadar ödeme yapmayan kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca 

Federasyon iban/hesap no bilgileri kullanılarak EFT/HAVALE ile yapılan ödemelerin 

geçerliliği olmayacak ve kursa kabul edilmeyecektir. 

 

 Önemli: Geçerli mazeret belgesi ibraz etmeyenlerin ücreti iade edilmeyecektir!  

http://www.bilardofed.gov.tr/
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NOT: 2008 öncesi lise mezunlarının sisteme yükledikleri diplomalarını kurs 

yöneticisine ibraz etmeleri gerekmektedir. 

 

 

 Adayların kurs başlama tarihinde 08:30 da kursun başlayacağı yerde hazır 

bulunmaları gerekmektedir. 
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