TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
WELLNESS VE YOGA ANTRENÖR VİZE İŞLEMLERİ
1- Federasyonumuzun 2019 yılı faaliyet programı doğrultusunda Wellness ve Yoga Antrenör
Belgesi Vize işlemleri yapılacaktır.
2- Wellnes ve Yoga Antrenör Vize işlemlerine 2019 yılından önce 1. Kademe Wellness ve
Yoga Yardımcı Antrenör ve 2.Kademe Wellness Antrenör belgesine sahip olan tüm
antrenörlerin kayıt yaptırması gerekmektedir. 2019 Yılı faaliyet programında başka
vizeleme işlemi yapılmayacak olup, belge düzenlenme tarihi 2018 yılının Kasım ve
Aralık ayı olan antrenörlerinde vize işlemi yaptırması gerekmektedir.
3- Wellness ve Yoga Vize işlemlerine E-Devlet kapısından, Spor Bilgi Sistemi üzerinden
başvuru yapılması gerekmektedir.
4- Antrenörler Wellness ve Yoga Vize işlemleri için gerekli evrakları hazırlayıp, en geç 31
Ekim 2019 saat 17:00’a kadar Federasyon adresimize posta / kargo yoluyla göndermeleri
gerekmektedir.
5- Eksik evrakta yaşanan problemlerden Federasyonumuz sorumlu değildir. Son başvuru
tarihinden (31 Ekim 2019) sonraki Vize işlemleri ücret iadesi talepleri hiçbir şekilde
değerlendirilmeye alınmayacak olup, ücret iadesi yapılmayacaktır.
6- Wellness ve Yoga Vize işlemlerinde herhangi bir eğitim verilmeyecek olup, başvurusunu
tamamlamış olan antrenörlerin, başvuru formlarında belirtilen adreslerine son başvuru
tarihinden itibaren bir yıllık vizesi yapılmış antrenör kimlik kartları Federasyonumuz
tarafından kargo ile gönderilecektir.
7- Federasyon Başkanlığımızca Wellness ve Yoga Antrenör Vize işlemlerine ilk kez 2019
yılında başlanmış olup, üç yıl üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları,
Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu durumda olan
antrenörler, Federasyonun düzenleyeceği vize işlemleri sonrasında vize yaptırmadığı her
yıl için vize ücret/ ücretlerini ödeyerek yeniden lisans çıkarabilir.
8- Vizesini yaptırmayan antrenörler Yoga ve Wellness branşında Özel Spor Tesisi
açamayacak, Özel Spor Tesislerinde antrenör olarak çalışamayacak ve Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Halk Eğitim Merkezlerinde kurs
düzenleyemeyecektir.
9- KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
 Başvuru formu (mutlaka imzalı olmalıdır)
 2 adet fotoğraf
 Adli Sicil Kaydı
 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 Antrenörlük Belgesinin fotokopisi
 Vize Gelişim Seminerine ait ücretin ödendiğine dair banka dekontunun aslı.
 VİZE ÜCRETİ 250-TL

