TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU
WELLNESS 2. KADEME TEMEL EĞİTMENLİK KURSU
20-26 MART 2021 – ANKARA

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığı tarafından Wellness 2. Kademe Temel
Eğitmenlik Kursu, 20-26 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecektir. Kursa katılacak
eğitmen adaylarının aşağıda yer alan metni dikkatlice okumaları ve daha sonra başvurularını Edevlet
kapısı
(https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi)
üzerinden
yapmaları
gerekmektedir. Aşağıda yer alan katılımcı şartlarının aksine başvuru yapan eğitmen adayları kursa
kabul edilmeyecek olup, olası bir kursa katılım durumunda kursla ilişikleri kesilecektir.
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Eğitmenlik Kursuna katılacak adaylardan “HES KODU” istenilecektir. Kurs başlama
tarihinden 14 gün öncesinde herhangi bir ateş, baş ağrısı, öksürük, eklem ağrısı vb. şikâyet
yaşanması durumunda Federasyon Başkanlığımıza durumunu bildirerek kurstan affını veya bu
şikayetleri taşıyan katılımcıların son 14 gün içerisinde 4-5 günlük aralıklarla Covid-19 testi
yaptırmaları, yapılmış olan Covid-19 test sonuçlarının negatif çıkması durumunda,
Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. Covid pozitif ve temaslı aday/adaylar kesinlikle
kursumuza kabul edilmeyeceklerdir.
Kursumuz pandemi kurallarına uygun olarak yapılacak olup, katılacak tüm adaylara günlük en
az 2 maske ve oluşturulacak sağlığa uygunluk noktalarında dezenfektan temin edilecektir. Ders
saatleri 45 dakika olacak şekilde düzenlenecektir. Her saat başında kursun yapıldığı sınıflar 15
dakika boyunca havalandırılacaktır.
Derslerin teorik bölümü olan kursun ilk 2 günü “Online” olarak gerçekleştirilecektir. Derslerin
takip edileceği uygulama ve davet linki 1 gün önceden mail yolu ile katılımcılarla
paylaşılacaktır. Katılımcıların en geç ilgili derse 5 dakika kala eğitim yayınına katılmaları
gerekmektedir. Kursun 3. günü itibariyle ise artık yerinde eğitimlere geçiş yapılacaktır.
Ankara dışından kursa katılacak adaylar ekte paylaşılan ders programına göre seyahat
ve konaklama işlemlerini ayarlamaları gerekmektedir. Yapılacak olan erken ve geç
planlamalardan Federasyon Başkanlığımız sorumlu değildir.
Eğitmenlik Kursumuzda devamsızlık uygulaması yapılacaktır. Eğitmen Talimatı Md. 10 (1ve
2) Bendine istinaden toplam devamsızlık süresi, her ne sebeple olursa olsun toplam ders
saatinin yüzde onunu geçemez. Bu sürenin üzerinde devamsızlık yapan Eğitmen adaylarının
uygulama eğitimiyle ilişikleri kesilir.
Kursun teorik dersler bölümü online olarak icra edileceğinden, internet ve donanım olan
herhangi bir yerde takip edilmesi gerekmektedir. Ancak bulunacağınız mahalde yeterli hızda
internet bağlantısı ve donanım bulunması durumunda kurstan affınızı imzalı dilekçe ile talep
edebilirsiniz. Internet imkanlarından kaynaklı sorunlar mazeret olarak kabul
edilmeyecektir. Her ne kadar eğitimi akıllı telefon veya tabletten takip etmeniz olası olsa da
tavsiye edilmemektedir. Bu yöntem kaynaklı olumsuzluklar mazeret olarak sunulamaz.
Eğitime bağlantı yapacağınız bilgisayar/telefon/tablet bilgileri esas alınacağından,
katılımcıların ilgili uygulamada ad-soyad bölümüne nüfusta kayıtlı olduğu şekilde “tam” olarak
bilgileri yazmaları zorunludur. Yapılacak yoklama işlemleri için alınacak ekran kaydı, ekran
görüntüsü ve raporlar bu isimler üzerinden yapılacaktır.
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Eğitim süresince görüntünüzün açık (aktif kamera karşısında dersi takip ederek), sesinizin ise
kapalı olması zorunludur. Ses kumandası “Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığı”
tarafından yönetilecektir. Katılımcıların ses açıp kapatma işlemi yapmamaları gerekmektedir.
Eğitmene yöneltilecek sorunuz olması durumunda, konuşma talep ederek, kurs yöneticiniz
tarafından verilecek onayla sorunuzu yöneltebilirsiniz. Ayrıca her dersin sonunda soru-cevap
kısmı düzenlenecektir. Katılımcılar sorularını not alıp bu kısımda dersin eğitmenine
sorabilirler.
Sınavlar, sınav komisyonu tarafından çoktan seçmeli olacak şekilde kursun son günü
yapılacaktır. Her dersten ayrı ayrı değerlendirilerek yapılacak olan sınavların geçme notu (70)
Yetmiş puandır. Yetmiş (70) puandan daha düşük alınan her dersten aday başarısız sayılmakta
olup, şehir fark etmeksizin Federasyon Başkanlığımız tarafından düzenlenen kurslarda, derse
katılım göstermeksizin (4) dört defa bütünleme kursuna katılabilirler. Aynı dersten (4) dört defa
başarısız olan adaylar ilgili kademedeki uygulama eğitimini tekrarlamak zorundadırlar.
Ders veya derslerden başarısız olan katılımcılar her dersin bütünleme ücretini ödeyerek
bütünleme sınavlarına katılabilirler. Ders başı bütünleme ücreti 50 Türk Lirasıdır. Bütünleme
dersi için kursa katılacak adayların gerekli prosedür için Federasyon Başkanlığımızla iletişime
geçmeleri gerekmektedir. 2021 yılından önce bütünlemeye katılan katılımcılar talimat
değişikliği sebebiyle şu an için bütünleme kursuna katılamazlar. 2021 yılından önce
bütünlemeye kalan katılımcılar için ileri tarihte “Spor Eğitimi ve Araştırmaları Dairesi
Başkanlığı” tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre bütünleme sınavları yapılacaktır.
Kurslarla alakalı bilgilendirme mail ve whatsapp gruplarından yapılacak olup, E-devlet
üzerinden yapılacak başvurularda adaylar kendi mail adreslerini ve telefon numaralarını doğru
olarak belirtmelidir. Gerekli bilgilerin yanlış paylaşması durumunda sorumluluk adayın
kendisine ait olacaktır.
Kurs sonunda herhangi bir eğitmenlik belgesi gönderilmeyecek olup, başarılı olan Eğitmen
adayları E-devlet kapısı “Spor Bilgi Sistemi” üzerinden belgelerine erişim sağlayacaklardır.
Federasyon Başkanlığımız tarafından yayımlanan bu bildiri metni başta olmak üzere, kursa
katılım şartları metni okunmadan E-Devlet sistemi üzerinden ilgili kursa başvuru
yapılmamalıdır. Yeterli şartları taşımayan aday/adayların Eğitmenlik Kursundan İlişiği
kesilecek olup, herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

Kurs süresince uygulanacak pandemi tedbirlerine tüm katılımcıların hassasiyetle uyması
gerekmektedir. Tesis girişindeki güvenlik noktasında ateş ölçümü yapılacak olup, tesise maskesiz
kimse alınmayacaktır.
Lütfen Aşağıda yer alan Muvafakattaneme’yi okuyup imzalayınız. Muvafakatnameyi
imzalamayan katılımcılar Eğitmenlik kursuna kabul edilmeyecektir. Kursa katılacak adaylarda
aranacak şartları lütfen okuyunuz ve başvurularınızı bu şekilde gerçekleştiriniz. Aşağıda yer alan
Muvafakatname dahil bu sayfaların çıktısı alınarak, kursun örgün olarak yapılacağı ilk gün kurs
yöneticisine elden teslim edilmesi gerekmektedir.
Tarih
Okudum-Anladım
Adı-Soyadı/İmza
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