1. KADEME SATRANÇ ANTRENÖRLÜĞÜ KURSUNA KATILACAK ADAYLARDA ARANAN
ŞARTLAR



En az lise veya dengi okul mezunu olmak.



Kursa başlama tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak.



07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü Amatör Spor dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin
Talimatına göre son 3 yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan
fazla ceza almamış olmak.



Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile malul olmamak.



Taksirli suçlar hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile,
devlet şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya
şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sınırlarını açığa vurmak
suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.



En az oynayacak kadar satranç bilgisinin olması.

I. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA
KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

 Dilekçe (Açık Adresli, telefon ve e-posta adresi yazılı).
 Diploma Sureti (Tüm kursiyerler Noter onaylı, Üniversite öğrencileri okullarından ıslak
imzalı kaşeli öğrenci belgesi verebilirler).
 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden ceza yazısı (aslı).
 Kursa katılacak adaylardan 365 TL ( 250 TL Kurs Ücreti + 75 TL Vize Ücreti + 40 TL
Sporcu Lisansı Ücreti) alınacaktır. (Sporcu lisansına sahip olan kursiyerler 40 TL lisans
ücreti ödemeyeceklerdir)
(Kursiyerler Federasyonun İş Bankası Ankara Şubesi 4200-5930838 no’lu hesabına
yatırıp dekontu diğer istenen evraklarla birlikte il temsilciliğine teslim edeceklerdir)
 2 adet vesikalık fotoğraf (Erkek kursiyerlerden sakalsız ve kravatlı)
 Sağlık Raporu ( Herhangi bir sağlık kurumundan alınabilir)
 Savcılık iyi hal kağıdı (aslı- e_devlet kabul edilebilir)
 Nüfus cüzdanı fotokopisi (resimli).
 Not: Sporcu lisansına sahip olan kursiyerler belgelemek zorundadır.

YUKARIDAKİ EVRAKLAR ŞU ŞEKİLDE SIRALANIP DOSYA İLE TESLİM EDİLECEKTİR. EKSİK
EVRAKI OLANLAR KURSA ALINMAYACAKTIR.

1. En üst sırada kursiyerin kimlik fotokopisi olacak.

(istenen

2 adet fotoğraf ataç ile kimlik fotokopisine iliştirilmiş olacak, kesinlikle evraklarda ve
fotoğraflarda tel zımba kullanılmayacaktır)

2. Kurs-vize-lisans ücreti yatırıldığına dair banka dekontu.
3. Diploma sureti.( noter onaylı diploma fotokopisi )
4. Adli sicil belgesi
5. GHSİM ceza yazısı.
6. Sağlık

raporu (Beyan Kabul edilmiyor, herhangi bir sağlık

7. Dilekçe
8. Sporcu lisansı çıktısı (daha önceden sporcu lisansına sahip ise)

kurumundan alınabilir)

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA

……………………….tarihleri arasında ………………… ilinde
açılacak
olan
1.
Kademe Satranç Antrenörlük kursuna katılmak istiyorum.
Türkiye Satranç Federasyonu ……………. ….. il temsilciliğine istenen evrakları eksiksiz ve
tam olarak verdiğimi beyan ediyor, evraklarımın doğruluğunu ve sorumluluğunu kabul ediyorum.
Gereği için bilgilerinize arz ederim.
…./…./20...

Adı Soyadı
İmza
İletişim:
T.C. No:………………………………………
Adres:………………………………………….
…………………………………………..
Tel: …………………………………….…….
E-posta: ………………………………………
Görev yaptığı Okul : …………………………

