E-DEVLETTEN ANTRENÖRLÜK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının ilgi yazıları gereğince 1 Ocak 2018 tarihinden
itibaren açılacak olan Antrenör Kurs ve Seminerleri e-devlet üzerinden yapılacaktır.
Kurs başvurusu yapmak için öncelikle e-devlet şifrenizin olması gerekmektedir.
Başvuruyu yapmadan önce,
1-Vesikalık fotoğraf
2-Sağlık raporu
3-Gençlik Spor Müdürlüğünden aldığınız ceza kaydı
4-Adli sicil kaydı (E-devletten alınabilir)
5-Nüfus cüzdanı fotokopisi
6-Diploma/Mezuniyet Belgesi ya da öğrenci belgesi
7-Nüfus cüzdanı fotokopisi
8-Varsa Antrenörlük Belgesi
Belgelerini hazırlamanız ve tarayıp ya da resimlerini çekip bilgisayara aktarmanız gerekmektedir.

1- Şifrenizle e-devlete girdikten sonra arama çubuğundan Gençlik ve Spor Bakanlığını arattırıp yazıya
tıklayarak sayfaya gdiyoıruz.

2- Açılan sayfanın altında Spor Bilgi Sistemi yazısına tıklayın.
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3- “Uygulamaya Git” sekmesine tıklayıp sayfayı açıyoruz.

4- Açılan sayfada “Spor Elemanı” resmine tıklıyoruz.
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5- Açılan sayfada e-devlet “Dinamik Spor Bilgi Sistemi” uygulamasından yapabileceklerimizin listesi
yer almaktadır.
Biz “Kurs Ön Kayıt” sekmesine tıklıyoruz.

6- Karşımıza Ön kayıt Başvuru sayfası açılacaktır.
Burada kurslarla ilgili yönerge çıkacaktır.
Bu açıklamayı okuyup açıklamanın sonundaki kırmızı yazının başındaki boşluğu seçiyoruz ve sağ
alttaki “Devam” sekmesini tıklıyoruz.
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7- Karşımıza Kurs seçimi sayfası çıkacaktır.
Burada istediğimiz kurs tipi hangisiyse onu, ilgili federasyonu ve kursu seçip Devam diyoruz.

8- Karşımıza Kişisel bilgilerinizin yer aldığı ve tamamlayacağınız sayfa gelecektir
Buraya daha önce bilgisayarınıza yüklediğiniz vesikalık fotoğrafınızı yüklemelisiniz.
Eğer sistemde resminiz varsa burada çıkacaktır. Bu resminiz aynı kalabilir ya da başka bir resim
yükleyip değiştirebilirsiniz.
Sayfadaki diğer bilgileri de doldurup Devam diyoruz.
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9- Sağlık Raporu sayfası açılacaktır.
Sayfadaki yazıda dediği gibi sağlık raporunu Belgeler kısmına eklemek üzere Devamı tıklayıp
geçiyoruz.

10- Ceza bilgileri sayfası açılacaktır. Bu kısımda Adli Sicil kaydınız sisteme otomatik olarak gelecektir.
Ama siz yine de E-devletten Adli sicil kaydı çıkarıp bilgisayarınıza aktarın.
Aynı şekilde ceza bilgisi de otomatik olarak gelmekle birlikte teyit edilemediğinden Gençlik Spor
Müdürlüğünden aldığınız ceza kaydını bilgisayarınız aktarın.
Devam deyip geçiyoruz.
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11- Karşımıza Öğrenim Bilgileri sayfası açılacaktır.
Burada öğrenim bilgileriniz otomatik olarak gelmezse kendiniz doldurmalısınız.

12- Öğrenim bilgilerini tamamladıktan sonra karşınıza yabancı dil bilgisi gelecektir.
Buradan Yabancı dil bilginizi ve seviyenizi seçip Devam diyoruz.
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13- Devam dedikten sonra Belgeler sayfası açılacaktır.
Bu sayfada sol tarafta listesi verilen belgelerin üzerine tıklayıp sağ tarafta + olan yeşil alan tıklanıp
belgeler tek tek yüklenir.
Belgeleri Kurs başlangıcında vermek üzere saklayın.

14- Bütün işlemlerden sonra karşınıza girdiğiniz bilgilerin özeti çıkacaktır.
Bilgilerinizi kontrol edip Devam sekmesini tıklayın.
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15- Son olarak parayı yatırmak için referans numarasının olduğu sayfa açılacaktır.
Buradaki bilgiler cep telefonunuza mesaj olarak ve mail adresinize de gelecektir.
Verilen referans numarasıyla herhangi bir Halk Bankasına gidip kurs ücretini yatırıp alacağınız
dekontun bir nüshasını kurs yetkilisine vermek için saklamalısınız.
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