
TEKNİK UZMANLIK KURSU ve SINAVI KATILIM ŞARTLARI ve 

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER 

 

1- Teknik uzman olabilmek için, buz paten branşında lisanslı sporcu olarak 

yarışmalarda yarışmış olmak veya Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından verilmiş 

antrenörlük belgesi ile en az 2 yıl aktif antrenörlük yapmış olmak veya ISU/Uluslararası 

hakem veya Başhakemlik yapmış olmak. 

 2- Buz Pateni sporunun içinde aktif olarak bulunan antrenörler kursa katılabilirler 

ancak kendi sporcularının yarıştıkları kategoride görev alamazlar. 

 3- MHK tarafından bu göreve atanmaya uygun bulunmak. 

 4- T.C. Vatandaşı olmak. 

 5- En az lise veya dengi okul mezunu olmak( Milli Sporcularda bu şart aranmaz) 

 6- 18 yaşından küçük olamamak. 

 7- Zihinsel bir engeli bulunmadığını ve vücut arızasının bulunmadığını sağlık raporu 

ile belgelendirmek. 

 8- Daha önce buz pateni ya da başka bir spor dalında resmi görevli, sporcu veya başka 

bir görevde iken bir defada 6 aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam 1 yıldan fazla 

yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak. 

 9- Sabıka kaydı olamamak. 

 10- Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya 

aşağıda sayılan suçlar dışında tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis 

veya affa uğramış olsalar dahi Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal suçlar ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, 

rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz 

kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına 

karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve 

haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak. 

 11- Kurs katılım ücreti ilgili olarak daha sonra ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. 

 12- Başvuru dilekçesi ve Ek-1 Başvuru Formu ( 1 Adet vesikalık fotoğraf ile birlikte) 

 13- Kursa katılacak olan adayların seyahat, konaklama ve transfer giderleri kendine ait 

olacaktır. 

 14- Kurs yeri ve teknik ekipmanlar Federasyonumuzca sağlanacak olup, kursun 

düzenleneceği yer ayrıca duyurulacaktır. 

 15- Diğer linklerde belirtilen belgeler, seminere başvuran ve kabul edilen katılımcılar 

tarafınca bastırılarak okunup çalışılacaktır ve seminer esnasında yanlarında bulundurulmaları 

istenilecektir. Seminer süresince bu belgeler ayrıca basılı olarak dağıtılmayacaktır. 

 

  
 


