
 

 
Profesyonel Kick Boks Menajerlik Kursuna  

Katılma Koşulları 
 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya en az bir yıldır Türkiye’de yasal ikametgaha sahip 
olmak ve oturma izni bulunmak, 

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Kick Boks Milli Takım Antrenörlüğü yapmış 
olanlar ile Kick Boks Antrenör Belgesine sahip olanlar ve Milli sporculardan tahsil şartı 
aranmaz.)  

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul olmamak. 
d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda 

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut 
affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene 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, edimin ifasına fesat 
karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve 
haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak. 

e) En az 22 yaşını doldurmuş olmak, 

f) Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon 
Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan 
fazla ceza almamış olmak.  

        Özel Koşullar ; 

          Kursa katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenir 

a) Başvuru formu  
b) Tahsil belgesi sureti ( noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum 

onaylı) 
c) Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon 

Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan 
fazla sportif ceza almadığına dair yazı aslı, 

d) Kurs katılım ücreti dekontu ( Kursa katılacak adaylar Federasyonumuzun 617 53 44 nolu 
Posta Çeki Hesabına veya Garanti Bankası Ankara Anafartalar Caddesi Şubesi  TR 02 
0006 2000 711 0000 629 88 32  numaralı  banka hesabına 1.000,00-TL, kurs katılım ücreti 
olarak yatıracaklardır.) 

e) Adli sicil belgesi, 
f) Sağlık raporu (sağlık ocaklarından), 
g) 3 adet fotoğraf  
h) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
i) Kick Boks Milli Takım Antrenörlüğü yapmış olanlar ile Kick Boks Antrenör Belgesine sahip 

olanlar diploma fotokopisini, Milli sporcularda Millilik Belgesinin aslını veya Federasyon 
Onaylı Suretini, 

j) Ek-1’deki taahhütnamenin tarihli ve imzalı aslını Federasyona vermek, 
k) 1 Adet kapaklı naylon tel dosya.  

 
ÖNEMLİ NOT: Başarılı olan kursiyerlerin isimleri Federasyon sitesinde yayımlanacaktır.  

 
 


