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1.Amaç: 
İzvet  salonlarında  kimlerin  hangi şartlarda özel dersler verebileceğini belirlemek.  Salonlarda sadece bu 
talimatlara uygun olarak özel dersler verilmesini sağlayarak,  tüm üyelerin, akredite antrenörlerin ve 
kursiyerlerin sorunsuz bir şekilde  masa tenisi oynamalarını güvence altına almaktır . 

 

2.Kapsam ve Uygulama:  
Bu talimat tüm İzvet  salonlardaki özel ders uygulamaları ile ilgili tüm süreci  kapsar 

 

3.Sorumlular : 
İzvet Yönetim Kurulu bu talimatın  amacına uygun uygulanması ve kontrolünü Dernek Müdürüne 
vermiştir.Dernek Müdürü İzvet Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.  

 

4.Kısaltmalar –Tanımlar 
 

İzvet:  İzmir Veteran Masa Teniscileri Derneği  

İzvet YK : İzmir Veteran  Masa Tenisçileri Derneği Yönetim Kurulu   

Dernek Müdürü: İzmir Veteran  Masa Tenisçileri Derneği Yönetim Kurulunun resmi olarak atadığı tüm 
dernek faaliyetlerinin yürütülmesinden direk sorumlu kişidir. 

Aday antrenör : Masa tenisi özel dersi vermek isteyen aday kişidir .  

Akredite antrenör : İzmir Veteran  Masa Tenisçileri Derneği Yönetim Kurulunun  dernek salonlarında 
özel ders verebilmesini onayladığı kişidir . 

Kursiyer : Özel ders almak isteyen ve/veya alan  sporcu 
 

5.Uygulama 

 
1. Özel ders vermek isteyen aday antrenörler dernek müdürüne  sözel ve/veya  yazılı başvuru 

yaparak  önce kendilerini tanıtarak ve de varsa millilik, başarı ,antrenörlük..vb belgelerini , sunarak  
isteklerini açıkça belirteceklerdir.  
 

2. İzvet YK  dernek salonlarında özel ders vermek isteyen aday antrenörleri her açıdan 
değerlendirerek  sadece uygun gördüğü antrenörleri  onaylar.  Ayrıca onaylanan antrenörün özel 
ders verebilmesi için  dernek üyesi olması ve de yıllık aidatlarını tam ve zamanında ödemesi 
gerekmektedir..İzvet YK tarafından onaylanmış ya da onaylanmalarına rağmen yıllık  üyelik  
aidatlarını ödemeyen  antrenörlerin akreditasyonları tamamlanmamış sayılıp  İzvet salonlarda 
kesinlikle özel ders vermeye başlayamazlar  
 

3. İzvet YK tarafından başvurusu onaylanan  antrenör bu talimatta yazılan tüm şartları peşinen kabul 
ederek Form .2012 .01  “ Özel Ders Taahhütnamesi”’ni imzalayarak akreditasyonlarını  
tamamlamış olur..Bu taahhütnameyi imzalamayan antrenörlerin akreditasyon prosedürü 
tamamlanmamış olup  İzvet salonlarda ders vermeye başlayamazlar.  
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4. Antrenörlerin ders vermek istediği kursiyerler ya dernek üyesi olmalı yada üye olmadığı  taktirde 

ancak özel  derslerinde günlük salon kullanım bedelini dernek müdürüne peşin ödemesi 
durumunda İzvet salonlarında özel ders alabilirler .  Akredite antrenörler sadece dernek  üyelik 
aidatını tam ve zamanında ödeyen dernek üyelerine  ve/veya günlük salon kullanım ücretlerini 
ödeyen kursiyerlere özel ders verebilir .Üyelik aidatını tam ve zamanında ödemeyen ve günlük 
salon kullanım ücretini ödemeyen kursiyerler  kesinlikle  İzvet salonlarında özel. ders alamazlar 
.Bunun tüm sorumluluğu antrenöre aittir .Dernek aidatını veya salon kullanım ücretini ödememiş 
veya eksik ödeyen kişilere kendisine bilgi verilmesine rağmen  ders vermeye devam eden 
antrenörler   bu ödenmeyen tutarı  kursiyerleri   namına peşinen kendileri ödemek zorundadır Aksi 
taktirde bu antrenörlerin  akreditasyonları iptal edilir. 

 
5. Akredite antrenör,  aylık olarak  kursiyerlerinden kazandığı toplam  kurs bedelinin %20 sini peşin 

olarak bağış  makbuzu karşılığı dernek müdürüne öder Bu ödemeleri yaparken  verdiği aylık özel  
ders zaman ve saatlerini mutlaka raporlamak zorundadır..Dernek müdürünün bu raporları kontrol 
ederek onaylaması ile  bu aylık ödemeler  kabul edilir .Bu ödemeler, özel ders  verilen  ay 
sonunda peşinen dernek müdürüne yapılır. Bu nedenle akreditasyon başvurusu sırasında aday 
antrenörler saatlik özel ders ücretlerini açıkça beyan etmek   ve de zamanla olası değişiklikleri 
bildirmek zorundadır. Beyana uygun olmayan    bilgiler  tespit edildiğinde o antrenörün 
akreditasyonu kesinlikle  iptal edilir.  

 
6. Akredite antrenörler ayrıca aşağıdaki genel şartları da peşinen kabul ederek İzvet salonlarda özel 

ders verebilir.  
  

 Genel salon kullanım kurallarına uyulacak,  
 

 Özel dersler için  İzvet turnuva ve kurs …vb faaliyetlerini  aksatmayacak zaman dilimleri seçilmek 
zorundadır..Bu nedenle antrenörler İzvet turnuva –kurs  programını  çok iyi bilerek bu programlara 
uymak  zorundadır . 

 
 Özel dersler salonlarda üyelerin  yoğunlukla  antrenman yaptığı  zaman dilimleri dışındaki günlerde 

(özellikle salı ,perşembe ve hafta sonları )  verilecek, 
 

 Özel dersler  orta-merkez masalar dışındaki   diğer yan boş masalarda verilecek.Orta- merkez  
masalar her zaman üyelerin oynamasına ayrılmıştır.  

 
 Akredite antrenörler  özel ders için  masalarda daha evvel gelerek  antrenmana başlamış üyelerden 

hiçbir koşulda bu masaları  boşaltmalarını  isteyemeyecektir.. 
 

 Birden fazla akredite antrenörler veya bir akredite antrenör salonda aynı gün ve aynı zaman 
diliminde  birden fazla masada özel ders veremez  . 

 
 Bu nedenle tüm akredite antrenörler özel derslerini  aynı gün ve zaman dilimine gelmeyecek şekilde 

birbirleri ile ve dernek müdürü ile koordine ederek planlamak zorundadır. 


