
ÇALIŞMA BİLGİLERİ 
ve SAATLERİ 

ÖDEME BİLGİLERİ 

KATILIM BİLGİLERİ 

SAAT	  
BASKETBOL	  ÇALIŞMALARI	  

CUMARTESİ	  	   PAZAR	  

10.00	  /	  11.00	   2001-‐02-‐03	  Doğumlular	   2001-‐02-‐03	  Doğumlular	  

11.00	  /	  12.00	   2004-‐05-‐06	  Doğumlular	   2004-‐05-‐06	  Doğumlular	  

12.00	  /	  13.00	   2007-‐08-‐09	  Doğumlular	   2007-‐08-‐09	  Doğumlular	  

13.00	  /	  14.00	   2010-‐11-‐12	  Doğumlular	   2010-‐11-‐12	  Doğumlular	  

Blu	  Academy	  kış	  dönemi	  çalışmaları	  8	  Ekim	  -‐	  4	  Haziran	  arasında	  8	  
ay	  (4	  dönem)	  olarak	  devam	  edecekKr.	  1	  dönem	  2	  aydan	  oluşur.	  

Çalışmalar	  yaş	  kategorilerine	  göre	  planlanıp,	  cumartesi	  ve	  pazar	  
günleri	  1'er	  saat	  yapılacakSr.	  

1	  Dönem	  (2	  ay)	  ücreK	  kdv	  dahil	  760	  TL'dir.	  

Ödemesi	  yapılan	  bir	  öğrencinin	  ayrılması,	  kurumdan	  kaynaklanmayan	  bir	  sebepten	  dolayı	  çalışmalara	  gelememesi	  durumunda	  yerine	  başka	  bir	  öğrenci	  
devam	  edemez	  veya	  ücret	  iadesi	  yapılmaz.	  

Kardeşlere	  %10	  indirim	  uygulanır.	  

MEF	  Okulları	  öğrencilerine	  %10	  indirim	  uygulanır.	  

Ödemeler	  dönem	  başlangıçlarında	  yapılır.	  

Devamsızlık	  durumlarında	  eğitmenlere	  bilgi	  verilmesi	  zorunludur.	  Kurum	  tara^ndan	  iptal	  edilen	  çalışmalar	  dışında	  telafi	  dersi	  yapılmaz.	  

Kayıt	  Evrakları:	  
	  Kayıt	  formu,	  2	  adet	  fotoğraf,	  kimlik	  fotokopisi,	  sağlık	  raporu	  

Tesislere	  ulaşım	  veliler	  tara^ndan	  sağlanır.	  

Çalışmalarda	  kurum	  tara^ndan	  belirlenen	  ekipmanların	  tedariği	  ve	  kullanımı	  
zorunludur.	  Ekipmanı	  olmayan	  öğrenciler	  çalışmalara	  kaSlamaz.	  	  

Devamsızlık	  durumlarında	  eğitmenlere	  bilgi	  verilmesi	  zorunludur.	  Kurum	  
tara^ndan	  iptal	  edilen	  çalışmalar	  dışında	  telafi	  dersi	  yapılmaz.	  

Resmi	  taKllerde	  çalışma	  yapılmayacakSr.	  	  

	  
Barış	  AYDIN;	  basketbol	  yaşanSsına	  Ülker	  Spor	  Kulübü’nde	  başlamışSr.	  Oyunculuğu	  bırakSktan	  sonra	  Galatasaray	  	  Spor	  Kulübü’nde	  yaklaşık	  10	  sene	  
antrenörlük	  ve	  menajerlik	  görevlerinde	  bulunmuştur.	  Bu	  süre	  zar^nda	  Kadın	  A	  Takımı	  Yardımcı	  Antrenörlüğü,	  Baş	  Antrenörlüğü,	  Erkek	  A	  Takımı	  

Menajerliği	  ve	  altyapılarda	  görev	  almışSr.	  Birçok	  Türkiye	  şampiyonasında	  ve	  Euroleague	  Women	  karşılaşmalarında	  görev	  yapmışSr.	  Aynı	  süre	  zar^nda	  11	  
sezon	  Galatasaray	  Üniversitesi’ni	  ve	  Galatasaray	  Lisesi’ni	  çalışSrmışSr.	  Galatasaray	  Spor	  Kulübü’nden	  ayrıldıktan	  sonra	  2	  sezon	  Erkekler	  2.	  Ligi’nde	  Tenis	  
Eskrim	  Dağcılık	  Spor	  Kulübü	  takımını	  çalışSrmışSr.	  Aynı	  zamanda	  Şirketler	  Ligi’nde	  (CBL)	  Turkcell,	  Yapı	  Kredi	  takımlarının	  antrenörlüğünü	  yapmışSr.	  Halen	  

İstanbul	  Ticaret	  Üniversitesi	  Kadın-‐Erkek	  Takımları	  ve	  Borusan	  Şirket	  Takımı	  antrenörlüğü	  görevini	  yürütmektedir.	  Evli	  ve	  bir	  çocuk	  babasıdır.	  

EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ BİLGİLERİ 


