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14 Aralık 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30978

YÖNETMELİK

Gençl�k ve Spor Bakanlığından:
ANTRENÖR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, �lg�l� spor dalına performans ve/veya rekreat�f amaçlı katılan her

yaştak� b�reyler�n eğ�t�m�nde görev alacak antrenörler�n eğ�t�m� ve görev alanları �le �lg�l� usul ve esasları
bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, spor federasyonlarının antrenör eğ�t�m programları �le bu programların

uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 21/5/1986 tar�hl� ve 3289 sayılı Gençl�k ve Spor H�zmetler� Kanununun Ek

9 uncu maddes�n�n onyed�nc� fıkrası �le 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnames�n�n 189 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (�) bend�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Antrenör: Gençl�k ve Spor Bakanlığı ve �lg�l� spor federasyonlarından alınan antrenörlük belges�ne sah�p

k�ş�y�,
b) Antrenörlük belges�: İlg�l� spor dalında kademeler �t�barıyla ver�len belgey�,
c) Antrenör eğ�t�m programı: Kademeler �t�barıyla temel eğ�t�m ve uygulama eğ�t�m�nden oluşan programı,
ç) Antrenör eğ�t�m tal�matı: Bu Yönetmel�kte bel�rlenen usul ve esasların uygulanmasına �l�şk�n uluslararası

federasyonların bel�rled�ğ� eğ�t�m kr�terler� de d�kkate alınmak suret�yle, �lg�l� federasyon tarafından hazırlanıp
Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe g�ren tal�matı,

d) Bakan: Gençl�k ve Spor Bakanını,
e) Bakanlık: Gençl�k ve Spor Bakanlığını,
f) Eğ�t�c�: Antrenör eğ�t�m programında görev yapmak üzere Bakanlık tarafından görevlend�r�len k�ş�y�,
g) Eğ�t�m kurumu: Antrenör eğ�t�m programında görev yapmak üzere Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len

kurum veya kuruluşu,
ğ) Federasyon: 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarını,
h) Gel�ş�m sem�ner�: Antrenörler�n b�l�msel ve tekn�k kapas�teler�n� artırmaya yönel�k eğ�t�m faal�yetler�n�,
ı) Modül: Temel eğ�t�mde dersler�n oluşturduğu program b�r�m�n�,
�) Protokol: Antrenör eğ�t�m programı kapsamında yetk�lend�r�lecek kurum ve kuruluş �le yapılacak

sözleşmey�,
j) Sezon: İlg�l� federasyon tal�matlarında spor dalı faal�yetler� �ç�n bel�rlenen tar�h aralığını,
k) Sınav kom�syonu/kom�syonları: Sınav Kurulu tarafından antrenör eğ�t�m programı sınavlarına �l�şk�n �ş ve

�şlemler� yer�ne get�rmekle görevlend�r�len kom�syon/kom�syonları,
l) Sınav Kurulu: Temel eğ�t�m ve uygulama eğ�t�m� sınavını yürütmekle görevl� kurulu,
m) Temel eğ�t�m: Kademeler �t�barıyla antrenör eğ�t�m programı kapsamında yapılan teor�k eğ�t�m�,
n) Temel eğ�t�m sınavı: Kademeler �t�barıyla antrenör eğ�t�m programı kapsamında yapılan temel eğ�t�m

sınavını,
o) Uygulama eğ�t�m�: Kademeler �t�barıyla antrenör eğ�t�m programı kapsamında yapılan uygulama eğ�t�m�n�,
ö) Uygulama eğ�t�m� sınavı: Kademeler �t�barıyla antrenör eğ�t�m programı kapsamında yapılan uygulama

eğ�t�m sınavını,
p) Yaygın eğ�t�m: Uzaktan eğ�t�m, özel amaçlı kurslar ve sert�f�ka programlarını kapsayan eğ�t�m türünü,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Antrenör Eğ�t�m Programı ve Sınavlara İl�şk�n Esaslar

Antrenör eğ�t�m programı duyurusu
MADDE 5 – (1) Antrenör eğ�t�m programına katılacak aday sayısı, adayların talepler� de d�kkate alınarak

�lg�l� federasyonun görüşü doğrultusunda Bakanlık tarafından bel�rlen�r.
(2) Antrenör eğ�t�m programına katılacak aday sayısı �le şartları, başvuru yer�, süres� ve d�ğer hususlar,

Bakanlık ve �lg�l� federasyonun �nternet s�tes�nde duyurulur.
Antrenör eğ�t�m programı başvurusu
MADDE 6 – (1) Antrenör eğ�t�m programına katılacak adaylar, duyuruda bel�rt�len usule göre başvuruda

bulunur.
Antrenör eğ�t�m programına katılacak adaylarda aranılacak şartlar
MADDE 7 – (1) Antrenör eğ�t�m programına katılacak adaylarda aşağıdak� şartlar aranır:
a) Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olmak.
b) En az l�se veya deng� okul mezunu olmak.
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c) Spor dallarının özell�ğ�ne göre �lg�l� federasyon tarafından hazırlanan antrenör eğ�t�m tal�matında bel�rlenen
sağlık şartlarını taşımak.

ç) Taks�rl� suçlar �le kısa sürel� hap�s cezasına seçenek yaptırımlara çevr�lm�ş veya aşağıda sayılan suçlar
dışında tec�l ed�lm�ş hükümler har�ç olmak üzere, kasten �şlenen b�r suçtan dolayı b�r yıl veya daha fazla süreyle hap�s
cezasına ya da affa uğramış olsa b�le Devlet�n güvenl�ğ�ne karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı
suçlar, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat
karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama, kaçakçılık veya c�nsel
dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde �mal ve t�caret�, kullanımı, kullanımını
kolaylaştırma, kullanmak �ç�n satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal ed�nme, ş�ke ve teşv�k pr�m�
suçlarından mahkûm olmamak.

d) En az on sek�z yaşını b�t�rmek şartıyla spor dalının özell�ğ�ne göre �lg�l� federasyon tarafından bel�rlenen
yaş sınırlamasına uygun olmak.

e) 13/7/2019 tar�hl� ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor D�s�pl�n Yönetmel�ğ� �le
federasyonların d�s�pl�n veya ceza tal�matlarına göre son üç yıl �ç�nde olmak şartıyla b�r defada altı aydan fazla veya
toplamda b�r yıldan fazla ceza almamış olmak.

(2) B�r�nc� fıkranın (e) bend�nde yer alan hüküm; dop�ngle mücadele kural �hlal� sebeb�yle �k� yıl ve üzer� hak
mahrum�yet� cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca bu Yönetmel�k kapsamında yapılacak antrenör eğ�t�m
programlarına katılamama şekl�nde uygulanır.

(3) Başvurunun �lan ed�len kontenjandan fazla olması hal�nde, antrenör eğ�t�m programı uygulama eğ�t�m�ne
katılacak olanlar, �lg�l� federasyonun antrenör eğ�t�m tal�matında bel�rleyeceğ� şartlar doğrultusunda sıralanır.

Antrenör eğ�t�m programı
MADDE 8 – (1) Antrenör eğ�t�m programı, federasyonların, gençl�k ve spor �l müdürlükler� �le sporla �lg�l�

d�ğer kurum ve kuruluşların �ht�yaçları esas alınarak temel eğ�t�m ve uygulama eğ�t�m� olarak düzenlen�r.
Temel eğ�t�m
MADDE 9 (1) Temel eğ�t�m beş kademe olarak düzenlen�r.
(2) Temel eğ�t�m�n;
a) Bakanlık tarafından düzenlenmes� hal�nde eğ�t�m ve sınavların usulü �le d�ğer hususlar Bakanlık tarafından,
b) Eğ�t�m kurumu tarafından düzenlenmes� hal�nde, eğ�t�m ve sınavların usulü �le d�ğer hususlar protokolle,
bel�rlen�r.
Uygulama eğ�t�m�
MADDE 10 – (1) Uygulama eğ�t�m�, antrenörlük kademeler� arasındak� geç�ş süreler� ve başvurular da

d�kkate alınarak her kademe �ç�n yılda en az b�r kez resen veya Bakanlık tal�matı üzer�ne �lg�l� federasyon, gerekl�
hallerde �se Bakanlık tarafından düzenlen�r.

(2) Uygulama eğ�t�m�ne �l�şk�n dersler, dersler�n �çer�kler�, süreler�, sınavların usulü ve d�ğer hususlar
uluslararası federasyonların bel�rled�ğ� eğ�t�m kr�terler� de d�kkate alınarak hazırlanan, �lg�l� federasyonun tekl�f�
Bakanlığın onayı �le yürürlüğe g�ren antrenör eğ�t�m tal�matı �le düzenlen�r.

(3) Uygulama eğ�t�m�ne �l�şk�n başvuru, kayıt, ücret ve d�ğer hususlar; �lg�l� federasyonun tekl�f� ve Bakanlık
onayı �le bel�rlenerek Bakanlık ve �lg�l� federasyonun �nternet s�tes�nde duyurulur.

(4) Bakanlık tal�matı üzer�ne uygulama eğ�t�m� düzenlemeyen federasyonların başkanı, yönet�m kurulu üyeler�
ve d�ğer k�ş�ler hakkında �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.

Uygulama eğ�t�m� eğ�t�c�ler�n�n n�tel�ğ�
MADDE 11 – (1) İlg�l� spor dalı uygulama eğ�t�m�nde görev alan eğ�t�c�ler�n aynı spor dalında en az b�r üst

kademe antrenörlük belges�ne sah�p olması gerek�r. Üst kademe antrenörlük belges�ne sah�p eğ�t�c� bulunmaması
hal�nde aynı kademe belgeye sah�p eğ�t�c� görevlend�r�leb�l�r.

(2) Bakanlık tarafından uygun görülmes� hal�nde antrenör uygulama eğ�t�m�nde spor uzmanı, yabancı spor
uzmanı veya yabancı antrenör görevlend�r�leb�l�r.

Devam zorunluluğu
MADDE 12 – (1) Uygulama eğ�t�m�nde devamsızlık süres�, her ne sebeple olursa olsun toplam ders saat�n�n

yüzde onunu geçemez.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rlenen süren�n üzer�nde devamsızlık yapan antrenör adaylarının uygulama eğ�t�m�yle

�l�ş�kler� kes�l�r.
Uygulama eğ�t�m� sınav kurulu ve kom�syonları
MADDE 13 – (1) Sınav Kurulu; Bakan tarafından, Bakanlık personel� arasından görevlend�r�lecek b�r başkan,

dört asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Sınav Kurulu, başkan ve üyeler�n�n tamamının katılımı �le toplanır ve
kararlar oy çokluğu �le alınır. Asıl üyeler�n herhang� b�r nedenle katılamamaları hal�nde yedek üyeler tesp�t sırasına
göre Sınav Kuruluna katılır. Sınav Kurulunun sekretarya h�zmetler� Bakanlık tarafından yürütülür.

(2) Kurul, sınavlara �l�şk�n hususların tesp�t ed�lmes�, sınavların yapılması, yaptırılması, sonuçlarının
değerlend�r�lmes�, �lan ed�lmes�, �t�razların sonuçlandırılması ve sınavla �lg�l� d�ğer �şlemler�n kom�syon/kom�syonlar
mar�fet�yle yürütülmes�nden sorumludur.

(3) Sınav kom�syonu/kom�syonları; Sınav Kurulu tarafından federasyonun tekl�f� üzer�ne görevlend�r�lecek b�r
başkan, en az �k� asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Sınav Kurulu tarafından gerek görülmes� hal�nde ayrıca
Bakanlık personel� arasından b�r veya b�rden fazla üye görevlend�r�leb�l�r.

(4) Sınav kom�syonu/kom�syonları başkan ve üyeler�; boşanmış olsalar dah� eşler�n�n, üçüncü dereceye kadar
(bu derece dâh�l) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlık �l�şk�s� �ç�nde bulunanların katıldıkları sınavlarda görev
alamazlar. Bu durumda olanların yerler�ne sırasıyla yedek üyeler katılır.
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(5) Sınav kom�syonunun sekretarya h�zmetler�, �lg�l� federasyon tarafından yürütülür.
Sınav ve değerlend�rme
MADDE 14 – (1) Temel eğ�t�m sınavına �l�şk�n hususlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Temel eğ�t�me a�t modüller�n sınav sonuçları, yüz tam puan üzer�nden ayrı ayrı değerlend�r�l�r. Sınavlarda

temel eğ�t�m modüller�nden en az altmış ve üzer� puan alanlar, o modül �ç�n başarılı sayılır.
b) Adaylar, temel eğ�t�m sınavında başarısız oldukları modüllerden, �lk kayıt tar�h�nden �t�baren �k� yıl

�çer�s�nde yapılacak sınavlara tekrar g�reb�l�r. Bu sürede de başarısız olan adayların temel eğ�t�m �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
c) Temel eğ�t�m sınavına katılanlara, eğ�t�m� düzenleyen kurum tarafından temel eğ�t�m sınav sonuç belges�

düzenlen�r.
ç) Temel eğ�t�m� başarı �le tamamlayan adaylar, Bakanlık b�l�ş�m s�stem� aracılığıyla uygulama eğ�t�m�ne

başvurab�l�r.
(2) Uygulama eğ�t�m� sınavına �l�şk�n hususlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Uygulama eğ�t�m�n�n sonunda dersler�n özell�kler�ne göre ayrı ayrı yapılacak uygulama sınavının yanı sıra,

yazılı ve/veya sözlü sınav yapılab�l�r.
b) Her ders �ç�n sınav sonuçları yüz tam puan üzer�nden ayrı ayrı değerlend�r�l�r. Sınavlarda uygulama eğ�t�m

dersler�nden en az yetm�ş ve üzer� puan alanlar, o ders �ç�n başarılı sayılır. Başarısız olan adaylar, tekrar uygulama
eğ�t�m� almadan sınava g�remez.

c) Uygulama eğ�t�m�n� tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olanlar, bu Yönetmel�kte aranan d�ğer şartları
taşımaları hal�nde �lg�l� kademede antrenörlük belges� almaya hak kazanır.

Sınav sonuçlarına �t�raz
MADDE 15 – (1) Adaylar, sınav sonuçlarının �lan ed�lmes�nden �t�baren beş �ş günü �çer�s�nde, duyuruda

bel�rt�len usulde �t�raz edeb�l�r. İt�razlar, on beş �ş günü �çer�s�nde �ncelenerek karara bağlanır.
Antrenör gel�ş�m sem�ner�
MADDE 16 – (1) Bakanlık veya �lg�l� federasyon, her kademedek� antrenörlere yönel�k ulusal veya

uluslararası antrenör gel�ş�m sem�ner� düzenleyeb�l�r.
(2) Ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen sem�nerler, Bakanlık tarafından bu

Yönetmel�k kapsamında antrenör gel�ş�m sem�ner� olarak kabul ed�leb�l�r.
Müsabakası yapılmayan spor dalları
MADDE 17 – (1) Müsabakası yapılmayan ve antrenörlük kapsamı dışında kalan her türlü rekreat�f amaçlı

f�z�ksel ve z�h�nsel egzers�zler� �çeren eğ�t�m programlarının uygulanmasında görev alan k�ş�ler�n eğ�t�mler� ve görev
alanları �le �lg�l� usul ve esaslar, �lg�l� federasyonun tekl�f� ve Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda eğ�t�m tal�matı
�le düzenlen�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Antrenörlük Kademeler�, Kademeler�n Görev Tanımları, Geç�ş İşlemler�,

Hak ve Muaf�yetler, Belge Ver�lmes� ve İptal�
Antrenörlük kademeler� ve görev tanımları
MADDE 18 – (1) İlg�l� spor dalında antrenörlük belges�ne sah�p olanların kademe ve görev tanımları aşağıda

bel�rt�lm�şt�r:
a) Yardımcı antrenör (b�r�nc� kademe): Üst kademe antrenör nezaret�nde spor faal�yet�ne katılanlara yardımcı

olmak.
b) Temel antrenör (�k�nc� kademe): M�n�kler ve yıldızlar kategor�s�nde antrenmanı planlamak, uygulamak ve

değerlend�rmek.
c) Kıdeml� antrenör (üçüncü kademe): Tüm yaş kategor�ler�nde ve m�ll� takımlarda antrenmanı planlamak,

uygulamak, değerlend�rmek ve sporcunun kar�yer planlamasına yardımcı olmak.
ç) Başantrenör (dördüncü kademe): Tüm yaş kategor�ler�nde ve m�ll� takımlarda orta vadel� antrenman

programlarını planlamak, uygulamak, değerlend�rmek, anal�z etmek, güncellemek ve sporcuların kar�yer
planlanmasında yardımcı olmak.

d) Tekn�k d�rektör (beş�nc� kademe): Tüm yaş kategor�ler�nde ve m�ll� takımlarda koord�natörlük yapmak, orta
ve uzun vadel� antrenman programları planlamak, uygulanmasını sağlamak, denetlemek, değerlend�rmek, anal�z
etmek ve stratej�ler gel�şt�rmek, �sten�ld�ğ�nde Bakanlığa ve �lg�l� federasyona rapor hazırlamak ve sporcuların kar�yer
planlamasına yardımcı olmak.

Antrenör eğ�t�m programı kademeler� arasında geç�ş �şlemler�
MADDE 19 – (1) Temel eğ�t�m sınavına katılıp başarılı olan adaylar �ç�n temel eğ�t�m sınav sonuçlarının

geçerl�l�k süres� dört yıldır. Adaylar, temel eğ�t�m sınav sonuçları geçerl�l�k süres� boyunca aynı kademedek�
uygulama eğ�t�m�ne ve daha alt kademedek� uygulama eğ�t�m�ne katılab�l�r.

(2) Adayların herhang� b�r kademedek� uygulama eğ�t�m�ne katılab�lmeler� �ç�n �lg�l� kademe veya daha üst
kademedek� temel eğ�t�m� tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olmaları gerek�r.

(3) Uygulama eğ�t�m�;
a) Yardımcı antrenör (b�r�nc� kademe) uygulama eğ�t�m�; b�r�nc� kademe temel eğ�t�m� tamamlayarak

yapılacak sınavda başarılı olup antrenörlüğe başlayacaklara,
b) Temel antrenör (�k�nc� kademe) uygulama eğ�t�m�; yardımcı antrenörlük belges�ne sah�p, belge tar�h�

üzer�nden en az b�r yıl geçen antrenörlere,
c) Kıdeml� antrenör (üçüncü kademe) uygulama eğ�t�m�; temel antrenörlük belges�ne sah�p, belge tar�h�

üzer�nden en az �k� yıl geçen ve temel antrenörlük belges�ne sah�p olduktan sonra en az �k� gel�ş�m sem�ner�ne
katıldığını belgeleyen antrenörlere,
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ç) Başantrenör (dördüncü kademe) uygulama eğ�t�m�; kıdeml� antrenörlük belges�ne sah�p, belge tar�h�
üzer�nden en az �k� yıl geçen ve kıdeml� antrenörlük belges�ne sah�p olduktan sonra en az �k� gel�ş�m sem�ner�ne
katıldığını belgeleyen antrenörlere,

d) Tekn�k d�rektör (beş�nc� kademe) uygulama eğ�t�m�; başantrenörlük belges�ne sah�p, belge tar�h� üzer�nden
en az �k� yıl geçen ve başantrenörlük belges�ne sah�p olduktan sonra en az �k� gel�ş�m sem�ner�ne katıldığını
belgeleyen antrenörlere,

yönel�k düzenlenen eğ�t�md�r.
Ün�vers�teler�n spor b�l�mler� alanı l�sans eğ�t�m� mezunları hak ve muaf�yetler�
MADDE 20 – (1) Ün�vers�teler�n spor b�l�mler� alanında l�sans eğ�t�m� veren fakülte veya yüksekokullarının

antrenörlük eğ�t�m� bölümü/programı mezunlarının hak ve muaf�yetler� aşağıdak� g�b�d�r:
a) İlg�l� spor dalını �ht�sas/uzmanlık olarak aldığını belgeleyenler, temel eğ�t�m ve sınavından muaf olup,

uygulama eğ�t�m� ve sınavına katılarak başarılı olmaları hal�nde kıdeml� antrenörlük belges� almaya hak kazanır.
b) İht�sas/uzmanlık spor dalı har�c�nde en az b�r dönem eğ�t�m alanlar, terc�h edeceğ� yalnızca b�r spor dalında

yardımcı antrenörlük belges� almaya hak kazanır.
c) Bu fıkra kapsamındak�ler, mezun�yet tar�h�nden �t�baren dört yıl boyunca kıdeml� antrenörlük ve temel

antrenörlük kademeler�ndek� temel eğ�t�m ve sınavlarından muaftır.
(2) Ün�vers�teler�n spor b�l�mler� alanında l�sans eğ�t�m� veren fakülte veya yüksekokullarının antrenörlük

eğ�t�m� bölümü dışında kalan mezunlardan;
a) İlg�l� spor dalında en az �k� dönem eğ�t�m aldığını belgeleyenler, temel eğ�t�m ve sınavından muaf olup,

terc�h edeceğ� yalnızca b�r spor dalında �lg�l� federasyon tarafından açılan uygulama eğ�t�m� ve sınavına katılarak
başarılı olmaları hal�nde temel antrenörlük belges� almaya hak kazanır.

b) İlg�l� spor dalında en az b�r dönem eğ�t�m alanlar, terc�h edeceğ� yalnızca b�r spor dalında yardımcı
antrenörlük belges� almaya hak kazanır.

c) Bu fıkra kapsamındak�ler, mezun�yet tar�h�nden �t�baren dört yıl boyunca temel antrenörlük temel eğ�t�m� ve
sınavından muaftır.

(3) Ün�vers�teler�n spor b�l�mler� alanında l�sans eğ�t�m� veren fakülte veya yüksekokullarından l�sans mezunu
olanlar, tüm spor dallarında yardımcı antrenörlük temel eğ�t�m ve sınavından muaftır.

(4) Ün�vers�teler�n spor b�l�mler� alanında l�sans eğ�t�m� veren fakülte veya yüksekokullarından ç�ft ana dal
mezunu olanlar, bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkraları hükümler�ne �st�naden, her b�r ana dal �ç�n ayrı ayrı olmak
üzere �lg�l� spor dalında durumlarına uygun antrenörlük belges� almaya hak kazanır.

(5) Yurt dışındak� ün�vers�teler�n spor b�l�mler� alanında eğ�t�m veren fakülte veya yüksekokul l�sans mezunu
olanlardan, Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len öğren�m denkl�ğ�n� ve spor dalındak� �ht�saslarını
belgeleyenler, temel eğ�t�m ve sınavından muaf olup, Bakanlık veya �lg�l� federasyon tarafından açılan uygulama
eğ�t�m� ve sınavlarına katılarak başarılı olmaları hal�nde, durumlarına uygun antrenörlük belges� almaya hak kazanır.

(6) Spor akadem�s�nden mezun olanlar, �ht�sas/uzmanlık dalında eğ�t�m enst�tüler�n�n beden eğ�t�m�
bölümler�nden mezun olanlara �se ağırlıklı olarak eğ�t�m gördükler� basketbol, voleybol, hentbol, c�mnast�k ve
atlet�zm spor dallarından sadece b�r spor dalında temel antrenörlük belges� almaya hak kazanır.

Ün�vers�teler�n Türk Mus�k�s� Devlet Konservatuarı, Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları
bölümü �le Modern Dans Bölümü l�sans eğ�t�m� mezunları hak ve muaf�yetler�

MADDE 21 (1) Ün�vers�teler�n Türk mus�k�s� Devlet konservatuarı, Devlet konservatuarı Türk halk oyunları
bölümü �le modern dans bölümü l�sans mezunları eğ�t�m gördükler� spor dalında temel antrenörlük belges� almaya hak
kazanır.

Başarılı sporcu ve antrenörler�n�n hak ve muaf�yetler�
MADDE 22 – (1) Sporculardan;
a) Ol�mp�yat, paral�mp�k ve deafl�mp�k oyunlarında b�r�nc� olanlar,
b) Ol�mp�yat, paral�mp�k ve deafl�mp�k oyunlarında en az �k� madalya alanlar,
c) Ol�mp�yat, paral�mp�k ve deafl�mp�k oyunlarında b�r madalya alan ve büyükler Dünya şamp�yonasında

b�r�nc� olanlar,
ç) Ol�mp�k spor dallarında en az �k� defa büyükler Dünya şamp�yonasında b�r�nc� olanlar,
başarılı oldukları spor dalında tekn�k d�rektörlük kademes�nde antrenör eğ�t�m programına katılmaya hak

kazanır.
(2) Sporculardan;
a) Ol�mp�yat, paral�mp�k ve deafl�mp�k oyunlarında �k�nc� veya üçüncü olanlar,
b) Ol�mp�k spor dallarında büyükler Dünya şamp�yonalarında en az �k� madalya alanlar,
başarılı oldukları spor dalında başantrenörlük kademes�nde antrenör eğ�t�m programına katılmaya hak kazanır.
(3) Sporculardan;
a) Ol�mp�k spor dallarında büyükler dünya şamp�yonalarında ve büyükler Avrupa şamp�yonalarında en az

b�rer madalya alanlar,
b) Ol�mp�k spor dallarında büyükler Avrupa şamp�yonalarında en az b�r b�r�nc�l�k şartıyla �k� madalya alanlar,
c) Avrupa Oyunlarında en az �k� madalya alanlar,
başarılı oldukları spor dalında kıdeml� antrenörlük kademes�nde antrenör eğ�t�m programına katılmaya hak

kazanır.
(4) Sporculardan;
a) Ol�mp�k spor dallarında büyükler Avrupa şamp�yonalarında en az �k� madalya almak,
b) Akden�z oyunları veya Un�vers�ade oyunlarında en az �k� madalya almak,
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c) Paral�mp�k, deafl�mp�k ve uluslararası ol�mp�yat kom�tes�n�n tanıdığı branşlardan dünya şamp�yonlarında
sıklet�nde veya branşında farklı en az yed� ülke sporcusunun katılması şartıyla �k� madalya almış olmak,

şartıyla başarılı oldukları spor dalında temel antrenörlük kademes�nde antrenör eğ�t�m programına katılmaya
hak kazanır.

(5) Yukarıda sayılan başarılı sporcuların, başarı kazanılan müsabakada f��len görev alan m�ll� takım
antrenörler� de bu madde kapsamındak� hak ve muaf�yetlerden yararlanır.

(6) Uluslararası spor organ�zasyonları (A) sınıfı m�ll� sporcu kategor�ler�nde mücadele eden sporcular �le
antrenörler�n�n m�ll�l�k sayılarına göre muaf�yet �şlemler�, �lg�l� federasyonun tekl�f�, Sport�f Değerlend�rme ve
Gel�şt�rme Kurulunun uygun görüşü ve Bakan onayı �le düzenlen�r.

(7) Paral�mp�k ve deafl�mp�k oyunlarında madalya alan sporculara ve antrenörler�ne yalnızca kend� spor
dallarında açılacak antrenör eğ�t�m programlarında muaf�yet sağlanır.

Ortaöğret�m mezunlarının hak ve muaf�yetler�
MADDE 23 – (1) Spor l�seler�nden mezun olanlara eğ�t�m gördüğü yalnızca b�r spor dalında, d�ğer

ortaöğret�m kurumlarından mezun olanlara �se ders müfredatlarının temel eğ�t�m dersler�ne uygunluğu hal�nde
yalnızca eğ�t�m gördüğü b�r spor dalında yardımcı antrenörlük belges� almaya hak kazanır.

Antrenörlük belges�
MADDE 24 – (1) Antrenörlük belges�;
a) Antrenörlük eğ�t�m programını tamamlayarak yapılacak sınavlarda başarılı olanlara,
b) Ün�vers�teler�n spor b�l�mler� alanında l�sans eğ�t�m� veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olanlara,
c) Ün�vers�teler�n Türk Mus�k�s� Devlet Konservatuarı, Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü ve

Modern Dans Bölümü l�sans mezunu olanlara,
ç) 23 üncü maddedek� şartları sağlayanlara,
�lg�l� federasyona başvurmaları ve 7 nc� maddede yer alan şartları taşımaları kaydıyla Bakanlık onayı �le

ver�l�r.
Antrenörlük belges� denkl�k �şlemler�
MADDE 25 – (1) Yurtdışından alınan antrenörlük belgeler�n�n denkl�k �şlemler�; �lg�l� federasyonun bağlı

olduğu uluslararası federasyon veya federasyonlar b�rl�ğ� tarafından tanınan uluslararası kurum ve kuruluşlardan
alınan antrenörlük belgeler�n�n denkl�k �şlemler�; federasyon eğ�t�m kurulunun gerekçel� tekl�f�, yönet�m kurulunun
kararı ve Bakanlığın uygun görüşü üzer�ne, uygun kademedek� uygulama eğ�t�m� ve sınavında başarılı olunması
şartıyla takd�ren gerçekleşt�r�l�r.

(2) Yurt�ç�nden alınan antrenörlük belgeler�n�n denkl�k �şlemler�;
a) Mülga 17/8/1987 tar�hl� ve 19547 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğ�t�m Yönetmel�ğ�nden

önce alınan belgeler�n denkl�k �şlemler�, �lg�l� federasyon eğ�t�m kurulunun gerekçel� tekl�f�, yönet�m kurulunun kararı
ve Bakanlığın uygun görüşü üzer�ne gerçekleşt�r�l�r.

b) Mülga 17/8/1987 tar�hl� ve 19547 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğ�t�m Yönetmel�ğ�n�n
yürürlük tar�h� �le 16/8/2002 tar�hl� ve 24848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğ�t�m Yönetmel�ğ�n�n
yürürlük tar�h� arasında alınan belgeler�n denkl�k �şlemler�;

1) Temel çalıştırıcı (mon�tör) belges�ne sah�p olanlara yardımcı antrenör,
2) I. kademe antrenör belges�ne sah�p olanlara temel antrenör,
3) II. kademe antrenör belges�ne sah�p olanlara kıdeml� antrenör,
4) III. kademe antrenör belges�ne sah�p olanlara �lg�l� federasyon eğ�t�m kurulunun gerekçel� tekl�f�, yönet�m

kurulunun kararı ve Bakanlığın uygun görüşü üzer�ne başantrenör veya tekn�k d�rektör,
 kademes�nde gerçekleşt�r�l�r.
Antrenörlük belges�n�n �ptal�
MADDE 26 – (1) Antrenörlük belges� alanlardan, 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında ya da �lg�l� mevzuatında

bel�rt�len şartlardan herhang� b�r�n� kaybeden veya bu şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların durumları �lg�l�
federasyon tarafından Bakanlığa b�ld�r�l�r. Bu k�ş�ler�n antrenörlük belgeler�, �lg�l� federasyonun b�ld�r�m� üzer�ne veya
resen Bakanlık tarafından �ptal ed�l�r.

(2) İlg�l� federasyon tarafından b�ld�r�m yükümlülüğünün yer�ne get�r�lmemes� hal�nde federasyon başkanı,
yönet�m kurulu üyeler� ve d�ğer k�ş�ler hakkında �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 27 – (1) 16/8/2002 tar�hl� ve 24848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğ�t�m

Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Halk oyunları eğ�t�c� belges�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 18/7/2018

tar�hl� ve 13453533 sayılı olurundan önce ver�len halk oyunları eğ�t�c� belgeler�n�n bu Yönetmel�k kapsamında
antrenörlük belges� olarak kabulüne �l�şk�n �şlemler, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl
�çer�s�nde Türk�ye Halk Oyunları Federasyonu tarafından bahsed�len olur çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r.

Öğret�m üyeler� �le öğretmenler�n hak ve muaf�yetler�
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Ün�vers�teler�n spor b�l�mler� alanında l�sans eğ�t�m� veren fakülte veya

yüksekokullarından l�sans mezunu olup herhang� b�r spor dalında antrenörlük belges�ne sah�p olmayan ve bu alanda
öğret�m üyes� kadrosunda görev alarak uygulamalı spor dalı eğ�t�m� ders�n� verd�ğ�n� belgeleyenler, yalnızca b�r spor
dalında kıdeml� antrenör temel eğ�t�m programından muaf tutularak uygulama eğ�t�m� ve sınavına g�r�p başarılı



18.04.2020 https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2019/12/20191214-2.htm

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2019/12/20191214-2.htm 6/6

olmaları hal�nde bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren �k� yıl süreyle kıdeml� antrenörlük belges� almaya
hak kazanır.

(2) Ün�vers�teler�n spor b�l�mler� alanında l�sans eğ�t�m� veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olup
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığında öğretmen olarak �st�hdam ed�lenler, eğ�t�m gördükler� uzmanlık/�ht�sas ders� �le �lg�l� olarak
durumlarını belgelemeler� şartıyla temel eğ�t�m programından muaf tutularak uygulama eğ�t�m� ve sınavına g�r�p
başarılı olmaları hal�nde bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren �k� yıl süreyle b�r uzmanlık/�ht�sas spor
dalında temel antrenörlük belges� almaya hak kazanır.

D�ğer geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Federasyonlar, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren üç ay �çer�s�nde

antrenör eğ�t�m tal�matlarını bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun hale get�r�r.
(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce başlamış olan �şlemler, yürürlükten kaldırılan Yönetmel�k

hükümler�ne göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Gençl�k ve Spor Bakanı yürütür.

 
 


