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                                                              BÖLÜM – I 
GENEL HÜKÜMLER 

1. Amaç 

Bu Yönergenin amacı; basketbol sporunda; sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak basketbol 
antrenörlerinin eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.  

2. Kapsam 

Bu Yönerge Türkiye Basketbol Federasyonu antrenör eğitimi programlarını, bu programların 
uygulamaları ile basketbol antrenörlerinin çalışma esas ve usullerini kapsar. 

3. Dayanak 

Bu Yönerge, 21/05/1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun Ek 9.maddesi, 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik ile 01.10.2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

4. Tanımlar 

Bu Yönergede yer alan; 

Genel Müdürlük   :  Spor Genel Müdürlüğünü,  

Genel Müdür :  Spor Genel Müdürünü, 

Daire Başkanlığı :  Spor Eğitim Dairesi Başkanlığını, 

Federasyon   :  Türkiye Basketbol Federasyonunu, 

Yönetim Kurulu :  Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

Eğitim Kurulu  : Türkiye Basketbol Federasyonu Antrenör Eğitim Kurulunu, 

Antrenör :  Basketbol branşında eğitim gördüğü kategorideki programları başarı ile 
tamamlayarak bulunduğu kategori için Federasyondan ve/veya Daire 
Başkanlığından belge alan, sporcuları ve basketbol takımlarını bulunduğu 
ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, 
yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek 
görev ve yetkilerine sahip olan kişiyi, 

Eğitim Programı  :  Her kategorideki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu 
programlardaki dersleri, 

ifade eder. 
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BÖLÜM –II 
ESAS HÜKÜMLER 

Kısım – 1 
   Antrenör Kursları ve Sınıflandırılması 

5. Kurs düzenleme 

Antrenör eğitim kursları; Federasyonunun, gençlik ve spor kulüplerinin, okullar ile diğer ilgili kurum 
ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak Federasyonca düzenlenir. 

6. Antrenör eğitim kursuna katılacaklarda aranılacak şartlar 

Kategoriler itibariyle antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır: 

a. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (bütün kategoriler için geçerli olup, Milli 
sporcularda en az ilköğretim mezun olmak.) 

b. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, 

c. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış 
olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı 
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak 
suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak. 

d. En az 18 yaşını doldurmuş olmak, 

e. Federasyon disiplin yönergesi ve/veya 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza 
Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan 
fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak. 

Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; basketbol 
branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren 
yüksekö ğ r e n i m  kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı 
dil bildiğini belgelemek, faal olarak herhangi bir okulda beden eğitimi öğretmenliği görevini 
yürütmek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir. 

7. Antrenör sınıflandırılması 

Antrenörler (5) kategoride olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır; 

a. 1. Kademe (E Kategorisi Antrenör) 

b. 2. Kademe (D Kategorisi Antrenör) 

c. 3. Kademe (C Kategorisi Antrenör) 

d. 4. Kademe(B Kategorisi Antrenör) 
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e. 5. Kademe (A Kategorisi Antrenör) 

8. Görev alanları 

Antrenör lisansına sahip olan her kategorideki Antrenörlerin görev alanları aşağıda belirtilmiştir. 

a. 1. Kademe E  Kategorisi Antrenörü: Üst düzey antrenörün yanında Minik, Küçük, Yıldız 
ve Gençler kategorisindeki takımlarda yardımcı antrenörlük yapabilirler. 

b. 2. Kademe D Kategorisi Antrenörü: Minik, Küçük, Yıldız ve Gençler kategorisinde 
takım çalıştırabilirler. Ayrıca Bölgesel Lig ve Kadınlar İkinci Ligi olmak üzere Büyükler 
kategorisinde, bir sezon ile sınırlı ve sezon sonunda 3. Kademe C Kategorisi Antrenör 
kursuna katılmak koşulu ile yardımcı antrenör olarak görev yapabilirler  

c. 3. Kademe C Kategorisi Antrenörü: Küçük, Yıldız, Genç ve Bölgesel Lig, İkinci Lig ve 
Ünilig olmak üzere Büyükler kategorisinde takım çalıştırabilirler. Ayrıca Milli takımlarda 
yardımcı antrenör olarak görev alabilirler. 

d. 4. Kademe B Kategorisi Antrenörü: Minik, Küçük, Yıldız, Genç ve Bölgesel Lig, Ünilig, 
Birinci ve İkinci Ligler olmak üzere Büyükler kategorisinde takım çalıştırabilirler. Ayrıca, 
Milli  takımlarda  ve Süper Liglerde yardımcı antrenör olarak görev alabilirler. 

e. 5. Kademe A Kategorisi Antrenörü: Minik, Küçük, Yıldız ve Genç ve Süper Ligler 
olmak üzere Büyükler kategorisinde takım çalıştırabilirler. Milli takımlarda görev alabilirler. 

Alt Kademede bulunan antrenörlere göre üst kademelerde bulunan Antrenörler; Üst Düzey 
Antrenör olarak adlandırılır. 

Üst kategorideki antrenör lisansına sahip olanlar alt kategorilerde de görev alabilirler. 
Yukarıdaki kategorilerden 1. Kademe E Kategorisi antrenör olma niteliği taşıyan antrenörler 
takımlarında baş antrenör olmadan kesinlikle maç yönetemezler ve basketbol okulu açamazlar.  

Federasyon tarafından düzenlenen liglerde sahaya çıkacak antrenörlerin kategorileri eğitim 
kurulu görüşü doğrultusunda ilgili lig yönergelerinde belirtilir. 

Kısım – 2 
Antrenör Eğitimi 

9. Antrenör eğitimi 

Antrenör e ğitim kursları basketbol sporunun ihtiyaçları esas alınarak eğitim kurulu belirlenen 
yıllık planlama çerçevesinde Federasyonca düzenlenir. 

Federasyon, Türk basketbol antrenörlerinin eğitimlerine katkı amacı ile yurt dışındaki eğitim 
faaliyetlerine eğitim kurulunun belirleyeceği a ntrenörlerin katılabilmeleri için gerekli çalışma ve 
tedbirleri alarak kulüpleri teşvik eder. 

Antrenörlerin, antrenör kurslarına müracaat başvuruları ve her türlü antrenör lisans ve vize işlemleri 
eğitim kurulunca yapılır. Antrenör kursuna katılacak olan adaylara ait katılım koşulları ve aranacak 
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şartlar bu Yönergede belirtilmiştir. 

10. Eğitim kategorileri 

Antrenör eğitim kursları 5 kategoride yapılır. Bu kurslara katılabilmek için aşağıda yer alan koşullara 
sahip olmak gereklidir. 

a. 1. Kademe (E Kategorisi Antrenörü):  

Bu kategori için düzenlenen eğitim programına katılmak ve Teknik Yeterlilik Sınavında 
başarılı olmak. 

b. 2. Kademe (D Kategorisi Antrenörü):  

• 1. kademe E antrenör belgesine sahip olmak.  

• En az 2 yıl bir antrenör yanında çalışmak.  

• 1 Uluslararası,1 ulusal antrenör gelişim seminerine katılmak.  

• 1. kademe antrenör staj eğitimi programını tamamlamak.  

c. 3. Kademe (C Kategorisi Antrenörü):  

• 2. kademe D antrenör belgesine sahip olmak.  

• En az 3 yıl antrenör olarak çalışmak.  

• 1 Uluslararası,2 ulusal antrenör gelişim seminerine katılmak.  

• 2. kademe antrenör staj eğitimi programını tamamlamak.  

d. 4. Kademe (B Kategorisi Antrenörü):  

• 3. kademe C antrenör belgesine sahip olmak.  

• En az 3 yıl antrenör olarak çalışmak.  

• 1 Uluslararası, 2 ulusal antrenör gelişim seminerine katılmak.  

• 3. kademe antrenör staj eğitimi programını tamamlamak. 

e. 5.Kademe (A Kategorisi Antrenörü ):  

• 4.kademe B antrenör belgesine sahip olmak.  

• En az 3 yıl antrenör olarak çalışmak.  

• 1 Uluslararası,2 ulusal antrenör gelişim seminerine katılmak.  

• 4. kademe antrenör staj eğitimi programını tamamlamak 
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5. kademe A antrenör kursuna katılıp başarı ile bitirenler, 5. kademe Antrenör Staj Eğitim 
Programını (21 iş günü) tamamladıktan sonra antrenör belgelerini alabilirler. 

Ulusal ve uluslararası antrenör seminer, kurs ve faaliyetleri, eğitim kurulu tarafından uygun görülen 
aralıklarla düzenlenir ve yönetim kurulu tarafından onaylanır. 

Antrenörlerin bir üst kategoriye terfileri eğitim kurulunun açtığı antrenör kursları ile sağlanır. 

Antrenörler Federasyonun açtığı zorunlu öngörülen kurs ve seminerlere e ğitim kurulunca 
kabul edilebilir geçerli mazeretler dışında katılmak durumundadır. Aksi takdirde o sezonda görev 
alamazlar, bir üst kategoriye terfi ettirilmezler.   

Eğitim kurulu tüm kategorilerde antrenör çalışma ve usulleri ile ilgili düzenleme yapabilir. 

11. Antrenör eğitim yetki ve sorumluluğu 

Ülkemizde antrenör gelişim seminerleri, basketbol oyuncusu yetiştirme ve gelişim faaliyetleri ve her 
seviyede basketbol okulları açılması konusunda Federasyon yetkilidir. 

Basketbol okulları ve basketbol oyuncu yetiştirme ve gelişim kampları ile ilgili tüm konular 
düzenlenecek ayrı bir yönerge ile yürütülür. 

12. Antrenör eğitiminin programlanması 

Uygulanacak olan eğitim programları, bu Yönerge ekinde belirtilmiştir. 

Antrenör eğitim kurslarının eğitim programlarında ve sürelerinde gerekli hallerde eğitim kurulu 
tarafından değişiklikler yapılabilir.  

13. Öğretim elemanlarının görevlendirilmesi 

Antrenör eğitim programında yer alan derslerde öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri aşağıdaki 
şekilde olur; 

a. Genel Spor Bilimleri ile ilgili derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları 
yükseköğrenim görmüş, tercihen antrenörlük formasyonuna ve konusunda akademik 
kariyere sahip bilimsel çalışma ve araştırması olanlar arasından tespit edilerek, 
gerektiğinde kurumlarından izin alınmak kaydı ile eğitim kurulunca görevlendirilir. 

b. Basketbol eğitim programına ait derslerin öğreticileri; basketbol branşında; ihtisas sahibi 
öğretim elemanı unvanına sahip olanlar ile B Kategori (baş antrenör) veya A Kategori 
(teknik direktör) belgesine sahip olan kişiler arasından eğitim kurulunca belirlenir. 

Ancak, basketbol dalında 4. Kademe B Kategorisi ve 5. Kademe A Kategori belgesine sahip ve 
ihtisas sahibi öğretim elemanı bulunmaması halinde, konusunda eğitim kurulunca bilgisi ve 
tecrübesi onaylanan eğiticilere eğitim programında görev verilebilir. 

Basketbol eğitim programına ait dersler için belirlenen öğreticilerin görevlendirilmeleri eğitim 
kurulunca yapılır. 
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Yıllık faaliyet programı kapsamında düzenlenen antrenör kurs ve seminerlerine katılım ücretleri, 
antrenör vize  bedelleri, kurs ve seminerlerde ders vermek üzere davet edilen öğretim elemanları 
ve kurs hocalarının ders ücretleri ile bu kişilerin ulaşım ve konaklamalarına ve yemek ücretlerine 
ilişkin esaslar ve limitler yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ulaşım, konaklama ve yemek ücretleri 
VUK’de belirlenen belge karşılığı ödenir. 

14. Yabancı spor uzmanı ve antrenörlerden yararlanma 

Antrenör eğitim programında yabancı spor uzmanı, antrenör veya basketbol branşında ihtisas 
sahibi öğretim elemanı görevlendirilebilir. 

15. Gelişim semineri 

Eğitim kurulu; her kategorideki antrenör eğitim kurslarına ilaveten antrenör gelişim seminerleri 
düzenler. Açılan gelişim seminerlerine katılımları zorunlu tutulanlar, mazeretsiz bu seminere 
katılmadıkları takdirde o sezon için lisans vize işlemi yapılmaz.  

16. Antrenör staj eğitimi 

16.1. Her kademedeki antrenör adayının bilgi, görgü ve vizyonunu geliştirebilmesi için gözleme 
ihtiyacı olacağı yaklaşımıyla kursu bitirip sınavlarda başarılı olan her aday antrenör staj 
eğitimi yönergesi içerisinde yer alan uygulama esaslarıyla staj-gözlem yapmak zorundadır.  

16.2. Staj Eğitimi İç Anadolu, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu/Güneydoğu olmak 
üzere altı bölge esas alınarak uygulanır. 

a. 1 ve 2’inci kademelerde yer alan antrenörler, stajlarını kendi ilinde staj listesinde yer 
alan ve yıldız, genç takım ve E.B.B.L kategorilerinde faaliyet gösteren ve düzenli 
antrenman yapan kulüp veya kulüplerde en az 4’üncü kademe (B) antrenör belgesine 
sahip olan bir antrenör yanında yapabilir.   

 Antrenörlerin kendi illerinde staj yapabilecekleri tescilli kulüp bulunmadığı hallerde, 
eğitim kurulu genel staj listesinde yer alan başka bir il ve kulüpte stajlarını yapabilir.( İl 
Temsilcilikleri tarafından onaylanmak kaydıyla) 

b. 3 - 4 ve 5’inci kademelerde yer alan antrenörler Süper, 1. ve 2. ligde yer alan bir 
kulüpte ve 5’inci kademe (A) antrenör belgesine sahip olan bir antrenör yanında 
stajlarını yapabilir.(Süper, 1 ve 2’inci ligde yardımcı antrenör pozisyonunda çalışan ve 
Federasyona vize ve tescilini bu kulüpler adına yaptırmış antrenörler staj matbu 
evraklarını göndermek kaydıyla staj eğitimini tamamlamış sayılır. Bu kulüplerin 
altyapılarında sözleşmeli olarak görev yapanlarda bu hükümden durumlarını 
belgelemek kaydıyla yararlanabilecektir.  

16.3. Antrenör Staj Eğitim Programı ile ilgili esaslar ayrıca ilan edilir.  
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Kısım – 3 
Antrenör Lisans ve Vize İşlemleri 

17. Belge verilmesi 

Her kategoride açılan antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere Federasyon başkanı ve 
eğitim kurulu başkanının imzasını taşıyan başarı belgesi, antrenör gelişim seminerlerine 
katılanlara da eğitim kurulu başkanı ve seminer sorumlusunun imzasını taşıyan katılım belgesi 
verilir. 

18. Lisans verilmesi 

Antrenör eğitim kurslarında başarılı olup kurs bitirme belgesini alanlara, eğitim kuruluna ilgili 
belgeleri tamamlayıp başvurmaları halinde eğitim k urulu tarafından antrenör lisansı verilir. 
Antrenör lisans vize işlemleri ile ilgili esas ve usuller Federasyon tarafından belirlenir. 

19. Lisans alma zorunluluğu 

Bütün kategorilerdeki antrenörler lisans almak ve lisanslarını her yıl vize ettirmek zorundadırlar. 
Lisanslarını vize ettirmeyen antrenörler, o sezon içinde hiçbir kategoride görev yapamazlar. Lisans 
ve/veya vize bedelleri ile Lisans vize işlemleri her yıl Federasyon tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

Antrenör vize ücretlerinin Federasyona yatırılması sırasında, halen basketbol antrenörlerini temsil 
eden Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği’nden referans yazısı getirenlere (antrenörlerin 
birliği, eğitimi ve gelişmesini sağlamaya yönelik olarak) lisans vize ücretinden yapılacak indirim, 
eğitim kurulunun teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. 

20. Antrenör belge ve lisansının geçersiz sayılması 

Federasyon disiplin yönergesi ve/veya 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre 
son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza alan 
antrenörlerin lisansları e ğitim kurulunun teklifi, y önetim kurulunun onaylaması halinde süresiz 
olarak geçersiz sayılır. 

Bu Yönergenin 6 inci maddesinde belirtilen antrenör kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan 
herhangi birini antrenör başarı belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi 
birini taşımadığı antrenör başarı belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin belge ve 
lisansları yönetim kurulu tarafından geçersiz sayılır. 

Federasyonun lisans vize işlemleri usul ve yöntemlerinde belirleyeceği süreler içerisinde (en az üç 
sezon) üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları, eğitim kurulu tarafından, sezon 
içinde ilk antrenör gelişim seminerine katılması kaydı ile yeniden düzenlenir. 

Çalıştırdığı sporcunun yasaklı madde kullandığının belirlenmesi durumunda sporcuyu çalıştıran 
antrenör veya antrenörlerin lisansı, Federasyonun teklifi ve Genel Müdürün onayı ile bir yıl süreyle, 
tekrarı halinde beş yıla kadar geçersiz sayılır. 
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21. Antrenörün pasif hale geçmesi 

Federasyon tarafından verilen lisansa sahip olan antrenörler en az iki (2) sezon herhangi bir 
kulüpte çalışmaz ve/ veya lisanslarını vize ettirmezse “Pasif Antrenör” statüsüne geçerler. 
Antrenörler açılacak ilk antrenör gelişim seminerine katılması halinde “Aktif Antrenör” statüsünü 
kazanırlar ve lisanslarını vize ettirdikten sonra takım çalıştırma hakkını elde ederler. 

Kısım – 4 
Sözleşme 

22. Sözleşme yapma zorunluluğu 

Sözleşmeli sporcuların oynadığı liglerde yer alan kulüpler; A takımlarında görev alan tüm 
antrenörleri ile sözleşme yapmak zorundadırlar. Sözleşmelerin asgari süresi üç (3) aydır. 
Sözleşmeler Federasyona ibraz edilir.  

23. Antrenörlerin sözleşme işlemleri 

23.1. Sözleşme yapacak antrenörlerin ilgili sezon için geçerli vizelerinin yapılmış olması 
gereklidir. 

23.2. Sözleşme işlemleri için; 

23.2.1. Antrenörün kulüp ile yapacağı tek tip sözleşmenin Federasyon tarafından tasdikli 
sureti, (Tek tip sözleşmeye özel şartlar ilave edebilir. Federasyon bunun dışında 
kulüplerle antrenörler arasında yapılacak hiçbir belgeyi kabul etmez.) 

23.2.2. Kulübün idareci veya idarecilerinin antrenör işlemlerinde ve sözleşmelerde imza atmaya 
yetkilendirdiğini gösteren Kulüp yönetim kurulu kararının noter tasdikli sureti, 

23.2.3. Kulübün tescil, lisans işlemlerinde ve sözleşmelerde imza atmaya yetkili kıldığı idareci 
veya idarecilerin noter tasdikli imza sirküleri, 

İstisna:  

Yeni sezonda da aynı yetkili idareci(ler)nin göreve devam etmesi halinde, kulüp antetli 
kağıdına yazılacak aynı kişilerin görevde olduğunu belirten yazı yeterli olacak, b. ve c. 
maddelerindeki evraklar istenmeyecektir 

23.2.4. Federasyona tasdik edilmek üzere ibraz edilen sözleşmeyi imzalamış bulunan 
antrenörün, noter tasdikli imza beyannamesi (Federasyon yetkilisi huzurunda 
imzalanması durumunda bu belge istenmez), 

23.2.5. Federasyonca belirlenecek asgari koşullar içeren özel sağlık veya ferdi kaza sigortası 
poliçesi, 

23.2.6. İki (2) adet vesikalık fotoğraf, 

23.2.7. Nüfus hüviyet cüzdan ve/veya pasaport aslı veya fotokopisi,  
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23.2.8. Federasyon bedelinin ödendiğine dair belge, 

istenir. 

23.3. Yukarıda istenen belgeler ve işlemler tamamlanarak Federasyona teslim edilir. Eksik 
belgeyle yapılan müracaat tarihi esas alınmaz. Antrenörün tescil işlemleri için teslim 
alınan belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda bir engel bulunmadığı takdirde 
işlemleri yapılarak sahaya çıkış kartı ve sözleşme beş (5) iş günü içerisinde ilgili kulübe 
teslim edilir. Bu sürenin sonuna kadar işlemlerin eksik bulunması ve bunların 
tamamlanamaması halinde evraklar kulübe iade edilir. Üç (3) nüsha olarak hazırlanıp 
Federasyonca tasdik edilen sözleşmelerden iki nüshası kulübüne, bir nüshası antrenöre 
teslim edilmek üzere verilir. 

23.4. Tescil işlemleri cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde yapılmaz. İşlemler açıklanan 
tarihlerde belirtilen son gün mesai bitimine kadar yapılır. Bu saatten sonra kesinlikle 
işlem yapılmaz. Eğer belirtilen son gün cumartesi, pazar veya resmi tatil gününe denk 
geliyorsa işlemler bir sonraki iş günü mesai bitiminde sona erer. 

23.5. Antrenörün kamu kurum ve kuruluşunda çalışması ve/veya kanunlar gereği sözleşme 
imzalamasında sakınca olması durumunda, belgeleri ile Federasyona başvurmaları 
gerekmektedir. 

Eğitim kurulu tarafından uygun bulunması halinde bu antrenörlerden sözleşme talep 
edilmez. 

24. Sözleşme yapacak yabancı antrenörlerin sözleşme işlemleri 

Ülkemizde görev alacak yabancı antrenörlerin durumları eğitim kurulu tarafından değerlendirilir. 
Görev almasında sakınca bulunmaması durumunda 23.maddedeki şartların yerine getirilmesi 
gerekmektedir. 

25. Sözleşmesi devam eden antrenörlerin işlemleri 

25.1. Sözleşmesi devam eden antrenörlerin işlemleri için; 

a. Özel sağlık sigortası veya ferdi kaza sigortası poliçesi, 

b. Antrenörlerin kulüpleri ile imzalamış olduğu tek tip sözleşmenin Federasyonca tescil 
edilmiş olması, 

c. Federasyon bedelinin ödendiğine dair belge gerekmektedir. 

25.2. Halen sözleşmesi devam eden antrenörlerin yeni dönem için ödeme planının açık 
olarak sözleşmede belirtilmiş olması ve/veya taraflar istemeleri durumunda 
Federasyon tarafından hazırlanmış ve sadece anılan sezon için geçerli sözleşme 
bedeli detaylarının bulunduğu ek sözleşmeyi imzalayabilirler. 
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26. Feshedilen veya taahhütlerini yerine getirmeyen kulüpler 

Fesih edilen, hak ettiği halde liglere katılmayan veya basketbol şubesi kapatılan kulüplerin 
sözleşmeli antrenörleri serbest kalırlar. 

27. Sözleşmenin ana hatları 

27.1. Sözleşmeli antrenörler ve kulüpler aralarında yapacakları anlaşma için Federasyonun 
hazırladığı tek tip sözleşmeyi imzalamak zorundadırlar. Tek tip sözleşme dışındaki 
sözleşmeler Federasyonca tescil ve kabul edilmez. Sözleşmelerin tespit edilmesi 
halinde taraflar disiplin kuruluna sevk edilir. 

27.2. Tek tip sözleşmede yer alan bütün ödemeler net değeri gösterir. Gösterilmeyen 
ve/veya noksan gösterilen ücretlerden dolayı taraflar Federasyon nezdinde şikâyette 
bulunamazlar. Toplam net sözleşme tutarından doğan tüm mali vecibeler, kulüpler 
tarafından yerine getirilmek zorundadır. Bu örneğe uygun olmayan sözleşmeler 
Federasyon tarafından tescil ve tasdik edilmez. 

27.3. Taraflar tek tip sözleşme şartlarına ve bu Yönerge hükümlerine aykırı olmamak 
kaydıyla sözleşmeye özel şartlar koyabilirler. 

27.4. Sözleşmeler antrenör ile kulübün yetkili temsilcisi arasında üç  (3)  nüsha olarak 
imzalanır. 

27.5. Sözleşmelerle birlikte; 

27.5.1. Kulüp yönetim kurulu tarafından karar alınarak kulüp adına sözleşme 
imzalamaya yetkili kılınmış yönetici veya yöneticilerin noter tasdikli yetki belgeleri 

27.5.2. Kulübün yetkili yönetici veya yöneticilerinin noterden tasdikli imza sirküleri, 

27.5.3. Federasyona tasdik edilmek üzere ibraz edilen sözleşmeyi imzalamış bulunan 
antrenörün, sözleşme dönemi tarihleri içerisinde hazırlanmış noterden tasdikli 
imza sirküleri ibrazı şarttır (Federasyon yetkilisi huzurunda imzalanması 
durumunda bu belge istenmez.)  

27.6. Üç (3) nüsha olarak hazırlanıp Federasyonca tasdik edilen sözleşmelerden iki (2) nüshası 
kulübüne, bir (1) nüshası antrenöre teslim edilmek üzere verilir. 

27.7. Tarafların birbirlerine yapacakları her türlü tebligat, Tebligat Kanunu hükümlerine göre, 
sözleşmede gösterilen adreslerine yapılır. Taraflar adreslerinde olabilecek değişikliği en 
geç on gün içinde taahhütlü birer mektupla birbirlerine ve Federasyona bildirmeye 
mecburdurlar. Taraflar bildirilmeyen sözleşmede yazılmayan adres ve adres 
değişikliklerinden dolayı doğan zararları için hiç bir talepte bulunamazlar. 

27.8. Sözleşmede gösterilmeyen veya noksan gösterilen net transfer ücretinden dolayı taraflar 
Federasyon nezdinde bir şikâyette bulunamazlar. 
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27.9. Ancak antrenörler aynı anda birden fazla sözleşme bulundurmamak şartıyla aynı sezon 
içerisinde bir kulüple birden fazla sayıda sözleşme imzalayabilirler. Yeni bir sözleşme 
imzalanması durumunda eski sözleşme geçerliliğini yitirir. 

27.10. Yukarıdaki hükümlere aykırı davranan antrenörler ve kulüpler disiplin kuruluna sevk 
edilirler. 

27.11. Sözleşme yapacak antrenörün gerçeğe aykırı beyanda bulunarak sözleşme 
imzaladığı tespit edildiğinde, antrenörün bir yıl süre ile hiç bir kulübe tescili yapılmaz 
ve disiplin kuruluna sevk edilir. 

27.12. Federasyona y a p ı l a n itiraz sonucu sözleşme maddelerinin uygulanması hususunda 
kusuru görülen taraf disiplin kuruluna sevk edilirler. 

27.13. Taraflar istemeleri durumunda ikamet teskeresi vb. uygulamalarda kullanılmak üzere 
dört (4) nüsha sözleşme imzalayabilirler. 

27.14. Kulüpler, antrenörlere sözleşmesi gereğince yapılması gereken ödemeleri zamanında 
yapmakla yükümlüdür.  

Kulüp tarafından ödemelerin ödeme tarihini takip eden otuz (30) gün zarfında yapılmaması 
ve antrenörün bu durumu kulübe ve Federasyona yazılı olarak bildirmesi ve buna rağmen 
kulübün 5 gün içerisinde ödemelerini yapmaması halinde, antrenörün talebi dairesinde 
Federasyon tarafından, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini (7) günlük süre içinde yerine 
getirmesi için Kulüp yazılı olarak uyarılır. Sözleşme gereğince yapılması gereken ödemeler 
dahil yükümlülüklerin kulübe verilecek yedi (7) günlük süre içinde de kulüp tarafından 
yerine getirilmemesi veya belgelenememesi halinde yükümlülükler yerine getirilene kadar 
kulübün yeni sezonda başka bir antrenör ile sözleşme yapmasına Federasyon yönetim 
kurulu kararıyla izin verilmez. 

İstisna 

Antrenörün istifa etmesi veya sözleşmenin karşılıklı fesih edilmiş olması halinde bu madde 
uygulanmaz. 

28. Sözleşmeli antrenör sayısı 

Federasyon tarafından düzenlenen liglerde sahaya çıkacak sözleşmeli antrenör ve yardımcı 
antrenör sayıları eğitim kurulunun görüşü doğrultusunda ilgili lig yönergelerinde belirtilir. 

29. Sözleşmenin süresi 

28.1. Bütün tek tip sözleşmeler en fazla beş yıl süreli olabilir. Sözleşme şartlarının yeniden 
değerlendirilmesi amacıyla sözleşme bitmeden yeni bir sözleşme yapılması halinde, yeni 
sözleşmenin bitiş tarihi ilk sözleşmenin bitiş tarihinden farklı olabilir. Yeni bir 
sözleşmenin imzalanması durumunda eski sözleşme geçerliliğini yitirir. Sözleşme bitiş 
tarihinin sezon ortasına gelmesi durumunda süre 30 Haziran tarihine uzar. 
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28.2. Sözleşmelerin sona eriş tarihlerinin 30 Haziran olarak tespit edilmesi zorunludur. 

28.3. Bir yıldan uzun süreli sözleşmelerde her yılın ödeme tutarı ve planının veya varsa yıllık 
bedel değişim esaslarının açık olarak belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bir önceki 
sezonun ücret ve ödeme şartları baz alınacaktır. 

30. Sözleşme yapma tarihleri 

Kulüpler antrenörleri ile sezonun her dönemi sözleşme imzalayabilir. 

31. Sözleşme tutarları 

Sözleşmede belirtilecek en az net sözleşme yıllık tutarı, asgari ücretin bir yıllık net tutarından az 
olamaz. Sözleşme suresinin bir yıldan az olması durumunda bedel, yıl/ay üzerinden hesaplanır. 

32. Kulüplerin sözleşmeden doğan yükümlülükleri 

Kulüplerin sözleşmeden doğan yükümlülükleri şunlardır. 

a. Takımın yer aldığı lig ile ilgili Federasyon yönerge ve talimatlarını bilmek ve riayet etmek, 

b. Hazırlayacakları ceza yönergesi, iç yönerge ve diğer yönergeleri antrenörleri ile karşılıklı 
imzalayarak Federasyona göndermek.(ceza yönergesi, iç yönerge ve diğer yönergelerde 
belirtilmeyen hususlarda antrenörlere ceza verilemez) 

c. Antrenörlerine verdikleri para cezalarına ait kararlarını, nedenlerini, miktarlarını karardan 
itibaren on (10) gün içinde Federasyona göndermek (Antrenörün itirazı halinde konu 
Federasyon ilgili kurulları tarafından incelenir.), 

d. Antrenörlerini sözleşme imzaladıkları tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
kaydettirmek ve bu kaydı, sözleşmesinin bitim tarihine kadar sürdürmek ve primlerini 
ödemek, 

Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemlerde eksik işlem yapan kulüplerle i l g i l i 
olarak; 

(1) Kulüp, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilir. 

(2) Uzun süreli sözleşmeyi haiz antrenörler, (1 yıldan fazla) sezon sonunda sözleşme 
bitim tarihine bakılmaksızın sözleşmenin feshini isteyebilirler. 

(3) İhmali görülen kulüp yöneticileri disiplin kuruluna sevk edilirler. 

e. Sözleşmede belirtilen net tutar kapsamındaki tüm ödemeleri zamanında yapmak, 

f. Kulüpler antrenörlerine, sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, başka bir görevlendirme 
yapamazlar. 

33. Antrenörlerin sözleşmeden doğan yükümlülükleri 

Sözleşmeli antrenörlerin sözleşmeden doğan yükümlülükleri şunlardır; 
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a. Gerek Federasyon, gerekse kulübün emir, yönerge ve nizamlarını bilmek ve riayet 
etmek, 

b. Kulübün ve Federasyonun yurt içinde ve dışında yapacağı özel ve resmi her türlü 
basketbol organizasyonuna katılmak, 

c. Antrenman ve çalışmalara muntazam iştirak etmek, 

d. Müsabakalara iştirak için kendisi tarafından gereken formaliteleri tamamlamak ve gerekli 
belgeleri temin etmek, 

e. Federasyonun ve kulübün düzenlediği kurs,  ders, seminer ve konferanslara katılmak, 

f. Sözleşmeleri devam ettiği süre içerisinde başka bir görevde bulunmamak. 

34. Maluliyet 

Sözleşmeli antrenörün; sözleşme süresi içerisinde, mesleki faaliyetinden doğan maluliyeti 
halinde kulübü sözleşme hükümlerini sözleşme bitimine kadar aynen yerine getirir. 

35. Anlaşmalı fesih 

Antrenör ve kulüp karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi feshedebilirler. 

Sözleşmenin anlaşmalı olarak feshinin geçerli sayılabilmesi için noterde veya Federasyon 
yetkilisinin huzurunda düzenlenen ya da sorumluluk kulübe ait olmak üzere taraflar arasında 
imzalanan fesihnamenin yapıldığı tarihten itibaren beş (5) iş günü içinde Federasyona gönderilmesi 
zorunludur. 

Bu suretle serbest kalan antrenör, transfer döneminde dilediği kulüple sözleşme yapabilir. Bu süre 
içinde gönderilmeyen fesihnameler işleme konulmaz. 

Taraflar istemeleri durumunda Federasyon tarafından hazırlanmış fesihnameyi imzalayabilirler. 

36. Kulübün fesih isteği 

Aşağıdaki hallerde kulüp sözleşmesinin feshini talep eder; 

a. Sözleşmeli antrenörün basketbol faaliyetleri dışında vaki hastalık ve istirahat halinin altı (6) 
ayı geçmesi, 

b. Sözleşmeli antrenörün ne sebeple olursa olsun, yedi (7) gün ve daha fazla bir 
müddetle kulübüyle irtibatını kesmiş olması ve bu süre zarfında tüm müsabaka ve 
antrenmanlara katılmadığının noter kanalıyla tespit edilmesi (en az 2 antrenman, bir resmi 
müsabaka), 

c. Sözleşmeli antrenöre aralıksız altı (6) ay müddetle hak mahrumiyeti ve/veya 
müsabakalardan men cezası verilmesi, 
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d. Sözleşmeli antrenörün kulüp disiplini ve genel ahlak kurallarına aykırı davranışlarda 
bulunması. 

37. Sözleşme süresinin d ondurulması 

Sözleşme süresi içinde, antrenörlerin kusurlarından dolayı bir sezon içinde altı (6) aydan fazla hak 
mahrumiyet cezası alması durumunda, kulübün isteği halinde, antrenörün sözleşme süresi aynı 
oranda uzar. Dondurulan sözleşme yeniden yürürlük kazandığında süre eklemesi sonucu bitiş tarihi 
senenin ortasına denk gelirse, sözleşmenin bitiş tarihi o sezonun 30 Haziran tarihine kadar uzatılır. 

38. Antrenörün fesih isteği 

Bu Yönerge ve sözleşmesi gereğince yapılması gereken ödemelerin kulüp tarafından ödeme 
tarihini takip eden otuz (30) gün zarfında yapılmamış olması nedeniyle temerrüde düşülmesi ve 
sigorta kayıtlarının sezon sonu öncesi silinmesi veya primlerinin yatırılmaması halinde, antrenör 
sözleşmesinin feshini isteyebilir. 

39. Fesih ihbarı ve fesih 

İş bu Yönergeye aykırılık nedeniyle fesih hakkını kullanmak isteyen taraf, noter kanalıyla karşı 
tarafa ihbarname keşide etmek ve bunun bir örneğini Federasyona göndermek mecburiyetindedir. 
Bu tebligata rağmen beş (5) iş günü içinde sözleşme hükümleri yerine getirilmezse, ilgilinin talebi 
üzerine Federasyon yönetim kurulu tarafından verilecek karar kesindir. 

Sözleşmesini fesihte Federasyon tarafından haklı görülen antrenör, dilediği kulüple hiçbir şart 
aranmaksızın sözleşme imzalayabilir. Tarafların bu Yönerge hükümleri dışında kalan nedenlerden 
dolayı yapacakları tek taraflı fesih işleminden doğacak hukuki ve mali vecibeler, fesih işlemini 
gerçekleştiren tarafa aittir. 

40. Belgelerin muhafazası 

40.1. Sözleşme işlemleri Federasyon merkez ofisi tarafından yapılır ve ilgili belgeler burada 
muhafaza edilir. 

40.2. Antrenörün en son beş (5) sezona ait evrakları arşivde muhafaza edilir. Belirtilen süreden 
daha eski evrak bulunması durumunda belgeler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra 
orijinalleri (sözleşme hariç) imha edilecek olup taraflar bu işlemden dolayı herhangi bir hak 
talep edemezler. 

Kısım – 5 
Sınav ve Değerlendirme 

41. Sınav ve değerlendirme 

Her kategorideki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim programında yer alan bütün 
derslerden sınava tabi tutulurlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır: 

a. Sınavlar derslerin özelliklerine göre; yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı, hem 
sözlü yapılır. Derslerin sınavları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. 
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b. Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. 
Başarılı olunabilmesi için eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az 70 
puan alınması zorunludur. 

c. Eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından, 1. kademe E kategorisi antrenör 
kursunda en fazla 5 dersten,  2-3-4. ve 5’inci. kademe antrenör kurslarında d a  en fazla 
üç dersten başarısız olanların ilişikleri kesilir. Bu sayıların altında derslerden başarısız 
olanlar, daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına devam etmek şartıyla, başarısız 
olduğu ders veya derslerden beş (5) yıl içerisinde, aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara 
katılma hakkına sahiptir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların ilişikleri kesilir. 

d. 1. kademe E kategorisi antrenör kursunda “Teknik Yeterlilik Belirleme Sınavı” bunun için 
belirlenen ölçek kullanılır. Ancak, bu sınavda başarılı olanlar 1’inci kademe kursuna devam 
edebilir. 

e. 2, 3, 4 ve 5’inci kademe kurslarında ise teknik –taktik dersini yürüten öğretici tarafından, 
ilgili kademe kursuna ait müfredata sadık kalınarak verilecek antrenman bölümlerinin (konu 
başlıkları) kursiyer tarafından uygulama ve antrenman yaptırma performansı dikkate 
alınarak değerlendirilir. 

f. IV. Kademe (Baş Antrenör) ve V.Kademe (Teknik Direktör) kurslarına katılıp başarılı olan 
kursiyerler, basketbol branşında hazırlayacakları en az 4 bin kelimeden oluşacak kus 
bitirme projelerini programda görev alan öğretim elemanlarından oluşan komisyonun uygun 
görmesi halinde belgelerini almaya hak kazanırlar.     

42. Sınav sonuçlarına itiraz hakkı 

Antrenör eğitim kurslarının;  yazılı,  sözlü ve uygulamalı sınavlarının değerlendirme sonuçlarına 
kursiyerler,  kurs sonuçlarının ilanını takiben yedi  (7) i ş  günü  içerisinde itiraz edebilir. Yine, 
maddi (puan toplama) hatalarına yapılacak itirazlar da yedi  (7) i ş  günü  içerisinde (Sadece; e-
posta, faks, kargo yolu ile) Federasyona yapılır. İtirazlar 30 gün içerisinde eğitim kurulunca 
sonuçlandırılarak ilgiliye tebliğ edilir. 

43. Devam zorunluluğu 

Kursa en fazla bir tam gün veya 2 yarım gün mazeretsiz katılmayan veya raporlu dahi olsalar % 
% 30’una devam edemeyen kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.  

2 yarım gün mazeretsiz izin hakkı; 1’inci kademe kurslarında, özel antrenman ve teknik taktik, 2-3-4 
ve 5’inci kademe kurslarında antrenman bilgisi ve teknik taktik derslerini kapsamaz bu dersler için 
devam zorunluluğu esastır.  
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44. Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğrenim  k urumlarından 
mezun olanlar 

Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun 
olanlara Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin ilgili hükmü gereğince Spor Eğitim Dairesi Başkanlığınca 
durumlarına uygun antrenörlük belgesi verilir.  

Özel hüküm 

18.09.2004 tarih ve 25587 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin 3’üncü maddesinin c 
bendinde yapılan değişiklik kapsamında;  

3’üncü kademe belgesi aldıktan sonra 3 yıl boyunca antrenörlük yaptığını (SBL veya Ligler 
Direktörlüğü kayıtlarına göre) ve en az biri uluslararası olmak kaydıyla 2 seminere katıldığını 
belgeleyenlere, başvurusu halinde, teknik taktik ve antrenman bilgisi derslerine devam edip başarılı 
olmaları kaydıyla doğrudan 4’üncü kademe belgesi verilir. 

45. Üst düzey basketbol oynayan sporcular 

45.1. Üst düzey basketbol oynayan sporcular durumlarını belgeledikleri takdirde; 

a. Türkiye Basketbol Liglerinden ikinci, üçüncü veya Bölgesel Liglerde, on beş  (15) sezon 
basketbol oynayan sporculara 1.Kademe E Kategorisi, 

b. Sözleşmeli sporcuların yer aldığı Basketbol Liglerinde; (Süper,1 veya 2’inci ligde ) en 
az 10 (on) sezon basketbol oynayan sözleşmeli sporculara 2.Kademe D Kategorisi,  

c. Erkekler veya Kadınlar Süper Liginde, en az 5 (beş) sezon sözleşmeli sporcu 
statüsünde basketbol oynayan veya en az 50 kez milli olan sözleşmeli sporculara 
3’üncü.Kademe C Kategorisi,  

d. En az 100 kez milli olan sporculara 5. Kademe A Kategorisi, 

antrenörlük belgesi verilir. 

45.2. Yurt dışında, FIBA tarafından tanınan yabancı liglerde basketbol oynamış Türk Vatandaşı 
sporcular, yer aldığı ligler muadil alınarak, 45.1. maddesindeki hakların uygun olanından 
yararlandırılır.(Bu madde kapsamında talepte bulunanlarla ilgili karar; FİBA ve İlgili Ülke 
Federasyon kayıtları esas alınarak, eğitim kurulu teklifi ve yönetim kurulu onayından sonra 
belirlenecektir.) 

45.3. Ülkemiz liglerinde yabancı uyruklu sporcu olarak basketbol oynanmış ve aktif sporculuklarını 
tamamladıktan sonra T.C. vatandaşlığı elde etmişlerse 45.1. maddesindeki haklardan 
yararlanabilir. Bu kişiler, bu yolla hak kazandıkları kategoriden bir üst kategori kurslarına 
katılmak isterse eğitim ve öğretim dili olan Türkçeyi bildiğini belgelemek zorundadır. 

45.4. Geçmiş dönemlerde yukarıda belirtilen şartları sağlayan ancak Federasyon arşivlerinde kaydı 
bulunamayan sporcuların durumları, Ligler Direktörlüğü tarafından verilen müsabakalarda yer 
aldığını belirten bir belge ile başvurmaları halinde eğitim kurulu tarafından değerlendirilir. 
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45.5. Her kategori için o sezon açılan gelişim seminerine katılma şartı aranır.  

46. Derslerden muafiyet 

Antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir; 

a. 3289 sayılı Kanuna göre hazırlanmış Antrenör Yönetmeliğinin 20.maddesi kapsamında yer 
alan ve basketbol branşı antrenörlüğü haricinde, başka bir spor dalında, üniversitelerin 
beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar genel 
spor bilimleri ile ilgili derslerden muaf tutulurlar. 

b. 1. Kademe E. Kategorisi antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor 
eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları genel spor 
bilimleri ile ilgili derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyet tarihinden 
itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar. 

c. Basketbol branşında Federasyonlarca açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve hakemliğini 
belgeleyenler tüm antrenör kurslarında oyun kuralları dersinden muaf tutulurlar. 

47. Antrenör çalışmaları 

Federasyon tarafından Milli Takımları çalıştırmakla görevlendirilen tüm antrenörler, kulüp takım 
antrenörlerinden gereken her türlü işbirliği talebinde bulunabilirler, Kulüp antrenörleri talep edilen 
işbirliğine girmek zorundadırlar. Aksine davranan kulüp antrenörlerine Federasyon disiplin 
yönergesinin ilgili maddeleri uygulanır. 

48. Yurt dışında alınan antrenörlük belgelerinin denkliği 

Yurt dışında alınan belgelerin bu Yönergede belirtilen kategorilere göre denkliği; bu Yönergenin 
11 inci maddesindeki eğitim programı esas alınarak yurt dışında katıldığı kursları başarı ile 
tamamladıklarını belgelemeleri halinde eğitim kurulunun görüşü ve teklifi ile yönetim kurulu onayı 
ile durumuna uygun antrenör belgesi verilir. 

49. Yabancı ülkelerde çalışacak Türk antrenörler 

Yurt dışında çalışmak isteyen Türk antrenörler eğitim kurulu teklifi ile yönetim kurulundan izin 
almak zorundadırlar. 

Yurt dışında çalışmak isteyen antrenörler sözleşmelerini ve sözleşme hükümlerini anlaşma 
yoluyla sona erdirmek ve Federasyona belgelemek zorundadırlar. 

50. Uluslararası antrenör semineri 

Uluslararası Antrenör Gelişim seminerleri eğitim kurulunun teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile 
düzenlenir. 
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BÖLÜM - III 
SON HÜKÜMLER 

 

51. Hüküm bulunmayan haller 

Bu Yönergenin uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu Y önergede bulunmayan hallerde; 
sorunların çözümü eğitim kurulunun teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile sağlanır. 

Geçici Madde 1- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce birimlerince verilmiş olan antrenör 
belge ve lisansları geçerli olup, bu haklar saklı kalır. Bu belge ve lisansların bu Yönergeye göre 
sınıflandırılması, eğitim kurulunca oluşturulacak denklik komisyonu kararının, Federasyon 
onayından sonra, ilgililere durumuna uygun dengi antrenör belge ve lisansı verilir. 

Geçici Madde 2- Bu Yönergenin yayınlandığı tarihten önce Spor Genel Müdürlüğü tarafından 
verilen;  

1.Kademe antrenör belgesine sahip olanlara, 1. Kademe E Kategorisi, 

2. Kademe antrenör belgesine sahip olanlara, 2. Kademe D Kategorisi, 

3. Kademe antrenör belgesine sahip olanlara, 3. Kademe C. Kategorisi, 

4. Kademe antrenör belgesine sahip olanlara, 4. Kademe B Kategorisi, 

5. Kademe antrenör belgesine sahip olanlarla 5. Kademe A. Kategorisi antrenör belgesi verilir. 

52. Yürürlükten kaldırma 

17.7.2008 tarihinde Spor Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren 
Antrenör Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

53. Yürürlük 

Bu Yönerge Spor Genel Müdürlüğünün Internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

54. Yürütme 

Bu Yönerge hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yürütür. 
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