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BÖLÜM –I GENEL HÜKÜMLER 

 

1. Amaç 

     Bu yönetmeliğin amacı; Basketbol 
sporunda; Sporcuların yetiĢtirilmelerinde görev alacak basketbol antrenörlerinin eğitimleri 
ve sınıflandırılmaları ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. 

2. Kapsam 

Bu yönetmelik; Türkiye Basketbol Federasyonu antrenör eğitimi programlarını, bu 
programların uygulamaları ile Basketbol Antrenörlerinin çalıĢma  esas ve usullerini kapsar. 

3. Dayanak 

Bu yönetmelik, 5105 sayılı; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı kanunlarda değiĢiklik yapılmasına dair kanun 
ile Özerk olan Türkiye Basketbol Federasyonunun Ana Statüsünün 21’inci maddesinin c 
fıkrasına dayanılarak Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulunca hazırlanmıĢtır. 

4. Tanımlar 

Bu Yönergede yer alan; 
 

Genel Müdürlük   : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ nü,  

Genel Müdür        :  Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 

Federasyon           :  Türkiye Basketbol Federasyonunu, 

Yönetim Kurulu    :  Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’ nu, 

Eğitim Kurulu       :  Türkiye Basketbol Federasyonu Antrenör Eğitim Kurulu’ nu, 

Antrenör               : Basketbol branĢında eğitim gördüğü kategorideki programları 
baĢarı ile tamamlayarak bulunduğu kategori için federasyondan 
belge alan, sporcuları ve basketbol takımlarını bulunduğu ulusal 
ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiĢtirmek, 
yarıĢmalara hazırlanmalarını ve yarıĢmalarını, geliĢmelerini takip 
etmek görev ve yetkilerine sahip olan kiĢiyi,  

Eğitim Programı  : Her kategorideki antrenör yetiĢtirme 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 kuruluĢların ihtiyaçları esas alınarak  Federasyonca düzenlenir. 

6. Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak Şartlar 

Kategoriler itibariyle Antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aĢağıdaki Ģartlar 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 
uğramıĢ olsalar bile devletin Ģahsiyetine karĢı iĢlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli 
iflas gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya  istimal istihlak 
kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıĢtırmak, devlet 
sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiĢ olsa dahi ceza almamıĢ 
olmak. 

d. En az 18 yaĢını doldurmuĢ olmak, 

e. TBF Disiplin talimatı ve Sporla ilgili yayımlanan her türlü Ceza Yönetmeliklerine  
göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya 
doping suçundan dolayı ceza almamıĢ olmak.     

Ancak, baĢvurunun fazla olması halinde yukarıdaki Ģartların yanında sırasıyla; 
basketbol branĢında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor 
eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksek okullardan 
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 aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılır; 
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a)       1. Kademe (E Kategorisi Antrenör) 

b)       2. Kademe (D Kategorisi Antrenör) 

c)   3. Kademe (C Kategorisi Antrenör)   

d)      4. Kademe(B Kategorisi Antrenör)  

e)       5. Kademe (A Kategorisi Antrenör) 

8. Görev Alanları 

Antrenör lisansına sahip olan her kategorideki Antrenörlerin görev  alanları aĢağıda 
belirtilmiĢtir.   

a. 1. Kademe E Kategorisi Antrenörü: Üst düzey antrenörün yanında ve spora 
yeni baĢlayanlarda, küçükler ve yıldızlar kategorisindeki takımlarda antrenörlük 
yapabilirler. 

b. 2. Kademe D Kategorisi Antrenörü: Küçükler, Yıldızlar ve Gençler 
kategorisinde takım çalıĢtırabilirler. 

c. 3.Kademe C Kategorisi Antrenörü: Küçük, Yıldız, Genç ve Büyükler 
kategorisinde, Bayanlar 2.Lig ve Bölgesel Ligde antrenörlük yapabilirler. Milli 
takımda yardımcı antrenör olarak görev alabilirler. 

d. 4. Kademe B Kategorisi Antrenörü: Milli takımları, Bölgesel ve 2.Lig 
takımlarını çalıĢtırabilirler. Ayrıca 1. lig takımlarında yardımcı antrenörlük 
yapabilirler.  

e.  5. Kademe A Kategorisi Antrenörü: Her seviyede takım 
çalıĢtırabilirler. 

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. 
Basketbol branĢında üst kategoride antrenör bulunmaması halinde bir alt kategorideki 
antrenör görevlendirilebilir. Yukarıdaki kategorilerden 1. Kademe E Kategorisi antrenör 
olma niteliği taĢıyan antrenörler takımlarında baĢ antrenör olmadan kesinlikle maç 
yönetemezler ve Basketbol Okulu açamazlar (BaĢ antrenörlerin sezon içinde ceza alması 
veya sağlık vb. ilgili mazeretleri hali hariç.) 
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Kısım – 2 Antrenör Eğitimi 

9.  Antrenör Eğitimi 

Antrenör Eğitim kursları Basketbol sporunun ihtiyaçları esas alınarak Eğitim Kurulu 
tarafından belirlenen  yıllık planlama çerçevesinde Federasyonca düzenlenir.  
      Federasyon, Türk Basketbol Antrenörlerinin eğitimlerine katkı amacı ile yurt dıĢındaki 
eğitim faaliyetlerine Eğitim Kurulunun belirleyeceği Antrenörlerin katılabilmeleri için gerekli 
çalıĢma ve tedbirleri alarak kulüpleri teĢvik eder. 

10.   Antrenör Eğitimi 

Antrenörlerin, Antrenör Kursuna müracaat baĢvuruları ve her türlü lisans ve vize iĢleri 
Eğitim kurulunca yapılır. Antrenör Kursuna Katılacak olan adaylara ait katılım koĢulları ve 
aranacak Ģartlar bu Yönetmelik de belirtilmiĢtir. 

11.  Eğitim Kategorileri 

Antrenör eğitim kursları bütün spor dalları için 5 kategoride yapılır. 

a. 1. Kademe E Kategorisi Antrenörü ): Bu kategori için düzenlenen eğitim 
programını kapsar. 

b. 2. Kademe D Kategorisi Antrenörü ): E Antrenör lisansına sahip ve en az 1 yıl üst 
kategori antrenörün yanında çalıĢmıĢ olduğunu veya takım çalıĢtırdığını 
belgeleyen antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar. 

c. 3. Kademe C Kategorisi Antrenörü  D Antrenör lisansına sahip ve bu Kategoride 
en az 2 yıl çalıĢmıĢ olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde en az 2 seminer 
görmüĢ antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar. 

d. 4. Kademe B Kategorisi Antrenörü  ): C Antrenör lisansına sahip ve bu Kategoride 
en az 2 yıl çalıĢmıĢ olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az 2 
seminer görmüĢ antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar. 

e. 5. Kademe A Kategorisi Antrenörü  ): B Antrenör lisansına sahip ve bu Kategoride 
en az 3 yıl çalıĢmıĢ olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde en az 3 seminer 
görmüĢ antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.    

Uluslararası seminer, kurs ve kamplar Eğitim Kurulu tarafından uygun görülen 
aralıklarla düzenlenir ve Basketbol Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. 

Antrenörlerin bir üst kategoriye terfileri Basketbol Federasyonu Eğitim kurulunun açtığı 
kurslarla sağlanır.  
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Antrenörler Basketbol Federasyonunun açtığı zorunlu öngörülen kurs ve seminerlere 
katılmak durumundadır. Aksi takdirde o sezonda görev alamazlar bir üst kategoriye terfi 
ettirilmezler (Eğitim Kurulunca kabul edilebilir geçerli mazeretler dıĢında).  

Eğitim Kurulu tüm kategorilerde Antrenör ÇalıĢma ve Usulleri ile ilgili düzenleme 
yapabilir.  

12.  Antrenör Eğitim Yetki ve Sorumluluğu 

Ülkemizde geliĢim seminerleri, basketbol oyuncusu yetiĢtirme ve geliĢim   kampları ve 
her seviyede basketbol okulları açma izin ve yetkisi  Federasyona aittir. 
      Basketbol okulları ve basketbol oyuncu yetiĢtirme ve geliĢim   kampları Federasyondan 
izin alınmadan açılamaz.  
      Basketbol okulu ve basketbol oyuncu yetiĢtirme ve geliĢim  kampları ile ilgili tüm 
konular düzenlenecek ayrı bir talimat ile yürütülür. 

13.  Antrenör Eğitiminin Programlanması 

 Uygulanacak olan eğitim programları, bu yönetmelik ekinde belirtilmiĢtir. 

Antrenör eğitim kurslarının eğitim programlarında ve sürelerinde gerekli hallerde 
Federasyonca değiĢiklik yapılabilir. 

14.  Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi 

Antrenör eğitim programında yer alan derslerde öğretim elemanlarının 
görevlendirilmeleri aĢağıdaki Ģekilde olur;  
  

a. Genel Spor Bilimleri ile ilgili  derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları 
yüksek öğrenim görmüĢ, tercihen antrenörlük formasyonuna ve konusunda 
akademik kariyere sahip bilimsel çalıĢma ve araĢtırması olanlar arasından tespit 
edilerek, gerektiğinde kurumlarından izin alınmak kaydı ile Eğitim Kurulunca  
görevlendirilir. 

b. Basketbol eğitim programına ait derslerin öğreticileri; Basketbol branĢında; 
ihtisas sahibi öğretim elemanı unvanına sahip olanlar ile  B Kategori (baĢ 
antrenör) veya A Kategori (Teknik Direktör) belgesine sahip olan kiĢiler arasından 
Eğitim Kurulunca  belirlenir.        

Ancak, basketbol dalında  B Kategori (BaĢ antrenör) ve A Kategori (Teknik Direktör) 
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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15.  Yabancı Spor Uzmanı ve Antrenörlerden Yararlanma 

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

16.  Gelişim Semineri 

Eğitim Kurulu;  Her kategorideki antrenör eğitim kurslarına ilaveten antrenör geliĢim 
seminerleri düzenler. Açılan geliĢim seminerlerine katılımları zorunlu tutulanlar, mazeretsiz 
bu seminere katılmadıkları takdirde o sezon görev yapamazlar.  

 

Kısım – 3 Antrenör Lisans ve Vize İşlemleri 

17.  Belge Verilmesi 

Her kategoride açılan antrenör eğitim kurslarını baĢarı ile bitirenlere Basketbol 
Federasyon BaĢkanı ve Eğitim Kurulu BaĢkanının  imzasını taĢıyan baĢarı  belgesi, 
Seminerlere katılanlara da  Eğitim Kurulu BaĢkanı  ve Seminer sorumlusunun imzasını 
taĢıyan katılım belgesi verilir. 

18.  Lisans Verilmesi 

Antrenör eğitim kurslarında BaĢarı belgesini alanlara Eğitim kuruluna 
baĢvurduklarında  federasyonca Antrenör lisansı verilir. Antrenör lisans vize iĢlemleri 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 iĢlemleri her yıl Federasyon 
tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

Antrenör vize ücretlerinin Türkiye Basketbol Federasyonu’na yatırılması sırasında, 
halen basketbol antrenörlerini temsil eden Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği’nden 
referans yazısı getirenlere (antrenörlerin birliği, eğitimi ve geliĢmesini sağlamaya yönelik 
olarak) lisans vize ücreti %40 indirimli olarak alınır. 

20.  Antrenör Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması 

TBF Disiplin talimatı ve Sporla ilgili  yayımlanan her türlü Ceza Yönetmeliklerine  göre 
üç yıl içinde bir defada 6ay yada fazla ve/ veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza 
alan antrenörlerin lisansları Eğitim kurulunun teklifi, Yönetim Kurulunun onaylaması halinde 
süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu yönetmeliğin 6 inci maddesinde belirtilen antrenör 
kurslarına katılacaklarda aranan Ģartlardan herhangi birini antrenör baĢarı belgesini aldıktan 
sonra kaybeden veya bu Ģartlardan herhangi birini taĢımadığı antrenör baĢarı belgesi 
verildikten sonra anlaĢılan antrenörlerin belge ve lisansları Yönetim kurulu tarafından 
geçersiz sayılır. 
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Federasyonun lisans vize iĢlemleri usul ve yöntemlerinde belirleyeceği süreler 
içerisinde üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları Yönetim kurulunun 
onaylaması halinde geçersiz sayılabilir. Bu durumda olan antrenörler, Eğitim kurulunun 
düzenleyeceği kurs veya seminer sonrasında yeniden lisans çıkartabilir.  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve 
milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiĢtirme 
veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında  Cumhuriyet 
BaĢsavcılığınca soruĢturma baĢlatılan veya sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen 
antrenörlerin kurs baĢarı belgeleri ve lisansları geçici olarak  Yönetim Kurulunca iptal edilir. 
Bu suçlarından dolayı mahkûmiyet durumunda ise süresiz olarak iptal edilir. 

21.  Antrenörün Pasif Hale Geçmesi 

Federasyon tarafından verilen lisansa sahip olan antrenörler en az üç yıl süre ile 
herhangi bir kulüpte çalıĢmaz ve/ veya lisanslarını vize ettirmezse “Pasif Antrenör” 
statüsüne geçerler. Bu antrenörler yukarıda belirtilen süreden sonra bir takım çalıĢtırmaya 
baĢlarlarsa yeniden “Aktif Antrenör” statüsünü kazanırlar. Ancak antrenörler o yıl ki vize 
ücreti üzerinden geçmiĢ yıllara ait vize ücretlerini ödemesi ve açılacak ilk Antrenör 
Seminerine katılması halinde aktif antrenör statüsünü kazanabilirler. Ancak bu antrenörler 
bulundukları kategoriye ilk baĢlayan antrenörler gibi iĢleme tabi tutulur ve iĢlemleri buna 
göre yapılır. 
 

Kısım – 4 Sözleşme 

22.  Sözleşme Yapma Zorunluluğu 

Erkekler 1. ve 2. Liglerinde ve Bayanlar 1. liginde  yer alan kulüpler; A takımlarında 
görev alan baĢ ve yardımcı antrenörleri ile sözleĢme yapmak zorundadırlar. SözleĢme süresi 
en az bir yıldır. SözleĢmeler Federasyona ibraz edilir. Kulüp ve antrenör aralarında 
anlaĢtıkları takdirde, 3 ay süreden az olmamak kaydı ile daha kısa süreli sözleĢme 
yapabilirler. 

23.  Sözleşmenin Ana Hatları  

SözleĢmenin ana hatları Ģunlardır:  

a. Antrenörler, kulüplerle Federasyonun hazırladığı tek tip sözleĢmeyi 
imzalayacaklardır. Bu örneğe uygun olmayan sözleĢmeler Federasyon tarafından 
tescil edilmez. Taraflar tek tip sözleĢme Ģartlarına ve bu talimat hükümlerine 
aykırı olmamak kaydıyla sözleĢmeye özel maddeler koyabilirler. 

b. SözleĢmeler her yıl 1 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında 3 nüsha olarak imzalanır. 
3 nüshanın tescil edilmek üzere Federasyona gönderilmesi zorunludur. 
SözleĢmenin 1 nüshası Federasyonda kalır, diğer nüshalar ilgili taraflara verilir. 
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24.  Anlaşmalı Fesih  

SözleĢmenin anlaĢmalı olarak feshinin geçerli sayılabilmesi için noterde düzenlenen 
fesihnamenin yapıldığı tarihten itibaren 15 iĢ günü içinde Federasyona gönderilmesi 
zorunludur. Bu suretle serbest kalan antrenör, bu talimat hükümlerine uygun olmak 
kaydıyla dilediği kulüple sözleĢme yapabilir. Bu süre içinde gönderilmeyen fesihnameler 
iĢleme konulmaz. 

25.  Antrenörün Fesih İsteği  

SözleĢmesi gereğince yapılması gereken ödemelerin kulüp tarafından ödeme tarihini 
takip eden bir ay zarfında yapılmamıĢ olması veya temerrüde düĢülmesi halinde, antrenör 
sözleĢmesinin feshini isteyebilir. 

26.  Fesih İhbarı ve Fesih  

Fesih hakkını kullanmak isteyen taraf, karĢı tarafa ihbarname keĢide etmek ve bunun 
bir örneğini Federasyona göndermek zorundadır. Bu tebligata rağmen 15 gün içinde 
sözleĢme hükümleri yerine getirilmezse, ilgilinin talebi üzerine Yönetim Kurulu kararı 
kesindir. SözleĢmenin feshinde Federasyon tarafından haklı görülen antrenör, dilediği 
kulüple hiçbir Ģart aranmaksızın yeni bir sözleĢme imzalayabilir.  
   

 

Kısım – 5 Sınav ve Değerlendirme 

27. Sınav ve Değerlendirme 

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

a. Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı, 
hem sözlü yapılır. Derslerin sınavları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından 
değerlendirilir. 

b. Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden 
değerlendirilir. BaĢarılı olunabilmesi için eğitim programında yer alan derslerin 
sınavlarından en az 70 puan alınması zorunludur. 

c. Eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla 5 dersten baĢarısız 
olanlar daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına devam etmeksizin baĢarısız 
olduğu derslerden 5 yıl içerisinde aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara katılma 
hakkına sahip olup, baĢarısız olanlar kursu tekrarlamak zorundadırlar. 

d. B.Kategori BaĢ Antrenör ve A. Kategori Teknik Direktör kurslarına girip baĢarılı 
olan Antrenörler, Basketbol branĢında hazırlayacakları en az 15 sayfadan oluĢan 
tezlerini Eğitim Kuruluna sunmaları halinde belgelerini almaya hak kazanırlar. 
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28. Sınav Sonuçlar İtiraz Hakkı 

Antrenör eğitim kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına 
kursiyerler kurs bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir. Puan toplama 
hatalarına yapılacak itirazlar 7 gün içerisinde (postada geçen süre hariç) Federasyona 
yapılır. Ġtirazlar 30 gün içerisinde Eğitim Kurulunca sonuçlandırılır. 

29.  Devam Zorunluluğu 

Kursa en fazla bir tam gün veya 2 yarım gün mazeretsiz katılmayan kursiyerlerin 
kursla iliĢkileri kesilir. 

Kurs süresince 3 günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla 
iliĢkileri kesilir. 

30. Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi Veren Yüksek Öğrenim 
Kurumlarından Mezun Olanlar 

Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından 
mezun olup herhangi  bir spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak basketbol branĢında 
seçmeli olarak eğitim alanlara, o dalda, 1 Kademe E Kategorisi Antrenörlük belgesi verilir. 

Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından 
mezun olanlardan eğitim gördükleri Basketbol dalında ihtisaslarını belgelemeleri Ģartıyla 
seçmeli (uzmanlık) spor dalında 2.Kademe D Kategorisi antrenörlük belgesi verilir. 

Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının 
antrenör eğitimi bölümü mezunlarına 3 Kademe C. Kategorisi  antrenörlük belgesi verilir.  

31.  Üst Düzey Basketbol Oynayan Sporcular 

Türkiye Basketbol Birinci Liginde, en az 10 sezon basketbol  oynayan sporculara 
2.Kademe D Kategorisi antrenörlük belgesi verilir. 

Türkiye Basketbol Birinci Liginde, en az 5 sezon basketbol  oynayan ve en az 25 kez 
Milli olan sporculara 3.Kademe C Kategorisi antrenörlük belgesi verilir. 

32.  Derslerden Muafiyet 

Antrenör kurslarında aĢağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir;  

a. Bu yönetmeliğin 30 inci maddesi kapsamına alınan Basketbol antrenörlüğü 
haricinde  1.Kademe E. Kategorisi  antrenör kursuna baĢvuran üniversitelerin 
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beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun 
olanlar genel spor bilimleri ile ilgili derslerden muaf tutulurlar. 

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

c. Basketbol branĢında  federasyonlarca açılmıĢ hakemlik kurslarına katılmıĢ ve 
hakemliğini belgeleyenler tüm antrenör kurslarında  oyun kuralları dersinden 
muaf tutulurlar. 

33.  Antrenör Çalışmaları 

Federasyon tarafından Milli Takımları çalıĢtırmakla görevlendirilen tüm antrenörler, 
kulüp takım antrenörlerinden gereken her türlü iĢbirliği talebinde bulunabilirler, Kulüp 
antrenörleri talep edilen iĢbirliğine girmek zorundadırlar. Aksine davranan kulüp 
antrenörlerine Federasyon Disiplin Talimatının ilgili maddeleri uygulanır. 

34.  Yurt Dışında Alınan Antrenörlük Belgelerinin Denkliği 

Yurt dıĢında alınan belgelerin bu yönetmelikte belirtilen kategorilere göre denkliği; bu 
yönetmeliğin 11 inci maddesindeki eğitim programı esas alınarak yurt dıĢında katıldığı 
kursları baĢarı ile tamamladıklarını belgelemeleri halinde Eğitim Kurulunun görüĢü ve teklifi 
ile  Yönetim Kurulu onayı ile  durumuna uygun antrenör belgesi verilir. 

35.  Yabancı Ülkelerde Çalışacak Türk Antrenörler 

Yurt dıĢında çalıĢacak Türk antrenörleri;   

a. Yurt dıĢında çalıĢmak isteyen Türk antrenörler Eğitim Kurulu Teklifi ile yönetim 
kurulundan izin almak zorundadırlar. 

b. Yurt dıĢında çalıĢmak isteyen antrenörler sözleĢmelerini ve sözleĢme hükümlerini 
anlaĢma yoluyla sona erdirmek ve Federasyona belgelemek zorundadırlar. 

36. Uluslararası Antrenör Semineri 

Eğitim Kurulu teklifi federasyonunun onayı ile uluslararası antrenör seminerleri 
düzenlenebilir. Bu konudaki Eğitim Kurulunun teklifi ve  yönetim kurulunun kararı geçerlidir. 

 
 

BÖLÜM III. SON HÜKÜMLER 

37. Hüküm Bulunmayan Haller 

Bu yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu yönetmelikte 
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bulunmayan  hallerde; sorunların çözümü eğitim kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulunun 

onayı ile sağlanır.  

Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce birimlerince 

verilmiĢ olan antrenör belge ve lisansları geçerli olup, bu haklar saklı kalır. Bu belge ve 

lisansların bu yönetmeliğe göre sınıflandırılması, Eğitim Kurulunca oluĢturulacak denklik 

komisyonu kararının, Federasyon onayından sonra, ilgililere durumuna uygun dengi 

antrenör belge ve lisansı verilir.  

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten önce Genel Müdürlükçe 

verilen;   

     I. Kademe antrenör  belgesine sahip olanlara,   I 

Kademe  E  Kategorisi, 

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

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

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

 V. Kademe antrenör belgesine sahip olanlarla V. Kademe A. Kategorisi  antrenör  

belgesi verilir.    

38. Yürürlük 

Bu Yönetmelik Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. 

39. Yürütme 
 

Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu  yürütür. 

 

 


