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ANTRENÖR TALİMATI
I.

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MADDE 1 - AMAÇ
Bu Talimat, basketbolcuların yetiştirilmelerinde görev alacak basketbol antrenörlerinin
eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili usul ve esasları belirlemesi amacıyla düzenlenmiştir.
MADDE 2 - KAPSAM
Bu Talimat, Türkiye Basketbol Federasyonu antrenör eğitimi programlarını, bu programların
uygulamaları ile basketbol antrenörlerinin çalışma usul ve esaslarını kapsar.
MADDE 3 - DAYANAK
Bu Talimat, 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 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.
MADDE 4 - TANIMLAR
Bu Talimatta yer alan;
Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğü’nü,
Genel Müdür

: Spor Genel Müdürü’nü,

Daire Başkanlığı : Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı’nı,
Federasyon

: Türkiye Basketbol Federasyonu’ nu (TBF),

Ana Statü

: Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü’nü,

FIBA

: Uluslararası Basketbol Federasyonu’nu,

Yönetim Kurulu

: Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nu,

Eğitim Kurulu

: Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu’nu,

Antrenör

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

Sözleşmeli Ligler : Federasyon tarafından belirlenen Talimat ve statüye uygun olarak
düzenlenen Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde sözleşmeli
basketbolcuların yer aldığı Basketbol Liglerini,
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Sözleşmesiz Ligler : Federasyon tarafından belirlenen Talimat ve statüye uygun olarak
düzenlenen Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde sözleşmesiz
basketbolcuların yer aldığı Basketbol Liglerini,
Yurt İçi Faaliyet

: Federasyon tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonaları ve Şenlik
organizasyonları ile bunların eleme kademelerini,

Yerel Lig Faaliyeti : İllerde tüm kategorilerdeki müsabaka, hazırlık ve kamp dönemi ve diğer
faaliyetlerini,
Basketbol Okulu : Federasyon tarafından akredite edilmiş basketbol okullarını,
Sezon

: Ligdeki ilk resmi müsabakanın oynanmasından son resmi müsabaka
oynanmasına kadar geçen dönemi,

Eğitim Programı

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

ifade eder.
II. ESAS HÜKÜMLER
MADDE 5 - KURS DÜZENLEME
(1) Antrenör eğitim kursları; Federasyonunun, gençlik ve spor kulüplerinin, okullar ile diğer
ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak Federasyon tarafından düzenlenir. Kurs ve
seminerlerin başvuru tarihleri, eğitim tarihleri ve yerleri Federasyonun resmi internet sitesi
aracılığıyla kamuoyuna duyurulur. Yayınlanan başvuru tarihlerinin dışındaki başvurular
dikkate alınmaz.
(2) Kurs katılımcı listesi, Federasyona yapılan başvuruların, en eski tarihli olanından başlamak
üzere oluşturulur. Başvurduğu tarihteki kursun katılımcı listesinde yer almayanlar, bu kursu
takip eden tarihteki kurs listelerinde ancak yine tarih sırasına göre yer alırlar.
(3) 1. Kademe (E Kategorisi Antrenör) kursuna katılım için aday antrenörlerin, ilan edilen
listede yer alma şartına ek olarak teknik yeterlilik sınavında başarılı olması gerekmektedir.
(4) Eğitim Kurulu, yapılan başvuru sayısına göre, kursiyerleri farklı gruplara ayırarak eğitim
verebilir. Eğitimler için yeterli sayıda başvuru olmaması durumunda Eğitim Kurulu yedek
listede yer alan, katılım için yeterli belge ve şartlara sahip antrenörleri kurslara davet edebilir.
Eğitim Kurulu kurslar ve/veya seminerler için yeterli sayıda katılımcı talebi olmaması
durumunda eğitimleri, aynı yılın Faaliyet Programı’nın içerisinde olmak kaydıyla farklı bir
tarih ve yerde yapabilir.
(5) Federasyon, kurs, seminer ve sertifika programlarındaki teorik dersleri ve sınavları eöğrenme yoluyla da düzenleyebilir.
(6) Federasyon ayrıca, basketbolcunun bireysel gelişimine katkı sağlamak için Basketbolcu
Bireysel Gelişim Antrenörü sertifika programı da düzenleyebilir.
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MADDE 6 - ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK
ŞARTLAR
(1) Kategoriler itibariyle antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (bütün kategoriler için geçerli olup, Milli
basketbolcularda en az ilköğretim mezun olmak.)
b. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül ve
görme engelli olmamak,
c. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı (6) aydan fazla hapis
veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı
suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını
kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal
edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
d. 18 yaşını doldurmuş olmak,
e. Federasyon Disiplin Talimatı 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 altı (6) aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan
fazla ceza almamış olmak.
MADDE 7 - ANTRENÖR SINIFLANDIRILMASI
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)

e.

5. Kademe (A Kategorisi Antrenör)

MADDE 8 - GÖREV ALANLARI
(1) Antrenörlerin görev alabileceği lig ve alt yapı faaliyetleri, Federasyon tarafından yayınlanan
sirkülerde yer alan bölgelere göre belirlenir. Görev alınabilecek lig ve alt yapı faaliyetleri için;
Federasyon kayıtları esas alınarak illerdeki lisanslı basketbolcu, vizeli antrenör ve faal kulüp
sayılarına göre tasnif edilmek suretiyle birinci (1.) bölge, ikinci (2.) bölge ve üçüncü (3.) bölge
olmak üzere üç (3) farklı kategori belirlenir.
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(2) Her il, Eğitim Kurulu tarafından belirlenen kriterlerin sayısal aralığı dikkate alınarak
bölgelere ayrılırlar. İllerin bölgelere dağılımında lisanslı basketbolcu, vizeli antrenör ve faal
kulüp sayıları için belirlenmiş sayısal sınırların kategori başına en az ikisini (2) karşılaması
gerekmektedir.
(3) Her sezon öncesinde Eğitim Kurulu tarafından, Federasyon kayıtları dikkate alınarak illerin
bölge dağılımını yeniden belirlenir. İlgili kriterlerin belirlenmesinde dikkate alınacak tarih
aralığı; sirkülerin açıklandığı sezondaki ilk resmi müsabakanın oynanmasından sirkülerin
açıklandığı tarihten önceki son resmi müsabaka oynanmasına kadar geçen dönemi kapsar.
(4) Antrenörler; yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslar dikkate alınarak hazırlanmış Ek-1’deki
Antrenör Görev Alanları Tablosu’na yer alan, lisans kategorilerine göre illerde ve takımlarda
görev yapabilirler. (Ek madde: SGM-13/7/2018) Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu
olmasına bakılmaksızın bir antrenör aynı sezonda farklı dönemlerde olmak üzere en fazla iki
takımda görev yapabilir.
(5) Basketbolcu Bireysel Gelişim Antrenörü çalışma alanları ilgili lig Talimatlarıyla belirlenir.
MADDE 9 - ANTRENÖR EĞİTİMİ
(1) Antrenör eğitim k u r s l a r ı basketbol sporunun ihtiyaçları esas alınarak Eğitim Kurulu
tarafından belirlenen yıllık planlama çerçevesinde Federasyonca düzenlenir. Federasyon, Türk
basketbol antrenörlerinin eğitimlerine katkı amacı ile yurt dışındaki eğitim faaliyetlerine
Eğitim Kurulu’nun belirleyeceği a ntrenörlerin katılabilmeleri için gerekli çalışma ve
tedbirleri alarak kulüpleri teşvik eder.
(2) Antrenörlerin, antrenör kurslarına müracaat başvuruları ve her türlü antrenör lisans ve vize
işlemleri Federasyon tarafından yapılır. Antrenör kursuna katılacak olan adaylara ait katılım
koşulları ve aranacak şartlar bu Talimatta belirtilmiştir.
(3) Basketbolcu Bireysel Gelişim Antrenörü eğitimleri, basketbolcuların temel-teknik ve fiziki
gelişimi ile ilgili programın Federasyon tarafından oluşturulmasını, uygulanmasını ve takibini
kapsar.
MADDE 10 - EĞİTİM KATEGORİLERİ
(1) Antrenör eğitim kursları beş (5) ayrı kategoride Federasyon tarafından düzenlenir. Bu
kurslara katılabilmek için aşağıda yer alan koşullara sahip olmak gereklidir.
a. 1. Kademe (E Kategorisi Antrenörü):
Bu kategori için düzenlenen eğitim programını kapsar.
b. 2. Kademe (D Kategorisi Antrenörü):
2. Kademe (D Kategorisi Antrenörü) antrenör kursuna; 1. Kademe (E Kategorisi) yardımcı
antrenör belgesine sahip olan ve en az iki (2) yıl süreyle, bir antrenörün yanında çalışan ve/veya
Federasyon tarafından akredite edilmiş basketbol okulunda yardımcı antrenör olarak çalıştığını
belgeleyen antrenörler katılabilir. Antrenörlerin kursa katılabilmeleri için; ferdi kaza sigortası
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ve/veya SGK kaydı belgelerini ve Yardımcı Antrenör olarak çalıştığı iki (2) yılın her bir
sezonuna ait en az üç (3) adet maç kâğıdını Federasyona ibraz etmeleri, Yardımcı Antrenör
olarak çalıştığı her sezon için vize işlemlerini yaptırmış ve iki (2) yıl içerisinde en az iki (2)
antrenör gelişim seminerine katılmış olmaları gereklidir.
c.

3. Kademe (C Kategorisi Antrenörü):

3. Kademe (C Kategorisi Antrenörü) kursuna; 2. kademe (D Kategorisi) antrenör belgesine
sahip olan ve en az üç (3) yıl antrenör olarak çalışan antrenörler katılabilir. Antrenörlerin kursa
katılabilmeleri için; bu süre içerisinde üç (3) yılın her bir sezonuna ait en az üç (3) adet maç
kağıdını Federasyona ibraz etmeleri, antrenör olarak çalıştığı her sezon için vize işlemlerini
yaptırmış olmaları ve üç (3) yıl içerisinde en az üç (3) antrenör gelişim seminerine katılmış
olmaları gereklidir.
d.

4. Kademe (B Kategorisi Antrenörü):

4. Kademe (B Kategorisi Antrenörü) kursuna; 3. kademe (C Kategorisi) antrenör belgesine
sahip olan ve bu kademede en az üç (3) yıl antrenör olarak çalışan antrenörler katılabilir.
Antrenörlerin kursa katılabilmeleri için; bir (1) Uluslararası, iki (2) antrenör gelişim seminerine
katılmış, antrenör olarak çalıştığı her sezon için vize işlemlerini yaptırmış ve sözleşmeli liglerde
yer alan kulüp bünyesinde en az yedi (7) günlük antrenör staj eğitimi programını tamamlamış
olmaları gereklidir.
e.

5. Kademe (A Kategorisi Antrenörü ):

5. Kademe (A Kategorisi Antrenörü ) kursuna; 4.kademe (B Kategorisi) antrenör belgesine
sahip olan ve bu kademede en az üç (3) yıl antrenör olarak çalışan antrenörler katılabilir.
Antrenörlerin kursa katılabilmeleri için; antrenör olarak çalıştığı her sezon için vize işlemlerini
yaptırmış ve bir (1) Uluslararası, iki (2) antrenör gelişim seminerine katılmış olmaları
gereklidir.
f.

Basketbolcu Bireysel Gelişim Antrenörü Lisansı:

En az 4. Kademe (B Kategorisi) belgesine sahip olan ve/veya en az elli (50) kez A Milli Takım
basketbolcusu olan ve Bireysel Gelişim Antrenörlüğü için özel olarak açılmış iki (2) sertifika
programına katılmış olanların eğitim programını kapsar.
(2) Ulusal ve uluslararası antrenör seminer, kurs ve faaliyetleri, Eğitim Kurulu tarafından uygun
görülen aralıklarla düzenlenir ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
(3) Antrenörlerin bir üst kategoriye terfileri Eğitim Kurulu’nun açtığı antrenör kursları ile
sağlanır. Antrenörler Federasyonun açtığı zorunlu öngörülen kurs ve seminerlere Eğitim
Kurulu tarafından 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.
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MADDE 11 - ANTRENÖR EĞİTİM YETKİ VE SORUMLULUĞU
Ülkemizde antrenör gelişim seminerleri, basketbolcu yetiştirme ve gelişim faaliyetleri ve her
seviyede basketbol okulları açılması konusunda Federasyon yetkilidir. Basketbol okulları ve
basketbolcu yetiştirme ve gelişim kampları ile ilgili tüm konular düzenlenecek ayrı bir
Talimatla yürütülür.
MADDE 12 - ANTRENÖR EĞİTİMİNİN PROGRAMLANMASI
Uygulanacak olan eğitim programları, bu Talimat ekinde belirtilmiştir. Antrenör eğitim
kurslarının eğitim programlarında ve sürelerinde gerekli hallerde Daire Başkanlığının
uygun görüşüyle Eğitim Kurulu tarafından değişiklikler yapılabilir.
MADDE 13 - ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREVLENDİRİLMESİ
(1) 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 Kurulu tarafından
görevlendirilir.
b. Basketbol eğitim programına ait derslerin öğreticileri; basketbol branşında; ihtisas sahibi
öğretim elemanı unvanına sahip olanlar ile 4. Kademe (B Kategorisi) veya 5. Kademe (A
Kategorisi) belgesine sahip olan kişiler arasından Eğitim Kurulu tarafından belirlenir.
Ancak, basketbol dalında 4. Kademe (B Kategorisi) ve 5. Kademe (A Kategori) antrenörlük
belgesine sahip ve ihtisas sahibi öğretim elemanı bulunmaması halinde, konusunda Eğitim
Kurulu tarafından bilgisi ve tecrübesi onaylanan eğiticilere eğitim programında görev
verilebilir.
(2) Basketbol eğitim programına ait dersler için belirlenen öğreticilerin görevlendirilmeleri
Eğitim Kurulu tarafından yapılır.
(3) 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.
MADDE 14 - YABANCI SPOR UZMANI VE ANTRENÖRLERDEN YARARLANMA
Antrenör eğitim programında yabancı spor uzmanı, antrenör veya basketbol branşında
ihtisas sahibi öğretim elemanı görevlendirilebilir.
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MADDE 15 - GELİŞİM SEMİNERİ
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.
MADDE 16 - ANTRENÖR STAJ EĞİTİMİ
(1) 3. Kademe (C Kategorisi) antrenörlük belgesine sahip antrenörlerin 4. Kademe (B
Kategorisi) antrenörlük hakkını elde etmesi, bu kademede yer alan antrenörlerin bilgi, görgü ve
vizyonunu geliştirebilmesi için gözleme ihtiyacı olacağı yaklaşımıyla kursu bitirip sınavlarda
başarılı olan her aday antrenör staj eğitimi Talimatı içerisinde yer alan uygulama esaslarıyla
staj-gözlem yapmak zorundadır. Antrenör Staj Eğitim Programı ile ilgili esaslar ayrıca ilan
edilir.
(2) Staj Eğitimi ilgili maddede belirtilen antrenör görev alanlarında yer alan bölgeler esas
alınarak uygulanır. Programda yer alan antrenörler, stajlarını sözleşmeli basketbolcuların yer
aldığı liglerde mücadele eden A takımda yapabilirler.
MADDE 17 - BELGE VERİLMESİ
(1) 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.
(2) Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce Federasyon ve Genel Müdürlük tarafından
verilmiş olan antrenör belge ve lisansları geçerli olup antrenörlerin bu hakları saklı kalır. Söz
konusu belge ve lisansların bu Talimata göre sınıflandırılması Eğitim Kurulu tarafından
yapılarak bu kararın Yönetim Kurulu onayından sonra, antrenörlerin durumuna uygun olan
antrenör belge ve lisansı verilir.
(3) Bu Talimatın yayınlandığı tarihten önce Spor Genel Müdürlüğü tarafından verilen;
1. Kademe Yardımcı Antrenör belgesine sahip olanlara E Kategorisi,
2. Kademe Antrenör belgesine sahip olanlara D Kategorisi,
3. Kademe Kıdemli Antrenör belgesine sahip olanlara, C Kategorisi,
4. Kademe Baş Antrenör belgesine sahip olanlara, B Kategorisi,
5. Kademe Teknik Direktör belgesine sahip olanlarla A Kategorisi antrenör belgesi verilir.
MADDE 18 - LİSANS VERİLMESİ
Antrenör eğitim kurslarında başarılı olup kurs bitirme belgesini alanlara, Eğitim Kurulu’na
ilgili belgeleri tamamlayıp başvurmaları halinde Eğitim Kurulu tarafından antrenör lisansı
verilir. Antrenör lisans vize işlemleri ile ilgili usul ve esaslar Federasyon tarafından belirlenir.
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MADDE 19 - LİSANS ALMA ZORUNLULUĞU
(1) 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.
(2) Antrenörlerden her yıl alınan vize ücreti ve / veya yapılacak indirim Federasyon Eğitim
Kurulu’nun teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenir.
MADDE 20 - ANTRENÖR BELGE VE LİSANSININ GEÇERSİZ SAYILMASI
(1) Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyon Disiplin
Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre
içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları Genel Müdürlük veya
Federasyonun onayı ile üç yıla kadar askıya alınır. Bu sürenin sonunda talepte bulunan
antrenörlere Federasyon tarafından düzenlenecek seminere katılmak kaydıyla yeniden lisans
verilebilir.
(2) Bu Talimatın 6. maddesinde belirtilen antrenör kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan
(e) bendi hariç olmak üzere herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu
şartlardan herhangi birini taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin
belge ve lisansları Genel Müdürlük veya Federasyon onayı ile geçersiz sayılır.
(3) Dopingle Mücadele Yönergesinde yer alan doping kural ve ihlallerinden herhangi birinin
işlediğinin tespit edilmesi durumunda antrenörlerin lisansı, Federasyonun teklifi ve Genel
Müdürün onayı ile bir yıl süreyle, tekrarı halinde beş yıla kadar askıya alınır.
(4) Federasyonun lisans vize işlemleri usul ve yöntemlerinde belirleyeceği süreler içerisinde
(en az üç sezon) üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları Yönetim
Kurulunca geçersiz sayılır. Sezon içinde Eğitim Kurulu tarafından düzenlenen ilk antrenör
gelişim seminerine katılması kaydı ile yeniden düzenlenir.
MADDE 21 - ANTRENÖRÜN PASİF HALE GEÇMESİ
Federasyon tarafından verilen lisansa sahip olan antrenörlerin görev aldıkları her sezon için en
az bir (1) antrenör gelişim seminerine katılmaları ve görev aldıkları sezon içerisinde vize
işlemlerini yapmaları zorunludur. Bu şartları yerine getirmeyen antrenörler “Pasif Antrenör”
statüsüne geçerler. Antrenörler Faaliyet Programı içerisinde açılan antrenör gelişim seminerine
katılması halinde “Aktif Antrenör” statüsünü kazanırlar ve lisanslarını vize ettirdikten sonra
takım çalıştırma hakkını elde ederler. 5. Kademe (A Kategorisi) antrenörlük lisans veya belge
sahibi antrenörlerin ‘’Aktif Antrenör’’ statüsünü kazanabilmeleri için vize işlemlerini
tamamlamaları yeterlidir.
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III.

SINAV VE DEĞERLENDIRME HÜKÜMLERİ

MADDE 22 - SINAV VE DEĞERLENDİRME
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.
b. Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları yüz (100) puan üzerinden değerlendirilir.
Başarılı olunabilmesi için eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az altmış
(60) puan alınması zorunludur.
c. Eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından, 1. Kademe (E kategorisi) antrenör
kursunda en fazla beş (5) dersten, 2-3-4. ve 5’inci kademe antrenör kurslarında da en fazla
üç (3) 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 üç (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 Eğitim Kurulu tarafından belirlenen konular
dahilinde ilgili kademe kursuna ait müfredata sadık kalınarak verilecek antrenman
bölümlerinin (konu başlıkları) kursiyer tarafından uygulama ve antrenman yaptırma
performansını kurs bitiminde sergilerler. Kursiyer tarafından sergilenen uygulama ve
antrenman yaptırma performansı, programda görev alan öğretim elemanlarından oluşan
komisyon tarafından değerlendirilir.
f. 4. Kademe (B Kategorisi) ve 5. Kademe (A Kategorisi) kurslarına katılıp başarılı olan
kursiyerler, basketbol branşında hazırlayacakları kurs bitirme projelerini Eğitim Kurulu
tarafından uygun görmesi halinde belgelerini almaya hak kazanırlar.
MADDE 23 - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ HAKKI
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 otuz (30) gün
içerisinde Eğitim Kurulu tarafından sonuçlandırılarak ilgiliye tebliğ edilir.
MADDE 24 - DEVAM ZORUNLULUĞU
Kursa en fazla bir (1) tam gün veya iki (2) yarım gün mazeretsiz katılmayan veya raporlu
dahi olsalar %30’una devam edemeyen kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.
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İki (2) yarım gün mazeretsiz izin hakkı; 1. Kademe kurslarında, özel antrenman ve teknik taktik,
2-3-4 ve 5. Kademe kurslarında antrenman bilgisi ve teknik taktik derslerini kapsamaz bu
dersler için devam zorunluluğu esastır.
MADDE 25 - ÜNİVERSİTELERİN BEDEN EĞİTİMİ VEYA SPOR EĞİTİMİ VEREN
YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDAN MEZUN OLANLAR
(1) 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.
(2) 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 (BSL veya Ligler Direktörlüğü kayıtlarına göre) ve en az biri
uluslararası olmak kaydıyla iki (2) seminere katıldığını belgeleyenlere, başvurusu halinde,
teknik taktik ve antrenman bilgisi derslerine devam edip başarılı olmaları kaydıyla doğrudan 4.
Kademe (B Kategorisi) antrenörlük belgesi verilir.
MADDE 26 - ÜST DÜZEY BASKETBOL OYNAYAN BASKETBOLCULAR
(1) Üst düzey basketbol oynayan basketbolcular durumlarını belgeledikleri takdirde;
a. Sözleşmesiz Liglerde en az on (10) sezon veya Sözleşmeli Liglerde en az altı (6) sezon
basketbol oynayan veya altyapı milli takımlarında en az elli (50) kez milli olan
basketbolcular 2. Kademe (D Kategorisi),
b. BSL ve KBSL’ de en az beş (5) sezon sözleşmeli basketbolcu statüsünde basketbol oynayan
basketbolcular veya en az elli (50) kez A milli olan basketbolcular 3. Kademe (C Kategorisi),
c. BSL ve KBSL’ de, en az on (10) sezon sözleşmeli basketbolcu statüsünde basketbol oynayan
basketbolcular veya en az yetmiş beş (75) kez A Milli olan basketbolcular 4. Kademe (B
Kategorisi),
kursuna katılmaya hak kazanırlar.
(2) Yurt dışında, FIBA tarafından tanınan yabancı liglerde basketbol oynamış Türk vatandaşı
basketbolcular, yer aldığı ligler muadil alınarak, ilgili maddesindeki hakların uygun olanından
yararlandırılır.(Bu madde kapsamında talepte bulunanlarla ilgili karar; FIBA ve ilgili ülke
Federasyon kayıtları esas alınarak, Eğitim Kurulu teklifi ve Yönetim Kurulu onayından sonra
belirlenecektir.)
(3) Ülkemiz liglerinde yabancı uyruklu basketbolcu olarak basketbol oynanmış ve aktif
basketbolculuklarını tamamladıktan sonra T.C. vatandaşlığı elde etmişlerse bu maddedeki
haklardan yararlanabilir. Bu kişiler, bu yolla hak kazandıkları kategoriden bir üst kategori
kurslarına katılmak isterse eğitim ve öğretim dili olan Türkçeyi bildiğini belgelemek
zorundadır.
(4) Geçmiş dönemlerde yukarıda belirtilen şartları sağlayan ancak Federasyon arşivlerinde
kaydı bulunamayan basketbolcuların durumları, Ligler Direktörlüğü tarafından verilen
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müsabakalarda yer aldığını belirten bir belge ile başvurmaları halinde Eğitim Kurulunun teklifi
ve Yönetim Kurulunun onayı ile değerlendirilir.
MADDE 27 - DERSLERDEN MUAFİYET
Antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir;
a. 3289 sayılı Kanuna göre hazırlanmış Antrenör Yönetmeliğinin 20. maddesi kapsamında,
üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun
olanlar 1. Kademe E. Kategorisi antrenör kurslarında 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, beş (5) yıl içinde muaf tutulurlar.
c. Basketbol branşında Federasyonlarca açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve hakemliğini
belgeleyenler tüm antrenör kurslarında oyun kuralları dersinden muaf tutulurlar.
d. Kademeler itibariyle başka bir spor branşında antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar,
girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içerisinde açılan aynı kademedeki basketbol spor
dalında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden
muaf tutulurlar.
MADDE 28 - ANTRENÖR ÇALIŞMALARI
Federasyon tarafından Milli Takımları çalıştırmakla görevlendirilen tüm antrenörler, kulüp
takım antrenörlerinden gereken her türlü işbirliği talebinde bulunabilirler, kulüp antrenörleri
talep edilen işbirliğine girmek zorundadırlar.
MADDE 29 - YURT
DENKLİĞİ

DIŞINDA

ALINAN

ANTRENÖRLÜK

BELGELERİNİN

Yurt dışından alınan belgelerin bu Talimatta belirtilen kademelere göre denkliği; Federasyon
Eğitim Kurulunca oluşturulacak denklik komisyonu tarafından alınacak kararın Federasyon
Yönetim Kurulu onayından sonra Daire Başkanlığınca durumuna uygun antrenör belgesi
verilir.
MADDE 30 - YABANCI ÜLKELERDE ÇALIŞACAK TÜRK ANTRENÖRLER
Yurt dışında çalışmak isteyen Türk antrenörler Eğitim Kurulu teklifi ile Yönetim Kurulu’ndan
izin almak ve sözleşme hükümlerini anlaşma yoluyla sona erdirmek ve Federasyona
belgelemek zorundadırlar.
MADDE 31 - ULUSLARARASI ANTRENÖR SEMİNERİ
Uluslararası Antrenör Gelişim seminerleri Eğitim Kurulu’nun teklifi ve Yönetim Kurulu’nun
onayı ile düzenlenir.
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IV.

SON HÜKÜMLER

MADDE 32 - HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu Talimatta hüküm bulunmayan
hallerde; sorunların çözümü Antrenör Eğitim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Eğitim
Kurulu’nun teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile sağlanır.
MADDE 33 - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
16.09.2015 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe
giren Antrenör Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 34 - YÜRÜRLÜK
Bu Talimat Spor Genel Müdürlüğünün Internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 35 - YÜRÜTME
Bu Talimat hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yürütür.

Talimatın SGM İnternet sitesinde yayımlandığı tarih

20.06.2018

Talimatta yapılan değişimler
1

Madde-8 dördüncü fıkrasına madde ilave edildi
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13.07.2018

V.

EK - BÖLGE BAZLI ANTRENÖR GÖREV ALANLARI

1. BÖLGE
1. Kademe
E Kategorisi
Antrenörler

• Üst düzey antrenörlerin
yanında BGL ve U18
takımları dışındaki altyapı
kategorilerinde yardımcı
antrenörlük yapabilirler.
• TBF tarafından akredite
edilen basketbol
okullarında antrenör olarak
yer alabilirler.

2. BÖLGE

3. BÖLGE

• U14 ve alt yaş
kategorilerinde yer alan
takımlarda antrenörlük
yapabilirler.

• U18 ve alt yaş
kategorilerinde yer alan
takımlarda antrenörlük
yapabilirler.

• Üst düzey antrenörlerin
yanında BGL ve U18 yaş
kategorisi dışındaki tüm
altyapı kategorilerinde
yardımcı antrenörlük
yapabilirler.

• Üst düzey antrenörlerin
yanında Yerel Ligler ve tüm
altyapı kategorilerinde
yardımcı antrenörlük
yapabilirler.

• Yerel Liglerde mücadele
eden Büyükler
kategorisindeki takımlarda
antrenörlük yapabilirler.

• TBF tarafından akredite
edilen basketbol okullarında
antrenör olarak yer
alabilirler.

• TBF tarafından akredite
edilen basketbol okullarında
antrenör olarak yer
alabilirler.
2. Kademe
D Kategorisi
Antrenörler

• BGL, U18 ve U16
dışındaki tüm altyapı
kategorilerinde baş
antrenörlük yapabilirler.

• BGL, U18 dışındaki tüm
altyapı kategorilerinde baş
antrenörlük yapabilirler.

• BGL dışındaki tüm altyapı
kategorilerinde baş
antrenörlük yapabilirler.

• Yerel Liglerde Büyükler
kategorisinde mücadele
eden takımlarda baş
antrenörlük yapabilirler.

• Yerel Liglerde mücadele
eden Büyükler
kategorisindeki takımlarda
baş antrenörlük yapabilirler.

• Tüm kategorilerde üst
düzey antrenörlerin yanında
yardımcı antrenörlük
yapabilirler.

• Tüm kategorilerde üst
düzey antrenörlerin yanında
yardımcı antrenörlük
yapabilirler.

• BGL dışındaki tüm altyapı
kategorilerinde baş
antrenörlük yapabilirler.

• BGL dışındaki tüm altyapı
kategorilerinde baş
antrenörlük yapabilirler.

• BGL dışındaki tüm altyapı
kategorilerinde baş
antrenörlük yapabilirler.

• Tüm kategorilerde ve
altyapı milli takımlarda üst
düzey antrenörlerin

• Tüm kategorilerde ve
altyapı milli takımlarda üst
düzey antrenörlerin yanında

• Tüm kategorilerde ve
altyapı milli takımlarda üst
düzey antrenörlerin yanında

• Tüm kategorilerde üst
düzey antrenörlerin
yanında yardımcı
antrenörlük yapabilirler.

3. Kademe
C Kategorisi
Antrenörler
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yanında yardımcı
antrenörlük yapabilirler.
4. Kademe
B Kategorisi
Antrenörler

5. Kademe
A Kategorisi
Antrenörler

yardımcı antrenörlük
yapabilirler.

yardımcı antrenörlük
yapabilirler.

• BSL, KBSL, A ve B Milli
Takımlar dışındaki tüm lig
ve yaş kategorilerinde baş
antrenörlük yapabilirler.

• BSL, KBSL, A ve B Milli
Takımlar dışındaki tüm
kategorilerinde baş
antrenörlük yapabilirler.

• BSL, KBSL, A ve B Milli
Takımlar dışındaki tüm
kategorilerinde baş
antrenörlük yapabilirler.

• Tüm kategorilerde ve milli
takımlarda üst düzey
antrenörlerin yanında
yardımcı antrenörlük
yapabilirler.

• Tüm kategorilerde ve milli
takımlarda üst düzey
antrenörlerin yanında
yardımcı antrenörlük
yapabilirler.

• Tüm kategorilerde ve milli
takımlarda üst düzey
antrenörlerin yanında
yardımcı antrenörlük
yapabilirler.

• Tüm kategorilerdeki
takımları çalıştırabilirler.

• Tüm kategorilerdeki
takımları çalıştırabilirler.

• Tüm kategorilerdeki
takımları çalıştırabilirler.

ANTRENÖR EĞİTİM PROGRAMI
I.
KADEME

II.
KADEME

III.
KADEME

IV.
KADEME

V.
KADEME

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SPOR ANATOMİSİ

4

6

6

-

-

SPOR FİZYOLOJİSİ

4

8

6

20 (Z)

-

GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ

10

14

16

20 (Z)

-

SPOR VE BESLENME

4

4

4

-

-

SPOR SOSYOLOJİSİ

-

4

4

-

-

SPOR PSİKOLOJİSİ

4

6

8

10 (Z)

10 (Z)

SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON

2

2

5 (Z)

5 (Z)

5 (Z)

SPORCU SAĞLIĞI

4

4

2

-

-

BİOMEKANİK

-

-

4

10 (S)

10 (S)

SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
SPORDA GENEL TEKNİK TAKTİK ÖĞRETİM
İLKELERİ
BECERİ ÖĞRENİMİ

4

4

-

-

-

-

-

4

10 (S)

-

4

4

4

2(Z)

-

PSİKOMOTOR GELİŞİM

6

8

-

-

-

SPORDA PSİKOLOJİK YARDIM BECERİLERİ

-

-

-

-

10 (S)

SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2

2

-

-

-

SPORUN SOSYAL PSİKOLOJİSİ

-

-

-

10 (S)

-

SPORDA ZİHİNSEL ANTRENMAN TEKNİKLERİ

-

-

-

-

10 (S)

YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ

2

-

-

10 (S)

10 (S)

MÜSABAKA ANALİZLERİ VE İSTATİSTİK

-

-

-

10 (S)

-

MOTİVASYON TEKNİKLERİ VE HEDEF BELİRLEME

-

-

-

10 (S)

-

BESLENME KAYNAKLI ERGOJENİK YARDIM

-

-

-

10 (S)

10 (S)

SPOR PAZARLAMASI

-

-

-

-

10 (S)

DERSİN ADI
A.TEMEL EĞİTİM PROGRAMI
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-

-

-

10 (S)

-

ÜST DÜZEY ANTRENMAN PLANLANMASI VE
PROGRAMLANMASI
ÖZEL KONDİSYON ANTRENMANI VE METODLARI

-

-

-

20 (Z)

-

-

-

-

-

10 (S)

MÜSABAKA YÖNETİMİ VE İLKELERİ
ANTRENÖRLÜK UYGULAMASINDA YENİ ARAYIŞ VE
GELİŞMELER
ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ

-

-

-

-

10 (S)

-

-

-

-

10 (Z)

10

10

12

20 (Z)

20 (Z)

SPOR DALI GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME

-

4

-

-

-

SPOR DALI OYUN KURALLARI

2

-

-

-

-

SPOR DALI TEKNİK TAKTİK

32

50

50

-

-

ÜST DÜZEY TEKNİK ANTRENMAN

-

-

-

-

20 (Z)

ÜST DÜZEY TAKTİK ANTRENMAN

-

-

-

-

30 (Z)

ÜST DÜZEY TEKNİK TAKTİK

-

-

-

60 (Z)

-

-

-

-

94

130

125

157 (Z) 80
(S)

95 (Z) 80
(S)

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ
B.ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI

KURS BİTİRME PROJESİ
TOPLAM

P

. Gerekli hallerde Eğitim Kurulu Kararı ile programda değişiklik yapılabilir.

Eğitim Kurulunca 4 ve 5inci kademede yer alan seçmeli derslerden en az 4 tanesini belirler.
Z = Zorunlu dersler
S = Seçmeli dersler

19

