
1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSU 
UYGULAMA EĞİTİMİ ve SINAVI 

12 – 25 Eylül 2022 / Trabzon 
 

Uygulama Eğitimine Katılacak Adaylarda Aranılacak Şartlar 

MADDE 7 - (1) Uygulama eğitimine katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır: 

a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 

      b)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malûl 
bulunmamak. 

c)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda 
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı 
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine 
karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık 
veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, 
kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, 
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.  

ç) En az 20 yaşında olmak (Gün ay ve yıl itibari ile 19 yaşını bitirip 20 yaşından gün almış 
olmak). 

d) Türkiye Judo Federasyonu Antrenör Eğitimi Talimatının 17 nci madde hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak. 

 (2) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin 
Yönetmeliği ile Federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre; 

a) Antrenör Eğitim programına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içinde 
bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza alanlar, 

b) Üç yıl ve üzeri veya sürekli hak mahrumiyeti cezası alanlar hiçbir şekilde, 

Antrenör Eğitimi Yönetmeliği kapsamında ilgili cezanın verildiği spor dalında 
yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamaz. Dopingle mücadele kural ihlalleri sebebiyle 
Spor Disiplin yönetmeliği ile Federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre antrenör 
eğitim programına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içerisinde ceza alanlar 
yönünden ilgili yaptırım, tüm spor dallarında yapılacak antrenör eğitim programlarına 
katılamama şeklinde uygulanır. 

 (3) Uygulama eğitimine başvurunun ilan edilenden fazla olması halinde yukarıda yer 
alan koşulların yanında sırasıyla:  



a) Judo branşında milli sporcu olmak, 

b) Judo branşında lisanslı sporcu olmak. 

c) Judo branşında ulusal ve uluslararası müsabakalarda almış olduğu dereceleri 
belgelemek, 

ç) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından 
mezun olmak. 

d) Üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, 

e) Yabancı dil bildiğini belgelemek, 

          eğitime alınmada tercih sebebidir. 

Antrenör eğitim programı kademeleri arasında geçiş işlemleri 

MADDE 16 - (3) Uygulama eğitimi; 

a)Yardımcı antrenör (birinci kademe) uygulama eğitimi; judoda en az birinci dan 
belgesine sahip olanlardan, birinci kademe temel eğitimi tamamlayarak 
yapılacak sınavda başarılı olup antrenörlüğe başlayacaklara, 

yönelik düzenlenen eğitimdir. 

UYGULAMA EĞİTİMİ VE SINAVI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR. 

1-Katılımcıların uygulama eğitimi ve sınavlarda beyaz judogi giymeleri gerekmektedir. 
 
2 -Uygulama eğitimi ve sınavlarda tori ve ukelerin judogileri nizami ölçülerde olmalıdır. 
 
3- Sınavlarda ukelik yapanlar kursa katılan kursiyerler arasından seçilecektir. 
 
4- Sınavlar derslerin özelliğine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı, hem de 
sözlü yapılabilir. 
 

 

 


