
ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRETİM ELEMANI KADROSUNDA BULUNANLAR İÇİN  

3. KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR  KURSU UYGULAMA EĞİTİMİ KATILIM 

ŞARTLARI 

Antrenör eğitim programına katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır: 

 

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut engeli bulunmadığına dair sağlık raporunu 

ibraz etmek, (Spor Bilgi Sistemine başvuru sırasında yüklemek) 

3) 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.  

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

almış olmak). 

5) Judo Antrenör Talimatımızın  24.Maddesinin 2.fıkrası gereğince ; Başvuruda 

bulunanların siyah kemer birinci dan belgesine sahip olmaları yeterli olup, bu Talimatın 16 ncı 

maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi gereğince istenen en az iki seminer ve üçüncü dan olma 

şartından muaf tutulurlar (en az 1. Dan Belgesini Spor Bilgi Sistemine Başvuru Sırasında 

Yüklemek). 

6) 14.12.2019 tarih ve 30978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinin Geçici 2 Maddesi (1) fıkrasında yapılan ve 01.07.2022 tarih 

ve 31883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikteki “ Üniversitelerin 

spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından lisans mezunu 

olup bu alanda öğretim elemanı kadrosunda görev alarak uygulamalı spor dalı eğitimi 

dersini en az üç öğretim yılı verdiğini belgeleyenler, yalnızca bir spor dalında kıdemli 

antrenör temel eğitim programından muaf tutularak uygulama eğitimi ve sınavına girip 

başarılı olmaları halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle 

kıdemli antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.” İbaresi gereğince Spor Bilgi Sistemi 

üzerinde Öğretim Elemanları Denklik başvuru ve onaylanma işlemini tamamlamış olmak. 

 

7) Denklik başvurusunda bulunup başvurusu onaylanan ve 3. Kademe Uygulama 

Eğitimine girecek kişiler için yatırılması gereken ücret 500,00 TL. dir. 

 

8) 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. 

Not: Başvuruda bulunanlar arasında adli sicil kaydı olanların, adli sicil kayıt 

belgelerini ve gerekçeli kararlarını (Federasyonumuz tarafından hukuk görüşü 

alınmak üzere) Federasyonumuza göndermeleri gerekmektedir. 

 
ANTRENÖR KURSLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR. 

1-Katılımcıların uygulama eğitim kurs ve sınavlarda beyaz judogi giymeleri gerekmektedir. 

 

2 -Kurs 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 yapılır. 

 

5- Kursa katılan kursiyerler herhangi bir nedenle sakatlanır , rahatsızlanır , covid 19 ‘ a 

yakalanır vb durumlarda kursa devam edemezler ve sınavlara katılamazlar ise  devamsızlık 

nedeniyle kursla ilişikleri kesilir. 
 


