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Antrenör Olmak İçin 
Ne Yapmalıyım?

ANTRENÖR EĞİTİM 
PROGRAMI NEDİR?

Yeni Antrenör Eğitimi Yönetmeliğine göre  
Antrenör Eğitimi Programı 2 aşamadan oluşmaktadır.

Temel Eğitim Uygulama Eğitimi

Sporda Psiko-sosyal Alanlar

Spor ve Sağlık Bilimleri
Antrenman ve Hareket Bilimleri
Spor Yönetimi
Sporda Öğrenme ve Öğretme
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar

TEMEL EĞİTİM Temel Eğitime
Katılma Şartları

En Az
Lise ve Dengi 

Okul

T.C. 
Vatandaşı

Olmak

18 Yaş

Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında 
düzenlenen 5 Modülden oluşan uzaktan eğitim olarak 
yapılması planlanan teorik eğitimi ifade etmektedir.

NOT: Temel eğitime başvuranların uygulama 
eğitimine katılacaklarda aranacak şartlara da 

haiz olması gerekmektedir.
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Temel Eğitime Nasıl                            Katılabilirim?

12gsb.gov.tr34
Spor Elemanı
Temel Eğitim

Başvuru

Sınava gireceğiniz ilin AÖF 
bürolarından  kitaplarınızı 

teslim alabilirsiniz.

2 ay 10 günlük temel eğitim süreciniz başlamış bulunmaktadır.

AÖF tarafından iletişim adreslerinize 
(e-posta,gsm) gönderilen şifre ve kullanıcı 
adınız ile e-kampüs sistemi üzerinden giriş 

yaptıktan sonra e-kitap ve diğer eğitim 
materyalleri erişime açılacaktır.

6

7 8Başvurunuzu 
tamamlamanızın 

ardından mail adresinize 
gönderilen referans 

numaranızla başvuru 
ücretini  ilgili bankaya 

yatırmanız gerekmektedir

5

Açıköğretim Fakültesine 
(AÖF) 

gönderilen kesin listede
 isminizin yer alması 

durumunda

toplam

100 
SORU

5 
MODÜL

Sınav ve Sonuç Süreci
Temel eğitimi modüllerine ait sınav sonuçları 
100 tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir. 
 
Sınavlarda temel eğitim modüllerinden 
en az 60 ve üzeri puan alanlar o modül için başarılı sayılır.

Sınav yeri ve saatiniz e-kampüs sisteminden bildirilecektir

 4 yıl boyunca 
federasyonların  
aynı kademe ve 
daha alt 
kademedeki açmış 
olduğu  uygulama 
eğitimi ve sınavına 
başvurabilirsiniz.

Başarısız olduğunuz 
modülden 2 yıl 
içerisinde e- Devlet 
Kapısı / GSB / Spor 
Bilgi Sistemi/ Spor 
Elemanı / Bütünleme 
Başvurusunu yaparak 
katılabilirsiniz.

Antrenör Eğitimi 
Yönetmeliğindeki 7. Ve 19. 

Maddelerdeki şartlara haiz 
olduğunuz  takdirde  

e-Devlet Kapısı / GSB / Spor 
Bilgi Sistemi / Spor 

Elemanı / Kurs Başvurusu  
ekranından ilgili uygulama 

eğitimini seçerek ön 
başvuru oluşturabilirsiniz.

2 yıl içerisinde de o 
modülden başarısız 

olmanız halinde temel 
eğitim ile ilişiğiniz 

kesilir.
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UYGULAMA EĞİTİMİ
Temel Eğitimi başarı ile bitirenlerin federasyonlarca yapılan eğitimini ifade eder.

Ayrıca Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 19.maddesinde (kademeler arası geçiş süresi) yer alan şartlara da haiz olmanız gerekmektedir.

En Az Lise ve 
Dengi Okul

T.C. 
Vatandaşı

Olmak

18 Yaş
( İlgili federasyon tarafından 
belirlenen yaş sınırlamasına 

uygun olmak)

Uygulama Eğitimine Katılım Şartları

Federasyon eğitim 
talimatında belirtilen 

sağlık şartlarını 
taşımak

Antrenör Eğitimi 
Yönetmeliğinin 

7.maddesinin (ç) bendinde 
yer alan suçlardan 

mahkum olmamak 

Spor Disiplin Yönetmeliği ile 
federasyonların disiplin veya 
ceza talimatlarına göre son 
üç yıl içinde olmak şartıyla 
bir defada altı aydan fazla 
veya toplamda bir yıldan 

fazla ceza almamış 
olmak

Sınav ve Sonuç Süreci

Uygulama 
eğitiminde 
yer alan 
derslerden 
ayrı ayrı 70 ve 
üzeri puan 
alan adaylar 
başarılı 
sayılır

Uygulama Eğitiminde 
bütünlemeye 
kaldığınız dersten 
sonraki dönemlerde 
uygulama eğitimi ve 
sınavına  e- Devlet 
Kapısı / Spor Bilgi 
Sistemi / Spor 
Elemanı / Bütünleme 
Başvurusu yaparak 
katılabilirsiniz.İlgili federasyonca 

düzenlenip  Bakanlık 
onayının ardından 
Antrenör belgeniz 

e-Devlet Kapısı / Spor 
Bilgi Sistemi / Spor 

Elemanı kısmı içerisinde 
yer alan bölümden 
elektronik olarak 
oluşturulacaktır.

Antrenör eğitimi ile ilgili daha detaylı bilgi için Antrenör Eğitim Yönetmeliği ile ilgili federasyonun talimatlarını ve sıkça sorulan sorular kısmını inceleyebilirsiniz.
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Hak ve Muaf iyetlerim
Nelerdir?

MİLLİ SPORCUYUM ANTRENÖR 
EĞİTİM PROGRAMINA 
NASIL KATILABİLİRİM?

ANTRENÖR EĞİTİM PROGRAMINDA BAŞARILI 
MİLLİ SPORCULAR İLE İLGİLİ HAK VE MUAFİYETLER

Başarılı milli sporcuların Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinin 22.maddesi hükmünde yer alan haklardan faydalanabilmeleri için 
e-Devlet Kapısı / GSB / Spor Bilgi Sistemi / Millilik İşlemleri kısmı içerisindeki kayıtlı derecelerinin katılmak istediği branş ve 
kademedeki antrenör eğitimi programı şartlarını sağlaması gerekmektedir. 
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Başarılı oldukları spor dalında teknik direktörlük 
kademesinde antrenör eğitim programına 
katılmaya hak kazanır.

5.
Kademe

Olimpiyat, 
paralimpik ve 

dea�limpik 
oyunlarında 

birinci olanlar

1 Olimpiyat, 
paralimpik ve 

dea�limpik 
oyunlarında en az 

iki madalya alanlar

2

Olimpiyat
paralimpik ve 

dea�limpik oyunlarında 
bir madalya alan ve 

büyükler Dünya 
şampiyonasında birinci 

olanlar

3 Olimpik spor 
dallarında en az iki 

defa büyükler Dünya 
şampiyonasında 

birinci olanlar

4

Başarılı oldukları spor dalında başantrenörlük 
kademesinde antrenör eğitim programına 
katılmaya hak kazanır.

4.
Kademe

Olimpiyat, 
paralimpik ve 

dea�limpik 
oyunlarında ikinci 

veya üçüncü 
olanlar

1 Olimpik spor 
dallarında 

büyükler Dünya 
şampiyonalarında 
en az iki madalya 

alanlar

2
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Başarılı sporcuların, başarı kazanılan müsabakada fiilen görev alan milli takım antrenörleri de bu madde kapsamındaki hak ve 
muafiyetlerden yararlanır.

Başarılı oldukları spor dalında 
kıdemli antrenörlük 
kademesinde antrenör eğitim 
programına katılmaya hak 
kazanır.

3.
Kademe

Olimpik spor 
dallarında büyükler 

dünya şampiyonalarında 
ve büyükler Avrupa 

şampiyonalarında en az 
birer madalya alanlar

1 Olimpik spor 
dallarında büyükler 

Avrupa 
şampiyonalarında en 

az bir birincilik şartıyla 
iki madalya alanlar

2
Avrupa 

Oyunlarında en az 
iki madalya 

alanlar

3

şartıyla başarılı oldukları spor 
dalında temel antrenörlük 
kademesinde antrenör eğitim 
programına katılmaya hak 
kazanır.

2.
Kademe

Olimpik spor 
dallarında büyükler 

Avrupa 
şampiyonalarında en 
az iki madalya almak

1
Akdeniz oyunları 
veya Universiade 

oyunlarında en az 
iki madalya almak

2 Paralimpik, dea�limpik 
ve uluslararası olimpiyat 

komitesinin tanıdığı 
branşlardan dünya 

şampiyonlarında sıkletinde 
veya branşında farklı en az 

yedi ülke sporcusunun 
katılması şartıyla iki 

madalya almış olmak

3

ANTRENÖR EĞİTİM 
PROGRAMINDAN 
MUAFİYET HAKKI OLANLAR
Üniversitelerin Spor Bilimleri alanlarından mezun 
olanlar ile Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, 
spor lisesi ve diğer ortaöğretim mezunu olup 
Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinin 20. 21. ve 23. 
maddeleri hükümlerinde yer alan haklardan 
faydalananlar
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Uzmanlık/İhtisas  olarak eğitim almış  olduğunuz spor dalın-
da 3.kademe temel eğitiminden muaf olup 3.kademe kıdemli 
antrenör belgesi alabilmeniz için ilgili  federasyonca düzenle-
nen uygulama eğitimi ve sınavına katılma hakkınız bulun-
maktadır.

En az 1 dönem eğitim almış  olduğunuz yalnızca bir  spor dalı 
için  e- Devlet Kapısı / GSB / Spor Bilgi Sistemi / Spor Elemanı / 
Denklik Başvurusu   üzerinden ilgili federasyon ve branşınızı 
seçerek başvurmanız  halinde 1.kademe yardımcı antrenör 
belgesi alma hakkınız bulunmaktadır. 

En az 2 dönem eğitim almış  olduğunuz yalnızca bir spor 
dalının  2.kademe temel eğitiminden muaf olup 2.kademe 
temel antrenör belgesi alabilmeniz için ilgili  federasyonca 
düzenlenen uygulama eğitimi ve sınavına katılma hakkınız 

bulunmaktadır.

En az 1 dönem eğitim almış  olduğunuz yalnızca bir  spor dalı 
için  e- Devlet Kapısı / GSB / Spor Bilgi Sistemi / Spor Elemanı / 
Denklik Başvurusu üzerinden ilgili federasyon ve branşınızı 
seçerek başvurmanız halinde 1.kademe yardımcı antrenör 

belgesi alma hakkınız bulunmaktadır 

Antrenörlük Eğitimi 
Bölümü

Diğer Bölüm Mezunları 
(Spor  Yöneticiliği, Rekreasyon, 

Bed, Eğt, öğr. vb )

1.kademe yardımcı antrenör belgesi denklik hakkı bulunanlar e- Devlet Kapısı / GSB / Spor Bilgi Sistemi / Spor Elemanı / Denklik Başvurusu 
kısmından başvurarak mail adresinize gelen referans numarasıyla ücretini yatırarak ilgili federasyona antrenör belgesini düzenlettirebilir.

Not: Çi�t anadal mezunları için bu hükümler ayrı ayrı uygulanır.
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Spor Lisesi mezunları eğitim gördüğü yalnızca bir spor dalın-
da, diğer ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara ise ders 
müfredatlarının temel eğitim derslerine uygunluğu halinde 
yalnızca eğitim gördüğü bir spor dalında yardımcı 
antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

Spor Lisesi ve Diğer 
Ortaöğretim  Mezunları 

Devlet konservatuarı Türk halk oyunları bölümü ile modern 
dans bölümü lisans mezunları eğitim gördükleri spor dalında 

temel antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

Türk Musikisi ve Devlet 
Konservatuar Mezunları
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GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
2020


