MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI YÖNERGESĠ
Senato: 22 Haziran 2010 / 282-7-E

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Antrenörlük
Eğitimi bölümü öğrencilerinin spor kulüplerinde yapmakla zorunlu oldukları Antrenörlük Uygulaması
dersine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Antrenörlük Eğitimi
bölümü öğrencilerinin spor kulüplerinde yapmakla zorunlu oldukları Antrenörlük Uygulaması dersi ile
ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Lisans Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Antrenör: Uygulama kulübündeki ilgili branşın takım antrenörünü,
b) Antrenörlük Uygulaması: Antrenörlük formasyonu gereği antrenör adayı öğrencilerinin 4
üncü sınıfta 2 yarıyıl haftada 5 saat 3 kredi olmak üzere, kulüplerde herhangi bir kategoride yapacağı
antrenörlük deneyimi etkinliklerini kapsayan dersleri,
c) Bölüm: Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi
bölümünü,
d) Bölüm Kurulu: Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük
Eğitimi bölümü bölüm kurulunu,
e) Danışman: Antrenörlük Uygulamasının yapılmasında görevlendirilen öğretim elemanını,
f) Deneyim Antrenmanı: Öğrencinin, takım antrenörü ve danışmanı gözetiminde antrenörlük
deneyimi için uyguladığı antrenmanı,
g) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
h) Jüri: Antrenör adayı öğrencinin sınav uygulamasını değerlendirmek üzere, danışman
öğretim elemanı, takım antrenörü ve/veya şube kaptanından oluşan komisyonu,
i) Kulüp Başkanı: Uygulama kulübünün kulüp başkanını (veya şube kaptanı),
j) Sınav Uygulaması: Her öğrencinin en az iki kişilik bir jüri önünde uyguladığı sınav
antrenmanını,
k) Uygulama Kulübü: Antrenörlük Uygulaması yapmak üzere belirlenen spor kulübünü,
l) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
m) Yüksekokul: Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu,
n) Yüksekokul Kurulu: Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
yüksekokul kurulunu,
o) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
yüksekokul yönetim kurulunu,
p) Zorunlu Sınav Antrenmanı: Öğrencinin sınav antrenmanı için vermek zorunda olduğu
teknik-taktik ve kondisyona yönelik antrenmanı
ifade eder.
Antrenörlük Uygulaması
MADDE 5 – (1) Antrenörlük Uygulaması ile Antrenör adayı öğrencinin;
a) Spor kulüplerinde idari, teknik ve yönetim ilişkilerini tanıması,
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b) Bölümünde edindiği mesleki bilgi ve becerileri iş başında, gerçek ortamda uygulayabilme
davranışlarını geliştirebilmesi,
c) 3 üncü sınıfta başlayan mesleki yönelim derslerinin, bölümde okutulan teorisi ile kulüpteki
uygulama ilişkisini yerinde gözleyerek ve uygulayarak kendini yetiştirmede antrenörlük mesleği için
gerekli duyarlılık ve bilinci kazanması
amaçlanmaktadır.
Antrenörlük Uygulamasının düzenlenmesi
MADDE 6 – (1) Antrenörlük Uygulaması, antrenör yetiştiren yüksekokul ile Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi, Futbol Federasyonu Eğitim Dairesi ve İlçe Müdürlükleri ile işbirliği
çerçevesinde Antrenörlük Uygulaması verebilecek şartları uygun resmi spor kulüplerinde bir program
çerçevesinde gerçekleştirilir.
(2) Antrenörlük Uygulaması programı, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerinin branş ajanları,
uygulama kulüplerinin şube kaptanları veya kulüp başkanları, uygulama kulüplerinin deneyimli
antrenörleri, yüksekokulun uzmanlık dalı dersini okutan öğretim elemanları ile yüksekokulun yeni
eğitim-öğretim yılı (7 nci yarıyıl) başlamadan önce yapılacak bir işbirliği toplantısı ile belirlenir.
(3) Kulüplerde Antrenörlük Uygulaması yapacak öğrencilere danışmanlık yapmak, antrenman
öncesi ve sonrası gerekli teorik-uygulamalı bilgileri vermek ve değerlendirmeleri yapmak üzere, branş
derslerini okutan öğretim elemanlarının teklifi, Yüksekokul Kurulunun onayı ile her uygulama
kulübüne bir Danışman görevlendirilir. Bir Danışmana bir günlük uygulama görevinde en çok 5
öğrencinin danışmanlığı verilir. Zorunlu durumlarda bu sayı Bölüm Kurulunun kararı ile artırılabilir.
(4) Yeterince Danışman olmadığı durumda bir Danışmana her defasında en az 5 saat olmak üzere
birden fazla gün görev verilir. İhtiyaç halinde, futbolda en az B veya UEFA B üstü (A, Teknik
Direktör, UEFA A, UEFA Pro); diğer branşlarda en az 2 nci kademe lisansa sahip deneyimli kulüp
antrenörü de Danışman olarak ücretle görevlendirilebilir.
Antrenörlük Uygulaması koşulları
MADDE 7 – (1) Kulüplerde herhangi bir kategoride Antrenörlük Uygulaması için gidecek
antrenör adayı öğrencinin 6 ncı yarıyıl sonuna kadar okutulan tüm uzmanlık derslerinden başarılı
olması şarttır.
(2) Antrenörlük Uygulaması okul sporlarında kulüp kuran okulların okul takımlarında, spor
kulüplerinin temel eğitim yaş gruplarında (7-14 yaş), performans yaş gruplarına yönelik (14 yaş ve
üstü) faaliyet gösteren spor kulüplerinde veya Yüksekokulun ilgili bölümlerinde yer alan modül
dersleri uygulama etkinliklerinde yapılır.
(3) Spor kulüplerinde görev alacak antrenörlerin diploma seviyeleri futbolda en az B veya UEFA
B olmalı, diğer branşlarda 3 üncü kademenin altında olmamalıdır.
(4) Antrenörlük Uygulaması için spor kulüplerine gidecek öğrencinin spor kulüplerinin
antrenörleri için uyguladığı kıyafet yönetmeliğine göre giyinmesi ve antrenörlüğün gerektirdiği
mesleki kıyafetlerle uygulamalara katılması şarttır.
(5) İstisnai durumlarda Bölüm Kurulunun teklifi ile Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı esas
alınır.
Uygulama etkinlikleri
MADDE 8 – (1) Öğrenci, 7 nci ve 8 inci yarıyıllar boyunca uygun bir program çerçevesinde
haftada bir veya iki gün Antrenörlük Uygulamasına katılır. Sabah ve akşam antrenman yapılan
kulüplerde, öğrenci sabah-akşam tercihini yapabilir. Ancak, öğrencinin haftada en az 4 saat uygulama
gerektiren gözlem, antrenman ve yöneticilerden bilgi alma ve benzeri görevleri yerine getirmek üzere
uygulama kulüplerinde bulunması şarttır.
(2) Öğrenci, uygulama takımının antrenmana başlama saatinden önce antrenman sahasında hazır
bulunur ve antrenman bitişine kadar kalır.
(3) Öğrenci, iki yarıyıl devam eden (28 hafta) Antrenörlük Uygulamasının en az %80’ine
katılmak zorundadır. İlgili kanun gereği, milli karşılaşmalar veya Üniversiteyi temsilen görevli izinli
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sayılan öğrenci de uygulama süresini (haftada en çok iki kez katılarak telafi etmek suretiyle)
tamamlamak zorundadır.
(4) 4 üncü sınıf öğrencileri okudukları uzmanlık dalı derslerinin uygulamalı kısmı için,
Yüksekokulun ve spor kulüplerinin imkanları ölçüsünde ilgili bölümde düzenlenecek program
çerçevesinde uygulama etkinliklerine katılabilir. Uygulama sırasında;
a) Uygulamanın değerlendirilmesine yönelik bir rapor doldurulur. Rapor, Danışman ve spor
kulübünün antrenörü tarafından görülüp imzalandıktan sonra öğrencinin gözlem dosyasında muhafaza
edilir.
b) 4 üncü sınıf öğrencileri Antrenörlük Uygulaması sonunda; kulüpleşme, takım oluşumu,
idari ve yönetim ilişkilerinin işleyişi hakkında bilgi edinmek üzere gözlem yapar ve rapor hazırlar. Adı
geçen etkinliklerde antrenman ve takım çalıştırma gibi sorumlulukları ayrı değerlendirilir.
(5) Öğrenci, Antrenörlük Uygulaması görevlerini aşağıdaki ana başlıklar altında yerine getirir.
a) Kulüplerde Eğitim Yönetimi Uygulaması:
1- Sporcu lisansı çıkarma işleri ile kulüplerde tutulması gerekli kayıtlar hakkında bilgi
edinme,
2- Kulüplerde alt yapı ve yaz okulları etkinlikleri hakkında bilgi edinme,
3- Antrenör toplantıları, teknik-taktik bilgi alışverişleri hakkında bilgi edinme,
4- Müsabaka gözlem ve değerlendirme, test sonuçlarının değerlendirilmesi hakkında bilgi
edinme,
5- Sporcu prim ve cezalarının işleyişi hakkında bilgi edinme,
6- Kulüplerin yazışmaları ve tutulan dosya sistemleri hakkında bilgi edinme,
7- Sporcu transferleri hakkında bilgi edinme,
8- Sponsorlar ve benzeri kuruluşların işleyişi hakkında bilgi edinme,
9- Antrenör ve sporcuların izinleri, sakatlıkları, sağlık kontrolleri ve benzeri önemli
yönetmelikler hakkında bilgi edinme,
10- Devlet memurları ve özel şirketlerde çalışan antrenör ve yöneticilerin görev, yetki ve
sorumlulukları, dernek, sendika, siyasi parti ve benzeri kuruluşlara üye olup olmama konularında bilgi
edinme,
b) Kulüp ve Müsabaka Etkinlikleri Uygulaması:
1- Kulüplerin branş kuruluşu ve işleyişi ile ilgili yönetmelikler hakkında bilgi edinme,
2- Bir spor kulübünün idari yapılaşmasındaki konular hakkında bilgi edinme,
3- Takım hazırlama, lig heyetleri ve oluşturulması konularında bilgi edinme,
c) Antrenman Yönetimi Uygulaması:
1- Öğrenci, uygulama dosyasında uygulama takımının antrenörü tarafından hazırlanan
yıllık, aylık, haftalık ve günlük planları, antrenmanlara katılanların kategorileri, motorik özellikleri,
teknik-taktik becerileri, ilgileri ve aktiflik durumları, test sonuçları ile ilgili bilgileri önceden hazır
bulundurur.
2- Öğrenci, gerek deneyim uygulaması gerekse sınav uygulama antrenmanı örneğine uygun
bir günlük antrenman planını hazırlayarak girer. Plansız antrenman uygulaması yapılmaz. Öğrenci,
yıllık planda takımın o gün yapması gereken çalışmaları seçerek, günlük plan oluşturur ve takım
antrenörünün onayından sonra uygular veya uygulamaya yardımcı olur.
3- Antrenman sonunda, antrenmanı yaptıran öğrenci ve diğer öğrenciler, takım antrenörü
ve Danışmanla birlikte bir değerlendirme toplantısı yapılır. Bu değerlendirme, önce antrenmanı
yaptıran, sonra var ise gözleyenler ve daha sonra da takım antrenörü ve Danışmanın görüş ve
tavsiyelerini sunmasıyla tamamlanmış olur.
4- Plan ve program dışı uygulama ve konulara yer verilmez.
5- Her antrenör adayı öğrenci, uygulama kulübünün yıllık planında yer alan;
a- Teknik-taktik
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b- Dayanıklılık
c- Sürat
d- Kuvvet
e- Esneklik
f- Koordinasyon-Denge
g- Çabukluk ve güç
konularında en az birer zorunlu sınav uygulaması (antrenmanı) verir.
Antrenör adayı öğrencilerin değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Öğrencinin sınav uygulamalarını değerlendirmek üzere takım antrenörü,
Danışman ve şube kaptanından oluşan bir değerlendirme jürisi oluşturulur.
(2) Antrenörlük Uygulaması dersi, 7 nci ve 8 inci yarıyılın ilk 4 haftası teorik ders olarak işlenir
ve dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından teorik olarak ara sınav yapılır. 5 inci haftadan itibaren
Antrenörlük Uygulamasına başlanır.
(3) Sınav uygulaması, 7 nci ve 8 inci yarıyılın 4 üncü haftasından itibaren Danışman, kulübün
şube kaptanı ve takım antrenörünce oluşturulan bir sınav uygulaması çerçevesince yürütülür.
(4) Bu Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan devam şartını yerine getirmiş
olan öğrenci, aynı maddenin beşinci fıkrasının (a) ve (c)-5 bentlerinde belirtilen konularda, jüri önünde
verilen sınav uygulamasından 100 puan üzerinden alınan not ile değerlendirilir. Başarı notunun %30’u
teori, %70’i ise uygulamadan oluşup jüri üyelerinin ayrı ayrı verecekleri notların aritmetik
ortalamasıyla belirlenir.
(5) Öğrencinin Antrenörlük Uygulamasından başarılı olabilmesi için başarı notunun 100 puan
üzerinden en az 60 olması şarttır.
(6) Başarı notunun harfli başarı notuna dönüştürülmesinde Marmara Üniversitesi Sınav ve Başarı
Değerlendirme Yönergesinin 7 nci maddesinde açıklanan Doğrudan Dönüşüm Sistemi (DDS)
kullanılır. Başarılı olan öğrenciye "S", başarısız olana ise "U" harfli başarı notu verilir.
(7) Jüri üyeleri, her öğrenci için bir sınav değerlendirme formu doldurur. Form, jüri üyelerince
imzalandıktan sonra Danışman tarafından bölüm sekreterliğine teslim edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 10 – (1) Bu Yönergede hükmü bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Marmara
Üniversitesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönerge Marmara Üniversitesi Senatosunca onaylandıktan sonra yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönergeyi Marmara Üniversitesi Rektörü adına Marmara Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü yürütür.
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