Uygulama eğitimine katılacak adaylarda aranılacak şartlar
Antrenör Eğitim Talimatı Madde 7 –
(1) Uygulama eğitimine katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b)En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malûl
bulunmamak.
ç)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hü kümler 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.
d)En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak.
e)13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Spor Disiplin
Yönetmeliği ile Federasyonun Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir
defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.
f) Karate Antrenör Eğitim Talimatının 17 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla
aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak.
g)Uygulama eğitimlerine başvuruda bulunulacakların, kademeleri itibariyle
Federasyondan alınmış Dan belgesine sahip olması gerekmektedir. A sınıfı milli sporcu
olanların en az 1. Dan seviyesinde olması yeterli olmakla birlikte, antrenörlük kademelerine
göre istenilen Dan belgeleri aşağıda sıralanmıştır.
1) 1. Kademe (Yardımcı Antrenör) için en az 1. Dan.
2) 2. Kademe (Temel Antrenör) için en az 2. Dan.
3) 3. Kademe (Kıdemli Antrenör) için en az 3. Dan.
4) 4. Kademe (Baş Antrenör) için en az 4. Dan.
5) 5. Kademe (Teknik Direktör) için en az 5. Dan.
(2) Birinci fıkranın (e) bendinde yer alan hüküm; dopingle mücadele kural ihlali sebebiyle iki
yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca bu Talimat
kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.
(3) Uygulama eğitimine başvurunun ilan edilenden fazla olması halinde yukarıda yer
alan koşulların yanında sırasıyla;
 Karate spor dalında milli sporcu olmak,
 Girilecek antrenörlük kademesinin şart koştuğu Dan seviyesinden daha yüksek
Dan’a sahip olmak,
 Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları
ile diğer üniversite ve yüksek okullardan mezun olmak,
 Kademeler itibariyle faal sporcu veya antrenör olduğunu belgelemek,
 En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak eğitime alınmada tercih sebebidir.

