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BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

Amaç 
Madde 1- Bu talimatın amacı; hentbol Antrenörlerinin eğitilmeleri, kademelendirilmeleri, 
belgelendirilmeleri ve görev alanları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 
Kapsam 
Madde 2- Bu talimat; her düzeydeki hentbol antrenörlerinin eğitilmeleri, kademelendirilmeleri, 
belgelendirilmeleri ve görev alanlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.  
Dayanak 
Madde 3- Bu talimat, 01.10.2014 tarih ve 29136 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.   
Tanımlar 
Madde 4- Bu Talimatta geçen; 
Genel Müdürlük  : Spor Genel Müdürlüğünü,      
Federasyon   : Türkiye Hentbol Federasyonunu, 
Başkan    : Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanını, 
Eğitim Kurulu   : Türkiye Hentbol Federasyonu Eğitim Kurulunu, 
Birinci sıradaki lig  : En üst seviyedeki ligi, 
İkinci sıradaki lig  : En üst ikinci sıradaki ligi, 
Üçüncü sıradaki lig  : En üst üçüncü sıradaki ligi, 
Dördüncü sıradaki lig  : Bölgesel lig ve bölgesel lig finallerini, 
Beşinci sıradaki lig  : Mahalli ligi 
Antrenör   : Hentbol branşında eğitim gördüğü kategorideki programları başarı 
ile tamamlayarak bulunduğu kategori için Federasyondan belge alan, sporcuları ve hentbol 
takımlarını bulunduğu ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara 
hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkilerine sahip olan kişiyi, 
Bilimsel Spor Aktivitesi  : Uluslararası düzeyde spor bilimleri temel alanındaki kongreleri, 
Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF), Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), EHF Rinck Convention 
Anlaşmasına imza atan üye ülkeler ve Türkiye Hentbol Federasyonu’nun Lisans Yenileme- Antrenör 
Gelişim Seminerlerini ifade eder.   
 

İKİNCİ BÖLÜM 
ESAS HÜKÜMLER 

 
Kurs Düzenleme Antrenör Eğitim Kursları 
Madde 5- Hentbol antrenörü yetiştirme kursları ve diğer tüm eğitim faaliyetleri (seminerler, paneller, 
konferanslar, çalıştaylar, vb.), Genel Müdürlük, gençlik ve spor kulüpleri, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ve sporla ilgili kurum ve kuruluşların öneri ve ihtiyaçları 
esas alınarak Federasyonca düzenlenir. 
 
Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak Şartlar 
Madde 6- Kategoriler itibariyle antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır: 
a)En az lise ve dengi okul mezunu olmak,(bütün kategoriler için geçerli olup, Milli sporcularda en az 
ortaokul mezunu olmak yeterlidir) 
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, 
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile 
devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya 
istimal istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet 
sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak, 
d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak, 
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e) Federasyon disiplin yönergesi ve/veya 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de 
yayınlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son 
üç yıl içinde bir defa da 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza 
almamış olmak. 
f) Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanı sıra sırasıyla; hentbol branşında 
milli sporcu olmak, üniversitelerin spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumları ile diğer üniversite ve 
yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, faal olarak herhangi bir okulda 
beden eğitimi öğretmenliği görevini yürütmek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir. 
 
Antrenör Sınıflandırılmaları 
Madde 7- Antrenörler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır; 
a) 1. Kademe Antrenör (Yardımcı Antrenör) 
b) 2. Kademe Antrenör (Antrenör) 
c) 3. Kademe Antrenör (Kıdemli Antrenör) 
d) 4. Kademe Antrenör (Baş Antrenör), * 
e) 5. Kademe Antrenör (Teknik Direktör)* 
f) Avrupa Hentbol Federasyonu Onaylı Master Coach (Pro Lisans) 
g) I. Kademe Kaleci Antrenörü** 
h) II. Kademe Kaleci Antrenörü** 
ı) Hentbol Performans Antrenörü** 
i) İşitme Engelliler Hentbol Antrenörü ** 
j) Tekerlekli Sandalye Hentbol Antrenörü** 
k) Plaj Hentbolu Antrenörü** 
m) Hentbol Maç ve Performans Analizi Uzmanı** 
* Rinck Convention anlaşması devam ettiği sürece 4. ve 5. Kademe antrenör eğitimi federasyon 
tarafından yapılmayacaktır. Halen bu kademelerde belgeye sahip olan antrenörlerin hakkı saklı 
kalacaktır. 
** Eğitim programları, çalışma ve görev alanları ile ilgili talimat, Eğitim Kurulu tarafından hazırlanıp 
THF Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra spor kamuoyuna duyurulacaktır. 
 
Antrenörlerin Çalışma ve Görev Alanları 
Madde 8- Antrenörlerin kademelerine göre görev alanları aşağıdaki gibidir;  
8.1. Birinci Kademe (Yardımcı Antrenör): Minikler, küçükler kategorisinde ve hentbol spor okullarında 
antrenörlük,  altyapılarda (Yıldız, Genç), üçüncü sıradaki lig ve altındaki liglerde yardımcı antrenörlük, 
8.2. İkinci Kademe (Antrenör): Altyapılarda (Minik, küçük, yıldız ve genç kategorileri), küçükler, 
yıldızlar ve süper gençler liginde, ikinci sıradaki lig ve altındaki liglerde antrenörlük, birinci sıradaki 
ligde ve milli takımlarda yardımcı antrenörlük,  
8.3. Üçüncü Kademe (Kıdemli Antrenör): Birinci sıradaki ligde ve milli takımlarda antrenörlük,  
8.4. Dördüncü Kademe (Baş Antrenör): Birinci sıradaki ligde ve milli takımlarda antrenörlük, antrenör 
yetiştirme kurslarında eğiticilik,  
8.5. Beşinci Kademe (Teknik Direktör): Birinci sıradaki ligde ve milli takımlarda teknik direktörlük, 
antrenör yetiştirme kurslarında eğiticilik, 
8.6. Avrupa Hentbol Federasyonu Onaylı Master Coach (Pro Lisans): Avrupa Hentbol Federasyonu 
yönergesine göre 2020-2021 sezonundan itibaren, Avrupa kupalarında oynayacak takımlarda ve Milli 
takımlarda baş antrenörlük, ulusal ve uluslararası antrenör lisans yenileme kurs ve seminerlerinde 
eğiticilik, 
8.7. I. Kademe Kaleci Antrenörü** 
8.8. II. Kademe Kaleci Antrenörü** 
8.9. Hentbol Performans Antrenörü** 
8.10. İşitme Engelliler Hentbol Antrenörü ** 
8.11. Tekerlekli Sandalye Hentbol Antrenörü** 
8.12. Plaj Hentbolu Antrenörü** 
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8.13. Hentbol Maç ve Performans Analizi Uzmanı** 
8.14. Liglerde görev yapan antrenörler, takımlarını bir üst lige çıkarmaları halinde  çıktıkları ligde 
görev yapabilmeleri için gerekli kademedeki diplomaya  sahip değilse; kulüp yönetiminin talebi ile 
başarı gösterdikleri sezonu takip eden sezondan başlayarak ve görevine ara vermeden devam etmesi 
şartıyla bulunduğu ligde görev yapabilmesi için gerekli kademedeki diploma almaya hak kazanacağı 
tarihe kadar görev yapmasına  Federasyon tarafından izin verilebilir. 
8.15. Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar alt kademelerde de görev yapabilirler.  
** Eğitim programları, çalışma ve görev alanları ile ilgili talimat, Eğitim Kurulu tarafından hazırlanıp 
THF Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra duyurulacaktır. 
 
Antrenör Eğitim Kademeleri 
Madde 9 - Antrenör eğitim kursları Hentbol sporu için aşağıdaki şekilde yapılır. 
 
9.1- 1.Kademe (Yardımcı Antrenör): 6. maddedeki özellikleri taşıyan adaylar katılır ve bu kademe için 
düzenlenen eğitim programını kapsar. 
9.2- İkinci Kademe (Antrenör): 1. Kademe antrenör (Yardımcı Antrenör) lisansına sahip olmak, 2 yıl 
hentbol antrenörlüğü yapmış olduğunu belgelemek ve bu süre içinde Federasyonun düzenlediği veya 
onayladığı en az 2 gelişim seminerine katılmış olmak,  
9.3- Üçüncü Kademe (Kıdemli Antrenör): 2. Kademe antrenör lisansına sahip olmak,  2. Kademede en 
az 2 yıl hentbol antrenörlüğü yapmış olduğunu belgelemek ve bu süre içinde Federasyonun 
düzenlediği veya onayladığı en az 2 gelişim seminerine katılmış olmak,  
9.4- Dördüncü Kademe (Baş Antrenör) 
9.5- Beşinci Kademe (Teknik Direktör) 
9.6- Avrupa Hentbol Federasyonu Onaylı Master Coach (Pro Lisans) antrenör belgesi almak için 
başvuracak olan antrenörlerin sağlaması gereken kriterler şunlardır: 

1.  4. ya da 5. kademe antrenör lisansına sahip olmak başvuruda yeterli olacaktır. 
2.  3. kademe antrenörlük belgesine sahip ise aşağıdaki koşulları karşılamak; 

2.1.  3. kademe antrenörlük belgesini aldığı tarihten itibaren en az 2 yıl geçmiş olmak,  
2.2.  Kulüplerde ya da okul takımlarında en az 2 yıl antrenörlük yaptığını belgelemek (Faal 

antrenörlüğü yok ise, üniversitelerin spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarında 
en az 5 yıl süre ile kadrolu ya da görevlendirme ile öğretim elemanlığı yapmış 
olduğunu belgelemek), 

2.3. Son 5 yıl içerisinde Uluslararası Hentbol Federasyonu, Avrupa Hentbol Federasyonu 
ya da federasyonun düzenlediği veya onayladığı en az 3 gelişim seminerine katılmış 
olmak (Onaylama Eğitim Kurulu tarafından yapılacaktır), başvuracak antrenörün 
seminer belgesi eksik ise, eksikliği aşağıda belirtilen koşullarla sağlayabilir. 

2.3.1. Milli Takımlarda veya ISF’de antrenör olarak müsabakaya çıkmış 
olmak, 

2.3.2. Çalıştırdığı takımda herhangi bir kategoride en az bir kez Türkiye 
şampiyonasında ilk üç dereceyi elde etmiş olmak, 

2.3.3. Federasyon tarafından açılmış antrenör yetiştirme kurslarında eğitici 
olarak görev yapmış olmak, 

2.3.4. Hentbol ile ilgili olarak yayınlanmış ulusal veya uluslararası kitap, 
makale ya da bildiri sahibi olmak, 

2.3.5. Uluslararası düzeyde Spor Bilimleri Kongrelerine katılmış olmak. 
(2.3 maddesinde belirtilen gerekli üç gelişim seminer katılımı eksikliklerinde, her bir eksiklik için, 
2.3.1-2-3-4-5 maddelerinden biri kullanılacaktır.) 
9.7. I. Kademe Kaleci Antrenörü** 
9.8. II. Kademe Kaleci Antrenörü** 
9.9. Hentbol Performans Antrenörü** 
9.10. İşitme Engelliler Hentbol Antrenörü ** 
9.11. Tekerlekli Sandalye Hentbol Antrenörü** 
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9.12. Plaj Hentbolu Antrenörü** 
9.13. Hentbol Maç ve Performans Analizi Uzmanı** 
** Eğitim programları, çalışma ve görev alanları ile ilgili çalışmalar, Eğitim Kurulu tarafından hazırlanıp 
THF Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra duyurulacaktır. 
 
Antrenör Eğitim Programı 
Madde 10- Kademeler itibariyle temel ve özel eğitim programlarında uygulanacak dersler ve asgari 
ders saatleri (EK-1)’de gösterilmiştir. EK-1’de yer alan dersler yüz yüze olabileceği gibi, uygun bulunan 
bölümleri, Eğitim Kurulunun önerisi THF Yönetim Kurulu onayı ile modern eğitim ve iletişim 
teknolojileri kullanılarak da yapılabilir.  Antrenör eğitim kurslarının süreleri, eğitim programlarında 
yer alan dersler ve ders saatlerinde, gerekli hallerde Eğitim Kurulunun önerisi Yönetim Kurulunun 
onayı ile değişiklikler yapılabilir.   
 
Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri 
Madde 11 - Antrenör eğitim programında yer alan derslerde öğretim elemanlarının 
görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde olur; 
a) Temel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları yükseköğrenim 
görmüş, tercihen Antrenörlük formasyonuna ve konusunda akademik kariyere sahip bilimsel çalışma 
ve araştırması olanlar arasından Eğitim Kurulu teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile görevlendirilir. 
b) Özel eğitim programına ait derslerin öğreticileri ilgili spor dalında; ihtisas sahibi öğretim elemanı 
unvanına sahip olanlar ile IV. Kademe (Baş Antrenör) veya V. Kademe (Teknik Direktör) Antrenör 
belgesine sahip olan kişiler arasından Eğitim Kurulu teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile 
görevlendirilir. 
Ancak, IV. Kademe (Baş Antrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör) Antrenör belgesine sahip ve ihtisas 
sahibi öğretim elemanı bulunmaması halinde, konusunda federasyonca bilgisi ve tecrübesi onaylanan 
eğiticilere eğitim programında Eğitim Kurulu kararı ile görev verilebilir. 
Hentbol Federasyonu Kursların başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar kurs sekretaryasını yürütmek 
amacıyla Kurs Yöneticisi olarak bir spor elemanını görevlendirmek ve kurs süresince kursun yapıldığı 
ilde bulundurmak zorundadır. 
 
Yabancı Spor Uzmanı ve Antrenörlerden Yararlanma 
Madde 12 - Antrenör eğitim programlarında yabancı spor uzmanı, Antrenör ve/veya ilgili spor dalında 
öğretim elemanları Eğitim Kurulu’nun teklifi Federasyon Başkanının onayı görevlendirilebilir.   
 
 
Gelişim Semineri 
Madde 13 - Her yıl her kademedeki Antrenör eğitim kurslarına ilaveten Eğitim Kurulu tarafından 
Antrenör gelişim seminerleri düzenlenebilir. Federasyon, her yıl en az bir kez ulusal veya uluslararası 
düzeyde bir Antrenör gelişim semineri düzenler. Açılan gelişim seminerlerine katılımları zorunlu 
tutulanlar, mazeretsiz olarak bu seminerlere katılmadıkları takdirde o sezon için Antrenör olarak 
görev alamazlar.  
 
Belge Verilmesi 
Madde 14 - Her kademede açılan Antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere belgenin ön yüzünde 
Federasyon Başkanı, Genel Sekreter ve Eğitim Kurulu Başkanının imzasını taşıyan Antrenörlük belgesi 
düzenlenir. Antrenör belgeleri, Federasyon tarafından kayıt altına alınır. (Kayıt numarası ve 
düzenlenme tarihi belirtilir) Antrenör belgesinin kaybedilmesi durumunda yeni belge, gazete ilanı 
verilerek eski belgenin iptal edilmesinden sonra verilir. Antrenör kursu dışında Eğitim Kurulunca 
programı onaylanmış Bilimsel Spor Aktivitelerine katılanlara Federasyonca “Katılım Belgesi” 
düzenlenir. 
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Lisans Verilmesi 
Madde 15- Bütün kategorilerdeki antrenörler, müsabakalara çıkabilmek için lisans almak ve belirli 
sürelerde vize ettirmek zorundadırlar. 
15.1. Lisanslarını vize ettirmeyen antrenörler müsabakalara çıkamazlar. 
15.2. Tüm Kademe antrenör lisanslarının vizesi her yıl,  yapılır. 
15.3. Lisans vizelerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur; 
15.3.1. Son vize tarihinden sonra en az  bir lisans yenileme seminerine katıldığına dair belge, 
15.3.2. Belirlenen vize bedelinin Federasyon hesabına yatırıldığını gösteren belge. 
15.4. Lisans ve/veya vize bedelleri ile lisans vize işlemleri ile ilgili usûl ve esaslar her yıl Federasyon 
tarafından belirlenir ve ilan edilir. 
 
Antrenör Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması 
Madde 16 - 07.01.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre veya Hentbol Federasyonu Ceza Kurulunca 
bir defada 6 ay ve daha fazla ve/veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan Antrenörlerin 
lisansları Eğitim Kurulunun teklifi, Federasyonun onaylaması halinde süresiz olarak geçersiz sayılır. 
Talimatın 8. maddesinin 4 ve 5. bentlerinde sayılan hâllerde hakkında soruşturma başlatılan 
Antrenörlerin Antrenör belgeleri ve lisansları geçici olarak Federasyon Yönetim Kurulunca iptal edilir. 
Bu suçlardan dolayı mahkûmiyet veya cezalarının kesinleşmesi halinde ise süresiz iptal edilir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milleti ile 
bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan 
kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma 
başlatılan veya sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen antrenörlerin antrenörlük belgeleri ve 
lisansları geçici olarak iptal edilir. Bu suçlarından dolayı mahkûmiyetleri olanların belgeleri süresiz 
olarak iptal edilir. 
Çalıştırdığı sporcunun yasaklı madde kullandığının belirlenmesi durumunda sporcuyu çalıştıran 
antrenör veya antrenörlerin lisansı bir yıl süreyle, tekrarı halinde beş yıla kadar geçersiz sayılır. 
Yasal olan ya da olmayan bahis sitelerinde çalıştırdığı sporcunun doğrudan ya da dolaylı olarak 
faaliyette bulunması durumunda sporcuyu çalıştıran antrenör veya antrenörlerin lisansı bir yıl 
süreyle, tekrarı halinde beş yıla kadar geçersiz sayılır. 
Federasyon tarafından Milli Takımları çalıştırmakla görevlendirilen tüm antrenörler, kulüp takım 
antrenörlerinden gereken her türlü işbirliği talebinde bulunabilirler, kulüp antrenörleri talep edilen 
işbirliğine girmek zorundadırlar. Aksine davranan kulüp antrenörlerine THF disiplin yönergesinin ilgili 
maddeleri uygulanır. 
Sınav ve Değerlendirme 
Madde 17 - Her kademedeki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim programında yer alan 
bütün derslerden sınava tabi tutulurlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır; 
a)Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı, hem de sözlü 
yapılabilir. Sınavların değerlendirilmesi THF Eğitim Kurulu kararı doğrultusunda düzenlenir. 
b)Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı 
olunabilmesi için özel ve temel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az 60 puan 
alınması zorunludur. 
c) Temel ve özel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla 3 dersten başarısız 
olanlar, genel ortalamaları 60 puanın üzerindeyse koşullu geçmiş sayılır. 3 dersten fazla başarısız olan 
adaylar,  daha sonra açılacak olan Antrenör kurslarına devam etmeksizin sadece başarısız olduğu 
derslerden 3 yıl içerisinde sınava girmek zorundadır. Aynı derslerden 3 kez doğrudan sınava katılma 
hakkına sahip olup, başarısız olanlar kursun tamamını tekrarlamak zorundadırlar. 
d) IV.(Baş Antrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör)  
e) Avrupa Hentbol Federasyonu Onaylı Master Coach (Pro Lisans) kurslarının uygulama şekli aşağıda 
belirtilmiştir; 
Ulusal Master Coach Kursu %40’ı teorik, %60’ı uygulama olarak toplam 160 saatlik bir eğitimi kapsar. 
Bu süreç bir yıl içerisinde tamamlanacak ya birer haftalık 55’er saatlik eğitimi içeren üç modülden, ya 
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da ikişer günlük 16’şar saatlik eğitimi içeren on modülden ibarettir. Her modülde Avrupa Hentbol 
Federasyonu tarafından görevlendirilen bir adet EHF Lektörü görev alır. Diğer görevlendirmeler, THF 
Eğitim Kurulu tarafından önerilerek THF Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Kurs dili Türkçe’dir. 
Yabancı eğitmenlerin derslerinde yine, THF Eğitim Kurulu tarafından önerilip THF Yönetim Kurulu 
tarafından görevlendirilen eğitmenler Türkçe çeviri yaparlar. Kurs sürecinde, THF Eğitim Kurulu’nun 
belirlediği tarihte adaylar, tez önerilerini, yine THF Eğitim Kurulu tarafından önerilip THF Yönetim 
Kurulu tarafından görevlendirilen Ulusal Antrenör Jürisi’ne TEZ YAZIM KILAVUZU esaslarına uygun 
olarak Ulusal Antrenör Jürisi’nin görevlendirdiği danışmana sunarlar. Danışman/Jüri tarafından 
düzeltme/revizyon vb. sonrası kabul edilen tez önerilerindeki çalışmalar, kurs süreci boyunca 
tamamlanarak son modülde yine TEZ YAZIM KILAVUZU uygulama esaslarına göre Ulusal Antrenör 
Jürisi önünde Türkçe olarak sunulur. Savunması kabul edilen tezlerin İngilizce özetleri, Ulusal 
Antrenör Jürisi kontrolü sonrası, Avrupa Hentbol Federasyonu arşivine yayınlanması amacıyla 
gönderilir. Tezlerin başarılı / ya da başarısız olması kararı, Ulusal Antrenör Jürisi’ne aittir. Başarısız 
olan tez çalışmalarına değişiklik/ düzeltme/yenileme gibi uzatma kararlarının verilmesi yine Ulusal 
Antrenör Jürisi’ne aittir. 
 
MASTER COACH TEZİ YAZIM KILAVUZU 

 Tez; tüm şekil, tablo, istatistik ve fotoğraflar gibi eklerin içerikte de belirtildiği en az 15 
sayfadan ibaret olmalıdır. 

 Tezin metni güncel MS Word programıyla yazılmalıdır (pdf dosyası kabul edilmemektedir). 

 Tezin metni Calibri yazı tipinde, 12 punto yazı tipi boyutunda, tek satır aralıklı ve iki yana yaslı 
(justified) olarak hazırlanmalıdır. 

 Tez metnindeki şekil, tablo ve figürler MS Word ya da MS Excel programında hazırlanmalıdır. 

 Taktiksel grafikler, MS Word programına uygun olarak metne işlenebilmelidir. 

 Tez özeti, Türkçe ve İngilizce olarak 15 satırı geçmeyecek şekilde metne eklenmelidir. 

 Başlık, ortalanarak aşağıdaki uygulama şeklinde olmalıdır. 
TEZİN ADI (BÜYÜK HARFLERLE VE KALIN) 

YAZARIN TAM ADI 
TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU - TÜRKİYE 

 Tez; Başlık, Özet, Summary, Anahtar Kelimeler (En fazla 5 tane), Giriş, Yöntem, Bulgular ve 
Tartışma, Sonuç, Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. 

 Kaynaklar; Yazarın Soyadı (Büyük Harf), Adının Baş Harfi.: Kitap-bildiri adı (Baskı sayısı), 
Sunulduğu ya da basıldığı yer, yıl. 
Ör: COX, R. H.: Sport Psychology (3rd ed.), Dubuque 1994 

 Kaynak metin içerisinde (Soyadı-Büyük Harfle, yılı, sayfası:..) olarak gösterilmelidir. 
Ör: „…………“ (COX, 1994, p. ..) 

 İnternet alıntıları, uluslararası kullanıma göre yazılmalıdır. 

 Tezin en önemli değerlendirme kriteri özgünlüğü, orijinalliği ve yazarın kendisi tarafından 
uygulanıp, gerçekleştirilip, savunulabiliyor olmasıdır. Olası intihaller tespit edildikleri anda tez 
çalışması iptal edilir ve aday bir daha Master Coach Kurslarına katılamaz. Master Coach 
belgesi alındıktan sonra tespit edilen intihallerde, belge iptal edilir, Avrupa Hentbol 
Federasyonu’na bildirilir ve belgesi iptal edilen kişi bir daha Master Coach Kurslarına 
katılamaz. 

 Tez Önerisi, THF Eğitim Kurulu tarafından belirtilen tarihte aday tarafından Ulusal Antrenör 
Jürisi’ne sunulur. Ulusal Antrenör Jürisi’nin belirleyeceği Ulusal Antrenör Jürisi üyesi 
danışmanlığında çalışma sürdürülür. 

 
Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı 
Madde 18 - Antrenör eğitim kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına 
kursiyerler kurs bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir. Puan toplama hatalarına 



THF – Hentbol Antrenör Eğitim Talimatı Sayfa 8 
 

yapılacak itirazlar 7 gün içerisinde (postada geçen süre hariç) Hentbol Federasyonu Başkanlığına 
yapılır. İtirazlar 30 gün içerisinde Eğitim Kurulu’nca sonuçlandırılır. 
 
Devam Zorunluluğu 
Madde 19 - Antrenör yetiştirme kurslarına devam zorunludur. Kursiyerlerin kurs yöneticisi tarafından 
kabul edilen mazeretleri nedeni ile ya da raporlu olarak devamsızlık süresi toplam ders saatinin 
%10'unu aşamaz. Toplam ders saatinin %10’unu aşan devamsızlık hâllerinde (raporlu olma hâli dahil) 
kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir. 
 
Üniversitelerin Spor Eğitimi Veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından Mezun Olanlar 
Madde 20 - Üniversitelerin spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanların 
kademeler itibariyle antrenör belgesi alabilmeleri için; 
20.1. Üniversitelerin spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olup herhangi bir spor 
dalında ihtisas eğitimi almayan ancak hentbol branşında seçmeli ders alanlara 1. Kademe antrenör 
(Yardımcı Antrenör) belgesi, 
20.2. Üniversitelerin spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan,  hentbol 
dalında ihtisas yapmış (seçmeli uzmanlık alanı) olanlara 2. Kademe antrenör (Antrenör) belgesi 
(dersin sorumlusu olan öğretim elemanının en az 2. Kademe antrenör belgesine sahip olması 
gerekmektedir, eğer değilse 1. Kademe antrenör (Yardımcı Antrenör) belgesi verilir, ama müteakiben 
katılmaya hak kazanılan 2. Kademe antrenörlük kursundaki temel eğitim programında yer alan 
derslerden muaf tutulurlar). 
20.3. Üniversitelerin spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının “Antrenörlük Eğitimi” ( hentbol) 
dalından mezun olanlara 3. Kademe antrenör (Kıdemli Antrenör) belgesi verilir(dersin sorumlusu olan 
öğretim elemanının en az 3. Kademe antrenör belgesine sahip olması gerekmektedir, eğer 1. Kademe 
antrenör belgesine sahipse; 1. Kademe antrenör (Yardımcı Antrenör) belgesi, eğer 2. Kademe 
antrenör belgesine sahipse; 2. Kademe antrenör belgesi verilir, ama müteakiben katılmaya hak 
kazanılan 2. ve 3. Kademe antrenörlük kursundaki temel eğitim programında yer alan derslerden 
muaf tutulurlar).  
20.4. Bu durumda olanlara sadece bir branşta olmak kaydıyla talep ettikleri antrenör belgesi verilir. 
20.5. Yurt dışındaki üniversitelerin spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk 
vatandaşları ile Türk vatandaşlığı hakkını elde eden yabancıların durumu, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı tarafından verilen denklik belgesine dayalı olarak değerlendirilir ve ilgilinin durumuna 
uygun antrenör belgesi Eğitim Kurulu kararıyla düzenlenir. 
20.6. Üniversitelerin spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanların almaya hak 
kazandıkları belge için gerekli olan dersin sorumlusu öğretim elemanında (Kadrolu ya da 
görevlendirme) aranan kademe uygulamaları, 2020-2021 Eğitim –Öğretim yılı mezunlarından itibaren 
aranacaktır. 2020-2021 Eğitim – Öğretim yılı başlangıcına kadar üniversitede çalışan öğretim 
elemanlarına aşağıda belirtilen kademe revizyon alternatifleri sunulacaktır; 

20.6.1. Üniversitede Çalışan Öğretim Elemanlarına Özel Hentbol Antrenörü Kademe 
Yükseltme Kurslarına ya da,*** 
20.6.2. THF Eğitim Kurulu kararıyla açılan Hentbol Antrenör Kademe Kursları’nın Teknik-Taktik 
Bölümüne katılarak kademelerinde revizyon yapabileceklerdir. 

***İlgili kursların uygulama yönergesi, THF Eğitim Kurulu tarafından hazırlanıp THF Yönetim Kurulu 
tarafından onaylandıktan sonra duyurulacaktır. 
 
Temel Eğitim Derslerinden Muafiyet 
Madde 21 - I. Kademe (Yardımcı Antrenör) Antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda 
muafiyet hakkı verilir; 
21.1- Başka bir spor dalında antrenör kursuna başvuran üniversitelerin spor eğitimi veren 
yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf 
tutulurlar. 
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21.2-Kademeler itibariyle antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren 
dört yıl içerisinde açılan aynı kademedeki başka bir spor dalında antrenör kurslarına 
başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar. 
21.3-İlgili spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin başka bir spor dalında 
beş yıl içinde daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim 
programlarındaki derslerden muaf tutulurlar. 
21.4-I. Kademe (Yardımcı Antrenör) Antrenör kursuna başvuran üniversitelerin spor eğitimi veren 
yükseköğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan 
derslerden okurken başarılı olduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde 
muaf tutulurlar. 
21.5. Federasyonca verilmiş hakemlik belgesine sahip olanlar “Oyun Kuralları” dersinden muaf 
tutulurlar.  
21.6. Doktor, hemşire, laboratuvar ve görüntüleme teknisyenleri dışında sağlık teknisyeni olduğunu 
belgeleyenler, Üniversitelerin spor eğitimi veren bölümlerinde ilk yardım dersinden başarılı 
olduklarını belgeleyenler, Temel İlk Yardım Sertifikası’ndan muaf tutulurlar. 
 
Milli Sporculara ve Milli Takım Antrenörlerine Belge Verilmesi  
Madde 22- Milli sporcu ve antrenörler elde ettikleri başarılara göre aşağıda belirtilen antrenör 
kurslarına katılırlar. 
22.1. Olimpiyatlarda birinci olan takımların sporcuları en az iki bilimsel spor aktivitesine katılmak 
şartıyla 1, 2 ve 3. Kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak Master Coach Kursuna, 
22.2. Olimpiyatlarda ikinci ve üçüncü olan takımların sporcuları ile büyükler Dünya/Avrupa 
şampiyonalarında en az iki defa ilk üç dereceye giren takımların sporcusu olmak ve en az bir bilimsel 
spor aktivitesine katılmak şartıyla, 1 ve 2. Kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak 3. 
Kademe antrenör yetiştirme kursuna, 
22.3. Olimpiyat oyunları, Büyükler Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye giren 
takımların müsabaka listesinde yer alan antrenörler, yıldızlar ve gençler Dünya ve Avrupa 
şampiyonalarında, Akdeniz Oyunları, Ordulararası Dünya şampiyonası, ISF Liseler Dünya 
şampiyonasında en az üç defa ilk üç dereceye giren antrenörler, bulundukları kademeyi izleyen 
antrenör kursunu tamamlamış sayılarak bir sonraki kademenin kursuna katılmaya hak kazanırlar.  
22.4. A takımda toplam millilik sayıları en az 1-99 olan sporcular 2. Kademe antrenör kursuna, 100 ve 
üzeri olan sporcular 3. Kademe antrenör (Kıdemli) katılmaya hak kazanırlar. 
22.5. Bu şartları taşıyan milli sporculara Federasyonca ilgili kademe kursu açılana kadar hak kazandığı 
kademede antrenör belgesi verilir. İlgili kademe kursu açıldıktan sonra kursa katılıp başarılı olan milli 
sporcular belirtilen kademedeki antrenör belgesini almaya hak kazanırlar.  
 
 
Yurt Dışından Alınan Antrenör Belgelerinin Denkliği 
Madde 23- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu olup ülkemizde antrenörlük yapmak 
isteyen kişiler, takım çalıştırabilmek için yurt dışından alınan belgelerinin denklik işlemini yaptırmak 
zorundadırlar. Denklik işlemleri Federasyon tarafından yürütülür ve denklik işlemi sonucunda, ilgili 
kişiye, durumuna uygun belge düzenlenir. Bu belgenin düzenlenebilmesi için; Antrenör belgesinin 
yeminli tercüme bürosundan alınmış tercümesi ile antrenörlük belgesini aldığı ülkede kaç kademeli 
antrenörlük sisteminin uygulandığına ve sahip olunan antrenörlük belgesinin kaçıncı kademe 
antrenörlük belgesi olduğuna dair ülke Federasyonundan alınmış resmi yazının yeminli tercüme 
bürosundan alınmış tercümesi gereklidir.” 
23.1 Yabancı antrenörlerin sahip olduğu ulusal ve uluslararası federasyonlardan verilmiş antrenör 
belgeleri; Avrupa Hentbol Federasyonu Rinck Convention Anlaşması gereği, anlaşmaya imza atan 
ülkelerden ise aynı kademe verilir. Avrupa Hentbol Federasyonu Rinck Convention Anlaşması gereği, 
anlaşmaya imza atmayan ülkelerden gelen antrenörler için denklik kararını THF Eğitim Kurulu verir.  
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Ulusal Ve Uluslararası Antrenör Seminerleri 
Madde 24- Antrenör yetiştirme kurslarının dışında, antrenörlerin sürekli mesleki gelişimleriyle ilgili 
yurt içi ve yurt dışı her tür gelişim etkinliği Federasyon tarafından planlanır ve düzenlenir. Antrenörler 
ve kulüpler, gelişim etkinlikleri için mali imkanlar doğrultusunda teşvik edilir. Geliştirme etkinliklerine 
yönelik olarak sporla ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapılabilir.  
 
Avrupa Hentbol Federasyonu RINCK CONVENTION Master Coach Pro Lisans Uygulamaları 
Madde 25- Avrupa Hentbol Federasyonu’nun, hentbol antrenörlerinin Avrupa’da serbest dolaşımı ve 
eğitim standardizasyonu amaçlı başlattığı RINCK CONVENTION Anlaşması’na, Türkiye Hentbol 
Federasyonu 2009 yılında dahil olmuştur. THF Antrenör Eğitim Yönetmeliği’nin 8.6 ve 17.e 
maddelerinde Master Coach Eğitim Yönergeleri açıklanmıştır. Master Coach Pro Lisans kursuna katılıp 
bu belgeye hak kazanan antrenörler, Avrupa Hentbol Federasyonu talimatı gereği iki yılda bir en az 16 
saatlik Avrupa Hentbol Federasyonu Hentbol Öğreticisi (Lektörü) ünvanına sahip eğitmenler 
tarafından verilecek yenileme seminerleri ile lisans sürelerini iki yıl uzatabileceklerdir. Bu yenileme 
seminerleri THF tarafından düzenlenebileceği gibi, Avrupa Hentbol Federasyonu’nun kabul edeceği ve 
aynı eğitim şartlarını sağlayan diğer Rinck Convention Anlaşması üye ülkeleri tarafından da 
düzenlenecek yenileme seminerlerine katılım şeklinde olabilecektir. Avrupa Hentbol Federasyonu 
yönergesine göre 2020-2021 sezonundan itibaren, Avrupa kupalarında oynayacak takımlarda ve Milli 
takımlarda baş antrenörlük yapacak kişilerde Master Coach Pro Lisans belgesi zorunlu olacaktır. 

 
 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
DİĞER HÜKÜMLER 

 
GEÇİCİ MADDELER 
Geçici Madde 1- Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim 
Dairesi veya Federasyon tarafından verilmiş olan Antrenör belgeleri ve lisansları geçerli olup hakları 
saklıdır. 
Talimatta Yer Almayan Hususlar 
Madde 26 - Bu talimatnamenin uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu talimatnamede bulunmayan 

hallerde; sorunların çözümü THF Eğitim Kurulu teklifi ve THF Yönetim Kurulu onayı ile sağlanır. 

Yürürlükten Kaldırma 

Madde 27 – Bu Talimatın yayımından önce yürürlükte olan Hentbol Antrenör Eğitim Talimatı 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
Madde 28 - Bu Talimat, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 29 - Bu Talimat hükümlerini Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı yürütür. 
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EK-1 
 

HENTBOL ANTRENÖR KURSU EĞİTİM PROGRAMI 
. 

DERSİN ADI 

1. 2. 3. 4. 5. 

KADEME KADEME KADEME KADEME KADEME 

SAAT SAAT SAAT SAAT SAAT 

SPOR ANATOMİSİ VE KİNEZİYOLOJİSİ 4 6 6   

SPOR FİZYOLOJİSİ 4 8 6   

ANTRENMAN BİLİMİ/İLKELER VE PERİYODİZASYON 8 10 10   

ANTRENMAN BİLİMİ/YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ 2 2 -   

ANTRENMAN BİLİMİ/ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 4 6 6   

SPOR VE BESLENME 4 4 4   

SPOR SOSYOLOJİSİ - - 4   

SPOR PSİKOLOJİSİ 4 6 8   

ANTRENMAN VE MAÇ YÖNETİMİ 2 2 5   

SPORCU SAĞLIĞI  4 4 2   

BİOMEKANİK - - 4   

SPOR EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 4 4 -   

SPORDA GENEL TEKNİK TAKTİK ÖĞRETİM İLKELERİ - - 4   

BECERİ ÖĞRENİMİ 4 4 4   

PSİKOMOTOR GELİŞİM 6 8 -   

SPORDA PSİKOLOJİK YARDIM BECERİLERİ - - -   

SPORUN SOSYAL PSİKOLOJİSİ - - -   

SPORDA ZİHİNSEL ANTRENMAN TEKNİKLERİ - - -   

MÜSABAKA ANALİZLERİ VE İSTATİSTİK - - -   

MOTİVASYON TEKNİKLERİ VE HEDEF BELİRLEME - - -   

BESLENME KAYNAKLI ERGOJENİK YARDIM - - -   

SPOR PAZARLAMASI  - - -   

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ - - -   

ÜST DÜZEY ANTRENMAN PLANLANMASI VE 
PROGRAMLANMASI 

- - -   

ÖZEL KONDİSYON ANTRENMANI VE METODLARI - - -   
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MÜSABAKA YÖNETİMİ VE İLKELERİ - - -   

ANTRENÖRLÜK UYGULAMASINDA YENİ ARAYIŞ VE 
GELİŞMELER 

- - -   

OYUN KURALLARI 2 - -   

MİNİ  HENTBOL OYUN KURALLARI 2 - -   

ALIŞTIRMA SEÇİMİ 4 8 12   

OYUN SİSTEMİ 4 10 4   

TAKTİK EĞİTİM 8 12 14   

TEMEL TEKNİKLER 24 26 14   

OYUN ANALİZİ - 6 12   

MEVKİ GEREKLİLİKLERİ VE OYUNCU SEÇİMİ - 4 6   

ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ - - -   

ÜST DÜZEY TEKNİK ANTRENMAN - - -   

ÜST DÜZEY TAKTİK ANTRENMAN - - -   

ÜST DÜZEY TEKNİK TAKTİK - - -   

KURS BİTİRME PROJESİ - - -   

TOPLAM 94 130 125   

 
Ulusal Master Coach Kursu %40’i teorik, %60’i uygulama olarak toplam 160 saatlik bir eğitimi 
kapsar. Bu süreç bir yil içerisinde tamamlanacak ya birer haftalik 55’er saatlik eğitimi içeren üç 
modülden, ya da ikişer günlük 16’şar saatlik eğitimi içeren on modülden ibarettir. 
 
 
 
 


