
USTA ÖĞRETİCİ ORYANTASYON KURS PROGRAMI 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'İş Birliği 

Protokolü' kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora 

Yönlendirme Projesi kapsamında seçilen öğrencilere verilecek olan eğitimlerde 

görevlendirilmek üzere Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı açılacaktır. Aşağıdaki 

niteliklere sahip kişilerin söz konusu programa katılmalarına gerek yoktur. 

- MEB teşkilatlarında kadrolu olarak görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenleri,  
- Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinde görev yapan Öğretim Görevlileri,  
- Beden eğitimi öğretmeni olma şartını taşıyan ve pedagojik formasyon eğitimi almış 

olanlar, 
- Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarının 

Antrenörlük bölümlerinden mezun olup en az 3. Kademe Kıdemli Antrenör belgesi 

sahibi olanlar. 

Kursa katılım ücretsiz olup, katılmak isteyenlerin 12 Temmuz 2019 Cuma günü mesai bitimine 

kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü’ne şahsen başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir.  

Kurs Tarihi : 22-26 Temmuz 2019 

Kurs Yeri : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

    Atatürk Kapalı Spor Salonu (Toplantı Salonu) 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

- Başvuru Formu (Spor Şube Müdürlüğü’nden temin edilecek) 
- Kimlik Fotokopisi 
- Mezuniyet durumunu gösterir belge 
- Antrenör Belgesi (Aslı) 

Not: Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programına katılarak belgelerini alan ve söz konusu 

eğitimlerde görevlendirilecek olan kişiler aşağıda belirtilen öncelik durumlarına göre 

seçilecektir. 

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders 

Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Beden Eğitimi alanı öğretmeni olarak atananlardan 

herhangi bir spor branşında en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olanlar veya en az 

üç yıl aktif antrenörlük ve/veya beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapmış olanlar veya 

herhangi bir spor branşında en az beş yıllık lisanslı sporcu geçmişine sahip olanlar,  

2. 3289 sayılı kanunun ilgili maddesinde belirtilen ve 16 Ağustos 2002 tarih ve 24848 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak, 01 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren Antrenör Eğitim 

Yönetmeliği'ne göre; Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğrenim 

kurumlarının Antrenörlük bölümlerinden mezun olup kademeler itibariyle talep ettikleri spor 

dalında en az 3. Kademe Kıdemli Antrenör belgesi sahibi olanlar, 

3. Öğretmen bulunamaması durumunda bu alanda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte 

olanlardan herhangi bir spor branşında en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olanlar 



veya en az üç yıl aktif antrenörlük ve/veya beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapmış olanlar 

veya her hangi bir spor branşında en az beş yıllık lisanslı sporcu geçmişine sahip olanlar,  

4. Beden Eğitimi alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli 

öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden herhangi bir spor branşında en az ikinci kademe 

antrenörlük belgesine sahip olanlar veya en az üç yıl aktif antrenörlük ve/veya beden eğitimi ve 

spor öğretmenliği yapmış olanlar veya herhangi bir spor branşında en az beş yıllık lisanslı 

sporcu geçmişine sahip olanlar,  

5. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders 

Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Beden Eğitimi alanı öğretmeni olarak atananlardan 

spor bilimleri alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar veya herhangi bir spor branşında milli 

olarak sporcu ve/veya antrenör olarak görev yapmış olanlar veya Türkiye Sportif Yetenek 

Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi eğiticilerin eğitimi seminerlerine katılmış olanlar 

ve/veya il proje uygulama ekibinde görev almış olanlar veya pedagojik formasyon eğitimi almış 

olanlar veya Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünde antrenör olarak görev yapanlar veya spor 

kulüplerinde alt yapı kategorilerinde ve/ veya okul sporları faaliyetlerinde antrenörlük yapmış 

olanlar, 

6. Öğretmen bulunamaması durumunda bu alanda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte 

olanlardan spor bilimleri alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar veya her hangi bir spor 

branşında milli olarak sporcu ve/veya antrenör olarak görev yapmış olanlar veya Türkiye 

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi eğiticilerin eğitimi seminerlerine 

katılmış olanlar ve/veya il proje uygulama ekibinde görev almış olanlar veya pedagojik 

formasyon eğitimi almış olanlar veya Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünde antrenör olarak 

görev yapanlar veya spor kulüplerinde alt yapı kategorilerinde ve/ veya okul sporları 

faaliyetlerinde antrenörlük yapmış olanlar, 

7. Beden Eğitimi alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli 

öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden spor bilimleri alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar 

veya herhangi bir spor branşında milli olarak sporcu ve/veya antrenör olarak görev yapmış 

olanlar veya Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi eğiticilerin 

eğitimi seminerlerine katılmış olanlar ve/veya il proje uygulama ekibinde görev almış olanlar 

veya pedagojik formasyon eğitimi almış olanlar veya Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünde 

antrenör olarak görev yapanlar veya spor kulüplerinde alt yapı kategorilerinde ve/ veya okul 

sporları faaliyetlerinde antrenörlük yapmış olanlar,  

Yukarıda anılan eğitici niteliklerinde eğitici bulunamadığı takdirde, ilgili spor dalında 

eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için 3289 

sayılı kanunun ilgili maddesinde belirtilen ve Genel Müdürlükten belge alanlar ile 16 Ağustos 

2002 tarih ve 24848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 01 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe 

giren Antrenör Eğitim Yönetmeliği'ne göre; Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi 

veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanların kademeler itibariyle talep ettikleri spor 

dalında antrenör belgesi sahibi olanlar yukarıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilir. 

 

        

 


