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BÖLÜM 1 

AMAÇ-KAPSAM-DAYANAK 

1. Amaç  : 

Bu talimatın amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 

Derneği(İBBGSK) bünyesindeki branşlarda yer alacak ve yarışmalara katılacak olan 

antrenör lisansına sahip antrenörün sözleşmeli olduğu süre içerisinde uyması gereken 

kurallara ilişkin usul ve esasları, sorumlulukları ve uyulmaması durumunda verilecek 

cezaları belirlemek 

2. Kapsam  : 

Bu talimat İBBGSK bünyesindeki branşlarda yer alacak ve yarışmalara katılacak olan 

sözleşmeli antrenörleri kapsar.  

3. Dayanak  : 

Bu talimat, İBBGSK bünyesindeki branşların bağlı bulunduğu ilgili Federasyonlar 

tarafından yayınlanan talimatlara dayanılarak hazırlanmıştır. 

4. Tanımlar : 

Genel Sekreter : İBBGSK Genel Sekreteri, 

Direktör  : Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, bünyesinde bulunan tüm  

branşlar ile ilgili yetkili ve sorumlu kişiyi, 

Branş Sorumlusu : Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, Direktöre bağlı olarak 

görev yapan, bünyesinde bulunan branşlar ile ilgili sorumlu ve yetkili kişi, 

Antrenör  : İBBGSK bünyesindeki branşlarda yer alacak ve yarışmalara katılacak 

olan antrenör lisansına sahip kişi, 

BÖLÜM 2 

UYGULAMA ESASLARI VE CEZALAR 

5. Antrenörler Deplasmanlarda veya maçlarda İBBGSK’nın belirlediği veya 

Federasyonların istedikleri malzeme ve kıyafetleri giymek zorundadırlar. Antrenörler 

giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluğuna dikkat edecektir. Aksi bir davranış 

halinde aşağıda belirtilen cezai işlemler yapılır; 

a. İlk seferinde yazılı ihtar/uyarı, 

b. Tekrarı halinde 1 (Bir) günlük yevmiye kesintisi yapılır.  

6. Antrenörlerin Kamp ve deplasmanlarda kendilerine daha önce belirlenen programlara 
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uymak zorundadırlar. Özel durumlar dışında kahvaltı ve yemekler birlikte yenir ve birlikte 

kalkılır. Antrenörler İBBGSK’ya yakışan davranış ve Disiplin içerisinde bulunmak 

zorundadır. Aksi bir davranış halinde aşağıda belirtilen cezai işlemler yapılır; 

a. İlk seferinde yazılı ihtar/uyarı, 

b. Tekrarı halinde 1 (Bir) günlük yevmiye kesintisi yapılır. 

7.  Antrenörler toplantılara yönetimin belirleyeceği gün ve saatte katılmak  

mecburiyetindedirler.  

Aksi bir davranış halinde aşağıda belirtilen cezai işlemler yapılır; 

a. İlk seferinde yazılı ihtar/uyarı, 

b. Tekrarı halinde 2 (İki) günlük yevmiye kesintisi yapılır. 

8.  Antrenörler sözlü ve/veya fiziki olarak yönetici ve arkadaşlarına sporcularına saygısızca  

sportmenlik dışı davranışlarda bulunamazlar. Yönetimin haberi olmadan sözlü ve yazılı 

medyaya bilgi veremezler. Aksi bir davranış halinde aşağıda belirtilen cezai işlemler yapılır; 

a. Sözlü ve/veya fiziki olarak davranışta bulunanların sözleşmeleri tek taraflı olarak fesih  

edilir. 

b. Yöneticinin haberi olmadan sözlü ve yazılı olarak medyaya bilgi verilmesi durumunda; 

ı. 2 (İki) günlük yevmiye kesintisi yapılır. 

ıı. Tekrarı halinde sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilir. 

9. Herhangi bir nedenle maçtan ihraç edilen antrenör hakkında Branş Sorumlusu, Direktör 

ve Genel Sekreterden oluşan komisyonca rapor hazırlanır. Rapor doğrultusunda ceza tayini 

kararı çıkması halinde almakta olduğu maaşından 2 (İki) günlük yevmiye kesintisi yapılır.  

10.  Antrenörler almış oldukları raporları mutlaka insan kaynakları birimine ulaştırmak  

mecburiyetindedirler. Antrenörlerin hastalıkları ve herhangi bir nedenle almış oldukları rapor 

süresince ücret ödenmez, Sosyal Güvenlik Kurumundan almış oldukları ücretleri 

kendilerinde kalır.  

11.  Antrenörlerin görev yeri ve saatinde ayrıca deplasman seyahatleri süresince kendi  

kusur ve ihmali sonucu (Alkollü olarak göreve gelmek ve görevi sırasında alkol almak, kavga 

etmek, yüz kızartıcı suç işlemek vb.) almış oldukları ceza nedeniyle Yönetim Kurulu Kararı 

ile sözleşmeleri hiçbir ihtara gerek kalmadan tek taraflı sona erdirilir. 

12.  Antrenör ve antrenörlerin çalıştırdıkları sporcuların doping ve yasaklı madde  
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kullanmalarının tespitinde sporcu ve antrenörün sözleşmeleri hiçbir ihbara gerek kalmadan 

sözleşmeleri tek taraflı fesih edilir. 

13.  Antrenörlerin mazeret beyan etmeden görevlerine gelmemezlik yapamazlar.  

Antrenörler görevlerine gelemeyecekleri günler için belge düzenleyip, bağlı oldukları birim 

amirlerinden yazılı izin almak zorundadırlar. Yukarıda belirtilen durumlara uyulmaması 

halinde aşağıda belirtilen cezai işlemler uygulanır; 

a. 2 (İki) günlük yevmiye kesintisi yapılır. 

14.  Antrenörlerin bireysel ve takım sporcularının Federasyonca belirlenen özel veya lig  

maçlarında kulübümüze verilecek harcırah, ödül veya maddi yardımların dernek hesabına 

yatırılmasını takip etmek aynı zamanda muhasebe birimi ile irtibat kurarak dernek 

hesaplarına yatıp yatmadığını takip etmek zorundadırlar.  

15.  Antrenörler çalıştırdıkları sporcu bir başka kulübe transfer olmak istediği takdirde  

antrenör bu konu ile ilgili görüş bildirmeden önce ivedilikle bu durumu bağlı olduğu Branş 

Sorumlusu ve Direktöre yazılı olarak bildirmek zorundadır. 

16.  Kulübümüz sporcularının başka bir takıma transferi sırasında kulüp antrenörlerimizin  

herhangi bir nam altından sporcumuzdan veya karşı kulüplerden ücret talep etmesi veya 

alması durumunda antrenörün sözleşmeleri hiçbir ihbara gerek kalmadan tek taraflı olarak 

fesih edilir. 

17.  4857 sayılı iş kanununa göre çalışan veya 657 sayılı devlet memuru kadrosunda görevli  

antrenörler çalıştıkları kurumdan senelik izin almaları ve kullanmaları durumunda 

kulübümüzde görevli olması durumunda almış oldukları izin süresi kadar kulübümüzde de 

izin kullanmak mecburiyetindedir. 

18.  Antrenörler federasyonca belirlenen özel veya lig müsabakalarına katılan yönetici,  

antrenör ve sporcular için kulübümüzce verilen avans ücretlerinden harcama yapmaları 

zorunludur. Antrenörler verilen avansı kendisine ait kredi kartı veya bankamatik kartlarından 

ödeme yaptıkları takdirde, yapılan harcamaların üzerinden yasal faizleri ile birlikte 

kendilerinden tahsil edilecektir.  

19.  Antrenörlerimizin; düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarına doğrudan ya da dolaylı  

olarak katılması yasaktır. Aksi hareket eden antrenörlerin kulüple ilişiği kesilir.  

20.  Antrenörümüze deplasman avans gideri olarak hesabına yatırılan tutarlardan yaptıkları  
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harcamalarda usulsüz yemek, otel, ulaşım vb. faturaların gerçeğe aykırılığının tespiti halinde 

antrenörün sözleşmeleri hiçbir ihbara gerek kalmadan tek taraflı olarak fesh edilir. 

21.  Antrenör; Sporcularını Dünya Dopingle Mücadele Yasası ( CODE ) ve Türkiye Dopingle  

Mücadele Talimatı hükümlerine uygun hareket ettirmek zorundadır. 

22.  Antrenörlerimiz müsabakalara çıkacak sporcularının mevcut lisansını çıkarttırmakla  

yükümlüdür. Lisansı olmayan sporcuyu müsabakada oynatması durumunda;  

a. 2 (İki) günlük yevmiye kesintisi yapılır. 

b. Tekrarı halinde sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilir. 

23.  Antrenörün kendi kusur ve ihmalinden kaynaklı federasyonca kulübe kesilen tüm maddi  

cezaları antrenör kendisi ödemekle yükümlüdür. Aksi halde antrenör disiplin kuruluna sevk 

edilip cezalar maaşından tahsil edilecektir. 

24.  Antrenörler kulübümüz tarafından sporculara ödenecek prim listelerinde yer alan  

sporcularının geçerli lisansının olduğundan emin olmalıdır. Lisans olmayan veya vizesi 

bitmiş olan sporculara prim ödemesi yaptıran antrenörün sözleşmeleri hiçbir ihbara gerek 

kalmadan tek taraflı olarak fesih edilir. 

25.  Kulübümüz tarafından müsabaka, antrenman veya spor okulu eğitim kursları için görev  

verilen antrenörler görev yerlerine zamanında gitmeleri gerekmektedir. Uyulmaması halinde 

aşağıda belirtilen cezai işlemler uygulanır; 

a. İlk seferinde yazılı ihtar/uyarı, 

b. 2 (İki) günlük yevmiye kesintisi yapılır, 

c. Tekrarı halinde sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilir. 

26.  Federasyonlarca açılan kademe yükseltme seminerlerine katılmayarak belgesini   

güncellemeyen antrenörlerin yeni sezonda geçerli belge vasfını sağlayamıyorsa ilgili 

antrenörün iş akdi sözleşmesi hiçbir ihbara gerek kalmadan tek taraflı olarak fesh edilir. 

27.  Bağlı olduğu Federasyondan 3 ayın üzerinde karıştığı herhangi bir olaydan dolayı hak  

mahrumiyeti alan antrenörün hizmet akdi, 4857 sayılı iş kanunun, işçinin ahlak ve iyi niyet 

kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih edilir. 

Yukarıda yazılı tüm maddelerle ilgili cezai hükümler ilgili maddelerde belirtiliş olup, Cezai 

hükümleri belirtilmeyen maddeler için 4857 sayılı iş kanunun, işçinin ahlak ve iyi niyet 

kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih işlemi yapılacağı hususu antrenörlerce dikkate 

alınmalıdır.  
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28.  Federasyonlarca açıklanan sezon başı güncelleme ve zorunlu sahaya çıkış seminer  

ücretleri antrenörler tarafından ödenir. Kulüp bu tarz seminerlerden sorumlu değildir. 

29. Antrenör, kurumsal eğitimlere katılım sağlanmak zorundadır. 

30. Sponsorluk konularında antrenörün kulübün yönlendirmesi ve izni ile hareket etmesi 

gerekmektedir. 

BÖLÜM 3 

SORUMLULUK, YETKİ VE GÖREVLER 

Yetki Yürürlük 

31. Yürürlükten Kaldırma 

21.01.2022 onay tarihli “Antrenör Disiplin Talimatı” yürürlükten kaldırılmıştır. 

32. Yürürlük 

Bu talimat, 18.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile antrenör sözleşmesinin 

imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer.  

33. Yetki  

Bu talimatın yürütülmesinden Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Direktörler, Branş 

Sorumluları, yetkili ve sorumludur.  

 


