UYGULAMA REHBERİ
 Her kademede açılan antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere, Federasyonca
antrenör belgesi verilir.
 Lisans verilmesi
Antrenör belgesini almış olanlara antrenörlük yaptıklarını belgelemek kaydıyla,
Federasyon tarafından antrenör lisansı verilir. Lisanslar her yıl Federasyon tarafından
vize edilir.
 Antrenör belge ve lisansının geçersiz sayılması
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve
Federasyonun Disiplin Talimatına göre, üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya
üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları, Yönetim Kurulu
tarafından süresiz olarak geçersiz sayılır. Antrenör kurslarına katılacaklarda aranan
koşullardan herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu
koşullardan herhangi birini taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan
antrenörlerin belge ve lisansları, Yönetim Kurulu tarafından geçersiz sayılır.
Üç yıl üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları, Yönetim Kurulu
tarafından süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu durumda olan antrenörler, Federasyonun
düzenleyeceği seminer sonrasında yeniden lisans çıkarabilir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarının 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 Yönetim
Kurulunca askıya alınır. Bu suçlarından dolayı mahkumiyetleri durumunda ise süresiz
olarak iptal edilir.
 Sınav ve değerlendirme
Her kademedeki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim programında yer alan
bölümlerden sınava alınırlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır;
a) Sınavlar; derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü/uygulamalı olarak yapılır. Bölümlerin
sınavları, derslerin eğitim görevlileri tarafından değerlendirilir. Yardımcı antrenör sınavı
yalnızca yazılı olarak gerçekleştirilir. Sözlü/uygulamalı sınav yapılmaz.
b) Bölümlere ait yazılı sınavda, Temel Eğitim bölümünden on, Özel Öğretim bölümünden
onbeş’ er soru yöneltilir. Sınav süresi doksan dakikadır.
c) Eğitim programlarına ait bölümlerin her biri yüz puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı
sınavdan başarılı olabilmek için özel ve temel eğitim programlarının her birinin
sınavlarından en az yetmiş puan alınması zorunludur.
d) Eğitim programlarına ait bölümlerin yazılı sınavlarının ardından yapılacak sözlü /
uygulamalı sınav da yüz puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavdan altmış puanın
altında not almamak koşulu ile yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav notlarının aritmetik
ortalaması en az yetmiş puan olmalıdır.
e) Yardımcı antrenör sınavı hariç olmak üzere, temel ve özel eğitim programlarının
sınavlarından birinden başarısız olanlar, daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına
devam etmeksizin, başarısız olduğu bölümden iki yıl içerisinde en çok iki kez doğrudan
sınavlara katılma hakkına sahip olurlar. Ancak, bu süreler içerisinde başarısız olanlar
kurslara tekrar katılmak zorundadırlar. Yardımcı antrenör kursu sınavında, bölümlerden
birinde başarısız olan adaylar tekrar kurslara katılmak zorundadır.
f) Yazılı sınavda, bu Talimat hükümleri kapsamında başarılı olanlardan, sözlü/uygulamalı
sınavlarda başarısız olanlar da iki yıl içerisinde en çok iki kez doğrudan sözlü/uygulamalı
sınavlara katılma hakkına sahip olup, bu süreler içerisinde başarısız olanlar kurslara
tekrar katılmak zorundadırlar.
g) Baş antrenör ve teknik direktörlük kurslarına katılıp başarılı olan kursiyerler, satranç
spor branşında hazırlayacakları en az 2500 sözcükten oluşacak kurs bitirme projelerini,
programda görev alan öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonun uygun görmesi
halinde antrenör belgelerini almaya hak kazanırlar. Kurs bitirme projeleri antrenör
adayları tarafından saptanır.
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Puanlama ve notlar: ( 90 + ) A; ( 89-70 ) B; ( 69-55 ) C ; ( -54 ) D
h) Temel Eğitim derslerinden sorumlu olmayan adaylar, bu bölümden sınavda sorumlu
tutulmazlar. Özel eğitim derslerinden sorumlu olmayanlar da bu bölümde sorumlu
olmadıkları derslere ilişkin sorulardan sorumlu olmazlar. Bu durumdaki adaylar ek
sorulara yanıt verirler.
( özel Eğitim kapsamında sorumlu tutulmayacak ders ‘ Oyun Kuralları’ dersidir. Bu ders
için yöneltilecek soru adeti kadar özel eğitim bilgilerini içeren ek sorular sınav soru
kağıdının en alt bölümünde ‘ Ek Sorular’ başlığı ile adaylara sunulur. Bu soru/soruların
puan değeri oyun kuralları ile ilgili soru/soruların puan değeri ile eş tutulur)
 Sınav sonuçlarına itiraz hakkı
Antrenör eğitim kurslarının yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavlarının değerlendirme
sonuçlarına, kursiyerler, kurs bitim tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edebilir.
İtirazlar otuz gün içinde Federasyon tarafından sonuçlandırılır.
 Devam zorunluluğu
Kursa en fazla bir tam gün veya iki yarım gün katılmayan kursiyerlerin, kursla ilişikleri
kesilir. Kurs süresince iki günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin
kursla ilişkileri kesilir.
 Yardımcı antrenör
Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim
kurumlarından mezun olanlardan, satranç branşında ders aldığı öğretim elemanının
yardımcı antrenör üstünde bir antrenör belgesine sahip olduğunu belgelemeleri koşulu
ile,
Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim
kurumlarından mezun olanlardan, satranç spor dalında ihtisas eğitimi almayan, ancak
satranç spor dalında seçmeli olarak eğitim aldıklarını belgelemeleri koşulu ile,
Satranç spor dalındaki ihtisasları ile ilgili olarak durumlarını belgelemeleri koşulu
ile,
yardımcı antrenör belgesi verilir.
Temel eğitim derslerinden sorumlu olmama
Yardımcı Antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda adaylar, temel eğitim
derslerinden sorumlu tutulmaz;
a)Başka bir spor dalında antrenör olan, üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi
veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar ,
b)Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının
dışındaki üniversite mezunları, temel eğitim programında yer alan dersleri okuduklarını
belgelemeleri halinde sorumlu tutulmazlar.
 Özel eğitim derslerinden sorumlu olmama
Satranç spor dalında Federasyon tarafından açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve
hakemliğini belgeleyenler antrenör kurslarında oyun kuralları dersinden sorumlu
tutulmazlar.


KULLANILAN FORMLAR VE AÇIKLAMA
1. Kurs süresince ‘Kurs Yoklama Formunun’ ilgili sütunları sabah ve öğleden sonraki
dersler için ayrı ayrı imzalatılır. Devam sınırını aşan adayların ilgili hücreleri (XXXX)
biçiminde kapatılır.
2. Sınavda derslerin ağırlığına göre soru sayıları şu biçimde sıralanır.
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DERSİN ADI

SORU ADETİ
Kıdemli
Baş
Teknik
Yrd.Ant. Antrenör
Antrenör Antrenör Direktör
TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

SPOR FİZYOLOJİSİ

-

1

1

1

-

GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ

2

2

2

1

-

SPORCU SAĞLIĞI VE BESLENME

2

1

1

-

-

SPOR SOSYOLOJİSİ

-

1

1

-

-

SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON

2

2

1

1

1

SPOR PSİKOLOJİSİ

2

1

2

1

1

-

-

2

2

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

SPORDA GENEL TEKNİK TAKTİK
ÖĞRETİM İLKELERİ
SPORDA PSİKOLOJİK YARDIM
BECERİLERİ
SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ

2

-

-

2

2

MOTİVASYON TEKNİKLERİ VE HEDEF
BELİRLEME

-

-

-

1

2

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ

-

-

-

1

2

-

2

1

-

-

1

2

3

1

-

-
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ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI
ÜST DÜZEY ANTRENMAN PLANLANMASI
VE PROGRAMLANMASI
ÖZEL KONDİSYON ANTRENMANI VE
METODLARI
KARŞILAŞMA ANALİZLERİ VE
2
İSTATİSTİK
KARŞILAŞMA YÖNETİMİ VE İLKELERİ
ÖGRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ
SPOR DALI GÖZLEM VE
DEĞERLENDİRME
SPOR DALI OYUN KURALLARI
SPOR DALI TEKNİK TAKTİK
ÜST DÜZEY TEKNİK ANTRENMAN
ÜST DÜZEY TAKTİK ANTRENMAN
KURS BİTİRME PROJESİ
SORU TOPLAMI

-

-

1

1

5

2

2

4

4

-

2

-

-

-

1

-

-

-

-

8

8

9

-

-

-

-

-

3

3

-

-

2

3

-

-

-

P

P

25

25

25

25

25
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3. Sınav kağıdında sorular arasında yanıt için yeteri kadar boş satır bırakılarak, adayların,
yanıtlarını bu alana yazmaları istenir.
4. Sınava giren adayların kağıtları teslim alınırken Sınav Yoklama Formunun’ ilgili yerleri
imzalatılır.
5. Yanıt kağıdında adayların isimlerini yazdıkları bölüm, köşelerinden tutkallanarak katlanır
va yapıştırılır.
6. Hazırlanacak yanıt anahtarı üzerinde sorulara ve soruların bölümlerine ilişkin verilecek
puanlar yazılır.
7. Adayların sınav kağıtları yanıt anahtarına göre değerlendirilir. Hak edilen puanlar sınav
kağıdının ilgili bölümlerine yazılır.
8. Unutulmamalıdır ki: Sınavda, ancak ve ancak,
yeterli birikimi sınav kağıdına
yansıtabilen adaylar başarılı olacaktır. Bu nedenle sınavın yeteri kadar duyarlı
gerçekleştirilmesi gereklidir.
9. ‘Sınav Tutanağının’ ilgili yerleri doldurulur. Sınavın bölümlerinden veya derslerden
sorumlu tutulmayan aday/adaylar varsa tutanakta belirtilir.
10. ‘Sınav Sonuç Formunda’ kategori, adayların antrenörlük derecesi anlamındadır. (Form
genel amaçlı olarak hazırlanmıştır.) Bu form da sınavın bölümleri ile ilgili olarak elde
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edilen puanlar yazılacaktır. Not bölümünde ise puanlara karşılık gelen harf değerleri
yazılır. Değerlendirme bölümüne de sınavın bölümlerinden alınan puanların aritmetik
ortalaması yazılır. Sonuç sütununa da “başarılı”, “ başarısız” anlatımlarından uygun olanı
yazılır.
11. Tüm sınav ve kursa ilişkin belge ve dokümanlar TSF ye iletilir.
Antrenör Yetiştirme Kurslarına Katılacaklardan İstenilen Belgeler
 Dilekçe (açık adresli)
 Diploma Sureti ( Noter onaylı. Görevdeki öğretmenlerden okullarından alacakları onaylı
belge istenir)
 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
 Kursa katılacak adaylar yönetim kurulunun belirlediği katkı bedelini il temsilciliklerine
makbuz karşılığı öderler.
Antrenör Yetiştirme Kurslarında Başarılı Olanlardan İstenilen Belgeler
 4 adet vesikalık fotoğraf
 Sağlık Raporu( sağlık ocaklarından aslı)
 Savcılık iyi hal kağıdı (aslı. Görevdeki öğretmenlerden istenmeyecektir.)
 Nüfus cüzdanı sureti (resimli, fotokopi)
 Ulusal sporcu olanlar ulusal sporcu belgesi ,(varsa)
 Satranç sporu yaptığını belgelemek, (varsa lisans)
 Başarılı olan adaylar 50YTL tescil bedeli
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