TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
ANTRENÖR YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1-Bu yönergenin amacı; Bedensel Engelli sporcuların yetiştirilmelerinde ilgili spor dalları
itibariyle görev alacak antrenörlerin eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili esas ve usulleri
belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu yönerge; Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Atletizm,
Atıcılık, Ampute Futbol, Badminton,Bilek Güreşi, Engelli Halteri, Masa Tenisi,Oturarak Voleybol,
Okçuluk, Tekerlekli Sandalye Tenisi,Tekerlekli Sandalye Basketbol,Yelken ve Yüzme spor dallarında
antrenör eğitim programları ile bu programların uygulama usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu yönerge, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen;
a)Genel Müdürlük
b) Genel Müdür
c) Federasyon

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, :
Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, :
: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunu,

ç) Federasyon Başkanı : Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyon Başkanını,
d) Yönetim Kurulu

: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulunu,

e)Eğitim Kurulu

: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Eğitim Kurullarını,

f)Antrenör
:İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile
tamamlayarak bulunduğu kademe için Federasyondan belge alan, sporcuları veya spor takımlarını

ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara hazırlanmalarını ve
yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisini haiz olan kişiyi,
g)Eğitim Programı
Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu
programdaki dersleri, :
ğ) Bilimsel Spor Aktivitesi: Kongre, seminer, kurs, sempozyum ve benzerlerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

Kurs düzenleme
Madde 5- (1)Antrenör eğitim kursları, Federasyonun bünyesinde yer alan spor dallarında faaliyet
gösteren spor kulüplerinin antrenör gereksinimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin talepleri esas
alınarak, Federasyon tarafından düzenlenir. Gerekli hallerde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor
Eğitim Daire Başkanlığı ile koordine ve işbirliği içersinde de kurslar düzenlenebilir.
(2) Antrenör kurs ve seminerlerine katılanlardan, Yönetim Kurulunun belirleyeceği katılım
payı alınır.

Antrenör eğitim kursuna katılacaklarda aranılacak şartlar
Madde 6- (1) Kademeler itibariyle antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Bedensel Engelli antrenör adayları için en az ilköğretim veya dengi okul mezunu olmak,
engelli olmayan antrenör adayları için en az lise veya dengi okul mezunu (Bütün kademeler için
geçerli olup, Milli sporcular için en az ilkokul mezunu olma şartı aranır.)
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair doktor raporu
sunmak,
c)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar
dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz
kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti,
kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya
şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme
suçlarından hükümlü bulunmamak;

ç) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
d)Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Disiplin Yönergesine göre son üç yıl içinde olmak
kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış
olmak.

(2) Eğitim kurulu istediği kademede, istediği sayıda antrenör adayına kurs açabilir ancak, açılacak olan
kursa katılım sayısı kurul tarafından belirlendiği takdirde yapılacak başvurunun fazla olması halinde
yukarıdaki şartların yanında; sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi
ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun
olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.
Kurul belirli sayıda adayı kursa almayı planladığı takdirde kursiyer sayısını kurs öncesinde ilan
edecektir.

(3) Kursa katılacaklar ile başarılı olanlardan istenecek belgeler, Federasyon tarafından belirlenir.

Antrenör kurslarına katılacaklardan ve başarılı olacaklardan istenecek belgeler
Madde 7- (1)Antrenör kursuna katılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;
a) Dilekçe (açık adresli)
b) Diploma sureti (noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum
onaylı),
c) Federasyondan alınacak cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
ç) Federasyon tarafından belirlenen katılım payı yatırıldığına dair makbuz örneği.

(2)Antrenör yetiştirme kurslarına başarılı olanlardan istenen belgeler;
a) 4 Adet vesikalık fotoğraf (sakalsız ve kravatlı)
b) Sağlık raporu (sağlık ocaklarından aslı)
c) Savcılık iyi hal kâğıdı (aslı)
ç) Nüfus cüzdanı sureti (TC. Kimlik Nolu ve resimli)
d) Milli sporcu ise, Milli Sporcu Belgesi fotokopisi,

Antrenör sınıflandırılması

Madde 8- Antrenörler her spor dalında beş kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;
a) I. Kademe ,

(Antrenör)

b) II. Kademe, (Antrenör)
c) III. Kademe, (Kıdemli Antrenör)
d) IV. Kademe, (Baş Antrenör)
e) V. Kademe,

(Teknik Direktör)

Görev alanları
Madde 9- Her kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar, aşağıdaki alanlarda görev yaparlar;
A) Ligi olan spor dallarında antrenör lisansına sahip olanlar aşağıdaki alanlarda görev yaparlar;
a) I. Kademe

(Antrenör):

Bölgesel lig ,

b) II. Kademe

(Antrenör):

Bölgesel Lig-1. Lig,

c) III. Kademe

(Kıdemli Antrenör):

Bölgesel Lig-1. Lig-Süper Lig ve milli takımlarda,

ç) IV. Kademe

(Baş antrenör):

Bölgesel Lig-1. Lig-Süper Lig ve milli takımlarda,

d) V. Kademe

(Teknik Direktör):

Bölgesel Lig-1. Lig-Süper Lig ve milli takımlarda,

B) Diğer spor dallarında antrenör lisansına sahip olanlar aşağıdaki alanlarda görev yaparlar;
a) I. Kademe

(Antrenör):

Üst düzey antrenörün eşliğinde,

b) II. Kademe

(Antrenör):

Büyükler kategorisinde,

c) III. Kademe

(Kıdemli Antrenör):

ç) IV. Kademe

(Baş Antrenör): Büyükler ve milli takımlarda,

d) V. Kademe

(Teknik Direktör):

Büyükler ve milli takımlarda,

Büyükler ve milli takımlarda.

Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar, alt kademelerde de görev alabilirler. İlgili spor
dalında üst kademe antrenör bulunmaması halinde, bir alt kademedeki antrenör görevlendirilebilir.

Eğitim kademeleri
Madde 10- (1) Tüm spor dallarında antrenörlük belgesi eğitimleri beş kademe de yapılır.
a) I. Kademe (Antrenör):Bu kademe için düzenlenen eğitim programını kapsar.

b) II. Kademe (Antrenör):I. kademe Antrenör lisansına sahip ve en az 1 yıl üst kademe antrenörün
yanında çalışmış olduğunu belgeleyen antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.
c) III. Kademe (Kıdemli Antrenör) :II. kademe antrenör lisansına sahip ve II. kademede en az 2 yıl
çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az 2 seminer görmüş antrenörlerin
katılabildiği eğitim programını kapsar.
ç) IV. Kademe (Baş Antrenör): III. kademe antrenör lisansına sahip ve III. kademede en az 3 yıl çalışmış
olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az 3 seminer görmüş antrenörlerin
katılabildiği eğitim programını kapsar.
d) V. Kademe (Teknik Direktör): IV. kademe antrenör lisansına sahip ve IV. kademede en az iki yıl
çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az beş bilimsel spor aktivitesi
görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

(2) Antrenörlük kademeleri arasındaki geçiş ve terfi işlemleri, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından
çıkarılacak prosedür ile düzenlenir.

Antrenör eğitim programı
Madde 11- Kademeler itibariyle temel ve özel eğitim programlarında uygulanacak ders saatleri (EK2)’de gösterilmiştir. Gerekli hallerde Federasyon Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar
çerçevesinde ders saatleri ve/veya değişik dersler ilave edilerek kurs süresi uzatılabilir, ders isimleri
değiştirilebilir veya çıkarılabilir.

Eğiticilerin görevlendirilmeleri
Madde 12- Antrenör eğitim programında yer alan derslerde eğiticilerin görevlendirilmeleri aşağıdaki
şekilde olur;
a)Temel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek eğiticiler, tercihen antrenörlük
formasyonuna ve konusunda akademik kariyere sahip bilimsel çalışma ve araştırması olanlar
arasından tespit edilerek, gerektiğinde kurumlarından izin alınmak kaydı ile Eğitim Kurulunun teklifi
ile Federasyon tarafından görevlendirilir.
b)Özel eğitim programına ait derslerin eğiticileri ilgili spor dalında; ihtisas sahibi eğitici olanlar ile IV.
Kademe (Baş antrenör) veya V.Kademe (Teknik Direktör) antrenör belgesine sahip olan kişiler
arasından Eğitim Kurulunun teklifi ile Federasyon tarafından seçilir. Ancak, ilgili spor dalında IV.
Kademe (Baş antrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör) antrenör belgesine sahip ve ihtisas sahibi
eğitici bulunmaması halinde, konusunda Eğitim Kurulunun teklifi ile Federasyon tarafından bilgisi ve
tecrübesi onaylanan eğiticilere eğitim programında görev verilebilir.İlgili spor dalı Eğitim Kurulu
tarafından özel eğitim programına ait dersler için belirlenen eğiticilerin görevlendirilmeleri
Federasyon tarafından yapılır.

Yabancı spor uzmanı ve antrenörlerden yararlanma
Madde 13- Antrenör eğitim programlarında yabancı spor uzmanı ve antrenör olanlar da, Federasyon
tarafından eğitici olarak görevlendirilebilir.

Gelişim semineri
Madde 14- Federasyon Eğitim Kurulları her kademedeki antrenör eğitim kurslarına ilaveten, antrenör
gelişim seminerleri düzenler. Açılan gelişim seminerlerine katılımları zorunlu tutulanlar, mazeretsiz bu
seminere katılmadıkları taktirde, o sezon görev yapamazlar.

Belge verilmesi
Madde 15- Her kademede açılan antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere Türkiye Bedensel
Engelliler Spor Federasyon Başkanı ve Genel Sekreterin imzasını taşıyan Antrenör Belgesi, düzenlenen
seminerlere katılanlara ise Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyon Başkanı ve Genel Sekreterin
imzasını taşıyan Seminer Katılım Belgesi verilir.

Lisans verilmesi
Madde 16- Antrenör eğitim kurslarında Antrenör Belgesini alanlara Federasyona başvurmaları
halinde Federasyon tarafından lisans verilir. Antrenör lisans vize işlemleri ile ilgili esas ve usuller
federasyon tarafından belirlenir.

Lisans alma zorunluluğu
Madde 17- Bütün spor dallarındaki antrenörler lisans almak ve lisanslarını her yıl vize ettirmek
zorundadırlar. Lisanslarını vize ettirmeyen antrenörler, o sezon içinde hiçbir spor dalında görev
yapamazlar. Lisans ve/veya vize bedelleri ile lisans vize işlemleri her yıl Federasyon tarafından
belirlenir ve resmi internet sitesinden duyurulur.

Antrenör belge ve lisansının geçersiz sayılması
Madde 18- (1) Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Disiplin Yönergesine göre son üç yıl
içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla
ceza alan antrenörlerin lisansları ilgili spor dalı Eğitim Kurulunun teklifi ile Federasyon Yönetim
Kurulunun onaylaması halinde üç yıla kadar geçersiz sayılır. Bu sürenin sonunda talepte bulunan
antrenöre Federasyon tarafından düzenlenecek seminere katılmak kaydıyla yeniden lisans verilebilir.

(2) Bu yönergenin 6 ncı maddesinde belirtilen antrenör kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan
herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini
taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin belge ve lisansları Federasyon
Yönetim Kurulu tarafından geçersiz sayılır.

(3) Federasyon lisans ve vize işlemleri usul ve yöntemlerinde belirleyeceği süreler içersinde (En az 3
yıl olmak kaydıyla) üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörler Federasyon tarafından pasif
antrenör olarak değerlendirilir. Bu durumda olan antrenörün lisansı, yeniden görev yapmak için
Federasyona yazılı olarak başvurması halinde, Federasyonun düzenleyeceği seminer sonrasında
yeniden aktif olarak kabul ve vize edilir. Ancak bu antrenör bulunduğu kategoriye ilk başlayan
antrenör gibi işleme tabi tutulur ve işlemleri buna göre yapılır.( Bu durumdaki antrenörün kendi spor
dalında pasif hale geçmeden önceki görev süreleri ve katıldığı seminerler dikkate alınmaz)

(4) 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 antrenörün antrenörlük belgesi ve lisansı
geçici olarak Federasyon tarafından askıya alınır. Bu suçlardan dolayı mahkumiyetleri kesinleşme
durumunda ise, ceza süresince geçici olarak iptal edilir. Ömür boyu men cezası halinde süresiz olarak
iptal edilir.

Sınav ve sınav sonucunun değerlendirilmesi
Madde 19-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
yapılır. Derslerin sınavları ilgili dersin eğiticisi tarafından değerlendirilir.
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 70 puan
alınması zorunludur.
c) Temel ve özel programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla 5 dersten başarısız olanlar,
daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına devam etmeksizin başarısız olduğu derslerden 5 yıl
içerisinde aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahip olup, başarısız olanlar kursu
tekrarlamak zorundadırlar.

Sınav sonuçlarına itiraz hakkı

Madde 20- Antrenör kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına
kursiyer, kurs bitim tarihinden itibaren 20 gün içinde itiraz edebilir. Puan toplama hatalarına
yapılacak itirazlar, 7 gün içerisinde (postada geçen süre hariç) Federasyona yapılır. İtirazlar, 20 gün
içerisinde Federasyon tarafından sonuçlandırılır.

Devam zorunluluğu
Madde 21- Kursa en fazla bir tam gün veya 2 yarım gün mazeretsiz katılmayan kursiyerin kursla
ilişkileri kesilir. Kurs süresince 2 günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerin kursla
ilişkileri kesilir.

Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun
olanların durumu
Madde 22- (1) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim
kurumlarından mezun olanlar kademeler itibariyle sadece bir spor dalında olmak kaydıyla talep
ettiklerinde, antrenör belgesi alabilmesi için;
(2) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından
mezun olup, herhangi bir spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak bir spor dalında seçmeli olarak
eğitim alanlara, o dalda I. Kademe antrenör belgesi,.
(3) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından
mezun olanlardan, eğitim gördükleri spor dalındaki ihtisasları ile ilgili olarak durumlarını
belgelemeleri şartıyla seçmeli (uzmanlık) spor dalında, II. Kademe Antrenör Belgesi,
(4) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının ilgili
spor dalı antrenör eğitimi bölümü mezunlarına, III. Kademe Antrenör Belgesi verilir. III. Kademe
Antrenör Belgesini aldıktan sonra, iki yıl boyunca antrenörlük yaptığını ve ilgili spor dalında en az iki
seminere katıldığını belgeleyene, başvurusu halinde doğrudan IV. Kademe Antrenör Belgesi verilir.
(5) Yurt dışındaki üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren dört yıllık yüksek
öğrenim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığı hakkını elde eden
yabancıların öğrenim denkliği, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilen ve spor dalındaki
ihtisaslarını belgeleyen kişilere; ilgili spor dalı Eğitim Kurulunun teklifi ile Federasyon Yönetim
Kurulunun onayından sonra (a), (b) ve (c) bentlerinden durumuna uygun olan, yalnız bir spor dalında
Antrenör Belgesi verilir.

Temel eğitim derslerinden muafiyet

Madde 23- I. Kademe (Antrenör) antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda
muafiyet hakkı verilir;
a) Bu yönergenin 20 ve 21 ncimaddesi kapsamına alınan spor dalı antrenörlüğü haricinde
başka bir spor dalında antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi
veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar, temel eğitim programında yer alan derslerden
muaf tutulurlar.
b) 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.
c) 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.
ç) I. Kademe (Antrenör) antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi
veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan
derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf
tutulurlar.

Özel eğitim derslerinden muafiyet
Madde 24- İlgili spor dalında Federasyon tarafından açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve
hakemliğini belgeleyenler, antrenör kurslarında ilgili spor dalına ilişkin oyun kuralları dersinden muaf
tutulurlar.

Yurt dışından alınan antrenörlük belgelerinin denkliği
Madde 25- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu olup, ülkemizde antrenörlük görevi
yapan kişilerin başvurmaları halinde, yurt dışından alınan belgelerin bu yönergede belirtilen
kademelere göre denkliği; ilgili spor dalı Eğitim Kurulunun teklifi ile Federasyon Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir ve durumuna uygun Antrenör Belgesi verilir.

Diğer spor federasyonlarından alınan antrenör belge ve lisanslarının denkliği
Madde 26- Bu yönerge yürürlüğe girdikten sonra uygulanmak üzere, diğer spor federasyonları
tarafından verilmiş veya verilecek antrenör belge ve lisanslarının denkliği ilgili spor dalı Eğitim
Kurulunun teklifi ile Federasyon tarafından belirlenir. Antrenör denkliğinin sağlanabilmesi için
Federasyon ilgili spor dalı Eğitim Kurulunun açtığı en az bir seminere katılması ve başarılı olması
gerekir.

Milli sporculara belge verilmesi
Madde 27- (1)Paralimpik Oyunlarında birinci olan sporculara, bir bilimsel spor aktivitesine
katılmak şartıyla ,Teknik Direktör (V Kademe Antrenör) Belgesi,
(2)Paralimpik Oyunlarında ikinci ve üçüncü olan sporcular ile Dünya şampiyonalarında en az 2 defa
ferdi olarak ilk 3 dereceye giren sporculara, en az bir bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla, Baş
antrenör (IV. Kademe) belgesi,
(3)Avrupa Şampiyonalarında ferdi ilk 3 dereceye giren sporculara en az bir bilimsel spor
aktivitesine katılmak şartıyla, Antrenör (III. Kademe) belgesi verilir.

Denklik prosedürü
Madde 28- (A) Kademeler arası geçiş esasları:
Antrenör belge ve lisansına sahip olanların kademeler arası geçiş ve terfileri, Antrenör
Yönergesi kapsamında açılacak kurs/seminer ve sonrasında girecekleri sınavda başarılı olunması ile
gerçekleşir.

1.Antrenör (II. Kademe) geçiş, terfi koşulları:
a)Antrenör (I. Kademe) belgesine sahip olmak,
b)Antrenör Yönergesi doğrultusunda antrenör olma koşullarından birini kaybetmemiş
olmak,
c)En az 1 yıl süre ile üst kademe bir antrenör nezaretinde çalıştığını belgelemek,
ç)En az 1 yıl süreyle tescil edilmiş bir kulüpte görev yaptığını belgelemek,
d)Bir yıl süreyle Milli Takım kamplarında ve müsabakalarında en az iki kez antrenör olarak
görev yapmış olmak.

2. Kıdemli Antrenör (III. Kademe) geçiş, terfi koşulları:
a)Antrenör (II. Kademe) belgesine sahip olmak,
b)Antrenör Yönergesi doğrultusunda antrenör olma koşullarından birini kaybetmemiş olmak,
c)En az 2 yıl süreyle tescil edilmiş bir kulüpte antrenör olarak görev yapmak,
ç) 2 yıl süreyle Milli Takım kamplarında ve müsabakalarında (II. Kademe ) antrenör olarak
görev yapmak,
d)Alanı ile ilgili en az iki kez bilimsel spor aktivitesinden birine katılmak,

3.Baş Antrenör (IV. Kademe) geçiş, terfi koşulları:
a)Kıdemli Antrenör (III. Kademe) belgesine sahip olmak,
b)Antrenör Yönergesi doğrultusunda antrenör olma koşullarından birini kaybetmemiş olmak,
c) En az iki yıl süreyle tescil edilmiş bir kulüpte, Kıdemli Antrenör olarak görev yapmak,
ç) Milli Takım Kamplarında ve müsabakalarında en az iki yıl süreyle görev yapmak,
d) Alanı ile ilgili en az üç kez bilimsel spor aktivitesinden birine katılmak,

4. Teknik Direktör (V. Kademe) geçiş, terfi koşulları:
a)Baş Antrenör (IV. Kademe) belgesine sahip olmak,
b)Antrenör Yönergesi doğrultusunda antrenör olma koşullarından birini kaybetmemiş olmak,
c)En az iki yıl süreyle tescil edilmiş bir kulüpte Baş Antrenör (IV. Kademe) olarak görev
yapmak,
ç) Milli Takım Kamplarında ve müsabakalarında iki yıl görev yapmak,
d) Alanı ile ilgili en az dört kez bilimsel spor aktivitesinden birine katılmak

(B)– Kademeler arası denklik:
Denklik yolu ile antrenörlere unvanı, Antrenör (II. Kademe) ve sonraki kademeler için, ilgili spor
dalının Eğitim Kurulunun teklifi ve Federasyon Yönetim Kurulunun kararı ile verilir. Aşağıda belirtilen
şartları taşıyan antrenör için bu yönergenin 9'ncu maddesinde belirtilen Bilimsel Spor Aktivitesine
katılma ve çalışma süresi şartı aranmaz. Kademeler arası denklik için başvuracak adaylar, ilgili
koşulları sağladıklarını belgeleyen dokümanlarını başvuru dilekçelerine eklerler. Başvuru için belirli bir
tarih yoktur. Koşulları uyan adaylar her zaman başvuruda bulunabilirler.

1. Teknik Direktör (V.Kademe) Denklik Koşulları: Burada sıralanan koşulların en az iki tanesine
sahip olan antrenörler V. kademe Teknik Direktör kursuna katılmaya hak kazanırlar.
a)Avrupa (Finallerde), Avrupa Kupası Şampiyonlar Liginde ve Dünya Şampiyonalarında ferdi
veya takım yarışmalarında Büyükler kategorisinde ilk üç dereceye girme başarısında bulunan
takımlarda en az bir defa, Gençler kategorisinde ilk üç dereceye girme başarısında bulunan
takımlarda en az iki defa antrenörlük yapmış olmak,
b)Paralimpik Oyunlarda Milli Takım Antrenörü olarak görev yaparak ferdi veya takım olarak ilk
üç dereceye girme başarısında bulunmak,

c)En az yirmibeş defa milli takım antrenörlüğü yapmak,
ç)Milli Takımda en az iki yıl görev yapmak,
d)Avrupa,Dünya ve Paralimpik Oyunlarda (her türlü kategoride) yarışmış en az iki sporcu
yetiştirmek,

2. Baş Antrenör (IV.Kademe) Denklik Koşulları: Burada sıralanan koşulların en az iki tanesine
sahip olan antrenörler IV. kademe Baş Antrenör kursuna katılmaya hak kazanırlar.
a)Avrupa (Finallerde), Dünya Şampiyonalarında ve Paralimpik Oyunlarda Milli Takım
Antrenörü olarak görev yaparak ferdi ve takım halinde ilk üç dereceye girme başarısında bulunmak,
b)En az iki yıl Milli Takım antrenörlüğü yapmak,
c)Kıdemli Antrenör ( III.Kademe) olarak en az iki yıl görev yapmak.
ç)Ligler ve Türkiye Şampiyonalarında ilk üç dereceye girme başarısında bulunan takımın
antrenörü olmak,(Kulüp veya ferdi spor dalında)

3. Kıdemli Antrenör (III.Kademe) Denklik Koşulları: Burada sıralanan koşulların en az iki
tanesine sahip olan antrenörler III. kademe Kıdemli Antrenör kursuna katılmaya hak kazanırlar.
a)Avrupa (Finallerde), Dünya Şampiyonaları veya Uluslararası Turnuvalarda antrenör olarak yer
almak.
b)En az iki yıl Milli Takım antrenörlüğü yapmış olmak,
c)En az iki kez Ligler veya Türkiye Şampiyonasında birinci olan takım veya sporcunun antrenörü
olmak, (Kulüp veya ferdi spor dalında)
ç)Antrenör (II.Kademe) olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

4. Antrenör (II. Kademe) denklik koşulları: Burada sıralanan koşulların en az iki tanesine sahip
olan antrenörler II. kademe Antrenör kursuna katılmaya hak kazanırlar.
a)Ulusal takımlarda en az bir yıl antrenör olarak görev yapmak,
b)Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda (her türlü kategori), yarışmış en az bir sporcu yetiştirmek,
c)Milli takım kamplarında ve Milli Takım müsabakalarında en az onbeş kez antrenör görevinde
bulunmak.

5. Hiç bir koşula bakılmaksızın doğrudan denkliği yapılacaklar:

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan spor dallarında üyesi
olunan Uluslararası Spor Federasyonlar tarafından verilen aşağıdaki belgelere sahip olanlar, başka bir
koşula bakılmaksızın doğrudan karşılık gelen kademeye ilgili spor dalı Eğitim Kurulunun teklifi ve
Yönetim Kurulunun kararı ile denklikleri yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
Madde 29- Bu yönergenin uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu yönergede hüküm bulunmayan
hallerde; sorunların çözümü ilgili spor dalı Eğitim Kurulunun teklifi ve Federasyon Yönetim Kurulunun
kararı ile sağlanır.

Yürürlük
Madde 30 – Bu yönerge,Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulunun onayından
sonra, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Federasyonun resmi internet sitelerinde yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 31- Bu yönerge hükümlerini Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı yürütür.

Geçici Madde 1– Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve
diğer birimlerince verilmiş olan antrenör belge ve lisansları geçerli olup, belge sahiplerinin hakları
saklı kalır. Bu belge ve lisansların, bu yönergeye göre sınıflandırılması, denklik prosedürü uyarınca,
Federasyon tarafından oluşturulacak denklik komisyonu tarafından yapılır. Komisyon Kararı
Federasyona sunulur. Federasyon Yönetim Kurulu tarafından, ilgililere, durumlarına uygun, Antrenör
Belgesi verilebilir.

Geçici Madde 2– Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Genel Müdürlükçe verilen temel
çalıştırıcı belgesine (monitör) sahip olanlara, I. Kademe Antrenör Belgesi verilir.

ANTRENÖR EĞİTİM PROGRAMI
DERSİN ADI

I.

KADEME

II.

KADEME

III.

KADEME

IV.

KADEME

V.

KADEME
A.TEMEL TEKNİK PROGRAMI

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SPOR ANATOMİSİ

4

6

6

-

-

SPOR FİZYOLOJİSİ

4

8

6

20 (Z) -

GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ

10

14

16

20 (Z) -

SPOR VE BESLENME

4

4

4

-

-

SPOR SOSYOLOJİSİ

-

4

4

-

-

SPOR PSİKOLOJİSİ

4

6

8

10 (Z) 10 (Z)

SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2

2

5 (Z)

SPORCU SAĞLIĞI

4

4

2

-

-

BİOMEKANİK

-

4

10 (S) 10 (S)

SAAT

5 (Z)

5 (Z)

-

-

-

SPORDA GENEL TEKNİK TAKTİK ÖĞRETİM İLKELERİ

-

-

4

10 (S) -

BECERİ ÖĞRENİMİ

10 (S)

-

SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

4

4

4

4

4

2(Z)

-

PSİKOMOTOR GELİŞİM 6

8

-

-

-

SPORDA PSİKOLOJİK YARDIM BECERİLERİ

-

-

-

-

SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2

2

-

-

-

SPORUN SOSYAL PSİKOLOJİSİ

-

10 (S) -

SPORDA ZİHİNSEL ANTRENMAN TEKNİKLERİ

-

-

YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ

-

-

10 (S) 10 (S)

MÜSABAKA ANALİZLERİ VE İSTATİSTİK -

-

-

-

2

-

-

-

10 (S) -

10 (S)

MOTİVASYON TEKNİKLERİ VE HEDEF BELİRLEME

-

-

-

BESLENME KAYNAKLI ERGOJENİK YARDIM

-

-

-

10 (S) 10 (S)

SPOR PAZARLAMASI

-

-

10 (S)

-

-

-

-

-

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ

10 (S) -

10 (S) -

B.ÖZEL TEKNİK PROGRAMI
ÜST DÜZEY ANTRENMAN PLANLANMASI VE PROGRAMLANMASI
-

-

-

-

ÖZEL KONDİSYON ANTRENMANI VE METODLARI

-

-

-

-

10 (S)

MÜSABAKA YÖNETİMİ VE İLKELERİ

-

-

10 (S)
-

-

-

-

-

-

-

ANTRENÖRLÜK UYGULAMASINDA YENİ ARAYIŞ VE GELİŞMELER ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ

12

20 (Z) 20 (Z)

SPOR DALI GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME

-

4

-

SPOR DALI OYUN KURALLARI

2

-

-

-

-

SPOR DALI TEKNİK TAKTİK

32

50

50

-

-

ÜST DÜZEY TEKNİK ANTRENMAN

-

-

-

-

20 (Z)

ÜST DÜZEY TAKTİK ANTRENMAN

-

-

-

-

30 (Z)

ÜST DÜZEY TEKNİK TAKTİK

-

-

-

60 (Z) -

SPOR HUKUKU 2

2

2

10

10

2

2

DOPİNGLE MÜCADELE 2

2

2

KURS BİTİRME PROJESİ -

-

-

TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU

2
P

2

20 (Z)

10 (Z)

ANTRENÖR BİLGİ FORMU

TBESF Antrenör No

(Federasyonca yazılacaktır)

Soyadı ve Adı
İl / İlçe
İl Kodu
Kategori

I. Kademe Antrenör

II.Kademe

Antrenör

Kıdemli Antrenör

Baş Antrenör

Lisans tescil/vize Tarihi
Mesleği
Ev Adresi
İş Adresi
NUFUS KİMLİK BİLGİLERİ
Doğum Yeri
TC Kimlik No
İl
İlçe
Mahalle
Cilt No
Aile Sıra No
Sıra No
ÖZEL BİLGİLER Ev Tel
İş Tel
Cep Tel
E-posta
Eğitimi
Yabancı Dil (Düzeyi)

Doğum Tarihi

Teknik Direktör Lisans No

Medeni Durumu
Kan Grubu
Unvanı

Bilgisayar Bilgisi

