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TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU
ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1- Amaç
Bu Talimatın amacı; amatör ve profesyonel tenis sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak
antrenörlerin eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.
Madde 2- Kapsam
Bu Talimat; Türkiye Tenis Federasyonu antrenör eğitimi programları ile bu programların
uygulama, esas ve usullerini kapsar.
Madde 3- Dayanak
Bu Talimat, 17 Mart 2005 tarih ve 25758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Tenis
Federasyonu Ana Statüsünün 6’ıncı maddesinin “c” bendi ile 41’inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Madde 4- Tanımlar
Bu Yönetmelikte geçen;
Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Daire Başkanlığı
: Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını,
Federasyon
: Türkiye Tenis Federasyonunu
Başkanlık Makamı : Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanını,
Yönetim Kurulu
: Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulunu,
Genel Sekreterlik : Türkiye Tenis Federasyonu Genel Sekreterliğini,
Bölgeler
: Tenis Federasyonu'nun yurt içi ve yurt dışı teşkilatını,
Spor Kulüpleri
: Tenis Federasyonu tarafından tescili yapılan tenis kulüplerini,
Özel tesisler
: Eğitim, turistik, sosyal ve kamuya ait sosyal tesisler ile rekreatif ve ticari
amaçlı tenis faaliyeti yapan tesisleri,
Antrenör Eğiticisi : Antrenör eğitici belgesine sahip olanları tanımlar.
Tenis Takımı
: Federasyonun belirlediği şartlara sahip olan kulüp takımlarını,
Teknik Adam
: Teknik direktörler ile antrenörler ve yardımcı antrenörler,
Teknik Sorumlu : Tenis takımlarında teknik sorumlu görevi üstlenenleri,
Teknik Direktör
: Federasyonca açılmış teknik direktör kursundan mezun olarak Teknik
Direktör ünvanını almış veya Tenis Federasyonu Yönetim Kurulunca
belgelerinin denkliği kabul edildiği için bu lisans ve unvan verilmiş eğitici
kişileri,
Antrenör
: Federasyonca açılmış Antrenör Kurslarından başarı ile mezun olarak ya
da belgelerinin denkliği Federasyon Yönetim Kurulunca kabul edildiği için
Federasyondan belge alan, sporcuları ve tenis takımlarını ulusal ve
uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara
hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etme görevine haiz
olan kişiyi,

2

Antrenör Lisansı

:Antrenör kurslarına katılarak başarılı olan veya Tenis Federasyonu
Yönetim Kurulunca belgelerinin denkliği kabul edilen kişilere Federasyon
tarafından verilen kimlik belgesini,
Vize
:Tenis Antrenör lisansına sahip kişilerin her yıl aktif olarak kulüplerde
veya özel tesislerde çalışabilmeleri, faaliyetlere katılabilmeleri için Türkiye
Tenis Federasyonu tarafından antrenör lisanslarını onaylatmaları ile ilgili
uygulamayı,
Bilimsel Spor Aktivitesi: Spor kongreleri, sempozyumları, eğitim ve gelişim seminerleri,
ITF
:Uluslar arası Tenis Federasyonu’nu,
TE
: Avrupa Tenis Birliğini ifade eder.
ITN Testi
:Tenis oynayabilme seviyesinin ölçümü için ITF tarafından uygulaması
kabul edilmiş testi,
Eğitim Programı : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu
programlardaki dersleri ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Madde 5- Kurs Düzenleme
Antrenör eğitim kursları; Federasyonun, gençlik ve spor il müdürlükleri ile tenisle ilgili kurum
ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak Daire Başkanlığı işbirliği ve teknik desteği ile
Federasyonca düzenlenir.
Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak Şartlar
Madde 6-Kademeler itibariyle Antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda genel olarak
aşağıdaki şartlar aranır:
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli
sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli
spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
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;
d)En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
e)7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile federasyon disiplin veya ceza
talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu
süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
Yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; kademeler itibariyle aşağıda belirtilen özel şartlar
aranır:
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I. Kademe Yardımcı Antrenör Kurslarına katılacaklarda aranacak özel şartlar ve
öncelik hakları
ITF tarafından ilan edilen ITN testi uygulaması sonucunda en az ITN 7 seviyesine
sahip olanlar bu kursa katılabilirler. Kursa başvuran ve ITN testi sonucu uygun olan
kişi sayısının ilan edilen kontenjan sayısından fazla olması durumunda, ITN testi
sonucu daha iyi olanlara kursa kabulde öncelik tanınır, ITN testi sonucu aynı olanlar
arasında ise; durumlarını belgelendirmek kaydıyla aşağıda belirtilen puanlar verilir,
puanı yüksek olanlara öncelik tanınır.
a) Tenis branşında Milli Sporcu olanlara +2 puan,
b) Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren bölümlerinden (
öğretmenlik, antrenörlük, rekreasyon, yöneticilik ) mezun olanlara + 2 puan,
c) Deplasmanlı tenis liginde en az iki yıl müsabık olanlara + 1 puan,
II. Kademe Antrenör Kurslarına katılacaklarda aranacak özel şartlar ve öncelik
hakları
I. Kademe Yardımcı Antrenör belgesine sahip olan, en az altı ay çalıştığını
belgelendiren ve çalıştığı sürelerde vizelerini tam olarak yaptıran kişilerden ITF
tarafından ilan edilen ITN testi uygulaması sonucunda en az ITN 6 seviyesine sahip
olanlar bu kursa katılabilirler. Ayrıca Federasyon tarafından veya Federasyonca kabul
görülen kurum veya kuruluşlar tarafından yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel
spor aktivitelerinden en az bir tanesine katılmaları gerekmektedir. Kursa başvuran ve
ITN testi sonucu uygun olan kişi sayısının ilan edilen kontenjan sayısından fazla
olması durumunda, ITN testi sonucu daha iyi olanlara kursa kabulde öncelik tanınır,
ITN testi sonucu aynı olanlar arasında ise; durumlarını belgelendirmek kaydıyla
aşağıda belirtilen puanlar verilir, puanı yüksek olanlara öncelik tanınır.
d) Tenis branşında Milli Sporcu olanlara +2 puan,
e) Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren bölümlerinden (
öğretmenlik, antrenörlük, rekreasyon, yöneticilik ) mezun olanlara + 2 puan,
f) Deplasmanlı tenis liginde en az iki yıl müsabık olanlara + 1 puan,
III. Kademe Kıdemli Antrenör Kurslarına katılacaklarda aranacak özel şartlar ve
öncelik hakları,
II. Kademe Antrenör belgesine sahip olan, en az iki yıl çalıştığını belgelendiren ve
çalıştığı sürelerde vizelerini tam olarak yaptıran kişilerden ITF tarafından ilan edilen
ITN testi uygulaması sonucunda en az ITN 5 seviyesine sahip olanlar bu kursa
katılabilirler. Ayrıca Federasyon tarafından veya Federasyonca kabul görülen kurum
veya kuruluşlar tarafından yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel spor
aktivitelerinden en az iki tanesine katılmaları gerekmektedir. Kursa başvuran ve ITN
testi sonucu uygun olan kişi sayısının ilan edilen kontenjan sayısından fazla olması
durumunda, ITN testi sonucu daha iyi olanlara kursa kabulde öncelik tanınır, ITN testi
sonucu aynı olanlar arasında ise; durumlarını belgelendirmek kaydıyla aşağıda
belirtilen puanlar verilir, puanı yüksek olanlara öncelik tanınır.
g) Tenis branşında Milli Sporcu olanlara +2 puan,
h) Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren bölümlerinden (
öğretmenlik, antrenörlük, rekreasyon, yöneticilik ) mezun olanlara + 2 puan,
i) Deplasmanlı tenis liginde en az iki yıl müsabık olanlara + 1 puan,
j) II. Kademe Antrenör olarak katıldıkları ikiden fazla her seminer için + 1 puan
verilir,
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IV. Kademe Baş Antrenör Kurslarına katılacaklarda aranacak özel şartlar ve öncelik
hakları,
III. Kademe Kıdemli Antrenör belgesine sahip olan, en az üç yıl çalıştığını
belgelendiren ve çalıştığı sürelerde vizelerini tam olarak yaptıran kişilerden ITF
tarafından ilan edilen ITN testi uygulaması sonucunda en az ITN 4 seviyesine sahip
olanlar bu kursa katılabilirler. Ayrıca Federasyon tarafından veya Federasyonca kabul
görülen kurum veya kuruluşlar tarafından yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel
spor aktivitelerinden en az üç tanesine katılmaları gerekmektedir. Kursa başvuran ve
ITN testi sonucu uygun olan kişi sayısının ilan edilen kontenjan sayısından fazla
olması durumunda, ITN testi sonucu daha iyi olanlara kursa kabulde öncelik tanınır,
ITN testi sonucu aynı olanlar arasında ise; durumlarını belgelendirmek kaydıyla
aşağıda belirtilen puanlar verilir, puanı yüksek olanlara öncelik tanınır.
k) Tenis branşında Milli Sporcu olanlara +2 puan,
l) Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren bölümlerinden
(öğretmenlik, antrenörlük, rekreasyon, yöneticilik ) mezun olanlara + 2 puan,
m) Deplasmanlı tenis liginde en az iki yıl müsabık olanlara + 1 puan,
n) III. Kademe Kıdemli Antrenör olarak katıldıkları üçten fazla her seminer için + 1
puan verilir,
V. Kademe Teknik Direktör Kurslarına katılacaklarda aranacak özel şartlar ve
öncelik hakları,
IV. Kademe Baş Antrenör belgesine sahip olan, en az üç yıl çalıştığını belgelendiren
ve çalıştığı sürelerde vizelerini tam olarak yaptıran kişiler katılabilirler. Ayrıca
Federasyon tarafından veya Federasyonca kabul görülen kurum veya kuruluşlar
tarafından yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel spor aktivitelerinden en az üç
tanesine katılmaları gerekmektedir. İlan edilen kontenjan sayısına göre durumlarını
belgelendirmek kaydıyla aşağıda belirtilen vasıfları taşıyan kişilere kursa katılmak için
öncelik tanınır.
o) Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren bölümlerinden
(öğretmenlik, antrenörlük, rekreasyon, yöneticilik ) mezun olanlara,
p) IV. Kademe Baş Antrenör olarak en fazla seminere katılanlara,
q) Yabancı dil seviyesi yüksek olanlara, ( Üniversite Dil Sınavı UDS ve Kamu
Personel Dil Sınavı KPDS’den en az 45 düzeyinde olmak )
Madde 7- Antrenör Sınıflandırılması
Antrenörler tenis branşında (V) kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;
a) I. Kademe , (Yardımcı Antrenör)
b) II. Kademe, (Antrenör)
c)III. Kademe, (Kıdemli Antrenör)
d)IV. Kademe, (Başantrenör)
e) V. Kademe. (Teknik Direktör)
Madde 8- Görev Alanları
Her kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar aşağıdaki alanlarda görev yaparlar;
a)I. Kademe (Yardımcı Antrenör): Federasyon tarafından tenis branşında faaliyet
gösterebilmesi için tescili yapılan kulüpler, özel tesisler, eğitim, turistik, sosyal ve kamuya ait
sosyal tesisler ile rekreatif ve ticari amaçlı tenis faaliyeti yapan tesislerde spora yeni
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başlayanlara yönelik olarak mikro ve mini tenis eğiticiliği yapabilirler. Tek başlarına
antrenörlük yapamazlar ve en az II. Kademe Antrenörün yanında çalışmaları gerekmektedir.
b)II. Kademe (Antrenör): Federasyon tarafından tenis branşında faaliyet gösterebilmesi için
tescili yapılan kulüpler, özel tesisler, eğitim, turistik, sosyal ve kamuya ait sosyal tesisler ile
rekreatif ve ticari amaçlı tenis faaliyeti yapan tesislerde mikro, mini, midi ve maksi tenis
eğitimi verebilirler.
c)III. Kademe (Kıdemli Antrenör): Federasyon tarafından tenis branşında faaliyet
gösterebilmesi için tescili yapılan kulüpler, özel tesisler, eğitim, turistik, sosyal ve kamuya ait
sosyal tesisler ile rekreatif ve ticari amaçlı tenis faaliyeti yapan tesislerde altyapı ve
performansa yönelik tenis antrenörlüğü yapabilirler.
d)IV. Kademe (Başantrenör): Federasyon tarafından tenis branşında faaliyet gösterebilmesi
için tescili yapılan kulüpler, özel tesisler, eğitim, turistik, sosyal ve kamuya ait sosyal tesisler
ile rekreatif ve ticari amaçlı tenis faaliyeti yapan tesislerde altyapı ve performansa yönelik
tenis antrenörlüğü yapabilirler.
e)V. Kademe (Teknik Direktör): Federasyon tarafından tenis branşında faaliyet
gösterebilmesi için tescili yapılan kulüpler, özel tesisler, eğitim, turistik, sosyal ve kamuya ait
sosyal tesisler ile rekreatif ve ticari amaçlı tenis faaliyeti yapan tesislerde altyapı ve
performansa yönelik tenis antrenörlüğü ile teknik direktörlük yapabilirler.
Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar alt kademelerde de görev alabilirler.
Tenis branşında üst kademe antrenör bulunmaması halinde bir alt kademedeki antrenör
görevlendirilebilir.
Madde 9- Eğitim Kademeleri
Tenis antrenör eğitim kursları (V) kademede yapılır.
a) I.Kademe (Yardımcı Antrenör): Bu kademe için düzenlenen eğitim programını kapsar.
b) II. Kademe (Antrenör): I. kademe Yardımcı Antrenör belgesine sahip ve kursa katılabilmek
için gerekli şartları sağlayabilen kişilerin katılabildiği eğitim programını kapsar.
c) III. Kademe (Kıdemli Antrenör) : II. kademe Antrenör belgesine sahip ve kursa katılabilmek
için gerekli şartları sağlayabilen kişilerin katılabildiği eğitim programını kapsar.
d) IV. Kademe (Başantrenör): III. kademe Kıdemli Antrenör belgesine sahip ve kursa
katılabilmek için gerekli şartları sağlayabilen kişilerin katılabildiği eğitim programını kapsar.
e) V. Kademe (Teknik Direktör): IV. kademe Baş Antrenör belgesine sahip ve kursa
katılabilmek için gerekli şartları sağlayabilen kişilerin katılabildiği eğitim programını kapsar.
Madde 10- Antrenör Eğitim Programı
Kademeler itibariyle temel ve özel eğitim ( teknik / taktik ve oyun kuralları bilgisi)
programlarında uygulanacak ders saatleri (EK-1)’de gösterilmiştir. Gerekli hallerde Eğitim
Kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda Federasyon Başkanlık Makamından alınacak
onay çerçevesinde ders saatleri ve/veya değişik dersler ilave edilerek kurs süresi uzatılabilir,
ders isimleri değiştirilebilir veya çıkarılabilir.
Madde 11- Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri
Antrenör eğitim programında yer alan derslerde öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri
aşağıdaki şekilde olur;
a)Temel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları yüksek
öğrenim görmüş, 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 ve Federasyon Başkanlık Makamının onayı ile
görevlendirilir. Ayrıca temel eğitim programında yer alan derslerin örgün veya yaygın eğitim
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şeklinde yapılması Eğitim Kurulunun teklifi ve Federasyon Başkanlık Makamının onayı ile
belirlenir.
b)Özel eğitim ( teknik / taktik ) programına ait derslerin öğreticileri; Federasyon Eğitim Kurulu
üyeleri, yada ihtisas sahibi öğretim elemanı unvanına sahip olanlar ile IV. Kademe
(Başantrenör) veya V.Kademe (Teknik Direktör) antrenör belgesine sahip olan kişiler
arasından ilgili Eğitim Kurulunca belirlenir.
Ancak, IV. Kademe (Başantrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör) antrenör belgesine sahip
ve ihtisas sahibi öğretim elemanı bulunmaması halinde, konusunda Eğitim Kurulunca bilgisi
ve tecrübesi onaylanan eğiticiler ile III. Kademe Kıdemli antrenörler eğitim programında
görev verilebilir.
Eğitim Kurulunca özel eğitim programına ait dersler için belirlenen öğreticilerin
görevlendirilmeleri Genel Sekreterliğin teklifi ve Başkanlık Makamının onayı ile yapılır.
Madde 12- Yabancı Spor Uzmanı ve Antrenörlerden Yararlanma
Antrenör eğitim programlarında yabancı spor uzmanı, antrenör veya ilgili spor dalında
öğretim elemanı görevlendirilebilir.
Madde 13- Gelişim Semineri
Her kademedeki antrenör eğitim kurslarına ilaveten Eğitim Kurulu tarafından Başkanlık
Makamının onayı ile antrenör gelişim seminerleri düzlenir. Ayrıca gerekli hallerde Eğitim
Kurulu, Daire Başkanlığı, Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren bölümleri,
Antrenörler Derneği ile koordineli olarak Başkanlık Makamının onayıyla antrenör gelişim
semineri düzenler.
Madde 14- Belge Verilmesi
Her kademede açılan antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere Eğitim Kurulu Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi ve Federasyon Başkanının imzasını taşıyan Antrenör Belgesi verilir.
Her kademe için açılan gelişim ve eğitim seminerlerine katılan antrenörlere, seminer eğiticisi
ve sorumlu Eğitim Kurulu Üyesinin imzasının oluğu Katılım Belgesi verilir.
Madde 15- Lisans Verilmesi
Antrenör belgesini almış olanlara antrenörlük yaptıklarını belgelemek kaydıyla kademesine
göre antrenör lisansı verilir. Lisans vize işlemleri Federasyonun “Kulüp, Antrenör, Hakem ve
Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı”na uygun olarak yapılır. Antrenörlük vize
işlemleri dönemi her yılın ilk iki ayıdır. Vize ücretleri her yıl Federasyon Yönetim Kurulu
Kararı ile belirlenir ve Federasyon web sitesinden ilan edilir. Lisansının vizesini
yaptırmayanlar o yıl itibariyle görev yapmış sayılmayacaklardır.
Madde 16- Antrenör Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması
7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyon disiplin veya ceza
talimatlarına 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 Genel Müdürlük
veya Federasyon onayı ile üç yıla kadar geçersiz sayılır. Bu sürenin sonunda talepte bulunan
antrenörlere Federasyonca düzenlenecek seminere katılmak kaydıyla yeniden lisans
verilebilir.
Bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen antrenör kurslarına katılacaklarda aranan
şartlardan herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan
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herhangi birini taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin belge ve
lisansları Eğitim Kurulunun Teklifi ve Başkanlık Makamının onayı ile geçersiz sayılır.
Federasyonun “Kulüp, Antrenör, Hakem ve Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer
Talimatı”nda belirleyeceği süreler içersinde (En az 3 yıl olmak kaydıyla) üst üste lisanslarını
vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları Eğitim Kurulunun teklifi, Başkanlık Makamının
onaylaması halinde süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu durumda olan antrenörler,
Federasyonun düzenleyeceği seminer sonrasında yeniden lisans çıkartabilir.
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 Başkanlık Makamınca iptal
edilir. Bu suçlarından dolayı mahkumiyetleri durumunda ise süresiz olarak iptal edilir.
Madde 17- Antrenörlerin Pasif Hale Geçmesi
Antrenör belgesine sahip kişilerin belgelerini aldıktan sonra 2 yıl içerisinde lisans
çıkartmaması ve lisansına sahibi kişilerin en az üç yıl süre lisans vize işlemlerini
yaptırmaması durumunda; lisansını çıkarttırıp vizelerini yaptırmış olmasına rağmen aktif
olarak çalışmaması durumunda “Pasif Antrenör” statüsüne geçer. Pasif antrenörler vizelerini
yaptırıp çalışmalarına başlamaları ve Federasyon tarafından yapılan eğitim ve gelişim
seminerlerine katılmaları durumunda yeniden aktif antrenör durumuna geçebilirler.
Madde 18- Sınav ve Değerlendirme
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 öğretim elemanı veya ayrı yeten
görevlendirilecek öğretim elamanı tarafından yapılır ve 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 60 puan alınması zorunludur.
c) Özel eğitim ( teknik / taktik ) dersleriyle, Temel Eğitim derslerinin 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.
d) IV. Kademe (Baş Antrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör) kurslarına katılıp başarılı olan
kursiyerler, tenis branşında hazırlayacakları en az 4 bin kelimeden oluşacak kurs bitirme
projelerini programda görev alan öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonun uygun
görmesi halinde belgelerini almaya hak kazanırlar.
Madde 19- Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı
Antrenör eğitim kurslarının uygulama, yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına
kursiyerler kurs sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edebilir. İtirazlar
Genel Sekreterliğe dilekçe ile yapılır. İtirazlar Genel Sekreterlik tarafından ilgili kurul olan
Eğitim Kuruluna sevk edilir ve 30 gün içerisinde Eğitim Kurulunca sonuçlandırılır.
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Madde 20- Devam Zorunluluğu
Antrenör kurslarında devamsızlık hakkı Özel Eğitim Bölümünde ( Teknik – Taktik Bölüm ) bir
tam gün veya iki yarım gün, Temel Eğitim Bölümünde ise bir tam gün veya iki yarım gün
olmak üzere toplam iki tam gün veya dört yarım gündür. Devamsızlık hak süresini geçiren
adayların kursla ilişkisi kesilir.
Kursiyerler Temel Eğitim Bölümünde yer alan derslerin tamamına girmek zorundadır.
Kursiyerler girmedikleri dersten devamsız sayılır. Temel Eğitim Bölümünde yer alan dersten
devamsızlık yapılan kursiyerler ilgili dersten sınava giremezler.
Kurs süresince 3 günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkileri
kesilir.
Madde 21- Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi Veren Yüksek Öğrenim
Kurumlarından Mezun Olanlar
Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun
olanlar kademeler itibariyle sadece bir branşta olmak kaydıyla talep ettikleri antrenör belgesi
alabilmesi için;
a)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından
mezun olup herhangi bir spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak Tenis dalında
seçmeli olarak eğitim alanlara, durumlarını belgelendirmeleri ve Federasyon Eğitim
Kurulu tarafından yapılacak I. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu Teknik – Taktik
değerlendirme sınavında başarılı olmaları kaydı ile I. Kademe (Yardımcı Antrenör)
antrenörlük belgesi .
b)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından
mezun olanlardan Tenis ihtisasları ile ilgili olarak durumlarını belgelemeleri şartıyla
seçmeli (uzmanlık) spor dalından I. Kademe Yardımcı Antrenör belgesi; Federasyon
Eğitim Kurulu tarafından yapılacak II. Kademe Antrenör Kursu Teknik – Taktik
değerlendirme sınavında başarılı olmaları kaydı ile II. Kademe Antrenör belgesi .
c)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının tenis
antrenör eğitimi bölümü mezunlarına durumlarını belgelendirmek kaydıyla II. Kademe
Antrenör belgesi; Federasyon Eğitim Kurulu tarafından yapılacak III. Kademe Kıdemli
Antrenör Kursu Teknik – Taktik değerlendirme sınavında başarılı olmaları kaydı ile III.
Kademe Kıdemli Antrenör belgesi verilir.
Yurt dışındaki üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren dört yıllık yüksek öğrenim
kurumlarından mezun Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığı hakkını elde eden yabancıların
öğrenim denkliği yüksek öğretim Kurumu tarafından kabul edilen ve spor dalındaki
ihtisaslarını belgeleyen kişilere; Eğitim Kurulunca oluşturulacak Denklik Komisyonu Kararının
Yönetim Kurulunun onayından sonra (a), (b) ve (c) bentlerinden durumuna uygun olan
kademede antrenörlük belgesi verilir.
Madde 22- Temel Eğitim Derslerinden Muafiyet
Tüm antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir;
a)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının
öğretmenlik, spor yöneticiliği ve rekreasyon bölümlerinden mezun olanlar I. Ve II.
Kademe Antrenörlük Kurslarının, antrenörlük bölümü mezunu olanlar ise I., II., ve III.
Kademe Antrenörlük Kurslarının temel eğitim programında yer alan derslerinden muaf
tutulurlar.
b)Herhangi bir spor dalında I., II., ve III. kademe antrenör kursuna giren ve başarılı
olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içerisinde açılan aynı kademedeki
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Tenis antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerin
ders saatlerinin uyumlu olması şartı ile muaf tutulurlar.
c)Herhangi bir spor dalında I., II., ve III. kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin
Tenis branşında beş yıl içinde daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları ve
kendi kademesindeki ders saatlerinin uyumlu olması halinde temel eğitim
programlarındaki derslerden muaf tutulurlar.
d)I. Kademe (Yardımcı 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.
Madde 23- Sınav Tekrarları
I.ve II. Kademe Antrenör Kurslarında temel eğitim derslerinden kalan kursiyerler diğer spor
branşlarında açılacak olan aynı seviyedeki kurslarda kalmış oldukları dersin sınavına
girebilir. Sınav sonucunun resmi olarak Daire Başkanlığı veya ilgili Federasyon tarafından
Türkiye Tenis Federasyonuna bildirilmesi gerekmektedir. III. Kademe ve üstündeki antrenör
kurslarında temel eğitim derslerinden kalan kursiyerler Türkiye Tenis Federasyonunca
yapılacak sınavlara girmek zorundadır.
Devamsızlık sebebiyle temel eğitim bölümünde yer alan derslerden kalan kursiyerler,
kaldıkları derse devam etmek şartı ile ilgili dersin sınavına girebilirler. Bu durumda resmi
olarak sınav sonucuyla beraber Türkiye Tenis Federasyonuna bildirilmesi gerekmektedir.
Madde 24- Özel Eğitim Derslerinden Muafiyet
Tenis branşında Federasyonlarca açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve hakemliğini
belgeleyenler antrenör kurslarında branşıyla ilgili oyun kuralları dersinden muaf tutulurlar.

Madde 25- Yurt Dışından Alınan Antrenörlük Belgelerinin Denkliği
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu olup ülkemizde antrenörlük görevi
yapan kişilerin başvurmaları halinde yurt dışından alınan belgelerin bu talimatta belirtilen
kademelere göre denkliği; Eğitim Kurulu görüş ve kararının Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmasından sonra Tenis branşına ait, durumuna uygun antrenör belgesi verilir.
Denkliğin belirlenmesine yönelik yurt dışında alınan eğitime ait transkriptin ( dersler ve
süreleri) aslının noter onaylı örneği ile Türkçe çeviri yapılmış halinin Federasyona dilekçe ile
ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu belge, içeriğinde yer alan dersler ve sürelerinin Türkiye
Tenis Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatındaki dersler ve süreleri ile mukayesesinin
yapılması için Eğitim Kuruluna sevk edilir. Eğitim Kurulunun vereceği karar doğrultusunda
kişiye denklik karşılığı antrenör belgesi verilir.
Madde 26- Antrenör Semineri
Eğitim Kurulunun teklifi ve Federasyon Başkanlığının onayı ile ulusal ve uluslararası antrenör
seminerleri düzenlenebilir.
Madde 27- Kurs ve Seminer Ücretleri
Federasyonca düzenlenecek seminerlerin ücretleri her seminer öncesinde Federasyonun
resmi web sitesinde ilan edilir. Ayrıca Federasyonca düzenlenecek antrenör kurslarının
kademeler itibariyle kurs ücretleri Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek her
sene başında Federasyon web sitesinden ilan edilir.
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Madde 28 – ITN Testleri ve Ücretleri
Federasyonca yapılacak antrenör kurslarına katılabilmek için kursiyerler bu teste girmek
zorundadır. ITN test yer ve saatleri Eğitim Faaliyet Programı içerisinde Federasyon web
sayfasında ilan edilir. ITN test ücretleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve her sene
başında Federasyon web sitesinde ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 29- Hüküm Bulunmayan Haller
Bu talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu talimatta hüküm bulunmayan
hallerde; sorunların çözümü Eğitim Kurulunun teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ile sağlanır.
Geçici Madde 1-Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce Federasyonlarca ve Genel
Müdürlüğün diğer birimlerince verilmiş olan antrenör belge ve lisansların geçerli olup, bu
hakları saklı kalır. Bu belge ve lisansları bu yönetmeliğe göre sınıflandırılması, Eğitim
Kurulunun görüşü ve yine Eğitim Kurulunca oluşturulacak denklik komisyonu kararının,
Yönetim Kurulunun onayından sonra, ilgililere durumuna uygun dengi antrenör belge ve
lisansı verilir.
Geçici Madde 2-Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılmış olan ve bu talimatta
hükmü bulunmayan “Cardio Tenis Çalıştırıcılığı” Eğitimiyle ilgili olarak Ek Madde 1’de
bulunan hükümler uygulanır.
Ek Madde 1 — Uluslar arası Tenis Federasyonu, Avrupa Tenis Birliği, diğer ülkelerin Tenis
Federasyonları ile Türkiye Tenis Federasyonu işbirliği ile yapılacak olan Tenis branşında
özel çalıştırıcılık gerektiren durumlar için, Eğitim Kurulu kararı ve Yönetim Kurulunun onayı
ile özel eğitim seminer ve kursları verilebilir ve bu tür eğitim seminer ve kurslarına katılarak
başarılı olan kişilere Federasyon Başkanı ve Eğitim Kurulu Başkanının imzasının bulunduğu
“Çalıştırıcılık Belgesi” verilir.
Bu tür seminer ve kurslara Eğitim Kurulu tarafından belirlenen kişiler ve / veya Eğitim Kurulu
tarafından belirlenecek özel şartları taşıyan ve belgelendirebilen kişiler katılabileceklerdir. Bu
tür seminer ve kurslara katılacak kişilerin isimleri ve / veya katılım şartlarıyla ilgili bilgiler
seminer düzenlenmeden en az 15 gün önce Federasyonun resmi web sitesinde ilan edilir.
Ek Madde 2 – Tenis branşlarında;
a) Olimpiyatlarda birinci olan sporcular en az iki bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla
I., II., III. ve IV. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak V. kademe teknik
direktör yetiştirme kursuna,
b) Olimpiyatlarda ikinci ve üçüncü olan sporcular ile büyükler dünya şampiyonasında
ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında en az iki defa ilk üç dereceye giren
sporcular en az bir bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla, ilgili branşında I., II. ve
III. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak IV. kademe baş antrenör
yetiştirme kursuna,
c) Büyükler dünya kupası ( Davis Cup, Fed Cup ) müsabakalarına katılan sporcular birinci
ve ikinci kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak III. kademe antrenör
yetiştirme kursuna katılırlar
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d ) Akdeniz oyunları ve dünya üniversitelerarası spor oyunlarına katılan sporcular birinci
kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak II. kademe antrenör yetiştirme
kursuna katılırlar
Ayrıca; Olimpiyat şampiyonalarında görev alan, takımı ve/veya sporcusu ilk üç dereceye
giren antrenörler ile büyükler dünya şampiyonası ve/veya dünya üniversitelerarası spor
oyunlarında en az iki defa takımı ve/veya sporcusu ilk üç dereceye giren antrenörler III. ve
IV. kademe antrenör kurslarından muaf tutularak V. kademe teknik direktör yetiştirme
kursuna katılırlar. Bu haktan yararlanan IV. kademe baş antrenör belgesine sahip olan
antrenörler, V. kademe teknik direktör yetiştirme kursunun özel eğitim derslerinden muaf
tutulurlar.
Büyükler dünya şampiyonası ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında takımı
ve/veya sporcusu ilk üç dereceye girenler ile en az iki defa büyükler dünya kupası, Akdeniz
oyunları, ordular arası dünya şampiyonasında görev alan antrenörlerin takımı ve/veya
sporcusu ilk üç dereceye girmesi halinde III. kademe antrenör kursundan muaf tutularak IV.
kademe baş antrenör kursuna katılırlar.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan antrenörler için bu talimatın 6’ıncı maddesinde yer alan
seminer ve çalışma süresi şartı aranmaz
Madde 30 – Yürürlük
Bu Talimat yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 31- Yürütme
Bu talimat hükümlerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı yürütür.
Madde 32- Bu talimat 32 (otuz iki) maddeden oluşmaktadır.
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TTF ANTRENÖR EĞİTİM TEMEL EĞİTİM DERS PROGRAMI
DERSİN ADI
A.TEMEL EĞİTİM
PROGRAMI
SPOR ANATOMİSİ
SPOR FİZYOLOJİSİ
GENEL ANTRENMAN
BİLGİSİ
SPOR VE BESLENME
SPOR SOSYOLOJİSİ
SPOR PSİKOLOJİSİ
SPORDA YÖNETİM VE
ORGANİZASYON
SPORCU SAĞLIĞI
BİOMEKANİK
SPORDA ÖĞRETİM
YÖNTEMLERİ
SPORDA GENEL TEKNİK
TAKTİK ÖĞRETİM
İLKELERİ
BECERİ ÖĞRENİMİ
PSİKOMOTOR GELİŞİM
SPORDA PSİKOLOJİK
YARDIM BECERİLERİ
SPORDA ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
SPORUN SOSYAL
PSİKOLOJİSİ
SPORDA ZİHİNSEL
ANTRENMAN TEKNİKLERİ
YETENEK SEÇİMİ VE
İLKELERİ
MÜSABAKA ANALİZLERİ
VE İSTATİSTİK
MOTİVASYON
TEKNİKLERİ VE HEDEF
BELİRLEME
BESLENME KAYNAKLI
ERGOJENİK YARDIM
SPOR PAZARLAMASI
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
VE İLKELERİ

I.
II.
III.
IV.
V.
KADEME KADEME KADEME KADEME KADEME
SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

4
4
10

6
8
14

6
6
16

20 (Z)
20 (Z)

-

4
4
2

4
4
6
2

4
4
8
5 (Z)

10 (Z)
5 (Z)

10 (Z)
5 (Z)

4
4

4
4

2
4
-

10 (S)
-

10 (S)
-

-

-

4

10 (S)

-

4
6
-

4
8
-

4
-

2(Z)
-

10 (S)

2

2

-

-

-

-

-

-

10 (S)

-

-

-

-

-

10 (S)

2

-

-

10 (S)

10 (S)

-

-

-

10 (S)

-

-

-

-

10 (S)

-

-

-

-

10 (S)

10 (S)

-

-

-

10 (S)

10 (S)
-
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TTF I. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSU
(TEKNİK/TAKTİK DERS İÇERİKLERİ VE SAATLERİ)
KONU

SÜRE

KURSUN TANITIMI

1 saat

ITN TESTİNİN TANITIMI

3 saat

MİNİ TENİS
ANTRENÖRÜNÜN ROLÜ

4 saat

SPOR METODOLOJİSİ
HAKKINDA TEMEL BİLGİ
(ÇOCUKLAR NASIL
ÖĞRENİR)

2 saat

EVRİMSEL TENİS KAVRAMI

6 saat

MİKRO TENİS SAFHASI
MİKRO TENİS
İLERLEMELERİ
MİNİ TENİS
SAFHASI
MİNİ TENİS
İLERLEMELERİ
MİNİ TENİS VİDEOLARI
BASİT MİKRO VE MİNİ
TENİS DERSLERİ
PLANLAMASI
TENİSİ OKUL VE
KULÜPLERDE TANITMAK
MİNİ TENİS YARIŞMA VE
TURNUVALARI NASIL
ORGANİZE EDİLİR
KURSİYERLERİN PRATİK
YAPMASI
KURSUN GÖZDEN
GEÇİRİLMESİ
SINAV
TOPLAM

8 saat
3 saat
8 saat
3 saat
4 Saat

AÇIKLAMASI
Kursun işleyişi ve kuralları hakkında kursiyerlere bilgi
verilmesi
ITN (Uluslar arası Tenis Seviye Numarası) testinin
açıklanması ve uygulanması.
Antrenörlük sitilleri, sorumlulukları, iyi bir antrenörün
sahip olması gerekli özellikler, kişisel nitelikler, iletişim
becerileri anlatılacak.
Çocukların fiziksel, mental ve sosyal yönden gelişimleri,
çocuklar nasıl büyür, gelişir ve öğrenir

Modern tenis öğretim metodolojisi ve kullanılan
ekipmanlar anlatılması ve uygulanması.
Modern tenis öğretiminin basamaklarından olan Mikro
Tenis safhasının anlatımı ve uygulanması.
Mikro teniste oyuncu gelişim basamaklarının anlatımı ve
uygulanması.
Modern tenis öğretiminin basamaklarından olan Mini
Tenis safhasının anlatımı ve uygulanması.
Mini teniste oyuncu gelişim basamaklarının anlatımı ve
uygulanması.
Mini Tenisle ilgili video gösterimleri

2 saat

Bir Mikro ve Mini Tenis dersi yapısı anlatımı ve
uygulama

1 saat

Organizasyonel, pazarlama ve metodolojik açıdan, tenis
oyununun okullarda ve kulüplerde tanıtılmasını
hakkında açıklama.

2 saat

Mikro ve Mini Tenisle ilgili çeşitli yarışma formatlarının
açıklanması ve uygulanması.

8 saat

Kursiyerlerin kursta öğrendikleri ile ilgili pratik uygulama
yapmaları.

1 saat

Kursun tekrarı ve varsa soruların cevaplanması.

8 saat
64 saat

Kursiyerlerin değerlendirme sınavı
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TTF II. KADEME ANTRENÖR KURSU
(TEKNİK/TAKTİK PROGRAMI)
KONU
KURSUN TANITIMI
ITN TESTİNİN TANITIM ve
UYGULAMASI
ANTRENÖRÜN ROLÜ;
ÖĞRETİM METODOLOJİSİ
ÖĞRETİM SİTİLLERİ
ANTRENÖRLÜK ETİĞİ ve KENDİNİ
GELİŞTİRME
İLETİŞİM BECERİLERİ

SÜRE
1 saat
2 Saat

5 Saat

ÇOCUKLARLA ÇALIŞMAK

2 Saat

TENİS OYUNUNUN ANALİZİ

2 Saat

AÇIKLAMASI
Kursun işleyişi ve kuralları hakkında kursiyerlere bilgi
verilmesi
ITN (Uluslar arası Tenis Seviye Numarası) testinin
açıklanması ve uygulanması.
Antrenörün rolü, sorumlulukları, öğretim metodolojileri,
antrenörlük sitilleri, iyi bir antrenörün sahip olması
gerekli özellikler, kişisel nitelikler, iletişim becerileri
anlatılacak.
Çocukların fiziksel, mental ve sosyal yönden
gelişimleri, çocuklar nasıl büyür, gelişir ve öğrenir
Antrenman ve maçlara yönelik çalışmalara yön vermesi
amacıyla Tenis oyununu tanımak amacıyla oyunun
detaylı analizi

OYUNA DAYALI YAKLAŞIM
YÖNTEMİ, 5 OYUN DURUMU VE
TEMEL TAKTİKLER

4 Saat

Modern Öğretim Yöntemi olan Oyunda Dayalı Yaklaşım
Yönteminin Özellikleri, 5 Oyun Durumu ve her bir
durumla ilgili muhtemel taktikler

TENİSTE BİYOMEKANİK PRENSİPLER
VE UYGULAMALARI

8 Saat

Biyomekanik prensipleri ile tenisteki uygulamaları

MİDİ TENİS SAFHASI

8 Saat

Modern tenis öğretiminin basamaklarından olan Midi
Tenis safhasının anlatımı ve uygulanması.

MAKSİ TENİS SAFHASI

8 Saat

Modern tenis öğretiminin basamaklarından olan Maksi
Tenis safhasının anlatımı ve uygulanması.

MİDİ ve MAKSİ TENİS DERSİ
UYGULAMASI
ANTRENMAN PLANLAMASI

6 Saat

Midi ve Maksi Tenis Dersi Yapısı Uygulamaları
Günlük, haftalık, Aylık Antrenman Planlaması

TOP BESLEME TEKNİKLERİ ve
UYGULAMALARI

4 Saat

SPİN
TENİS KURALLARI
MENTAL ANTRENMAN
FİTNESS ANTRENMANI
BİREYSEL ANTRENMAN
UYGULAMALARI

2 Saat
4 Saat
3 Saat
5 Saat

Top Besleme Teknikleri, Oyuncuların geliştirilmesine
yönelik çalışmalarda duruma uygun top beslemesi
çalışmaları
Tenis vuruşlarında spin kullanımı
Tenis Kurallarının Anlatımı
Antrenmanlarda mental antrenman uygulamaları
Antrenmanlarda yapılması gerekli fiziksel çalışmalar

8 Saat

Kursiyerlerin Bireysel Antrenman Uygulaması

GRUP ANTRENMAN UYGULAMALARI

8 Saat

Kursiyerlerin Grup Antrenman Uygulaması

YAZILI SINAV

2 Saat

Kursiyerlerin teorik bilgilerini ölçmek amacıyla
yapılacak yazılı sınav

BİREYSEL ANTRENMAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

7 Saat

Kursiyerlerin bireysel antrenman bilgi ve becerilerini
ölçmek için yapılan değerlendirme

7 Saat

Kursiyerlerin gruba yönelik antrenman bilgi ve
becerilerini ölçmek için yapılan değerlendirme

GRUP ANTRENMAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
TOPLAM

96 Saat
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TTF III. KADEME ANTRENÖR KURSU
(TEKNİK/TAKTİK PROGRAMI)
KONU

SÜRE

AÇIKLAMASI

KURSUN TANITIMI

1 saat

Kursun işleyişi ve kuralları hakkında kursiyerlere bilgi verilmesi

ITN TESTİNİN TANITIM ve
UYGULAMASI

2 saat

ITN (Uluslar arası Tenis Seviye Numarası) testinin açıklanması
ve uygulanması.

2 saat

Antrenörlerin günlük iş hayatında oyuncular, veliler, görevliler
ve idarecilerle olan ilişkilerinde kullanması gerekli iletişim
becerileri

MODÜL 1 : TANITIM (13 saat)

Tenis antrenörleri için iletişim
becerileri

Teniste kullanılan öğretim sitillerinin temel karakteristikleri

Teniste kullanılan öğretim sitilleri

2 saat

MODERN TENİS OYUNUNUN
TAKTİKLERİ

5 saat

Teniste 5 oyun durumundaki temel taktiksel prensipler ve
karakteristikleri

TENİS SEKTÖRÜ

1 saat

Tenis iş sahasının farklı alanları, çeşitli organizasyonlar ve zaman
yönetimi, antrenörün kendini geliştirmesi

MODÜL 2 : BİYOMEKANİK & TEKNİK (22 saat)
BİYOMEKANİK TEKRARI VE YENİ
KONULARIN TANITIMI

2 saat

Biyomekanikle ilgili genel tekrar ve biyomekaniğin modern
teknikteki rolü

ARKA ÇİZGİDE OYNAMAK

5 saat

İleri düzey modern yer vuruşlarının temel karakteristikleri

SERVİS

4 saat

Modern servis vuruşunun temel karakteristikleri

RETURN

2 saat

Return vuruşunun temel karakteristikleri

FİLEDE OYNAMAK

2 saat

Fileye yaklaşım vuruşları ve filede yapılan vole, smaç
vuruşlarının temel karakteristikleri

SAVUNMA (RAKİP FİLEDE İKEN)

2 saat

İleri düzey modern passing shot, lob vb vuruşların temel
karakteristikleri

TENİS ANTRENÖRLERİ İÇİN TOP
BESLEME TEKNİKLERİ

2 saat

İleri düzey top besleme teknikleri ve varyasyonları
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KONU

SÜRE

TEKNİK TEŞHİS, İYİLEŞTİRME VE
DÜZELTME

3 saat

AÇIKLAMASI
Orta ve İleri düzey oyuncularda teknik teşhis, iyileştirme ve
düzeltme

MODÜL 3 : ÖĞRETİM METODLOJİSİ (59 saat)

ÖĞRETİM METOLOJİSİ

2 saat

Öğretme ve öğrenme arasındaki ilişki, öğretme tipleri, öğrenici
tipleri, öğrenme safhaları

MODERN TEKNİKSEL-TAKTİKSEL
ANTRENMAN

10 saat

Oyuna dayalı yaklaşım metodu, Harekete dayalı öğretim,
otomasyon antrenmanı, durumsal antrenman ve taktiksel
antrenman

MENTAL ANTRENMAN

4 Saat

Antrenmanlarda mental antrenman uygulamaları

OYUNCULARIN ANALİZİ

3 saat

Oyuncuların değerlendirilip profilinin çıkartılması

HEDEF BELİRLEME

2 saat

Hedef belirlemenin temel karakteristikleri

PLANLAMA

6 saat

11-14 yaş oyuncular için yıllık antrenman planlaması

KURSİYERLERİN
ÖĞRETME/ANTRENMAN
UYGULAMASI

8 saat

Kursiyerlerin bireysel ve grup antrenmanı uygulaması

ÇİFTLER OYUNU

4 saat

Çiftler oyun taktikleri

FİTNESS ANTRENMANI

8 Saat

Antrenmanlarda yapılması gerekli fiziksel çalışmalar

İDEAL BİR KULÜP
ORGANİZASYONU

6 saat

Tüm yönleriyle ideal bir kulüp organizasyonu içerisinde
yapılması gerekli etkinlikler

TENİS KURALLARI

6 saat

Tenis oyun kuralları

MODÜL 4 : DEĞERLENDİRME (18 saat)
BİREYSEL ANTRENMAN
UYGULAMALARI

4 Saat

Kursiyerlerin Bireysel Antrenman Uygulaması
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KONU

SÜRE

AÇIKLAMASI

GRUP ANTRENMAN
UYGULAMALARI

4 Saat

Kursiyerlerin Grup Antrenman Uygulaması

YAZILI SINAV

2 Saat

Kursiyerlerin teorik bilgilerini ölçmek amacıyla yapılacak yazılı
sınav

BİREYSEL ANTRENMAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

4 Saat

Kursiyerlerin bireysel antrenman bilgi ve becerilerini ölçmek için
yapılan değerlendirme

GRUP ANTRENMAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

4 Saat

Kursiyerlerin gruba yönelik antrenman bilgi ve becerilerini
ölçmek için yapılan değerlendirme

TOPLAM

112 Saat

TTF IV ve V. KADEME ANTRENÖR KURSLARI TEKNİK/TAKTİK
PROGRAMI
Üzerinde çalışılma yapıldığından dolayı bilahare ilan edilecektir.
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