
 1 

YÖNETĠM KURULU 

KARAR TARĠHĠ :30 Kasım 2007 

KARAR NO  :17 

 

TÜRKĠYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU 

ANTRENÖR EĞĠTĠM TALĠMATI 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

  

Amaç 

  Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı; Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından 

sporcuların yetiĢtirilmelerinde spor dallarında görev alacak antrenörlerin eğitimleri ve 

sınıflandırılmaları ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.  

  

Kapsam 

           Madde 2- (1) Bu Talimat; Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun etkinlik alanında; 

havuzda hedef vurma, jetski, paletli yüzme, navigasyon, serbest dalıĢ, su kayağı, sualtı hokeyi, 

sualtı ragbisi ve zıpkınla balık avı antrenör eğitimi programları ile bu programların uygulama 

esas ve usullerini kapsar. 

  

Dayanak 

  Madde 3- (1) Bu Talimat; 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğünün TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 

25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 23/11/2006 tarihli ve 26355 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsüne 

dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

   

Tanımlar 

  Madde 4- (1) Bu Talimatta geçen; 

Genel Müdürlük     : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,     

Daire Başkanlığı    : Spor Eğitimi Dairesi BaĢkanlığını, 

Daire Başkanı        : Spor Eğitimi Dairesi BaĢkanını, 

Federasyon            : Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunu, 

Federasyon Başkanı  : Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu BaĢkanını, 

Yönetim Kurulu  : Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

Antrenör Eğitim Kurulu  : Federasyonun spor dallarında antrenör yetiĢtirilmesi ile görevli 

Federasyon Antrenör Eğitim Kurulunu, 

Antrenör                 : Sualtı sporları dalında eğitim gördüğü kademedeki programları 

baĢarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Federasyondan belge alan, sporcuları ya da spor 

takımlarını, ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiĢtirmek, yarıĢmalara 

hazırlanmalarını, yarıĢmalarını, geliĢmelerini izlemek görev ve yetkisi olan 

kiĢiyi,                                             

Eğitim Programı   : Her kademedeki antrenör eğitimleri ve seminerleri ile bu programdaki 

dersleri,  

Bilimsel Spor Aktivitesi  : Kongre, seminer, eğitim, sempozyum ve benzerlerini 

ifade eder. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

  

Kurs düzenleme 

Madde 5- (1) Antrenör eğitimleri, Federasyonun sualtı sporları ile ilgilenen kamu 

kuruluĢları, sporla ilgili kuruluĢların antrenör gereksinimlerine göre Daire BaĢkanlığının iĢbirliği 

ve teknik desteği ile Federasyonca düzenlenir. 

        (2) Antrenör eğitim ve seminerine katılanlardan TSSF Antrenör Eğitim Kurulunca 

belirlenen ve açılacak olan kurs talimatında yazılan katılım payı alınır. 

 

Antrenör kurslarına katılacaklarda aranacak koşullar 

  Madde 6- Kademelerine göre antrenör eğitimlerine katılacaklarda aĢağıdaki Ģartlar aranır: 

a) Milli sporcular istisna olmak üzere; en az lise ya da dengi okul mezunu olmak,  

b) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek vücut ya da akıl hastalığı olmamak, 

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis ya da altı aydan  fazla hapis veyahut affa 

uğramıĢ olsalar bile devletin Ģahsiyetine karĢı iĢlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüĢvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya 

Ģeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve 

alım satımlara fesat karıĢtırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiĢ 

olsa dahi  ceza almamıĢ olmak, 

ç) En az yirmibir yaĢını doldurmuĢ olmak koĢulu ile ilgili branĢın özelliğine göre 

Federasyonca belirlenen yaĢ sınırlamasına uygun olmak, 

d) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan 

fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamıĢ olmak. Ancak, baĢvurunun fazla olması 

durumunda yukarıdaki koĢulların yanında sırasıyla; ilgili branĢta milli sporcu olmak, 

üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının sualtı sporları 

ile ilgili dallarından mezun olmak, diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı 

dil bildiğini belgelemek ve en az beĢ yıl lisanslı sporcu olmak  öncelik nedenidir. 

  

Antrenör sınıflandırılması 

  Madde 7- Antrenörler beĢ kademe olmak üzere aĢağıdaki gibi sınıflandırılır. (her spor 

dalında) 

I. Kademe: Yardımcı Antrenör 

II. Kademe: Antrenör 

III. Kademe: Kıdemli Antrenör 

IV. Kademe: BaĢ Antrenör 

V. Kademe: Teknik Direktör        

 

Görev alanları 

 Madde 8- (1) Antrenörler sahip oldukları antrenör lisansına göre aĢağıdaki 

alanlarda görev yaparlar. 

I. Kademe Antrenör: Üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni baĢlayanlarda. 

II. Kademe Antrenör: Minikler ve yıldızlar kategorisinde. 

III. Kademe Antrenör: Gençler ve büyükler kategorisinde. 

IV. Kademe Antrenör: Büyükler ve milli takımlarda. 

V. Kademe Antrenör: Büyükler ve milli takımlarda. 

(2) Üst kademede antrenör lisansı olanlar alt kademelerde de görev alabilirler. Ġlgili spor 

dalında üst kademe antrenör bulunmaması durumunda bir alt kademedeki antrenör 

görevlendirilebilir.  
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Eğitim kademeleri 

 Madde 9- (1) Antrenör eğitimleri bütün spor dalları için beĢ kademede yapılır.  

a) I.Kademe Antrenör: Bu kademe için düzenlenen eğitim programını kapsar.  

b) II. Kademe Antrenör: I. kademe temel çalıĢtırıcı lisansına sahip ve en az bir yıl üst 

kademe antrenörünün yanında çalıĢmıĢ olduğunu belgeleyen veya TSSF’ce II. kademe Antrenör 

kursu açılıncaya kadar I. kademe yardımcı antrenör olarak ilgili spor branĢında bir spor 

kulübünde en az bir yıl süre ile  çalıĢmıĢ olduğunu belgeleyen  antrenörlerin katılabildiği eğitim 

programını kapsar. 

c) III. Kademe Antrenör : II. kademe antrenör lisansı olan ve II. kademede en az iki yıl 

çalıĢmıĢ olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde  sporla ilgili en az iki seminer görmüĢ 

antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar. 

ç) IV. Kademe Antrenör: III. kademe antrenör lisansı olan ve III. kademede en az üç yıl 

çalıĢmıĢ olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az üç seminer görmüĢ 

antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar. 

d) V. Kademe Antrenör: IV. kademe antrenör lisansı olan ve IV. kademede en az iki yıl 

çalıĢmıĢ olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az beĢ bilimsel spor etkinliği 

görmüĢ antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar. 

 

Antrenör eğitim programı 

Madde 10- (1) Kademelere göre temel ve özel eğitim programlarında uygulanacak ders 

saatleri EK-1’de gösterilmiĢtir. 

(2) Gerekli durumlarda Federasyon BaĢkanlığınca ders saatleri ve/veya değiĢik dersler 

eklenerek eğitim süresi uzatılabilir, derslerin adları değiĢtirilebilir ve/veya çıkarılabilir. 

 

Eğitmenlerin görevlendirilmeleri 

  Madde 11- (1) Antrenör eğitim programında yer alan derslerde eğitmenlerin 

görevlendirilmeleri aĢağıdaki gibidir; 

a) Temel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek eğitmenler, yüksek 

öğrenim görmüĢ, öncelikli olarak antrenörlük formasyonuna sahip ve konusunda akademik 

kariyeri, bilimsel çalıĢma ve araĢtırması olanlar arasından ve gerektiğinde kurumlarından izin 

alınmak koĢulu ile Federasyonca Daire BaĢkanlığı ile iĢbirliği yapılarak görevlendirilirler. 

b) Özel eğitim programı derslerinin eğitmenleri öncelikle Federasyon spor dallarında 

uzman eğitmenler ile IV. Kademe Antrenör yada V.Kademe Antrenör belgesi olan kiĢiler 

arasından Federasyonca seçilir. Ancak, ilgili spor dalında IV. Kademe Antrenör ve V. Kademe 

Antrenör belgeli uzman eğitmen bulunmaması durumunda, Federasyonca konusunda bilgisi ve 

deneyimi onaylanan eğitmenlere görev verilebilir.  

(2) Federasyonca temel ve özel eğitim programına iliĢkin dersler için belirlenen 

eğitmenlerin görevlendirilmeleri Federasyon Antrenör Eğitim Kurulunun önerisi ve Federasyon 

BaĢkanının onayı ile yapılır. 

  

Yabancı spor uzmanı ve antrenörlerden yararlanma 

 Madde 12- (1) Antrenör eğitim programlarında yabancı spor uzmanı, antrenör ya da 

ilgili spor dalında eğitmen görevlendirilebilir. 

  

Gelişim semineri 

  Madde 13- (1) Her kademedeki antrenör eğitimlerine ek olarak Federasyon Antrenör 

Eğitim Kurulunca, gerektiğinde Daire BaĢkanlığının iĢbirliği ile antrenör geliĢim seminerleri 

düzenlenir.  

 

Antrenör belgesi verilmesi 

  Madde 14- (1) Her kademede açılan antrenör eğitimlerini baĢarı ile bitirenlere Antrenör 

Eğitim Kurulu BaĢkanı ile Federasyon BaĢkanının imzasını taĢıyan Antrenör Belgesi verilir. 
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Lisans verilmesi 

  Madde 15- (1) Antrenör belgesini almıĢ olanlara antrenörlük yaptıklarını belgelemek 

koĢuluyla Federasyonca lisans verilir.  

(2) Antrenör lisans vize iĢlemleri ile ilgili yöntem ve kurallar Federasyonca belirlenir. 

 

Antrenör belge ve lisansının geçersiz sayılması 

  Madde 16- (1) 07/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre üç yıl içinde bir defada 

altı aydan fazla ve/veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları 

Antrenör Eğitim Kurulunun önerisi, Federasyon Yönetim Kurulunun onaylaması durumunda 

geçersiz sayılır. Bu Talimatın 6. maddesinde belirtilen antrenör eğitimlerine katılacaklarda 

aranan koĢullardan herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra yitiren ya da bu koĢullardan 

herhangi birini taĢımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaĢılan antrenörlerin belge ve 

lisansları Yönetim Kurulunun onayı ile geçersiz sayılır. 

(2) Federasyonun lisans ve vize iĢlemleri usul ve esaslarında belirleyeceği süreler 

içerisinde en az 3 yıl olmak kaydıyla üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları 

Antrenör Eğitim Kurulunun önerisi ile Yönetim Kurulunun onaylaması durumunda süresiz 

olarak geçersiz sayılır. Bu durumda olan antrenörler Federasyonun düzenleyeceği seminere 

katılarak yeniden lisans çıkartabilirler. 

 (3) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin, ülkenin 

ve milletin bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiĢtirme ya da 

ortadan kaldırma amaçlarına yönelik çalıĢmalarından dolayı hakkında Cumhuriyet 

BaĢsavcılığınca soruĢturma baĢlatılan ya da sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen 

antrenörlerin antrenörlük belgeleri ve lisansları geçici olarak Federasyonca geçersiz sayılır. Bu 

suçlarından dolayı hüküm giymeleri durumunda ise süresiz olarak geçersiz sayılır. 

  

Sınav  ve değerlendirme 

  Madde   17- (1) Her kademedeki eğitimin sonunda öğrenciler, eğitim programında yer 

alan bütün derslerden sınava girerler. Sınavlar aĢağıdaki gibidir; 

a) Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü, uygulamalı ya da hem yazılı, hem de 

sözlü yapılır. Sınavlar ilgili dersin eğitmenince değerlendirilir. 

b) Eğitim programlarına iliĢkin derslerin sınav sonuçları yüz puan üzerinden 

değerlendirilir. BaĢarılı olunabilmesi için özel ve temel eğitim programında yer alan derslerin 

sınavlarından en az altmıĢ puan alınması zorunludur. 

c) Temel ve özel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en çok beĢ dersten 

baĢarısız olanlar daha sonra açılacak olan antrenör eğitimlerine katılmaksızın baĢarısız olduğu 

derslerden beĢ yıl içerisinde aynı dersten üç kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahiptirler. 

BaĢarısız olanlar eğitimi tekrarlamak zorundadırlar. 

ç) IV. Kademe Antrenör ve V. Kademe eğitimlerine katılıp baĢarılı olan öğrenciler ilgili 

spor dalında hazırlayacakları en az dört bin kelimeden oluĢacak eğitim bitirme projelerini  

programda görev alan eğitmenlerden oluĢan komisyon ile Antrenör Eğitim Kurulunun uygun 

görmesi durumunda belgelerini almaya hak kazanırlar. 

  

Sınav sonuçlarına itiraz hakkı 

Madde 18- (1) Öğrenciler; yazılı ve sözlü sınavların değerlendirme sonuçlarına eğitim 

bitim tarihinden sonraki otuz gün içinde itiraz edebilirler. Puan toplama hatalarına yapılacak 

itirazlar postada geçen süre dıĢında yedi gün içerisinde Antrenör Eğitim Kuruluna yapılır. 

Ġtirazlar otuz gün içerisinde Antrenör Eğitim Kurulunca sonuçlandırılır. Yapılacak itirazlarla 

ilgili bedel Yönetim Kurulunca belirlenir. Ġtirazın haklı bulunması durumunda itiraz bedeli 

ilgiliye iade edilir. 
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Devam zorunluluğu 

Madde 19- (1) Eğitime bir tam gün ya da iki yarım gün mazeretsiz olarak katılmayan 

öğrencinin eğitimle iliĢkisi kesilir. 

(2) Eğitim süresince üç günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve öğrencinin eğitimle 

iliĢkisi kesilir. 

   

Üniversitelerin beden eğitimi veya  spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar 

  Madde 20- (1) Üniversitelerin beden eğitimi ya da spor eğitimi veren yüksek öğrenim 

kurumlarının sualtı sporları ile ilgili uzmanlık dalından mezun olanlar, 2.maddede belirtilen spor 

dallarından kademelerine göre yalnız bir spor dalında olmak koĢulu ile diledikleri antrenör 

belgesini alabilirler. Bunun için; 

a) Üniversitelerin beden eğitimi ya da spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından 

mezun olup herhangi bir spor dalında uzmanlık eğitimi almayan ancak Federasyonun SCUBA 

olarak bilinen donanımlı dalıĢ ve cankurtarma dalı dıĢındaki diğer su altı branĢlarından seçmeli 

olarak eğitim alanlara, o dalda I. Kademe Antrenör belgesi verilir. 

b) Üniversitelerin beden eğitimi ya da spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından 

mezun olanlardan eğitim gördükleri spor dalındaki uzmanlıkları ile ilgili olarak durumlarını 

belgelemeleri koĢulu ile seçmeli uzmanlık spor dalında II. Kademe Antrenör belgesi verilir. 

c) Üniversitelerin beden eğitimi ya da spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının 

antrenör eğitimi ve öğretmenlik eğitimi bölümü sualtı sporları ile ilgili uzmanlık dalı 

mezunlarına Federasyonun paletli yüzme, sualtı hokeyi, sualtı ragbisi dallarından herhangi bir 

dalında uzmanlıklarını belgelemeleri halinde III. Kademe Antrenör belgesi, III. Kademe 

Antrenör belgesini aldıktan sonra üç yıl boyunca antrenörlük yaptığını ve ilgili spor dalında en az 

iki seminere katıldığını belgeleyenlere, baĢvurusu durumunda doğrudan IV. Kademe Antrenör 

belgesi verilir. 

 (2) Yurt dıĢındaki üniversitelerin beden eğitimi ya da spor eğitimi veren dört yıllık 

yüksek öğrenim kurumlarından mezun Türk vatandaĢları ile Türk vatandaĢlığı hakkını elde eden 

yabancıların öğrenim denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilen ve spor 

dalındaki uzmanlıklarını belgeleyen kiĢilere, Antrenör Eğitim Kurulunca oluĢturulacak Denklik 

Kurulunun önerisi ve Federasyon BaĢkanının onayından sonra (a), (b) ve (c) bentlerinden 

durumuna uygun olan yalnız bir spor dalında antrenör belgesi verilir. 

   

Temel eğitim derslerinden muaf tutulma 

  Madde 21- (1) I. Kademe  Antrenör eğitimlerinde aĢağıda belirtilen durumlarda muaf 

tutulma söz konusudur: 

a) Bu Talimatın 20. maddesi kapsamına alınan spor dalı antrenörlüğü dıĢında baĢka bir 

spor dalında antrenör eğitimine baĢvuran üniversitelerin beden eğitimi ya da spor eğitimi veren 

yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar, temel eğitim programında yer alan derslerden 

muaf tutulurlar.  

b) Kademelerine göre antrenör eğitimine katılan ve baĢarılı olanlar, katıldıkları eğitim 

tarihinden sonra dört yıl içerisinde açılan aynı kademedeki GSGM Eğitim Dairesince 

açılan baĢka bir spor dalında antrenör eğitimlerine baĢvurduklarında, temel eğitim programında 

yer alan derslerden ayrı tutulurlar. 

c) Ġlgili spor dalında üst kademede antrenör belgesi olan antrenörlerin baĢka bir spor 

dalında beĢ yıl içinde daha alt kademedeki antrenör eğitimlerine katılmaları durumunda temel 

eğitim programlarındaki derslerden ayrı tutulurlar. 
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Özel eğitim derslerinden ayrı tutulma 

  Madde 22- (1) Ġlgili spor dalında Federasyonca açılmıĢ hakem eğitimlerine katılmıĢ 

ve hakemliğini belgeleyenler antrenör eğitimlerinde o spor dalıyla ilgili oyun kuralları dersinden 

ayrı tutulurlar.    

  

 

Yurt dışından alınan antrenörlük belgelerinin denkliği 

  Madde 23- (1) T. C. vatandaĢı ve yabancı uyruklu olup ülkemizde antrenörlük görevi 

yapan kiĢilerin baĢvurmaları durumunda yurt dıĢından alınan belgelerin bu Talimatta belirtilen 

kademelere göre denkliği, Antrenör Eğitim Kurulunca oluĢturulacak Denklik Kurulunca alınacak 

kararla belirlenir ve Federasyon BaĢkanının onayı sonucunda durumuna uygun spor dalına iliĢkin 

antrenör belgesi verilir. 

  

Uluslararası antrenör semineri 

Madde 24- (1) Federasyon uluslararası antrenör seminerleri düzenleyebilir. 

(2) Seminerlerin düzenlenmesinde Daire BaĢkanlığı ile iĢbirliği yapabilir.  

 

Antrenör eğitimlerinden ayrı tutulma 

Madde 25- (1) Takım yada ferdi branĢlarda;  

a) Büyükler dünya Ģampiyonalarında birinci olan sporcular, en az iki bilimsel spor 

etkinliğine katılmak koĢuluyla I. II. ve III. kademe antrenör eğitimlerinden ayrı tutularak IV. 

kademe antrenör yetiĢtirme eğitimine katılırlar.  

b) Büyükler dünya Ģampiyonasında en az iki kez ilk üç dereceye giren sporcular, en az bir 

bilimsel spor etkinliğine katılmak koĢulu ile, ilgili branĢında I. ve II. kademe antrenör 

eğitiminden ayrı tutularak III. kademe kıdemli antrenör eğitimine katılırlar. 

c) Büyükler Avrupa ve Dünya Ģampiyonasında ilk üç dereceye giren sporcular, I. kademe 

antrenör yetiĢtirme eğitiminden ayrı tutularak II. kademe antrenör eğitimine katılırlar.   

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

  

Hüküm bulunmayan durumlar 

Madde 26- (1) Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu Talimatta hüküm 

bulunmayan hallerde; sorunların çözümü Antrenör Eğitim Kurulunun teklifi ve Yönetim 

Kurulunun onayı ile sağlanır. 

   

Yürürlük 

Madde 27- (1) Bu Talimat Federasyon ile Genel Müdürlük resmi web sitelerinde 

yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

  

Yürütme 

Madde 28- (1) Bu Talimat hükümlerini Federasyon BaĢkanı yürütür. 
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EK 1-ANTRENÖR EĞĠTĠM PROGRAMI 

DERSĠN ADI 
I. 

KADEME 

II. 

KADEME 

III. 

KADEME 

IV. 

KADEME 

V. 

KADEME 

A.TEMEL EĞĠTĠM PROGRAMI SAAT SAAT SAAT SAAT SAAT 

SPOR ANATOMĠSĠ 4 6 6 - - 

SPOR FĠZYOLOJĠSĠ 4 8 6 20 (Z) - 

GENEL ANTRENMAN BĠLGĠSĠ 10 14 16 20 (Z) - 

SPOR VE BESLENME 4 4 4 - - 

SPOR SOSYOLOJĠSĠ - 4 4 - - 

SPOR PSĠKOLOJĠSĠ 4 6 8 10 (Z) 10 (Z) 

SPORDA YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON 2 2 5 (Z) 5 (Z) 5 (Z) 

SPORCU SAĞLIĞI  4 4 2 - - 

BĠOMEKANĠK - - 4 10 (S) 10 (S) 

SPORDA ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ 4 4 - - - 

SPORDA GENEL TEKNĠK TAKTĠK ÖĞRETĠM 

ĠLKELERĠ 

- - 4 10 (S) - 

BECERĠ ÖĞRENĠMĠ 4 4 4 2(Z) - 

PSĠKOMOTOR GELĠġĠM 6 8 - - - 

SPORDA PSĠKOLOJĠK YARDIM BECERĠLERĠ - - - - 10 (S) 

SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 2 2 - - - 

SPORUN SOSYAL PSĠKOLOJĠSĠ - - - 10 (S) - 

SPORDA ZĠHĠNSEL ANTRENMAN TEKNĠKLERĠ - - - - 10 (S) 

YETENEK SEÇĠMĠ VE ĠLKELERĠ 2 - - 10 (S) 10 (S) 

MÜSABAKA ANALĠZLERĠ VE ĠSTATĠSTĠK - - - 10 (S) - 

MOTĠVASYON TEKNĠKLERĠ VE HEDEF 

BELĠRLEME 

- - - 10 (S) - 

BESLENME KAYNAKLI ERGOJENĠK YARDIM - - - 10 (S) 10 (S) 

SPOR PAZARLAMASI  - - - - 10 (S) 

ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ VE ĠLKELERĠ - - - 10 (S) - 

B.ÖZEL EĞĠTĠM PROGRAMI 

     

ÜST DÜZEY ANTRENMAN PLANLANMASI VE 

PROGRAMLANMASI 

 

- 

 

- 

 

- 

 

20 (Z) 

 

- 

ÖZEL KONDĠSYON ANTRENMANI VE 

METODLARI 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10 (S) 

MÜSABAKA YÖNETĠMĠ VE ĠLKELERĠ - - - - 10 (S) 

ANTRENÖRLÜK UYGULAMASINDA YENĠ ARAYIġ 

VE GELĠġMELER 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10 (Z) 

ÖZEL ANTRENMAN BĠLGĠSĠ 10 10 12 20 (Z) 20 (Z) 

SPOR DALI GÖZLEM VE DEĞERLENDĠRME - 4 - - - 

SPOR DALI OYUN KURALLARI 2 - - - - 

SPOR DALI TEKNĠK TAKTĠK 32 50 50 - - 

ÜST DÜZEY TEKNĠK ANTRENMAN - - - - 20 (Z) 

ÜST DÜZEY TAKTĠK ANTRENMAN - - - - 30 (Z) 

ÜST DÜZEY TEKNĠK TAKTĠK - - - 60 (Z) - 

KURS BĠTĠRME PROJESĠ - - - P 

 
 

 


