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Yönetim Kurulu Kara Tarihi :  

Karar No                                : 

TÜRKĠYE GÖRME ENGELLĠLER  SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI 

ANTRENÖR TALĠMATI 

 
BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç 
Madde 1-Bu talimatın amacı; görme engelli sporcuların yetiĢtirilmelerinde ilgili spor dalları itibariyle 
görev alacak antrenörlerin eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 2-Bu talimat; Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Goalball ve 
Futsal  spor dallarında antrenör eğitim programları ile bu programların uygulama, esas ve usullerini 
kapsar. 
 
Dayanak 
Madde 3- Bu talimat, Türkiye Görme  Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak 
hazırlanmıĢtır. 
 
Tanımlar 
Madde 4- Bu talimatta geçen;a)Genel Müdürlük             :Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğünü,    

b) Genel Müdür                :Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 

c) Federasyon                  : Türkiye Görme  Engelliler Spor Federasyonunu, 

ç) Federasyon BaĢkanı   : Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyon BaĢkanını, 

d) Yönetim Kurulu           : Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

e)Eğitim Kurulu               :Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Eğitim Kurullarını, 

f)Antrenör                          : Ġlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları baĢarı ile 
tamamlayarak bulunduğu kademe için Federasyondan belge alan, sporcuları veya spor takımlarını 
ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiĢtirmek, yarıĢmalara hazırlanmalarını ve 
yarıĢmalarını, geliĢmelerini takip etmek görev ve yetkisini haiz olan kiĢiyi, 

g)Eğitim Programı          :  Her kademedeki antrenör yetiĢtirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki 
dersleri, ifade eder. 

ğ) Bilimsel Spor Aktivitesi:  Kongre, seminer, kurs, sempozyum ve benzerlerini, ifade eder. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 
Esas Hükümler 

Kurs düzenleme 
Madde 5-(1)Antrenör eğitim kursları, Federasyonun bünyesinde yer alan Goalball ve Futsal spor 
dallarında faaliyet gösteren spor kulüplerinin antrenör gereksinimleri ve Gençlik ve Spor Ġl 
Müdürlüklerinin talepleri esas alınarak, Federasyon tarafından düzenlenir. Gerekli hallerde, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire BaĢkanlığı ile koordine ve iĢbirliği içersinde de kurslar 
düzenlenebilir. 

(2) Antrenör kurs ve seminerlerine katılanlardan, Yönetim Kurulunun belirleyeceği katılım payı alınır. 

 
Antrenör eğitim kursuna katılacaklarda aranılacak Ģartlar 
Madde 6-Kademeler itibariyle antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aĢağıdaki Ģartlar aranır: 
a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
b)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor 
branĢlarında ise yalnızca görme (B1-B2 Görme keskinliği düzeyinde olanlar) ve zihinsel engelli 
olmamak, 
c)Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 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 18 yaĢını doldurmuĢ olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca 
belirlenen yaĢ sınırlamasına uygun olmak, 
d) Türkiye Görme 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 almamıĢ 
olmak. 
Ancak, baĢvurunun fazla olması halinde yukarıdaki Ģartların yanında sırasıyla; ilgili branĢta  
üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve 
yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, Fahri olarak görme engelliler spor 
kulüplerinde en az iki yıl çalıĢtığını belgelemek. 
 

Antrenör sınıflandırılması 
Madde 7- Antrenörler her spor dalında (V) kademe olmak üzere aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılır; 
a)  I. Kademe ,  (Yardımcı Antrenör) 
b) II. Kademe,  (Antrenör) 
c)III. Kademe,  (Kıdemli Antrenör) 
ç)IV. Kademe,  (BaĢ antrenör) 
d) V. Kademe.  (Teknik Direktör) 
 

Görev alanları 
Madde 8- Her kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar aĢağıdaki alanlarda görev yaparlar; 
a)I. Kademe (Yardımcı Antrenör): Üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni baĢlayanlarda,         
b)II. Kademe (Antrenör): Minikler ve yıldızlar kategorisinde, 
c)III. Kademe (Kıdemli Antrenör): Gençler ve büyükler kategorisinde, 
ç)IV. Kademe (BaĢantrenör): Büyükler ve milli takımlarda, 
d)V. Kademe (Teknik Direktör): Büyükler ve milli takımlarda.Üst kademedeki antrenör    lisansına sahip 
olanlar alt kademelerde de görev alabilirler. Ġlgili spor dalında üst kademe antrenör bulunmaması 
halinde bir alt kademedeki antrenör görevlendirilebilir. 
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Eğitim kademeleri 
Madde 9- Antrenör eğitim kursları bütün spor dalları için (V) kademede yapılır. 
a) I.Kademe (Yardımcı Antrenör): Bu kademe için düzenlenen eğitim programını kapsar. 
b) II. Kademe (Antrenör): I. kademe temel çalıĢtırıcı(monitör) lisansına sahip ve en az 1 yıl üst kademe 
antrenörün yanında çalıĢmıĢ olduğunu belgeleyen antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar. 
c) III. Kademe (Kıdemli Antrenör) : II. kademe antrenör lisansına sahip ve II. kademede en az 2 yıl 
çalıĢmıĢ olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde  sporla ilgili en az 2 seminer görmüĢ antrenörlerin 
katılabildiği eğitim programını kapsar. 
ç) IV. Kademe (BaĢ antrenör): III. kademe antrenör lisansına sahip ve III. kademede en az 3 yıl 
çalıĢmıĢ olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde  sporla ilgili en az 3 seminer görmüĢ antrenörlerin 
katılabildiği eğitim programını kapsar. 
d) V. Kademe (Teknik Direktör): IV. kademe antrenör lisansına sahip ve IV. kademede en az iki yıl 
çalıĢmıĢ olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az beĢ bilimsel spor aktivitesi 
görmüĢ antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar. 
 
 Antrenör eğitim programı 
 Madde 10-Kademeler itibariyle temel ve özel eğitim programlarında uygulanacak ders saatleri(EK-
1)’de gösterilmiĢtir.Gerekli hallerde Federasyon Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar çerçevesinde 
ders saatleri ve/veya değiĢik dersler ilave edilerek kurs süresi uzatılabilir, ders isimleri değiĢtirilebilir 
veya çıkarılabilir. 
 

Öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri 
Madde 11-Antrenör eğitim programında yer alan derslerde öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri 
aĢağıdaki Ģekilde olur; 

a)Temel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları yüksek öğrenim 
görmüĢ, tercihen antrenörlük formasyonuna ve konusunda akademik kariyere sahip bilimsel çalıĢma ve 
araĢtırması olanlar arasından tespit edilerek, gerektiğinde kurumlarından izin alınmak kaydı ile Eğitim  
Kurulunun teklifi ile Federasyon tarafından görevlendirilir. 

b)Özel eğitim programına ait derslerin öğreticileri  ilgili spor dalında; ihtisas sahibi öğretim elemanı 
unvanına sahip olanlar ile IV. Kademe (BaĢ antrenör) veya V.Kademe (Teknik Direktör) antrenör 
belgesine sahip olan kiĢiler arasından ilgili federasyonca seçilir. 

Ancak, ilgili spor dalında IV. Kademe (BaĢ antrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör)  antrenör belgesine 
sahip ve ihtisas sahibi öğretim elemanı bulunmaması halinde, konusunda federasyonca bilgisi ve 
tecrübesi onaylanan eğiticilere eğitim programında görev verilebilir. Ġlgili spor dalı Eğitim Kurulu  
tarafından özel eğitim programına ait dersler için belirlenen eğiticilerin görevlendirilmeleri Federasyon 
tarafından yapılır. 

 
Yabancı spor uzmanı ve antrenörlerden yararlanma 
Madde 12- Antrenör eğitim programlarında yabancı spor uzmanı, antrenör veya ilgili spor dalında 
öğretim elemanı görevlendirilebilir. 
 

GeliĢim semineri 
Madde 13- Federasyon Eğitim Kurulları her kademedeki antrenör eğitim kurslarına ilaveten, antrenör 
geliĢim seminerleri düzenler. Açılan geliĢim seminerlerine katılımları zorunlu tutulanlar, mazeretsiz bu 
seminere katılmadıkları takdirde, o sezon görev yapamazlar. 
 

Belge verilmesi 
Madde 14- Her kademede açılan antrenör eğitim kurslarını baĢarı ile bitirenlere Türkiye Görme  
Engelliler Spor Federasyon BaĢkanı, Genel Sekreter ve branĢ eğitim kurulu baĢkanı imzasını taĢıyan 
Antrenör Belgesi verilir. 
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Lisans verilmesi 
Madde 15- Antrenör eğitim kurslarında Antrenör Belgesini alanlara Federasyona baĢvurmaları halinde 
Federasyon tarafından lisans verilir. Antrenör lisans vize iĢlemleri ile ilgili esas ve usuller Federasyon 
tarafından belirlenir.  
 
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 iĢlemleri her yıl Federasyon tarafından belirlenir ve resmi internet 
sitesinden duyurulur. 
 
Antrenör belge ve lisansının geçersiz sayılması 
Madde 16- (1)Türkiye Görme  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 Ģartlardan 
herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu Ģartlardan herhangi birini 
taĢımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaĢılan antrenörlerin belge ve lisansları Federasyon 
Yönetim Kurulu tarafından geçersiz sayılır. 
(3) Federasyon lisans ve vize iĢlemleri 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 baĢvurması halinde, Federasyonun düzenleyeceği seminer sonrasında 
yeniden aktif olarak kabul ve vize edilir.  
(4) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milleti ile 
bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiĢtirme veya ortadan kaldırma 
amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığınca soruĢturma baĢlatılan 
veya sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen antrenörün antrenörlük belgesi ve lisansı geçici 
olarak Federasyon tarafından askıya alınır. Bu suçlardan dolayı mahkumiyetleri kesinleĢme 
durumunda ise, ceza süresince geçici olarak iptal edilir. Ömür boyu men cezası halinde süresiz olarak 
iptal edilir. 
 

Sınav  ve değerlendirme 
Madde  17- Her kademedeki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim programında yer alan bütün 
derslerden sınava tabi tutulurlar. Sınavlar aĢağıdaki Ģekilde yapılır; 
a)Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı, hem de sözlü 
yapılır. Derslerin sınavları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. 
b)Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. BaĢarılı 
olunabilmesi için özel ve temel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az 60 puan 
alınması zorunludur. 
c)Temel ve özel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla 5 dersten baĢarısız 
olanlar daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına devam etmeksizin baĢarısız olduğu derslerden 5 
yıl içerisinde aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahip olup, baĢarısız olanlar kursu 
tekrarlamak zorundadırlar. 
d)IV.Kademe (BaĢ Antrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör) kurslarına katılıp baĢarılı olan kursiyerler, 
ilgili spor branĢında hazırlayacakları en az 4 bin kelimeden  oluĢacak kurs bitirme projelerini  
programda görev alan öğretim elemanlarından oluĢturulan komisyonun uygun görmesi halinde 
belgelerini almaya hak kazanırlar. 
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Sınav sonuçlarına itiraz hakkı 
Madde 18- Antrenör kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına kursiyer, kurs 
bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir. Puan toplama hatalarına yapılacak itirazlar, 7 gün 
içerisinde (postada geçen süre hariç) Federasyona yapılır. Ġtirazlar, 30 gün içerisinde Federasyon 
tarafından sonuçlandırılır. 
 
Devam zorunluluğu 
Madde 19- Kursa en fazla bir tam gün veya iki yarım gün mazeretsiz katılmayan kursiyerlerin  kursla 
iliĢkileri kesilir. 
Kurs süresince 3 günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla iliĢikleri kesilir. 
 

Üniversitelerin beden eğitimi veya  spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından  mezun 
olanlar 
Madde 20- Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun 
olanlar kademeler itibariyle sadece bir branĢta 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 bir spor dalında seçmeli olarak eğitim alanlara, 
o dalda I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenörlük belgesi . 
b)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun 
olanlardan eğitim gördükleri spor dalındaki ihtisasları ile ilgili olarak durumlarını belgelemeleri Ģartıyla 
seçmeli (uzmanlık) spor dalında II. Kademe (Antrenör) antrenör belgesi. 
c)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının antrenör eğitimi 
bölümü mezunlarına III. Kademe (Kıdemli Antrenör) antrenör belgesi , III. Kademe (Kıdemli Antrenör) 
antrenör belgesini aldıktan sonra 3 yıl boyunca antrenörlük yaptığını ve ilgili spor dalında en az 2 
seminere katıldığını belgeleyenlere, baĢvurusu halinde doğrudan IV. Kademe (BaĢ antrenör) antrenör 
belgesi verilir. 

Yurt  dıĢındaki üniversitelerin beden eğitimi veya 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 ihtisaslarını belgeleyen 
kiĢilere; ilgili spor dalı Eğitim Kurulunun teklifi ile Federasyon Yönetim Kurulunun onayından sonra (a), 
(b) ve (c) bentlerinden durumuna uygun olan, yalnız goalball v e futsal spor dallarından birinden 
antrenör belgesi verilir. 

 
Temel eğitim derslerinden muafiyet 
Madde 21- I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kurslarında aĢağıda belirtilen durumlarda muafiyet 
hakkı verilir; 
a)Bu talimatın 20 nci maddesi kapsamına alınan spor dalı antrenörlüğü haricinde baĢka bir spor 
dalında antrenör kursuna baĢvuran üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek 
öğrenim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar. 
b) Görme engelliler Goalball ve futsal spor dallarının dıĢında baĢka bir spor branĢında antrenör 
kursuna giren ve baĢarılı olanlar; girdikleri kurs tarihinden itibaren üç yıl içersinde açılan aynı 
kademedeki görme engelliler Goalball ve futsal branĢlarında antrenör kurslarına baĢvurduklarında, 
temel eğitim programında yeralan derslerden muaf tutulurlar.  
 c)BaĢka bir spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin Görme engelliler, 
Goalball ve futsal  branĢlarında beĢ yıl içinde daha alt kategorideki antrenör kurslarına katılmaları 
halinde temel eğitim programlarındaki derslerden muaf tutulurlar. 
ç)I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kursuna baĢvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor 
eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dıĢındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer 
alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf 
tutulurlar. 
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Özel eğitim derslerinden muafiyet 
Madde 22-Ġlgili spor dalında federasyonlarca açılmıĢ hakemlik kurslarına katılmıĢ ve  hakemliğini 
belgeleyenler antrenör kurslarında branĢıyla ilgili oyun kuralları dersinden muaf tutulurlar. 
 
YurtdıĢından alınan antrenörlük  belgelerinin denkliği 
Madde 23-  Yurt dıĢındaki Ünüversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren dört yıllık Yüksek 
Öğretim kurumlarından mezun Türk VatandaĢları ile Türk VatandaĢlığı hakkını elde eden yabancıların 
öğrenim denkliği yüksek öğretim kurumu tarafından kabul edilen ve spor dalındaki itisaslarını 
belgeleyen kiĢilere; eğitim kurulu denklik komisyonu kararının Yönetim Kurulunca onayından sonra 
durumuna uygun antrenör belgesi verilir.  
Uluslararası antrenör semineri 
Madde 24- Ġlgili spor dalı Eğitim Kurulunun teklifi ile Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla uluslar arası 
antrenör seminerleri düzenlenebilir. 
 
Geçici Madde 1– Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve 
diğer birimlerince Goalball ve Futsal spor branĢlarında verilmiĢ 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 oluĢturulacak denklik komisyonu tarafından yapılır. 
Komisyon Kararı Federasyona sunulur. Federasyon Yönetim Kurulu tarafından, ilgililere, durumlarına 
uygun dengi Antrenör,  belge ve lisansı  verilir. Eğitim kurulu denklik kriterleri bu talimatın 
yayınlanmasını takip eden bir ay içersinde Görme Enelliler Federasyonunun resmi internet sitesinde 
yayınlanır.  
 
Geçici Madde 2- Spor Akademisinden mezun olanlara uzmanlık (ihtisas) dalında , eğitim enstitülerinin 
beden eğitimi bölümlerinden mezun olanlara ise ağırlıklı olarak okudukları Goalball ve/veya Futsal spor 
dallarından sadece bir spor dalında Görme Engelliler Spor Federasyonu  BaĢkanlığına baĢvurmaları 
halinde II. Kademe (Antrenör) antrenör belgesi verilir. 
 
Geçici Madde 3-Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor 
Eğitimi Dairesi tarafından Goalball ve Futsal Spor branĢlarında verilen; 
Temel çalıĢtırıcı (monitör) belgesine sahip olanlara, I. kademe (Yardımcı Antrenör) belgesi verilir. 
I. kademe antrenör belgesine sahip olanlara,  II. Kademe (Antrenör) antrenör belgesi verilir. 
II. kademe antrenör belgesine sahip olanlara, III. kademe (Kıdemli Antrenör) antrenör belgesi verilir. 

III.kademe antrenör belgesine sahip olanlara, ilgili Eğitim veya Teknik Kurulun teklifi ve 
Federasyon  BaĢkanlığınca oluĢturulacak denklik komisyonu kararının Yönetim Kulunun   onayından 

sonra IV. (BaĢ antrenör) veya V. kademe (Teknik Direktör) antrenör denkliği yapılır. ( III. Kademe 

antrenörlük belgesi sahiplerinin IV veya V. Kademe antrenörlüğüne geçiş talepleri, 
EK-3’deki denklik kriterleri çerçevesinde  değerlendirilir.)   
 
Geçici Madde 4 – Goalball ve futsal spor branĢlarında; 
a) Olimpiyatlarda birinci olan takımın sporcuları en az iki bilimsel spor aktivitesine katılmak Ģartı ile 

I,II,III ve IV. Kademe antrenör yetiĢtirme kursundan muaf tutularak V. Kademe Teknik direktör 
yetiĢtirme kursuna , 

b)Olimpiyatlarda ikinci ve üçüncü olan takım sporcuları ile büyükler dünya Ģampiyonasında ve/ veya 
Dünya Üniversiteler arası spor oyunlarında en az iki defa ilk üç dereceye giren sporcular en az bir 
bilimsel spor aktivitesine katılmak Ģartı ile Goalball ve futsal spor branĢlarında I,II,III. Kademe antrenör 
yetiĢtirme kurslarından muaf tutularak IV. Kademe baĢ antrenör baĢ antrenör kursuna,  
c)Büyükler dünya Ģampiyonası, büyükler dünya kupası, Akdeniz Oyunları, büyükler avrıpa 
Ģampiyonası ve Dünya Üniversiteler arası spor oyunlarında ilk üç dereceye giren takımların sporcuları 
birinci kademe antrenör yetiĢtirme kursundan muaf tutularak II. Kademe antrenör yetiĢtirme kursuna 
katılırlar. 
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      Ayrıca; Olimpiyat Ģampiyonalarında görev alan, takımı ilk üç dereceye giren antrenörler ile büyükler 
dünya Ģampiyonası ve/veya Dünya Üniversiteler arası spor oyunlarında en az iki defa takımı ilk üç 
dereceye giren antrenörler III ve IV. Kademe antrenör kuyrslarından muaf tutularak V. Kademe Teknik 
direktör yetiĢtirme kursuna katılırlar. Bu haktan yararlanan IV. Kademe baĢ antrenör belgesine sahip 
olan antrenörler, V. Kademe Teknik direktör yetiĢtirme kursunun özel eğitim derslerinden muaf 
tutulurlar. 
     Büyükler Dünya Ģampiyonası ve/ veya Dünya Üniversiteler arası spor oyonlarında takımı ilk üç 
dereceye giren antrenörler ile en az iki defa büyükler Dünya kupası, Avrupa Ģampiyonası, Akdeniz 
Oyunlarında görev alan antrenörklerin takımı ilk üç dereceye girmesi halinde III. Kademe antrenör 
kursundan muaf tutularak IV. Kademe baĢ antrenör kursuna katılırlar. 
    Yukarda belirtilen Ģartları taĢıyan antrenörler için bu yönetmenliğin 9. Maddesinde yer alan seminer 
ve çalıĢma süresi Ģartı aranmaz. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ÇeĢitli ve Son Hükümler 

 
Hüküm bulunmayan haller  
Madde 25- Bu yönergenin uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu yönergede hüküm bulunmayan 
hallerde; sorunların çözümü ilgili spor dalı Eğitim Kurulunun  teklifi ve Federasyon BaĢkanlığının onayı 
ile sağlanır. 
 
Yürürlük  
Madde 26 – Bu yönerge,Türkiye Görme  Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulunun onayından 
sonra, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Federasyonun resmi internet sitelerinde yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
 
Yürütme  
Madde 27- Bu yönerge hükümlerini Türkiye Görme  Engelliler Spor Federasyonu 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  
 

 
 
 
 
 



TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU MEVZUATI 
 

9 

                                                                   
                                                                        EK-2 

 

TÜRKĠYE GÖRME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU 
 

 

 
ANTRENÖR BĠLGĠ FORMU 
 

TGESF Antrenör No (Federasyonca yazılacaktır) 

Soyadı ve Adı   

Ġl / Ġlçe   

Ġl Kodu   

Kategori I. Kademe 
Antrenör 

II.Kademe 
Antrenör 

Kıdemli 
Antrenör 

BaĢ 
 Antrenör 

 
Teknik Direktör 

Lisans tescil/vize tarihi           

Mesleği   

Ev Adresi   

ĠĢ Adresi   

 
 
NUFUS 
KĠMLĠK 
BĠLGĠLERĠ 

Doğum Tarihi   

Doğum Yeri   

TC Kimlik No   

Ġl   

Ġlçe   

Mahalle   

Cilt No   

Aile Sıra No   

Sıra No   

 
 
 
 
 
ÖZEL 
BĠLGĠLER 

Ev Tel    

ĠĢ Tel   

Cep Tel   

E-posta   

Eğitimi   

Yabancı Dil 
(Düzeyi) 

  

Medeni 
Durumu 

  

Kan Grubu   

Unvanı   

    

    

Bilgisayar 
Bilgisi 
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EK-3 

 
Goalball Branşında  Talimatın Geçici 3. Maddesi Gereğince Yapılacak 

Denklik İşlemlerine İlişkin Kriterler 
 

1. Goalball III. kademe antrenörlük belgesine sahip olup  IV. kademe (Baş Antrenör) 

antrenörlük belgesi almak için başvuracak olan antrenörlerin sağlaması gereken 

kriterler şunlardır: 
 

1.1. Ön koşullar: 
a) ) Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Goalball Türkiye 

Şampiyonalarında, (Yıldızlar, gençler, Büyükler Kategorisi, Bayanlar veya erkeklerde) en az üç  
yıl   Kulüp takımlarında antrenörlük yapmış olmak.   

b) Goalball   Bayanlar veya erkekler kategorisindeki Türkiye Şampiyonalarında en az üç yıl, 

görev yaptığı kulüpte baş antrenörlük yapmış olmak.  
c) Son üç yılda, Goalball  ile ilgili en az üç bilimsel spor aktivitesine (kongre, seminer, kurs, 

sempozyum vb.) katılmış olmak. 
1.2. Diğer çalışmalar:  

a) Millî Takımlarda, Goalball branşında Dünya veya Avrupa şampiyonalarına katılmış olmak 

veya İBSA tarafından düzenlenen uluslar arası müsabakalarda  ilk üçe girmiş olmak, 
b)Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonalarında,  

(Goalball branşında, çalıştırdığı takımlarda, yıldızlar, gençler ve büyükler bayan veya 
erkeklerde) en az iki  kez ilk ikiye (Türkiye 1. veya 2. lik derecesi) girmiş olmak 

c)Çalıştırdığı kulüp takım oyuncusunun, bayanlar veya erkeklerde, katıldığı uluslar arası 

müsabakalarda, (İBSA tarafından Goalball branşında  düzenlenen şampiyona veya turnuvalar)   
ilk üç dereceye girmiş olmak, 

d) GSGM veya Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından açılmış antrenör 
yetiştirme kurslarında veya seminerlerinde eğitici olarak görev yapmış olmak (en az 5 etkinlik), 

e) Goalball branşı ile ilgili olarak yayımlanmış ulusal veya uluslararası eserinin olması (kitap, 
makale, bildiri vb.), 

f) İBSA’da Goalball  branşında en az  Level-I düzeyinde uluslar arası hakem olmak, 

g) Millî takımlarda Goalball branşında antrenörlük yapmış olmak (en az 2 yıl ) 
h)Yabancı dil bilmek ve yabancı dil bildiğine dair belgeye sahip olmak. 

 
Yukarıdaki kriterlerden 1.1’de yer alan kriterler ön koşul niteliğindedir. Adayların ayrıca, 

1.2’deki kriterlerden en az 3’ünü karşılamaları gerekir.  

 
 

2. Goalball III. kademe antrenörlük belgesine sahip olup V. kademe (Teknik Direktör) 
antrenörlük belgesi almak için başvuracak olan antrenörlerin sağlaması gereken 

kriterler şunlardır: 

 
2.1. Ön koşullar: 

a)Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Goalball Türkiye 
Şampiyonalarında, (Büyükler,  Bayanlar veya erkekler kategorisinde) en az 5 yıl Kulüp 

takımlarında antrenörlük yapmış olmak.  

b)Millî takımlarda, Goalball branşında, antrenörlük yapmış olmak (en az 5 maç),  
c)Son 5 yılda, Goalball branşı ile ilgili en az 5 bilimsel spor aktivitesine (ulusal veya uluslar 

arası kongre, seminer, kurs, sempozyum vb.) katılmış olmak. 
 

2.2. Diğer çalışmalar: 

a)Millî Takımlarda, ( Goalball  branşında, bayan veya erkeklerde) Paralimpik oyunları, Dünya 
Şampiyonası, Dünya Yaz Oyunları veya  Avrupa şampiyonalarına  katılmış olmak veya İBSA 

tarafından düzenlenen Dünya (gençler veya büyükler) veya Avrupa Şampiyonalarında (A,B,C 
grubu) Milli Takım Antrenörü olarak   ilk üçe girmiş olmak, 

b)Çalıştırdığı kulüp takım oyuncusunun  (Goalball branşında, bayan veya erkeklerde)  

pralimpik oyunları, dünya şampiyonası, dünya yaz oyunları şampiyonası, dünya gençler 
şampiyonası veya Avrupa şampiyonalarında (A,B,C grubu) ilk üç dereceye girmiş olmak, 
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c)Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Goalball Türkiye 
Şampiyonalarında, (gençler,  büyükler bayan veya erkeklerde) çalıştırdığı  takımların en az üç 

kez birincilik derecesi elde etmiş  olması, 
d)Yabancı dil bilmek (KPDS veya ÜDS’den 60 puan almak veya eşdeğeri bir uluslararası dil 

belgesine sahip olmak), 

e) GSGM veya Türkiye Görme Engelliler Spor  Federasyonu tarafından açılmış antrenör 
yetiştirme kurslarında veya seminerlerinde eğitici olarak görev yapmış olmak. (en az 10 

etkinlik) 
f) Goalball branşı ile  ilgili olarak yayınlanmış ulusal veya uluslararası eserinin olması (Kitap, 

makale, bildiri vb.), 
g) İBSA’da Goalball branşında en az Level-II düzeyinde uluslar arası hakem olmak 

h) Millî takımlarda Goalball branşında antrenörlük yapmış olmak (en az 5 yıl ) 

 
Yukarıdaki kriterlerden 2.1’de yer alan kriterler ön koşul niteliğindedir. Adayların ayrıca, 

2.2’deki kriterlerden en az 3’ünü karşılamaları gerekir.  
 

 

 

 

 
GÖME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU YÖNETĠM KURULU 

 
 

Mesut Dedeoğlu               Abdullah Çetin             Erol Erdim                   Salim Karadayı     
  BaĢkan                             BaĢkan Vekili         BaĢkan Yardımcısı         Yön. Kurulu Üyesi 
 
 
 
 
Yakup Yılmaz                    Mustafa Çetinkaya       Ömer Baran                   Bilal BaĢol 
Yön. Kurulu Üyesi            Yön. Kurulu Üyesi        Yön. Kurulu Üyesi      Yön. Kurulu Üyesi 
 
 
 
 
Sevda Salter                   Recep Yılmazer             Hüseyin EldeĢ              Mehmet Tunç 
Yön. Kurulu Üyesi         Yön. Kurulu Üyesi        Yön. Kurulu Üyesi        Yön. Kurulu Üyesi 
 
 
 
 
 
Mehmet ToğuĢ               Özcan Keskin                   Ali Kemal Mert 
Yön. Kurulu Üyesi         Yön. Kurulu Üyesi        Yön. Kurulu Üyesi 


