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TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 

 ANTRENÖR TALİMATI 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

  

 

Amaç  

Madde 1–(1) Bu Talimatın amacı, sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak antrenörlerin 

eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

 

 Kapsam 
Madde 2–(1) Bu Talimat, cimnastik spor dalının tüm branşlarında antrenör eğitim 

programları ile bu programların uygulama usul ve esaslarını kapsar. 

 

   Dayanak  

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

Müdürlüğünün Teşkilat 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 8/2/2007 tarihli ve 26428 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

 

   Tanımlar  

Madde 4- Bu Talimatta geçen; 

a) Genel Müdürlük   : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,     

b) Federasyon    : Türkiye Cimnastik Federasyonunu, 

c) Federasyon Başkanı : Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanını, 

d) Yönetim Kurulu   : Federasyon Yönetim Kurulunu 

            e) Antrenör    : Cimnastik spor dalının tüm branşlarında eğitim gördüğü 

kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Federasyondan belge alan, 

sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştiren, 

yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisine sahip 

olan kişiyi,                                             

f) Eğitim Programı : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu 

programdaki dersleri,  

ifade eder.  

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

  

Kurs düzenleme  

Madde 5–(1) Antrenör eğitim kursları, resmi ve özel, kurum ve kuruluşlarının antrenör 

gereksinimleri esas alınarak, Federasyon tarafından düzenlenir.  

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

payı alınır. 
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Antrenör eğitim kursuna katılacaklarda aranılacak koşullar  

Madde 6–(1) Antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranır: 

 a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile malul olmamak, 

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda 

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı 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, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve 

haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme 

suçlarından hükümlü bulunmamak, 

d) 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 ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç 

yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak. 

(2) Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki koşulların yanında; cimnastik branşında 

ulusal sporcu olmak, lisanslı sporcu olmak, almış olduğu dereceler, üniversitelerin beden eğitimi ve 

spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarında cimnastik dersi almış olmak (seçeceği dalla ilgili 

cimnastik dersi: Örneğin artistik cimnastik, ritmik cimnastik, Aerobik-Step v.b. dersler) , üniversite 

ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve bunun gibi özellikler ilgili 

kurullar tarafından tercih sebebi olacaktır. 

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

saptanır.  (Ek-1) 

 

 Antrenör sınıflandırılması 

 Madde 7–(1)  Antrenörler  beş kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır; 

a) Yardımcı Antrenör (I. Kademe). 

b) Antrenör (II. Kademe). 

c) Kıdemli Antrenör (III. Kademe). 

d) Baş Antrenör (IV. Kademe). 

e) Teknik Direktör (V. Kademe). 

 

          Görev alanları  

Madde 8–(1) Her kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar aşağıdaki alanlarda görev 

yaparlar: 

a) Yardımcı Antrenör: Üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni başlayanlarda, 

b) Antrenör : Minikler ve yıldızlar kategorisinde, 

c) Kıdemli Antrenör: Gençler ve büyükler kategorisinde, 

d) Baş Antrenör: Büyükler ve ulusal takımlarda, 

e) Teknik Direktör: Büyükler ve ulusal takımlarda. 

(2) Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar alt kademelerde de görev alabilirler. 

Gerektiğinde alt kademedeki antrenör üst kademedeki antrenör gibi  görevlendirilebilir. 

 

   Eğitim kademeleri ve kademeler arası geçiş ve terfi 

Madde 9-(1) Antrenör eğitim kursları bütün cimnastik branşları için (V) kademede yapılır.  

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

b) II. Kademe (Antrenör): I. kademe temel çalıştırıcı(monitör) lisansına sahip ve en az 1 yıl 

üst kademe antrenörün yanında çalışmış ve bu süre içerisinde branşla ilgili en az 2 seminer 

görmüş olduğunu belgeleyen antrenörlerin eğitim programını kapsar. 
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c) III. Kademe (Kıdemli Antrenör) : II. kademe antrenör lisansına sahip ve II. kademede en 

az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde branşla ilgili en az 3 seminer 

görmüş antrenörlerin eğitim programını kapsar. 

d) IV. Kademe (Başantrenör): III. kademe antrenör lisansına sahip ve III. kademede en az 3 

yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde branşla ilgili en az 5 seminer görmüş 

ve yıldız veya genç milli takıma en az 1 sporcu kazandırmış antrenörlerin eğitim programını 

kapsar. 

e) V. Kademe (Teknik Direktör): IV. kademe antrenör lisansına sahip ve IV. kademede en 

az iki yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde branşla ilgili en az beş bilimsel 

spor aktivitesi (Yurt içi, yurt dışı, ulusal veya uluslar arası kongre, sempozyum, seminer 

veya kurslar) görmüş ve büyük milli takıma en az 1 sporcu kazandırmış antrenörlerin eğitim 

programını kapsar. Bu kademe için antrenörün, federasyonun eğitim kurulu, branş eğitim 

kurulu ve branş teknik komitesinin onayından geçecek bir araştırma projesi hazırlaması 

gerekmektedir. 

(2) Antrenörlük kademeleri arasındaki geçiş ve terfi işlemleri prosedür ile düzenlenir. 

*(3) Kademeler arası geçiş ve terfi işlemlerinde Federasyon tarafından açılan Gelişim 

Seminerleri dikkate alınır. 

*01/11/2007 – 23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile eklenmiştir. 

 

Antrenör eğitim programı  

Madde 10–(1) Federasyon, kademeler itibariyle genel ve özel alan eğitim programlarında 

uygulanacak ders saatlerinin süresini uzatmaya (EK-2), bu programdaki derslere yeni dersler ilave 

ederek ders isimlerini değiştirmeye veya çıkarmaya yetkilidir.                                 

 

Öğretim  görevlileri  
Madde 11–(1) Eğitim programında yer alan derslerde öğretim görevlilerinin 

görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde olur; 

a) Genel alan programında yer alan derslerde görevlendirilecek öğretim görevlileri, yüksek 

öğrenim görmüş, teknik konularda ise tercihen antrenörlük formasyonuna ve konusunda akademik 

kariyere sahip, bilimsel çalışma ve araştırması olanlar arasından Federasyon tarafından 

görevlendirilir. 

b) Özel alan programına ait derslerin öğretim görevlileri, uzman öğretim elemanı unvanına 

sahip olanlar ile baş antrenör veya teknik direktör belgesine sahip olan kişiler arasından 

Federasyonun ilgili kurullarınca seçilir. 

(2) Baş antrenör ve teknik direktör belgesine sahip ve uzman öğretim görevlisi bulunmaması 

halinde, konusunda Federasyonun ilgili kurullarınca uygun görülen eğitimcilere görev verilebilir. 

 

Yabancı spor uzmanı ve antrenörlerden yararlanma  

Madde 12–(1)  Antrenör eğitim programlarında yabancı spor uzmanı ve antrenör olanlar da 

öğretim görevlisi olarak görevlendirilebilir. 

 

Gelişim semineri  

Madde 13–(1)  Federasyon, her kademedeki antrenör eğitim kurslarına ek olarak antrenör 

gelişim seminerleri de düzenler. 

    

Belge verilmesi  

Madde 14–(1) Her kademede açılan antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere, 

Federasyon Başkanı’nın imzasını taşıyan, ilgili kademe antrenör belgesi  verilir. 
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Lisans verilmesi 
Madde 15–(1) Antrenör belgesini almış olanlara antrenörlük yaptıklarını belgelemek 

kaydıyla, Federasyon tarafından antrenör lisansı verilir. Lisanslar her yıl Federasyon tarafından vize 

edilir. Vize işlemlerinde yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda vize ücreti alınır, bilgi formu ile, 

(EK-3) antrenör bilgileri güncelleştirilir. 

       

Antrenör belge ve lisansının geçersiz sayılması 
  Madde 16–(1)  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği 

ve Federasyonun Disiplin Talimatına göre, son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya üç 

yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları, Yönetim Kurulu tarafından 

süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu Talimatın 6. maddesinde belirtilen, antrenör kurslarına 

katılacaklarda aranan koşullardan herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra kaybeden veya 

bu koşullardan herhangi birini taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin 

belge ve lisansları, Yönetim Kurulu tarafından geçersiz sayılır. 

(2)Faal antrenörler lisanslarını her yıl vize ettirmek zorundadırlar. Antrenörlük yapmaya ara 

vermiş olanlar geçmişe yönelik lisans vize ücretlerini son yılın vize ücreti üzerinden yatırarak tekrar 

antrenörlük vizesi alabilirler ve antrenörlüğe başlayabilirler. 

(3) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve  

milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi  birini değiştirme veya 

ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca 

soruşturma başlatılan veya sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen antrenörlerin, antrenörlük 

belgeleri ve lisansları geçici olarak Yönetim Kurulunca askıya alınır. Bu suçlarından dolayı 

mahkumiyetleri durumunda ise süresiz olarak iptal edilir. 

    

 Sınav  ve değerlendirme 
 Madde 17- 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 dersin öğretim 

elemanının uygun göreceği şekilde yapılır. Derslerin sınavları ilgili dersin öğretim elemanı 

tarafından değerlendirilir. 

b) Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı 

olunabilmesi için genel ve özel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az 65 puan 

alınması zorunludur. 

c) Genel ve özel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla 5 dersten başarısız 

olanlar daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına devam etmeksizin, başarısız olduğu derslerden 

3 kez  sınava girebilirler. Aynı dersten 3 kez sınavlara katılıp, başarısız olanlar ilgili kademe 

kursunu tekrarlamak zorundadırlar. 

 

 Sınav sonuçlarına itiraz hakkı 
 Madde 18–(1) Antrenör eğitim kurslarının yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavlarının 

değerlendirme sonuçlarına, kursiyerler, kurs bitim tarihinden itibaren on beş gün içinde federasyona 

yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar on beş gün içinde  Federasyon tarafından sonuçlandırılır. 

     

 Devam zorunluluğu 
 Madde 19–(1) Kursa mazeretsiz en fazla bir tam gün veya iki yarım gün katılmayan 

kursiyerlerin,  kursla ilişikleri kesilir. Kurs süresince iki günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır 

ve kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.   
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Üniversitelerle ilgili 

Madde 20– 

a)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup 

cimnastik dallarından herhangi birinde uzmanlık eğitimi almayan ancak herhangi bir tanesini 

seçmeli ders olarak alanlara, o dalda I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenörlük belgesi verilir. 

 

b)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının antrenörlük 

eğitimi bölümünde okuyarak cimnastik uzmanlık eğitimi alıp mezun olanlara; ilgili dersi veren 

öğretim elemanının ilgili branştaki antrenörlük belgesinin en az III. Kademe olması ve bunun 

müracaat dilekçesine eklenmesi şartı aranarak III. Kademe (Kıdemli Antrenör) antrenör belgesi 

verilir. 

İlgili öğretim elemanının III. Kademe belgesi olmaması durumunda başvuru yapan kişi 

ancak o dersi aldığı öğretim elemanının sahip olduğu kademe antrenörlük belgesine sahip 

olur. 

 III. Kademe (Kıdemli Antrenör) antrenör belgesini aldıktan sonra 2 yıl boyunca antrenörlük 

yaptığını ve ilgili cimnastik branşında en az 3 seminere katıldığını belgeleyenlere, başvurusu 

halinde doğrudan IV. Kademe (Baş Antrenör) antrenör belgesi verilir.             

V. Kademe (Teknik Direktör): IV. kademe antrenör lisansına sahip ve IV. kademede en az 

iki yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde branşla ilgili en az beş bilimsel 

spor aktivitesi (Yurt içi, yurt dışı, ulusal veya uluslar arası kongre, sempozyum, seminer 

veya kurslar) görmüş antrenörlerin eğitim programını kapsar. Bu kademe için antrenörün, 

federasyonun eğitim kurulu, branş eğitim kurulu ve branş teknik komitesinin onayından 

geçecek bir araştırma projesi hazırlaması gerekmektedir. 

Yurt dışındaki üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren dört yıllık yüksek 

öğrenim kurumlarından mezun Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığı hakkını elde eden 

yabancıların denkliği yüksek öğretim Kurumu tarafından kabul edilen ve ilgili cimnastik 

branşında ihtisaslarını belgeleyen kişilere; Federasyon Başkanlığınca oluşturulacak Denklik 

Komisyonu Kararının Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasından sonra (a) ve (b)  

bentlerinden durumuna uygun olan yalnız bir cimnastik branşında antrenör belgesi verilir. 

 

Genel alan derslerinden muafiyet 
Madde 21–(1) Yardımcı Antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda adaylar,  

a)Başka bir spor dalında antrenörlük belgesi olanlar ile üniversitelerin beden eğitimi veya 

spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar , 

b)Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının 

dışındaki üniversite mezunları, genel alan programında yer alan derslerden başarılı olduklarını 

belgeleyenler, ilgili derslerden sorumlu tutulmazlar. 

    

Özel alan derslerinden muafiyet 
  Madde 22–(1) Cimnastik spor dalında Federasyon tarafından açılmış hakemlik kurslarına 

katılmış ve  hakemliğini belgeleyenler antrenör kurslarında yarışma kuralları dersinden sorumlu 

tutulmazlar.  

 

Yurt dışından alınan antrenörlük  belgelerinin denkliği 
   Madde 23–(1) Yurt dışından alınan belgelerin, bu Talimatta belirtilen kademelere göre 

denkliği, bu Talimatın 10 uncu maddesindeki eğitim programı esas alınarak, yurt dışında katıldığı 

kursları başarı ile tamamladıklarını ve o süre içinde ilgili ülkede bulunduklarını belgelemeleri 

halinde, Federasyon Yönetim Kurulunun görüşü ile birlikte durumuna uygun antrenör belgesi 

verilir. 
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Uluslararası antrenör semineri 
Madde 24–(1) Federasyonun koordinasyonu ve işbirliği ile uluslararası antrenör seminerleri 

düzenlenebilir. 

    

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

  

 Hüküm bulunmayan haller 
 Madde 25–(1) Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlarda ve bu Talimatta 

hüküm bulunmayan hallerde, sorunların çözümü Yönetim Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda 

sağlanır. 

 

Geçici Madde 1–(1) Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce, Genel Müdürlüğün diğer 

birimlerince verilmiş olan antrenör belge ve lisansları geçerli olup, belge sahiplerinin hakları saklı 

kalır. Bu belge ve lisansların, bu yönetmeliğe göre sınıflandırılması, denklik koşulları prosedürü 

uyarınca, Federasyon tarafından oluşturulacak denklik komisyonu kararının, Yönetim Kurulu 

onayından sonra, ilgililere, durumlarına uygun, antrenör belge ve lisansı verilir.  

   

Geçici Madde 2–(1) Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce, Genel Müdürlükçe 

verilen temel çalıştırıcı belgesine (monitör) sahip olanlara, yardımcı antrenör belgesi verilir. 

   

Yürürlük 
  Madde 26–(1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

    

Yürütme  

Madde 27–(1)  Bu Talimat hükümlerini Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı yürütür. 
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EK -1 

        Antrenör yetiştirme kurslarına katılacaklardan istenen belgeler 

a. Dilekçe (açık adresli)  

b. Diploma sureti (noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum 

onaylı )  

c. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)  

d. Kursa katılacak adaylar Yönetim Kurulunun belirlediği katkı bedelini il temsilciliklerine 

makbuz karşılığı öderler. 

 

        Antrenör yetiştirme kurslarına başarılı olanlardan  istenen belgeler 

a. 4 Adet vesikalık fotoğraf (sakalsız ve kravatlı)  

b. Sağlık raporu (sağlık kurumlarından aslı)  

c. Savcılık iyi hal kağıdı (aslı)  

d. Nüfus cüzdanı sureti (TC. Vat. No ve resimli)  

 

Kademe atlama ve denklik için kullanılabilecek belgeler 

a. En son sahip olunan Antrenörlük belgesi. 

b. Ulusal sporcu olanlar ulusal sporcu belgesi getireceklerdir.(varsa)  

c. Cimnastik sporu yaptığını belgelemek. (varsa-lisans)  

d. Cimnastik ile ilgili sahip olunan tüm diploma ve belgeler. 

e. Yayın listesi. (varsa) 

f. Çalıştırdığı ve/veya yetiştirdiği sporculara ait belgeler. 

g. Öğretim elemanı olarak katılmış olduğu kurslar ve seminerler. 

h. Hakemlik belgesi. 

i. Mesleki durumunu gösteren belgeler ve mesleki diğer çalışmalar.  

j. Diğer. 
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ANTRENÖR EĞİTİM PROGRAMI 

DERSİN ADI 
I. 

KADEME 
II. 

KADEME 
III. 

KADEME 
IV. 

KADEME 
V. 

KADEME 

A.TEMEL EĞİTİM PROGRAMI SAAT SAAT SAAT SAAT SAAT 

SPOR ANATOMİSİ 4 6 6 - - 

SPOR FİZYOLOJİSİ 4 8 6 20 (Z) - 

GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ 10 14 16 20 (Z) - 

SPOR VE BESLENME 4 4 4 - - 

SPOR SOSYOLOJİSİ - 4 4 - - 

SPOR PSİKOLOJİSİ 4 6 8 10 (Z) 10 (Z) 

SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2 2 5 (Z) 5 (Z) 5 (Z) 

SPORCU SAĞLIĞI  4 4 2 - - 

BİOMEKANİK - - 4 10 (S) 10 (S) 

SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 4 4 - - - 

SPORDA GENEL TEKNİK TAKTİK ÖĞRETİM İLKELERİ - - 4 10 (S) - 

BECERİ ÖĞRENİMİ 4 4 4 2(Z) - 

PSİKOMOTOR GELİŞİM 6 8 - - - 

SPORDA PSİKOLOJİK YARDIM BECERİLERİ - - - - 10 (S) 

SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 2 - - - 

SPORUN SOSYAL PSİKOLOJİSİ - - - 10 (S) - 

SPORDA ZİHİNSEL ANTRENMAN TEKNİKLERİ - - - - 10 (S) 

YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ 2 - - 10 (S) 10 (S) 

MÜSABAKA ANALİZLERİ VE İSTATİSTİK - - - 10 (S) - 

MOTİVASYON TEKNİKLERİ VE HEDEF BELİRLEME - - - 10 (S) - 

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

SPOR PAZARLAMASI  - - - - 10 (S) 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ - - - 10 (S) - 

B.ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI 
       

ÜST DÜZEY ANTRENMAN PLANLANMASI VE 
PROGRAMLANMASI 

 - - - 20 (Z) - 

ÖZEL KONDİSYON ANTRENMANI VE METODLARI - - - - 10 (S) 

MÜSABAKA YÖNETİMİ VE İLKELERİ - - - - 10 (S) 

ANTRENÖRLÜK UYGULAMASINDA YENİ ARAYIŞ VE 
GELİŞMELER 

- - -  - 10 (Z) 

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

SPOR DALI GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME - 4 - - - 

SPOR DALI OYUN KURALLARI  2 - - - - 

SPOR DALI TEKNİK TAKTİK 32 50 50 - - 

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

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

ÜST DÜZEY TEKNİK TAKTİK - - - 60 (Z) - 

KURS BİTİRME PROJESİ - - -          P  
 

 
NOT: 24/02/2007 tarihinde web sayfalarında yayınlanan antrenör talimatında değişiklik yapılmıştır. 

2007/18 Nolu Yönetim Kurulu Kararı ile, “Eğitimde verilmesi gerekli ders adları ve saatleri GSGM 

Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının ve dolayısıyla Başbakanlığın onaylı talimatı doğrultusunda olup 

değiştirilemiyeceğinden ötürü, 01/07/2007 tarihinde yayınlanan talimata yukarıdaki listede 

yayımlanan ders adları ve saatleri gerektiği takdirde daha önce yayımlanan ders adları ve saatlerine 

ilaveten yapılmasına” karar verilmiştir. 
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EK-3 

ANTRENÖR BİLGİ FORMU 

 

KİŞİSEL BİLGİLER 

 

Adınız Soyadınız :  Cinsiyeti :  Kız  Erkek 

Doğum Tarihiniz :  Doğum Yeriniz :  

Medeni Haliniz: :  Kan Grubunuz :  

Eğitim Durumunuz : 
 İlkokul Mezunu  

 Ortaokul Mezunu 

 Lise Mezunu  

 Üniversite Mezunu 

 Yüksek Lisanas 

 Doktora 

  

 Mezun Olduğunuz Üniversite / Bölümü / Mezuniyet Yılı 

 

                                   /                                           /  

 

Çocuğunuz var mı? :  Evet  Hayır Kaç tane : 

Çocuklarınızı cinsiyet ve doğum tarihlerini yazarak sıralayabilir misiniz? 

   

Eşiniz çalışyor mu? :  Evet  Hayır Mesleği : 

Eşinizin Eğitim Durumu : 
 İlkokul Mezunu  

 Ortaokul Mezunu 

 Lise Mezunu  

 Üniversite Mezunu 

 Yüksek Lisanas 

 Doktora 

  

 Mezun Olduğunuz Üniversite / Bölümü / Mezuniyet Yılı 

 

                                   /                                           /  

 

Kendi ortalama aylık geliriniz ne kadar :  

Eşinizin ortalama aylık geliri ne kadar :  

Kendinize ait eviniz var mı?  :  Evet  Hayır 

Kendinize ait arabanız var mı? :  Evet  Hayır 

 

CİMNASTİK İLE İLGİLİ BİLGİLER 

 
Herhangi bir sosyal güvenceniz varmı? Varsa açıklayınız. 

 

 

Spor geçmişiniz hakkında kısaca bilgi verirmisiniz (Branşınız, dereceleriniz ve millilik durumunuz): 

 

 

 

 

Antrenörlük Belgesine Sahibi Olduğunuz Cimnastik Branşları – Antrenörlük Belgenizin Kademesini yazar mısnız: 

 Artistik Cimnastik Bayan - _____ 

 Artistik Cimnastik Erkek - _____ 

 Ritmik Cimnastik - _____ 

 Sportif Aerobik - _____ 

 Diğer (Açıklayiniz) - _____ 

 Hiçbiri  

Cimnastik Antrenörlük Belgesini Aldığınız Kurum :  

Cimnastik Antrenörlük Belgesini Aldığınız Tarih :  
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Cimnastik Antrenörlüğe Başlama Tarihiniz :  

Cimnastiğin hangi branşı ile antrenörlüğüne başladınız :  

Şu anda hangi branşta antrenörlük yapıyorsunuz? :  

Şu anda çalıştırdığınız sporcuların cinsiyeti :  Kız  Erkek 

Anternörlük dışında her hangi bir iş ile uğraşıyor musunuz? :  Evet (Açıklayınız)  Hayır 

 

Anternörlük yapmadan once her hangi bir işle uğraşıyor muydunuz? :  Evet (Açıklayınız)  Hayır 

 

Cimnastik antrenörlüğü dışında başka bir spor branşında antrenörlük belgeniz var mı? 

 Evet (Açıklayınız)  Hayır 

 

Herhangi bir Cimnastik branşında hakemlik bröveniz var mı? :  Evet   Hayır 

Hakemlik Brövesi Sahibi Olduğunuz Cimnastik Branşları – Hakemlik Seviyeniz (Aday (A)-Bölge (B)-Milli(M)-

Uluslararası(U)): 

 Artistik Cimnastik Bayan - _____ 

 Artistik Cimnastik Erkek - _____ 

 Ritmik Cimnastik - _____ 

 Sportif Aerobik - _____ 

 Diğer (Açıklayiniz) - _____ 

 Hiçbiri  

Cimnastik hakemliği dışında başka bir spor branşında hakemlik bröveniz var mı? 

 Evet (Açıklayınız)  Hayır 

 

Bildiğiniz Yabancı Diller ve Düzeyleri (Çok iyi / İyi / Orta / Çok az): 

 İngilizce / ______ 

 Fransızca / ______ 

 Almanca / ______ 

 Arapça / ______ 

 Bulgarca / ______ 

 Rusça / ______ 

                    / ______ 

                    / ______ 

                    / ______ 

Kadro Durumunuz: 

 Genel Müdürlük Kadrosu 

 Kulüp Antrenörü 

 Diğer(Açıklayınız) 

 Fahri 

Şu anda aldığınız maaş sizin için yeterli mi? 

 Memnunum  Memnun değilim  Kararsızım  Diğer(Açıklayınız) 

Paralı grup çalıştırıyormusunuz? 

 Evet  Hayır  Diğer (Açıklayınız) 

Antrenörlük ile ilgili yurtiçinde ve yurt dışında katılmış olduğunuz kurs ve seminerleri tarih sırası ile sıralayınız: 

o   

o    

o  

o   

o    

o  

Çalıştırdığınız gruplar:  Bayan sporcu  Erkek Sporcu 
 Hoby  

Grubu 

Emekli olduğunuz zaman Cimnastik ailesinde hangi görevde olmak istiyorsunuz? 

 Antrenör olarak 

 Hakem olarak 

 Komitelerde görev alarak 

  Hiçbiri 

  Diğer(Açıklayınız) 
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ADRES BİLGİLERİ 

 
Ev Adresiniz 

 

 

: 

 

 

 

Ev Telefonunuz :  

Cep Telefonunuz :  

İş Adresiniz 

 

 

: 

 

 

 

İş Telefonunuz :  

E-posta adresiniz :  

 

SPORCU VE ANTRENMANLARINIZ İLE İLGİLİ BİLGİLER  
 

Şu anda çalıştırmakta olduğunuz yarışmacı sporcularınız ve yarışmacı (temrin) 

yetiştirmek amaçlı çalıştırdığınız sporcularınızı büyükten küçüğe doğru sıralayınız: 

 

 Adı ve Soyadı Cinsiyeti 
Doğum Tarihi 

(Ay/Gün/Yıl) 

Spora 

Başlama 

Tarihi 

Yarıştığı 

Kategori 

Haftada kaç gün, günde 

kaç saat çalışıyorlar. 

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

5.  
 

    

6.  
 

    

7.  
 

    

8.  
 

    

9.  
 

    

10.  
 

    

11.  
 

    

12.  
 

    

13.  
 

    

14.  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTRENÖR TALİMATI 12 

 Antrenör olarak görev yaptığınız uluslararası yarışmalar. 

 

 Yarışmanın Adı Tarihi Yeri Bayan 

Sporcular ile 

Erkek 

Sporcular 

ile 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       
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 Bügüne kadar yetiştirmiş olduğunuz sporcularınızdan Türkiye’de derece alanları ve Milli 

Takım düzeyinde ülkemizi temsil edenleri yazar mısınız? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Önümüzdeki dört yıllık dönem için planlarınız, hedefleriniz ve önerilerinizi yazarmısınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


