
TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLERSPOR FEDERASYONU
ANTRENÖR EGİTİMİ TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Ka psam, Daya nak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (i) Bu Tal imatın amacı , Türkiye G örme Engelliler Spor Federasyonubünyesindeki spor dallanna performans velveya rekreatif amaçlı katılan her yaştaki bireylerin

eğitiminde görev alacak antrenörlerin eğitimi ve görevalanları ile ilgili usul ve esaslan
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (i) Bu Talimat, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki

antrenör eği tim programları ile bu programların uygulanmasına ili şkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - Bu Talimat 14/1 2/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanarak yürürlüğe giren Antrenör Eğitimi Yönetmeliğine dayanı larak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4 - (i) Bu Talimatta geçen;
a) Antrenör: Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye G örme Engelliler SporFederasyonundan alınan antrenörlük belgesine sahip kişiyi,
b) Antrenörlük belgesi: Türkiye G örme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki spordallannda kademeler itibanyla verilen belgeyi,
c) Antrenör eğitim programı: Kademeler itibarıyla temel eğitim ve uygulama eği timinden

oluşan programı,

ç) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
d) Bakanlık : Gençlik ve Spor Bakanlığın ı ,
e) Eğitici : Antrenör eğitim programında görev yapmak üzere Bakanlık tarafındangörevlendirilen kişiyi ,

f) Eğitim Kurulu: Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Eğitim Kurulunu,
g) Eği tim Kurumu: Antrenör eğitim programında görev yapmak üzere Bakanlık tarafındanyetkilendirilen kurum veya kuruluşu,

ğ) Federasyon: Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığını,
h) Gelişim semineri: Antrenörlerin bilimsel ve teknik kapasitelerini artırmaya yönelik

eğitim faaliyetlerini,
ı) Sınav komisyonulkomisyonları: Sınav Kurulu tarafından antrenör eğitim programı

sınavlarına ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmekle görevlendirilen komisyonlkomisyonlan,
i) Sınav Kurulu: 14/1 2/2019 tarihli ve 30978 sayı lı Resmi Gazete'de yayımlananAntrenör

Eği timi Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesine göre kurulan, temel eğitim ve uygulama eğitimi
sınavını yürütmekle görevli kurulu,

j) Talimat: Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Antrenör Eğitimi Talimatını ,
k) Temel eği tim: Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında yapılan teorik

eğitimi,

i) Temel eğitim sınavı : Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında
yapılan temel eğitim sınavını,

m)Uygu~~m~ eğitimi : Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsam~~
uygulama e ğitimi, (f" "'"T~~n) Uygulama eğ.it.imi sınavı : Kademeler itibanyla antrenör eğitim progr, '~..I].~~fnd~yapılan uygulama eğıtım sınavını, ~ "t ;;' i(j...·...;·...ı -:< :~ ,

o) Yönetim Kurulu: Türkiye Görme Engelliler~erasYonu Yönet~~~;~~~~~~~.r~
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ö) Yönetmelik : 1411 2/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resm i Gazete'de yayımlanan Antrenör
Eği tim i Yönetmeliğini ,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Antrenör Eğitim Programıve Sınavlara İlişkin Esaslar

Antrenör eğitim programı

MADDE S - (i ) Antrenör eğitim programı , gençlik ve spor il müdürlükleri ile spor la ilgili
diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç l arı esas alınarak temel eğitim ve uygulama eğitimi olarak
düzenlenir.

(2) Temel eği tim, Bakanlık ya da Bakanlığın yetki l end i receği Eğitim Kurum u tarafından

beş kademe olarak düzenlenir.
(3) Uyg ulama eğitimi, antrenörlük kademe leri arasındaki geçiş süreleri ve başvurular da

dikkate alınarak her kademe için yılda en az bir kez düzenlenir.
Uygulama eğitimi , sınav duyu rusu ve başvurusu

MA DDE 6 - Uygulama eğitimine katı lacak aday sayıs ı , başvuru sayısı dikkate alınmak

suretiyle Federasyorıun teklifi Bakanlığın onayı ile belirlenir.
(2) Uygulama eğitim ve sınavına katılacak aday sayısı ilc şartları, başvuru yer i, süresi,

usulü ve diğer hususlar Bakanlık ve Federasyonun internet si tesinde duyurulur.
Uygulama eğitimine katılacak aday la rda aranılacak şartlar

MA DDE 7 - (I ) Uygulama eğitimine katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır :

a) Türkiye Cumhuriye ti vatandaşı olmak.
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına enge lolabilecek vücut veya akı l hastalığı ile malül

bulunmamak.
ç) Taksirli suçlar ile kısa sürel i hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hüküm ler hariç olmak üzere, kasten i şlenen bir
suçtan dolayı b ir yı l veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin
güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karş ı suçlar, zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi leli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edirnin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerin i aklama,
kaçakçı lık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal
ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya
bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarındanmahküm olmamak .

d) En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak.
e) 131712019 tarihli ve 30830 sayı lı Resmi Gazete'de yayımlanan Spor Disiplin

Yönetmeliği ile Federasyonun Disiplin Tal imatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir
defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

f) Bu talimatın i 7 nci madd e hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst
kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak .

(2) Birinci fıkranın (e) bendinde yer alan hüküm; dopi ngle mücadele kural ihlali sebebiyle
iki yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca bu Talimat
kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarınakatılamama şeklinde uygulanır.

(3) Uygulama eğitimine başvuran aday sayısının ilan edilen kon tenja ndan faz la olması

halinde yukarıda yer alan koşulların yanında sırasıyla:

a) Federasyon bünyesindeki spor dallarında başvuru yaptığı branşta mill i spor . ~

b) ~~~:.~yon bünyesindeki spor dallarında başvuru yaptığı branşta if "~~':_~~?~"\

c) Federasyon bünyesindeki spor dallarında b~branşta ulu sal t~~~sı~~ı} J )1
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müsabakalarda almış olduğu dereceleri belgelemek,
ç) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitim i veren yükseköğrenim kurumlarında görme

engelli spor dallarında başvuru yaptığı branşın dersini a lmış olmak,
d) Üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak,
eğitime alınmada tercih sebebidir.
Uygulama eğitimi

MADDE 8 - (i ) Uygulama eğitimi beş kademe olarak düzenlenir. Kademelere göreuygulama eğitimine ilişkin dersler, derslerin saatleri ve derslerin içerikleri ekte düzenlenmiştir.
(2) Uygulama eğitimine ilişkin başvuru, kayıt, ücret ve diğer hususlar; Federasyonunteklifi ve Bakanlık onayı ile belirlenerek Bakanlık ve Federasyonun internet sitesinden

duyurulur ve duyuruda belirtilen usule göre yürütülür.
Uygulama eğitimi eğiticilerinin niteliği
MADDE 9 - (i) Uygulama eğitiminde görevalan eğiticilerin aynı spor dalında en az birüst kademe antrenörlük belgesine sahip olması gerekir. Üst kademe antrenörlük belgesine sahip

eğitic i bulunmaması halinde aynı kademede belgeye sahip eğitici görevlendirilebilir.
(2) Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde antrenör uygulama eğitiminde spor

uzmanı, yabancı spor uzmanı veya yabancı antrenör görevlendirilebilir.
Devam zorunluluğu

MADDE 10 - (I) Uygulama eğitiminde devamsızlık süresi, her ne sebeple olursa olsuntoplam ders saatinin yüzde onunu geçemez
(2) Birinci fıkrada belirlenen sürenin üzerinde devamsızlık yapan antrenör adaylarınınuygulama eğitimiyle ili şikleri kesilir.
Uygulama eğitimi sınav kurulu ve komisyonları
MADDE 11 - (i) Sınav Kurulu, sınavlara il işkin hususların tespit edilmesi, sınavların

yapılması , yaptırı lmas ı , sonuçlarının değerlendiri lmesi, ilan edilmesi, itirazların
sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin komisyon/komisyonlar marifetiyleyürütülmesinden sorumludur.

(2) Sınav komisyonu!komisyonları ; Sınav Kurulu tarafından Federasyonun teklifiüzerine görevlendirilecek bir başkan, en az iki asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. SınavKurulu tarafından gerek görülmesi halinde ayrıca Bakanlık personeli arasından bir veya birdenfazla üye görevlendirilebilir.
(3) Sınav komisyonu!komisyonları başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin,üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlık ilişkisi içinde

bulunanların katıldıkları sınavlarda görevalamaz lar. Bu durumda olanların yerlerine sırasıylayedek üyeler katı lır.

(4) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri, Federasyon tarafından yürütülür.
Uygulama eğitimi ve sınavının değerlendirilmesi
MA DDE 12 - ( I) Temel eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar, Bakanlık bil i şim sistemi

aracı lığıyla uygulama eği t imine başvurabi li r.
(2) Uygulama eğitimi sınavına ilişkin hususlar aşağıda belirtilm i ştir:
a) Uygulama eğitiminin sonunda derslerin özelliklerine göre ayrı ayrı yapılacakuygulama sınavının yanı sı ra, yazı lı ve/veya sözlü sınav yapılabi lir.
b) Her ders için sınav sonuçları yüz tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir.

Sınavlarda uygulama eğitim derslerinden en az yetmiş ve üzeri puan alanlar o ders için başanlı
sayılır. Başarısız olan adaylar, o dersten tekrar uygulama eğiti mi almadan sınava giremez.

c) Kademeler itibarıyla uygulama eğitiminde yer alan derslerin sınavlarından başansızolanlar daha sonra açılacak aynı kademedeki uygulama eğitiminde, başarısız o ~~eğitimine ve sınavına, ilk uygulama eğitimi kayıt tarihinden itibaren dört yı l içe Jnaı: 1!Jf~!Iı'~
dört defa katılabil ir. Bu süre sonunda başarısız ola<=: j!eyguıama eğ i i t/ff!.r.-~~~~~\~
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derslerin tümünden başarısız olanlar ilgili kade medeki uygulama eğitim ini tekrarlamak
zorundad ı r.

ç) Uygulama eğitimin i tamamlayarak yapı lacak sınavda başarılı olanlar , mevzuatta
aranan diğer şartları taşımaları halinde ilgili kademede antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADD E 13 - (I ) Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş i ş günü

içerisinde, duyurud a belirtilen usulde itiraz edebilir. İti razlar, on beş iş günü içerisinde
incelenerek karara bağlanır.

Antrenör gelişim semineri
MADDE 14 - (1) Bakanlık veya Federasyon, her kademedeki antrenörlere yönelik ulusal

veya uluslararası antrenör gelişim semineri düzenleyebi lir.
(2) Ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen seminerler,

Yönetmeliğin l ô' rıcı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Antrenörlük Kademeleri, Kadernelerin Görev Tanımları, Geçiş İşlemleri,

Hak ve Muafiyetler, Belge Verilmesi ve İptali

Antrenörlük kademeleri ve görev tanımları

MADDE 15 - ( 1) Antrenörlük kademeleri ve görev tanımlannda Yönetmeliğin 18 inci
maddesi esas alınır.

Antrenör eğitim programıkademeleri arasında geçiş işlemleri

MADDE 16 - (1) Temel eğitim sınavına katılıp başarılı olan adaylar için temel eğitim

sınav sonuçlannın geçerli lik süresi dört yıldır. Adaylar, temel eğitim sınav sonuçları geçerlilik
süresi boyunca aynı kademedeki uygulama eğitimine ve daha alt kademedeki uygulama
eğitimine katılabi lir.

(2) Adayların herhangi bir kademedeki uygul ama eğitimine katılabilmeleri için ilgili
kademe veya daha üst kademedeki temel eğitimi tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı

o lmaları gerekir.
(3) Uygulama eğitimi;

a) Yardımcı antrenör (birinci kademe) uygulama eği timi; birinci kademe temel eğitimi

tamamlayarak yapılacak sınavda başanlı olup antrenörlüğe başlayacaklara,

b) Temel antrenör (ikinci kademe) uygulama eği timi; yardımcı antrenörlük belgesine
sahip, belge tarihi üzer inden en az bir yıl geçen antrenörlere,

c) Kıdemli antrenör (üçüncü kademe) uygulama eğitimi ; temel antrenörlük belgesine
sahip, belge tarihi üzerinden en az iki yı l geçen ve temel antrenörlük belgesine sahip olduktan
sonra en az iki gelişim seminerine kat ıldığını belgeleyen antrenörlere,

ç) Başantrenör (dördüncü kademe) uygulama eğitimi ; kıdemli antrenörlük belgesine
sahip, belge tarihi üzerinden en az iki yıl geçen ve kıdemli antrenörlük belgesine sahip olduktan
sonra en az iki gelişim seminerine katı ldığını belgeleyen antrenörlere,

d) Teknik direktör (beş i nci kademe) uygulama eğitim i ; başantrenörlük belgesine sahip,
belge tarihi üzerinden en az iki yı l geçen ve başantrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en
az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlere,

yönelik düze nlenen eğitimdir.

Üniversi teler in spor bilimleri alanı lisans eğitimi mezunları hak ve muafiyetleri
MADDE 17 - (1) Üniversiteler in spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fa " veya

yük:,eko~ul~a~~ı~ antrenörlük eğitimi bölümülprogrçrzunıarının hak .v ..~.·.~. u'lf~. ~1 '\
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a) Federasyorıa bağlı bir spor dalını ihti sas/uzmanl ık olarak aldığını belgeleyenler, temel
eğitim ve sınavından muaf olup, kıdemli antrenörlük uygulama eğitimi ve sınavına katılarak
başarılı o lmaları halinde kıdemli antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

b) İhtisas/uzmanlık spor dalı , Federasyona bağlı bir spor dalı olmayıp en az bir dönemFederasyona bağlı bir spor dalında eği tim aldığını belgeleyenler, Federasyo na bağlı bir spor
dalında yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır. Bu bent kapsamında daha önce farklıbir spor dalı nı tercih ederek Federasyona bağlı ilgili spor dalından yardımcı antrenörlük belgesi
aldığı tespit edilen kişinin Federasyona bağlı ilgili spor dalındaki yardımcı antrenörlük belgesi
iptal edilir.

c) Antrenörlük eğitimi bölümü/programı mezunu olanlar; mezuniyet tarihinden itibarendört yı l boyunca Federasyona bağlı spor dallarında, kıdemli antrenörlük vetemel antrenörl ük temel eğitimi ve sınavından muaftır.
(2) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya

yüksekokullarının antrenörlük eğit imi bölümü dışında kalan mezunlardan;
a) Federasyona bağlı bir spor dalında en az iki dönem eğitim ald ığını belgeleyenler, temel

eğitim ve sınavından muaf olup ilgili spor dalı nı tercih etmeleri ve uygulama eğitimi ve sınavına
katılarak başarılı olmaları halinde temel antrenörlük belgesi almaya hak kazanır. Bu bent
kapsamında daha önce farklı bir spor dalını tercih ederek Federasyona bağlı ilgili spor dalındantemel antrenörlük belgesi aldığı tespit edilen kişinin, Federasyona bağlı ilgili spor dalındakitemel antrenörlük belgesi iptal edilir.

b) En az bir dönem Federasyona bağlı bir spor dalında eğitim aldığını belgeleyenler ilgilispor dalında yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır. Bu bent kapsamında daha önce
farklı bir spor dalını tercih ederek Federasyona bağlı ilgili spor dalından yardımcı antrenörlükbelgesi aldığı tespit edilen kişinin, Federasyona bağlı ilgili spor dalındaki yardımcı antrenörlükbelgesi iptal edilir.

c) Antrenörlük eğitimi bölümü dışında kalan mezunlar, mezuniyet tarihinden itibaren dört
yı l boyunca Federasyona bağlı spor dallarında, temel antrenörlük temel eğitimi ve sınavından
muaftır.

(3) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya
yüksekokullarından lisans mezunu olanlar, Federasyona bağlı spor dallarında
yardımcı antrenörlük temel eğitim ve sınavından muaftır.

(4) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya
yüksekokullarından çift ana dal mezunu olanlar, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarıhükümlerine istinaden, her bir ana dal için ayrı ayrı olmak üzere Federasyona bağlı herhangibir spor dalında durumlarına uygun antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

(5) Yurt dışındaki üniversitelerin spor bilimleri alanında eği tim veren fakülte veyayüksekokul lisans mezunu olanlardan, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenim
denkli ğ ini ve Federasyona bağlı herhangi bir spor dalında ihtisaslarını belgeleyenler, temel
eğitim vc sınavından muaf olup, Bakanlık veya Federasyon tarafından açılan uygulama eğitimive sınavlarına katılarak başarılı o lmaları halinde, durumlarına uygun antrenörlük belgesialmaya hak kazanır.

Diğer spor dallarıoda antrenörlük belgesine sahip olanların hak ve muafiyetleri
MADDE 18 - (i ) Herhangi bir kademede antrenörlük belgesine sahip olanlar, federasyonbünyesinde bulunan spor dallarından yalnızca bir spor dalında, talepleri halinde sahip olduklarıantrenörlük belgesinin kademesindeki temel eğitimden muaf tutularak aynı spor dalındafederasyon tarafından açılan uygulama eğitimi ve sınavlarına katılarak başarılı olmalar iıl9,'t,
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Başarılı sporcu ve antrenörlerinin hak ve muafiyetleri
MADDE 19 - (i ) Başarı lı sporcu ve antrenörlerinin hak ve muafiyet işlemleri

Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.
Ortaöğretim mezunların ın hak ve muafiyetleri
MADDE 20 - (1) Ortaöğretim mezunlarının hak ve muafiyet işlemleri Yönetmeliği n 23

üncü maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleşti ri l ir.
Antrenörlük belgesi
MADD E 21 - ( I) Antrenörlük belgesi, Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen

esas lara ve bu Talimata uygun şeki lde Federasyona başvuru üzerine Bakanlık onayı ile verilir.
Ant renörlük belgesi denklik işlemleri
MADDE 22 - (i ) Antrenörlük belgesi denklik işlemlerinde Yönetmeliğin 25 inci

maddesi esas alınır.

Antrenörlük belgesinin iptali
MADDE 23 - (i ) Antrenörlük belgesinin iptali, Yönetmeliğin 26 ncı maddesindebelirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştiri l ir.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Talimatta yer almay an hükümler
MADDE 24- (i ) Bu Talimatta yer almayan hususlar hakkında Yönetmelik hükümleri

uygulanır.

Yür ürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 25 - (I) 9/02/2015 onay tarihli ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor HizmetleriGenel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan Türkiye Görme Engelliler Spor FederasyonuAntrenörlük Eğitim Talimatı yürürlükten kaldınlmıştır.
Öğretim üyeleri ile öğretmenlerin hak ve muafıyetleri
MADDE 26 - (i) Öğretim üyeleri ile öğretmenlerin hak ve muafiyet i şlemleri

Yönetmeliğin geçici 2 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.
Yürürlük
MADDE 27 - (i) Bu Talimat, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığı tarihte

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 - (i) Bu Talimat hÜkü~e Görme Engelliler Spor Federasyonu

Başkanı yürütür.

\

f
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EK:
TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EGİTİM TALİMATI UYGULAMA EGiTİM PROGRAMI

Dersin Adı

Özel A nt renman
Bilgisi

Spor Dalı Oyun
Kuralları

1 inci Kademe
Ders Içeriği ve Saat i

-Antrenmanın Genel Tanımı
-Antrenmanm Görme Engellilere
Yönelik Diğer Tanımları

-Antrenmarı Bilim inin ilgili Olduğu 
Alanlar
-Fizik sel Kondi syon
-Spor Tekn iği ve Koordinasyon
-Taktik Antrenınan

-Zihin sel Hazırlık

-Arıtrenmanm Genel Kurall arı

6 Saat
-Oyun Kurallarının Anlatılması
ve Detayları

2 Saat

2 nci Kademe
Ders Içeriği ve Saati

-Temel Motorik Öze llikleri
(Genel Kuvvet, Öze l Kuvvet, 
Relativ ve Sa lt Kuvvet)
-Kuvvet Antreomanının

Etkileri
-Kuvvet Antrenmanında

Dikkat Edilecek Noktalar

8 Sa a t

3 üncü Kademe
Ders içe riği ve Saa ti

·B i Futbol ve Goalbalı' de
KuvvetAntrenmanı Yöntemleri
-B i Futbo l ve Goalbalı ' de Güç
Çalışmaları

·B i Futbo l ve Goalba lı' de
Plyometrik Çalı şma Örnekleri
-B i Futbol ve Goalba lı 'de Kas
Dayanıkl r l ı ğ mm Gelişt irilmesi

12 Saat

4 üncü Kademe
Ders I çe riği ve Saati

-Sürat Ned ir?
-S ürat Bölümleri
-Sürat Çalışmaları Yaparke n
Dikkat Ed ilecek Nok talar
-Sürat Antrenman
Uygulamaları

-Çekm e Dirileri
-Çabuk Kuvv et Çalışnıa ları

-Hızlanma Sprintleri

16 Saat

5 inci Kademe
Ders Içeriği ve Saati

-Sürat Dayanıklı lık Ça lışma l arı

-Dayanıklı lık Antrenmanmm
Teori si ve Uygulamaları)

- İ stasyon Çalışmal arı

-Çeviklik
-Hareketl ilik Ç ah şmal annda

Temel İlkeler
- Ç ocu ğ un Gelişimine ve
Antrenman Dönemlerine Göre
Teknik Eğitimde Gö z Önüne
Alınacak Teme l Noktalar

16 Saat

~-~

Stre s ve
Beceril en in

Gör me Engelli
Sporcu la rın

Psikolojik
Gelişim

Özellikleri

-Spor Psikolojisi Nedir?
-Spor Psikoloji sinin Amacı
-Görme Engelli Bireylerin Psiko loj ik
Eğit im Süreçleri
(Özgüven Liderlik Beceriler i Kişisel
Ge l iş im Yeti şkinlerl e Ilişkil er
Arkadaş Edinme)
-Akademik Kazan çlar
Depresyon -Yaşam

Öğren i lmesi

-Zihinsel Faktörler
-Duy gusal Faktörler
-Kişisel Faktörler
-Psikolojik Antrenman
-Zihinsel Antrenman
-Psikolojik Beceriler

6 Saat 1\
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-Oyun Kuralları Çerçeves inde
Hakeınlerle Iletişim Mo la ve
Oyuncu Değiş iklikl eri

Görme Engelli
Sporcuların

Davranış

Ö zellikle r i

Görme Engelli
Sporculara

Beceri
Kazandırma

Eğ i t im i

Müsabaka
Yönetimi ve

Ilkel eri

-Görme Engellinin Tanım ı

-Görme Engelli Sporcunun Tanım ı

-Spor Önces i Başlangıcı Devamı ve
Gelişim i Sırasında Ortaya Çıkan
Davranı ş Biçimleri
-Hareket Kısıtlılığı ve Özgüven Nedir
-Korkunun Tanı ın ı ve Başa Çıkına
Yolları

-Başararnama Korkusu
-Sosyal Etki leş im

-Başarabilme

-Empati - Güdüleme -Ba ğımlılık

-Taklit Kıskanına Istek isteksizlik
-Odakl anm a ve Konsantrasyon
-Paylama Duygusu

6 Saat

-Engelli Grubuna Göre Uyg ulanacak
Öğret im Teknikleri
-Bağımsız Hareket Nedir, Geliştirınek
Için Neler Yapılmalıdır
-Becerinin Tanımı

-Sporda Beceri Öğren im in i Etkileyen
Faktörler
-Yetenek Tanımı

-Branşa Göre Becerili ve Yeten ekli
Olduğu Düşünülen Sporcularm
Seçimi
-Yetenek - Beceri Öze llikleri ve
Gel işimi

2 Saa t

-Uluslararası Oyun Kurall arı

-Yedek Kulübesinin Konumu
ve Davranışları
-Masa Hakemleri ve Diğer

Hakeml erle Diyalog

.~aat
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4 Sa at

-Antrenör idareci ve
Sporcuların Fa ir - Play
Çerçeves i içeri sinde
DjI.J!f.aııl.il~p
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-Antrenör Idareci ve Sporcuların
Fair - Play Çerçevesi İçerisinde
Davranı şları

-MUsabakalarda It irazlar
-Mücbir Sebe plerden Kaynaklı

Olums uzluklard a Yap ılması

Gereken ler
4 Saat



Spo r Dalı

Göz lem ve
Değerlend i rme

-Ma ç Gözlem Çeşitleri

-Maç Ana lizi
Değerlend ir i lmesi

4 Saat

-Tekn ik Araç larla Yapılan
ve i Gözlemler

-Aks iyon (Grafik Yoluy la
Yap ı lan Gözlemler)
-Yapılan Analiz Sonuçları n ın

Değerlendirilmes i

4 Saat

Antrenman

Spor Dalı

Tek nik Ta kt ik

-Antrenör Ned ir?
-Antrenör Se rumluklan Nedir
-Antrenör Tipleri
-Teknik Nedir
-Takt ik Nedi r
-Spo r Dalına Ait Teknik ler in Ge nel
Olarak Anlatılmaları

-Tekn iksel ve Taktikse l Gelişimin
MOsabaka Esnasında Faydaları

-Saha İçi Uygu lama lar

32 Saat

-Spor Dalına Ait Bireysel
Teknikler in Teker Teker
Ayrıntılı Olarak Gö sterilmesi
ve Uygulanması

-Spor Dalına Ait Taktikler
Neler Olabilir Nas ı l

Gelişti rilebili r Anlatılması ve
Uygulanması

-An tren ör MOsabakaya Nası l

Hazırlanır

-Sistemlerle Ilgili Genel
Bilgiler
-Saha İç i Uygulama lar

40 Saat

-Bireysel Teknikler Nası l

Olmalıd ır, Nası l Gel işt iri l ir

-Bireysel Teknik Ge l i ş im in
Takım Oyununa Etkisi
-Sistemler Ne lerdir, Kendi
Takımına Uygun Sistem in
Seçilmesi için Neler
Yapılmalıdır

-Bireysel Taktik Geliş im i Nası l

O lmalıd ır?

-Bireysel Taktik Gelişiminin
Takımsal Taktik Düzen
Üze rindeki Etkisi
-Saha Içi
Uygulamaları

40 Saat
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-Bağırnsız Hareket Nedir
-Antrenmanın I çeriği
-Antrenman Metodları

-Antrenmanın

Yönlendirilmesindeki
Aşamalar

Üst Düzey
An trenman

Plan lanması ve
Programlan mas ı

/'
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-Görme Engelli Spor
Branş larına Göre Antrenman
Metodları

-Antrenmanla Gelişim i
-Arnaçl anan Özellik ler
-Müsabaka Sırasında Takım

Yönetimi
-Bireysel Sporcu Yönet imi
-Sporculara Güven ve Oyuncu
Değişikliği

8 Sa a t



Veri lerin
ve

Özel Koııd isyon

An trenmam ve
Metodları

Üst Düzey
Teknik

Antrenman

Üst Düzey
Taktik

Antrenrnan

TOPLAM
DERS SAATİ

54 Saat

~,

(\ 56 Saa t

~ 10 i 10

60 Saat

-Korıd i syon Ned ir?
-Enerj i Sisteml eri
-Çalı şınadan Veri m A lınması

için Uyulması Gereken
Kura llar
-K uvvet Tanımı
-K uvvet i Etkileyen Faktörler

4 Saat

-Teknik Antrenman Nedir
-Tekni ğin E ğ i tim Saflıaları

Nelerdir?
·Çok Yönl ü Teknik E~i ti nı

-Genel Tekn ik E~it imi

-Bireysel Uygulamalı

Ça lı şınalar

16 Saat

-Maç Öncesi Taktiks el
Antrenmanlar
-Maç Esnas mda Taktiksel
Varyasyonlar
-Maç Esnasındaki O lumlu ve
Olums uz Duruın larda Sistem
De ğ iş ikl iğ i

-Saha ı çi Uygulamalar

16 S• • t
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-Kuvvetin Sınıflandırılmas ı

-Sporda Kas Liflerinin Önemi
ve Kas Çalışması
-Kuvvet Antrenmanı Metodları

-Kuvvet Antrenmanları Metodik
Sın ı fl andırılması

4 Saat

-Tekni ğ in Öğ ret im Saflıal arı

-Sporda Teknik Ö ğretim i lkeler i
-Teknik Antrenmanda Motorik
Ö ğ renmen in Temel Prensipl eri
-Tekni ğin Ö ğreniminde Temel
tıkeler

-Bireysel Uygu lamalı

Çalışınalar

4 Saat

-Teknik Direk tör
-Teknik Direktör Görevleri ve
Antren örden Ayıran Özellikleri
Ne lerdir
- Maç Önce si, Esnasında ve
Sonrasında Yap ı lacak Taktiksel
Varyasyonların Çalışılması ve
Uygul anması

- İ stat i stik

Değerlendi rilmesi

Uygulanınası

16 S•• t

52 Saat


