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TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU 
ANTRENÖR TALİMATI 

 
 
Birinci Bölüm 
Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç 
 
Madde 1- Bu Talimatın amacı; yelken, windsurf ve kitesurf sporcularını yetiştirecek monitör / 
antrenörlerin eğitim, sınıflandırma ve lisans işlemleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 
 
Kapsam 
 
Madde 2- Bu Talimat; yelken, windsurf ve kitesurf Spor dalındaki monitör / antrenör eğitim 
programları, bu programların uygulamalarını ve antrenörlerin kademelerinde terfi, usul ve esaslar ile 
lisans  işlemlerini kapsar. 
 
Dayanak 
 
Madde 3- Bu Talimat , 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun ek 9 ncu maddesi,14.07.2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 
20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yelken 
Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
 
Madde 4- Bu Talimatta geçen; 
 
Federasyon : Türkiye Yelken Federasyonunu 
Yönetim Kurulu : Federasyon Yönetim Kurulunu 
Eğitim Kurulu : Federasyon Eğitim Kurulunu 
Monitör : Katıldığı Monitör kursunda başarılı olarak belge alan,yelken sporuna yeni başlayan,her 
yaştaki kişilere,bir Antrenör tarafından hazırlanmış çalışma programının uygulanmasında yardımcı 
olan,sporcuların gelişmelerine katkıda bulunan ve programı aldığı Antrenöre rapor veren kişiyi, 
Antrenör : Yelken spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak 
bulunduğu kademe için Federasyondan Belge/Lisans alan, sporcuları  ulusal ve uluslararası kural ve 
tekniklere uygun olarak yetiştiren, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip 
etmek görev ve yetkisini haiz olan kişiyi,  
Monitör/Antrenör Belgesi:Monitör ve her kademedeki Antrenör yetiştirme kursları ve geliştirme 
seminerleri sonunda hak kazanılan Belgeyi, 
Lisans :Aynı değerleri paylaşan ve yelkene yönelik ortak hedeflerde birleşen çok sayıdaki insan 
topluluğunun aidiyet işaretidir.                                                                                               
Antrenör Lisansı :Antrenör Belgesine sahip,faal olarak görev yaptığını belgeleyen Antrenörlere verilen 
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onaylı belgeyi, 
  Eğitim Programı : Monitör ve her kademedeki antrenör yetiştirme kursları,seminerleri ve klinikleri ile bu     
programdaki dersleri,  
  ifade eder 
 
 
 
İkinci Bölüm 
EğitimFaaliyetleri 
 
 
Madde 5.1 – Monitör ve Antrenör eğitimleri, Antrenör Yetiştirme  kursları ve diğer eğitim faaliyetleri 
(Seminer,Panel,Konferans,Klinik), Federasyon Başkanlığınca yelken, windsurf ve kitesurf sporu ile 
ilgilenen kamu ve özel kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak düzenlenir. 
Bu konuda Uluslararası Yelken Federasyonu veya diğer Ulusal Federasyonlarla işbirliği yapılarak 
Uluslararası Antrenör eğitimleri düzenlenebilir. 
 
Madde 5.2- Monitör ve Antrenör kurs,seminer ve kliniklerine katılanlardan,Yönetim Kurulunun 
belirleyeceği Katılım Payı alınır. 
 
 
 
Yelken Monitör ve Antrenörü olma şartları 
 
 
Madde 6.1- Monitör olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır: 
a)18 yaşını doldurmuş bulunmak, 
b) Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak, 

   c)Yüzme bilmek,   
d) Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl,yarışmalardan 
men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, 
e)Taksirli suç dışında,zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye 
kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık,devlet 
sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl  ve daha fazla ağır hapis veya 
hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak,                        
f)Eğitim Kurulunca açılacak Monitör Yetiştirme Kursuna katılmak ve yapılacak sınav sonucunda 
başarılı olmak. 
 
 
Madde 6.2- Antrenör olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır: 
a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
b)Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak, 
c)Yüzme bilmek, 
d)Yelken ve / veya  windsurf ve / veya kitesurf, (kitesurf branşında seviye ölçme ve değerlendirme 
testi yapılacaktır) sporu yapmış olmak 
e)Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl,yarışmalardan 
men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, 
f)Taksirli suç dışında,,zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye 
kullanma,dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık,devlet 
sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,5 yıl ve daha fazla  ağır hapis veya 
hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak, 
g)Eğitim Kurulunca açılacak Antrenör Yetiştirme Kursuna katılmak ve yapılacak sınav sonucunda 
başarılı olmak. 
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Monitör/Antrenör Kademeleri 
 
Madde 7- Monitör/Antrenörler kademeleri                                                                                         
a) Monitör ( 0 Kademe) 
b) Yardımcı Antrenör ( I nci Kademe)                                                                                      c) 
c) Antrenör (II nci Kademe) 
d) Kıdemli Antrenör (III ncü Kademe) 
e) Baş Antrenör (IV ncü Kademe) 
f) Teknik Direktör (V nci Kademe) 
 
 
Madde 8-Monitör/Antrenör ünvanlarının kazanılması için usuller 
a)Monitör: 
Monitör olma şartlarını taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle Federasyon Eğitim Kurulu tarafından 
düzenlenen eğitime katılmak için başvururlar. 
1)Başvuru ve Aday Bilgi Formu (Ek-1) 
2)Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet renkli fotoğraf 
3)Muhtardan tasdikli Nüfus Kayıt Örneği 
4)Noter tasdikli Öğrenim Belgesi 
5)Noter tasdikli Amatör Denizci Belgesi fotokopisi 
6)Sabıkasızlık kaydı 
Kurs sonucu yapılan sınavları başaranlar,Yelken Federasyonu Başkanlığınca verilecek Monitör Belgesi 
almaya hak kazanırlar. 
 
 b)Yardımcı Antrenör: 
Yardımcı Antrenör olma şartlarını taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle Federasyon Eğitim Kurulu 
tarafından düzenlenen eğitime katılmak için başvururlar. 
1)Başvuru ve Aday Bilgi Formu (Ek-1) 
2)Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet renkli fotoğraf 
3)Muhtardan tasdikli Nüfus Kayıt Örneği 
4)Noter tasdikli Öğrenim Belgesi 
5)Noter tasdikli Amatör Denizci Belgesi fotokopisi 
6)Sabıkasızlık kaydı 
 
Kurs sonucu yapılan sınavları başaranlar,I nci Kademe Antrenör Belgesi almaya hak 
kazanırlar.Antrenör Belgesi almış olanlara  6 ay süre ile ,en az  II nci Kademe Antrenör yanında görev 
yaptıklarını belgelemeleri halinde (Inci kademe) Antrenör Lisansı verilir. 
 
c)Antrenör: 
Yardımcı Antrenör Lisansına sahip,I nci Kademede en az iki yıl görev yaptığını 
belgeleyen,Antrenörler,Federasyon Eğitim Kurulunca düzenlenecek II nci Kademe Antrenör terfi 
seminerine katılma hakkını elde ederler. 
Seminer sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar,II nci Kademe Antrenör Lisansı almaya hak 
kazanırlar.  
 
d)Kıdemli Antrenör: 
Antrenör Lisansına  sahip,II nci Kademede en az üç yıl görev yaptığını  belgeleyen,İngilizce  bilen 
Antrenörler,Federasyon Eğitim Kurulunca düzenlenecek III ncü Kademe Antrenör terfi seminerine 
katılma hakkını elde ederler. 
Seminer sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar,III nci Kademe Kıdemli Antrenör Lisansı almaya hak 
kazanırlar.(Sınav, İngilizce yeterlilik sınavını da içerir).  
 
e)Baş Antrenör: 
Kıdemli Antrenör Lisansına sahip,III ncü Kademede en az üç yıl görev yaptığını belgeleyen,İngilizce 
bilen Antrenörler, Federasyon Eğitim Kurulunca düzenlenecek IV ncü Kademe Antrenör terfi 
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seminerine katılma hakkını elde ederler. 
Seminer sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar,IV ncü Kademe Baş Antrenör Lisansı almaya hak 
kazanırlar.  
 
f)Teknik Direktör: 
Baş Antrenör Lisansına sahip,IV ncü Kademede en az üç yıl görev yaptığını belgeleyen, İngilizce bilen, 
Spor Eğitim Fakültelerinden veya yurt dışındaki muadil okullardan mezun, Spor Yönetiminde veya 
Yelken  dalında Master derecesi almış olan Antrenörler, Federasyon Eğitim  Kurulunca  düzenlenecek 
V ncü Kademe Antrenör terfi seminerine katılma hakkını elde ederler. 
Seminer sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar,V nci Kademe Teknik Direktör Lisansı almaya hak 
kazanırlar.  

 
Monitör/Antrenör Eğitim Programları 
 
Madde 9- Monitör eğitim programı EK-2  ‘de, Antrenör Eğitim Programları Ek-3 ‘te, Windsurf 
Antrenör Eğitim Programı Ek-4 ve Kitesurf Antrenör Eğitim Programı Ek-5 ‘te gösterilmiştir. 
Eğitim Kurulu,gerekli hallerde, program ve içerik değişikliği yapabilir.  
 
 
Gelişim Seminerleri 
 
Madde 10- Madde 8 de belirtilen kurs ve seminerlere ek olarak gelişim maksatlı eğitimler 
düzenlenebilir.  
 
Antrenör Lisanslarının vize usulü 
 
Madde 11-Antrenör Lisansları  her yıl Ocak ayı içinde, Federasyon tarafından belirlenmiş vize 
bedelini ödemek kaydıyla vize edilir. Vize şartları aşağıdaki gibidir: 
a) Son bir yıl içinde veya halen çalıştığını belgelemek ve /veya 
b) Son bir yıl içinde açılmış olan her hangi bir Antrenör eğitimine katılmış olmak, 
c) Federasyonca belirlenen vize ücretini yatırdığını gösteren makbuz/dekontu ibraz etmek. 
 
Lisanslarını üstüste dört yıl  vize ettirmeyen Antrenörlerin Lisansları, Eğitim Kurulunun önerisi ve 
Yönetim Kurulunun kararıyla süresiz olarak askıya alınır. Bu durumdaki Antrenörlerin Lisanslarının 
yeniden geçerli sayılabilmesi için, sahip olduğu Antrenör kademesinin terfi  seminerine katılarak 
başarılı olması gerekmektedir.  
 
Antrenör Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması 
 
Madde 12- Federasyon Disiplin Talimatı ve Sporla  ile ilgili yayınlanan  Ceza Yönetmeliklerine 
göre,üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan veya 
sporcularına doping yaptırdıkları kesinleşen antrenörlerin Belgeleri ve Lisansları Federasyonun kararı 
ile geçersiz sayılır. Bu Talimatın 6 ncı maddesinde belirtilen Antrenör kurslarına katılacaklarda aranan 
şartlardan herhangi birini Antrenör Belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi 
birini taşımadığı Antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan kişilerin belge ve lisansları Federasyon 
Yönetim Kurulu Kararı ile geçersiz sayılır.  
 
Sınav ve Değerlendirme 
 
Madde 13- Her kademedeki eğitimler sonunda katılımcılar eğitim programında yer alan bütün 
derslerden sınava tabi tutulurlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır: 
a)Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü/uygulamalı yapılır. Sınavlar, ilgili dersin öğretim 
elemanı tarafından değerlendirilir. 
b)Sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olunabilmesi için en az 70 puan alınması 
zorunludur. 
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c)Sınavlar sonucunda en fazla 5 dersten başarısız olanlar; takip eden  2 yıl içerisinde aynı derslerden 
2 şer defa  sınavlara katılma hakkına sahiptirler. Bu kişilerin kurslara devam mecburiyeti yoktur. 
Başarısız olunması halinde kursun tekrarı  gerekmektedir. 
 
 
Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı 
 
Madde 14- Antrenör eğitimleri sınavlarının değerlendirme sonuçlarına sınav sonuçlarının yayınlandığı 
tarihten itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar 30 gün içerisinde Eğitim Kurulunca 
sonuçlandırılır.  
 
 
Devam Zorunluluğu 
 
Madde 15- Kurs/Seminere en fazla bir gün mazeretsiz katılmayanların ilişiği kesilir. 
 
 
Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren Yüksek Öğretim 
Kurumlarından mezun olanlar 
 
Madde 16- Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren Yüksek Öğretim Kurumlarından 
mezun olanlar kademeler itibariyle sadece bir branşta olmak kaydıyla talep ettikleri antrenör belgesini 
alabilmek için; 
a)Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren Yüksek Öğretim Kurumlarından mezun olup 
herhangi bir spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak Yelken dalında seçmeli olarak eğitim alanlara,   
Yardımcı Antrenör ( Inci kademe) antrenörlük belgesi verilir.Bu kişiler,en az IInci kademe antrenör 
yanında altı ay süre ile görev yaptıklarını belgelemeleri halinde,kendilerine Antrenör Lisansı verilir.   
b)Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren Yüksek Öğretim kurumlarından mezun 
olanlardan,Yelken dalında ihtisas yapmış (seçmeli uzmanlık alanı) olanlara Antrenör (IInci kademe) 
Belgesi verilir.Bu kişilerin en az altı ay çalışmalarını belgelemeleri halinde kendilerine IInci kademe 
Antrenör Lisansı verilir. 
c)Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren Yüksek Öğretim Kurumlarının “Antrenörlük 
Eğitimi” Yelken dalından mezun olanlara Kıdemli Antrenör (III. Kademe) Belgesi verilir.Ancak söz 
konusu kişilerin yapılacak İngilizce yeterlilik sınavından geçerli not almaları zorunludur. 
Bu kişilerin en az altı ay çalışmalarını belgelemeleri halinde kendilerine III ncü kademe Kıdemli 
Antrenör Lisansı verilir.                                                                                                        
d)Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren Yüksek Öğretim Kurumlarından mezun olan 
ve Yüksek Lisans derecesi elde etmiş olanlara, yapılacak İngilizce yeterlilik sınavından geçerli not 
almaları halinde Baş Antrenör (IVüncü kademe) Belgesi verilir.Bu kişilerin en az altı ay çalışmalarını 
belgelemeleri halinde kendilerine IVüncü kademe Baş Antrenör Lisansı verilir. 
  
Yurt dışındaki Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren dört yıllık Yüksek Öğretim 
Kurumlarından mezun Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığı hakkını elde eden yabancıların durumu 
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen denklik belgesine dayalı olarak değerlendirilir ve 
durumuna uygun Antrenörlük Belgesi düzenlenir. 
  
 
Temel Eğitim Derslerinden Muafiyet 
 
Madde 17-Yardımcı Antrenör (Inci kademe) kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı 
verilir; 
a) Antrenör kursuna başvuran Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren Yüksek Öğretim 
Kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.  
b)Diğer spor branşlarında antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, katıldıkları kurs tarihinden 
itibaren dört yıl içerisinde açılan aynı kademedeki Yelken Antrenör kurslarına başvurduklarında, temel 
eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar. 
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c) Yardımcı Antrenör (Inci kademe) kursuna başvuran Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 
veren Yüksek Öğretim Kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan 
dersleri okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde bu derslerden 
muaf tutulurlar. 
 
 
 
Özel Eğitim Derslerinden Muafiyet 
 
Madde 18- Yelken hakemi olduğunu belgeleyenler antrenör kurslarında Yarış Kuralları ve Yarış 
Yönetimi derslerinden muaf tutulurlar.  
 
 
Yurt Dışından Alınan Antrenörlük Belgelerinin Denkliği 
 
Madde 19-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu olup, ülkemizde antrenörlük görevi 
yapmak isteyen kişilerin başvurmaları halinde yurt dışından alınan konusu ile ilgili tüm eğitim 
belgelerinin, çalışma referanslarının bu Talimatta belirtilen kademelere göre denkliği; Eğitim Kurulu 
teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile durumuna uygun antrenör Lisansına bağlanır. 
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 
 
Hüküm Bulunmayan Haller 
 
Madde 20-Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu Talimatta ilgili hüküm bulunmayan 
hallerde; sorunların çözümü Eğitim Kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı  ile sağlanır. 
 
Madde 21-Olimpiyat Oyunlarında ve olimpik sınıflarda Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında görev 
almış ve çalıştırdıkları sporcular iki kez ilk üç dereceye girmiş Baş Antrenörler, başvurmaları halinde V 
nci Kademe Teknik Direktör yetiştirme kursundan muaf olarak Teknik Direktör Lisansı almaya hak 
kazanırlar. 
 
Geçici Madde 1-Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış Antrenör Belge ve Lisansları 
geçerli olup, ilgili belge sahibinin hakları saklıdır.  
 
Geçici Madde 2-Bu Talimatın yürürlüğe girmesini takibeden 6 ay içinde,daha önce alınmış Antrenör 
Belge ve Lisansları sahipleri; 

a) İlgili Bilgi Formu doldurup(Ek-6) 
b) 3 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotograf  
c) Antrenörlük kimlikleri 
d) Çalıştığı kulüp yönetiminden aldığı belge 

ile birlikte Federasyona başvurarak,yeni Antrenör Belge ve Lisanslarını almakla yükümlüdürler. Bu 
hükme uymayanlar hakkında, pasif Antrenör statüsü uygulanır. 
 
Yürürlük ve Yürütme 
 
MADDE 22 – Bu Talimat Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak GSGM ve Federasyon web 
sayfasında ilanı ile yürürlüğe girer. 
 
Madde 23-Bu Talimatı Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu yürütür.  
 

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU 
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EKLER 
EK - 1                             Monitör / Antrenör Aday Bilgi Formu 
EK – 2                             Monitör Eğitim Programı 
EK – 3                             Antrenör Eğitim programı 
EK - 4                             Windsurf Antrenör Eğitim Programı 
EK - 5                             Kite surf Antrenör Eğitim Programı 
EK - 6                             Antrenör Bilgi Formu 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
  

 


