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       TTTYYYFFF   AAANNNTTTRRREEENNNÖÖÖRRRLLLÜÜÜKKK   EEEĞĞĞĠĠĠTTTĠĠĠMMM   TTTAAALLLĠĠĠMMMAAATTTIII   
 

 

                   1. BÖLÜM  -  GENEL HÜKÜMLER  
 
Amaç  
 
Madde 1- Bu Talimatın amacı; yüzme Atlama, Senkronize Yüzme ve Açık Su 
dallarında; Sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak antrenörlerinin eğitimleri, 
sınıflandırılmaları, lisans ve vize işlemleri ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. 
 
Kapsam 
 
Madde 2- Bu Talimat, Yüzme Atlama, Senkronize Yüzme ve Açık Su ile ilişkili 
antrenörlerin eğitimi, sınıflandırılmaları, lisans ve vize işlemleri ile ilgili kişi ve kuruluşların 
uyması gereken hususları kapsar.  
 
Dayanak  
 
Madde 3- Bu Talimat, 30/05/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak 
hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar  
 
Madde 4- Bu Talimatta geçen: 

a) Genel Müdürlük:  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,  
b) Daire BaĢkanlığı: Spor Eğitimi Daire Başkanlığını, 
c) Ġl Müdürlüğü:  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 
d) Federasyon:  Türkiye Yüzme Federasyonunu, 
e) BaĢkan:  Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanını, 
f) Yönetim Kurulu:  Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulunu, 
g) Disiplin Kurulu: Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulunu, 
h) Eğitim Üst Kurulu: Yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulan, her türlü 

eğitim faaliyetini denetleyen, Eğitim Üst Kurulunu, 
i) Eğitim Kurulu: Başkanın yönetim kurulu onayına sunduğu, Federasyonu’nun 

ilgili spor dalların antrenörlerinin eğitiminden sorumlu kurulunu, 
j) Ġlgili Spor Dalı: yüzme atlama, senkronize yüzme ve açık su dallarını, 
k) Teknik Kurul: İlgili Spor Dallarının teknik kurulunu, 
l) Spor Kulübü:  İlgili spor dallarında faaliyet gösteren, Genel Müdürlükçe 

tescilli ilgili spor dalında antrenör istihdam eden ve Türkiye Yüzme 
Federasyonu’na akredite gençlik ve/veya spor kuruluşunu, 
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m)  Antrenör: İlgili spor dalında eğitim gördüğü programları başarı ile tamamlayarak 
bulunduğu kategori için federasyondan belge alan;  Federasyon tarafından periyodik 
vize işlemi yapılan ve takımlarını bulunduğu ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun 
olarak yetiştiren, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışma, gelişmelerini takip etme görev ve 
yetkilerine sahip olan kişiyi, 

n)  Sporcu: İlgili spor dalında yıllık vizesi yapılmış, Genel Müdürlük veya Türkiye 
Yüzme Federasyonu tarafından verilmiş lisansa sahip kişiyi, 

o) Temel Eğitim Programı: Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları için 
antrenman bilimlerindeki ortak dersleri, 

p) Özel Eğitim Programı: Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları için ilgili 
spor dallarına özgü dersleri,   

                                           
                        ifade eder. 
 

 

                   2. BÖLÜM – ESAS HÜKÜMLER 
 
Kurs Düzenleme 

 
Madde 5- Antrenör eğitim kursları; Federasyon ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların 
ihtiyaçları esas alınarak Federasyon tarafından düzenlenir. Federasyon gerekli 
hallerde Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde kurs düzenleyebilir. Kurs ve gelişim 
seminerleri açma ve izin yetkisi Federasyona aittir. Federasyonun kurs ve gelişim 
semineri açma iznini kuruluşlara verebilir. Kurs ve Seminer vb. gelişim programları 
yapmasına izin verilen kuruluşların uyması gereken ölçütleri, çalışma usul ve esasları 
Federasyon ile kuruluş arasında bu talimata uygun yapılan sözleşmede belirtilir.   
 
 
Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak ġartlar  
 
Madde 6 – Kademeler itibariyle Antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki 
şartlar aranır; 

a) En az Lise ve dengi okuldan mezun olmak,(bütün kademeler için geçerli olup, Milli 

sporcularda tahsil şartı aranmaz) 
b) 18 yaşını doldurmuş olmak,  
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül 

olmamak. 
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis; 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış 

olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi 
yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı 
hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını 
açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak, 

e)  Sporla ilgili her türlü disiplin ve ceza düzenlemeleri ve Federasyon Disiplin 
Talimatı kapsamında son üç yıl içinde bir defada 6 ay ve daha fazla ve/veya 
toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak,  

f) Kurslara başvurunun fazla olması halinde ilgili spor dalında milli olmak, 
üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile 
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diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini 
belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı ilgili spor dallarında sporcu olmak katılım için 
tercih sebebidir.  
 
 
Kurs ücretleri ve istenen belgelerle ile ilgili ayrıntılar kurs duyurusunda ayrıca 
belirtilir. 

 
Antrenör Sınıflandırılması 
 
Madde 7- Antrenörler (5) kategoride olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır; 
a) Birinci Kademe (Yardımcı Antrenör) 
b) İkinci Kademe (Antrenör) 
c) Üçüncü Kademe (Kıdemli Antrenör) 
d) Dördüncü Kademe (Baş Antrenör) 
e) Beşinci Kademe (Teknik Direktör) 
 
Görev Alanları  

 
Madde 8 – İlgili spor dalında antrenör lisansına sahip olanların görev alanları 
şunlardır; 
a) Birinci Kademe (Yardımcı Antrenör): Üst düzey antrenörün yanında ve/veya spora 
yeni başlayanlarda,  
b) İkinci Kademe (Antrenör): Minikler ve yıldızlar kategorisinde , 
c) Üçüncü Kademe (Kıdemli Antrenör): Gençler ve büyükler ve diğer kategorilerde, 
d) Dördüncü Kademe (Başantrenör): Tüm Kategorilerde,  
e) Beşinci Kademe (Teknik Direktör): Tüm Kategorilerde, 
 
Üst kademedeki antrenör belgesine sahip olanlar alt kademelerde görev alabilirler. 
İlgili spor dalında üst kademe antrenör bulunmaması halinde bir alt kademedeki 
antrenör görevlendirilir. 
 
Antrenörlük Eğitim Kademeleri 
Madde 9 – Antrenör eğitim kursları bütün ilgili spor dalları için beş kademede yapılır. 
a) Birinci Kademe (Yardımcı Antrenör): Bu kademe için düzenlenen eğitim 

programını kapsar. 
b) İkinci Kademe (Antrenör) : Birinci kademe yardımcı antrenör  lisansına sahip, kurs 

başvurusundan önce en az 1 yıl ilgili spor dalında tescilli bir kulüpte üst kademe 
antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgeleyen, Federasyonun düzenlediği veya 
onayladığı ilgili spor dalında 1 seminere katılmış antrenörlerin girebileceği eğitim 
programını kapsar.  

c) Üçüncü Kademe (Kıdemli Antrenör) :  İkinci Kademe antrenör lisansına sahip, kurs 
başvurusundan önce en az 2 yıl ilgili spor dalında tescilli bir kulüpte çalışmış 
olduğunu belgeleyen, Federasyonun düzenlediği veya onayladığı ilgili spor dalında 
en az 2 seminere katılmış antrenörlerin girebileceği eğitim programını kapsar.  
d) Dördüncü Kademe (Başantrenör) : Üçüncü Kademe antrenör lisansına sahip, 
kurs başvurusundan önce en az 3 yıl ilgili spor dalında tescilli bir kulüpte çalışmış 
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olduğunu belgeleyen, Federasyonun düzenlediği veya onayladığı ilgili spor dalında 
3 seminere katılmış antrenörlerin girebileceği eğitim programını kapsar.  

e) Beşinci Kademe (Teknik Direktör) : Dördüncü kademe antrenör lisansına sahip, 
dördüncü kademede en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre 
içerisinde Federasyonun düzenlediği veya onayladığı ilgili spor dalında en az 3 
seminere katılmış antrenörlerin girebileceği eğitim programını kapsar.  

 
 
 

Antrenör Eğitim Programı 
Madde 10- Antrenör eğitim kursları;  

a) ilgili spor dalının ihtiyaçları esas alınarak, federasyona gelen talepler ve/veya  
Federasyon tarafından hazırlanan yıllık planlama çerçevesinde işbu talimatın 5. 
Maddesi kapsamında düzenlenir. 

 
b) Adayların, Antrenör Kursuna başvuruları ve her türlü lisans ve vize işleri 

Federasyonca yapılır. Federasyon, lisans ve vize işlemleri için hizmet alımı 
yapabilir. 

 
Madde 11- Antrenör eğitim programlarının konu, ders saati ve süreleri;  
 

a) Kademeler itibariyle temel ve özel eğitim programlarında uygulanacak dersler 
ve ders saatleri (EK -1 )’de gösterilmiştir.  

b) EK-1’de yer alan dersler örgün olabileceği gibi, uygun bulunan bölümleri, 
Eğitim Kurulunun önerisi Başkanın onayı ile modern eğitim ve iletişim 
teknolojileri kullanılarak da yapılabilir. 

c) Antrenör eğitim programlarında yer alan dersler ve ders sürelerinde, 
Federasyon tarafından değişiklikler yapılabilir. Her halde 1. Kademede 70 
saatten, 2. 3. Ve 4. Kademede 90 saatten ve 5. Kademede 70 saatten az 
toplam ders saati olamaz. 
 

Madde 12 – Antrenör yetiştirme kurslarının dışında;  
a) Federasyon; antrenörlerin sürekli mesleki gelişimleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı 

her tür gelişim etkinliği planlayıp, düzenler. 
b) Açılan gelişim seminerlerine katılımları zorunlu tutulanlar, mazeretsiz olarak bu 

seminerlere katılmadıkları takdirde o sezon antrenör olarak görev alamazlar. 
c) Federasyon; geliştirme seminerlerine yönelik olarak sporla ilgili ulusal ve 

uluslararası kurum ve kişilerle işbirliği yapılabilir. 
 
Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi 
 
Madde 13 – Eğitim programında yer alan derslerde öğretim elemanlarının 
görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde olur; 
a) Temel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları 

en az lise ve dengi okul mezunu olmak kaydı ile tercihen yüksek öğrenim görmüş,  
antrenörlük formasyonuna ve/veya konusunda akademik kariyere sahip bilimsel 
çalışma ve araştırması olanlar arasından tespit edilerek, gerektiğinde 
kurumlarından izin alınmak kaydı ile federasyon tarafından görevlendirilir. 
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b) Özel Eğitim programına ait derslerin öğreticileri; ilgili spor dalında ihtisas sahibi 
öğretim elemanı unvanına sahip olanlar ile İlgili spor dalında Kıdemli Antrenör, 
Başantrenör ve Teknik Direktör belgesine sahip kişiler arasından federasyonca 
seçilerek görevlendirilir. 

 
c) Antrenör Eğitim program ve seminerlerinde yabancı spor uzmanı veya antrenör 

görevlendirilebilir. 
 
d) Federasyon’un kurs, seminer vb. programları düzenlemesine izin verdiği kuruluşlar 

bu talimatın 15. Maddesine göre görevlendirme yaparlar. Ancak, bu kuruluşların 
görevlendirilmesinde eğitim kurulunun önerisi aranmaz, Kuruluşun eğitim 
kadrosunun nitelikleri, sayıları ve görevleri federasyon ve kuruluş arasında 
yapılacak sözleşmede belirtilir.   
 
 

                  3. BÖLÜM – ANTRENÖR LĠSANS VE VĠZE ĠġLEMLERĠ  
 
Belge Verilmesi 
 
Madde 14- Her kademede açılan antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere; 
 

a) Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanının, Federasyon Genel Sekreterinin veya 
Federasyon başkanının yetkilendirdiği yönetim kurulu üyesinin imzasını taşıyan 
antrenör belgesi verilir. 

b) Seminerlere katılanlara da Federasyon Başkanının, Federasyon Genel 
Sekreterinin, federasyon başkanının yetkilendirdiği yönetim kurulu üyesinin 
veya Seminer sorumlusunun imzasını taşıyan katılım belgesi verilir. 

 
 
Lisans Verilmesi 
 
Madde 15- Antrenör eğitim kurslarında antrenörlük belgesini almış olanlara, 
federasyonca tasdikli antrenör lisansı verilir. Antrenör, lisans vize işlemleri ile ilgili 
esas ve usuller federasyonca belirlenir. 
Lisans ve /veya vize bedelleri ile lisans vize işlemleri her yıl yönetim kurulu tarafından 
belirlenir ve ilan edilir.  
 
 
 
Antrenör Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması 
 
Madde 16-  

a) Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin talimatı ve Sporla ilgili yayımlanan her 
türlü Ceza mevzuatına göre üç yıl içinde bir defada 6 ay ya da fazla ve/ veya 
üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları Eğitim 
kurulunun teklifi, Yönetim Kurulunun onaylaması halinde veya Yönetim Kurulu 
tarafından doğrudan 3 yıla kadar geçersiz sayılır. Bu sürenin sonunda talepte 
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bulunan antrenörlere Federasyonca düzenlenecek seminere katılmak kaydıyla 
yeniden lisans verilir. 

b) Talimatın 6 ıncı maddesinde belirtilen antrenör kurslarına katılacaklarda aranan 
şartlardan herhangi birini antrenör başarı belgesini aldıktan sonra kaybeden 
veya bu şartlardan herhangi birini taşımadığı antrenör başarı belgesi 
verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin belge ve lisansları Yönetim kurulu 
tarafından geçersiz sayılır. 

c) Federasyonun lisans vize işlemleri usul ve yöntemlerinde belirleyeceği süreler 
içerisinde(en az üç yıl) üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin 
lisansları Yönetim kurulunun onaylaması halinde geçersiz sayılabilir. Bu 
durumda olan antrenörler, federasyonun düzenledeği veya izin verdiği kurum 
ve kuruluşların düzenleyeceği seminer sonrasında yeniden lisans çıkartabilir. 

d) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının 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 kurs 
başarı belgeleri ve lisansları geçici olarak Yönetim Kurulunca iptal edilir. Bu 
suçlarından dolayı mahkûmiyet durumunda ise süresiz olarak iptal edilir. 

 

                    4. BÖLÜM – SINAV VE DEĞERLENDĠRME  
 
Sınav Usulleri 
 
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 hem yazılı, 

hem sözlü yapılır. Sınav soruları derslerin öğretim elemanları tarafından hazırlanır 
ve cevap anahtarı sınav değerlendirme komisyonuna verilir. Derslerin sınavları 
Eğitim Kurulu veya Federasyonun kurs açma izni verdiği kurum ve kuruluşlar 
tarafından oluşturulacak sınav değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. 

b) Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden 
değerlendirilir. 
Başarılı olunabilmesi için eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en 

az 70 puan alınması zorunludur. 
c) Eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla 5 dersten başarısız 
olanlar daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına devam etmeksizin başarısız 
olduğu derslerden 5 yıl içerisinde aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara katılma 
hakkına sahip olup, başarısız olanlar kursu tekrarlamak zorundadırlar. 
d) 4.Kademe Baş Antrenör ve 5.Kademe Teknik Direktör kurslarına girip başarılı olan 
Antrenörler, ilgili branşlarda hazırlayacakları en az 4 bin kelimeden oluşan kurs 
bitirme projelerini Eğitim Kuruluna veya federasyonun kurs açma izni verdiği 
kuruluşlar tarafından kurs düzenlenmiş ise kuruluş tarafından oluşturulacak sınav 
değerlendirme komisyonuna sunmaları halinde belgelerini almaya hak kazanırlar. 
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e) Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından ve/veya kurs düzenlemesine izin verilen 
kuruluşların yapacakları sınavların dışında başka kurs veya eğitim programlarından 
alınan sınav sonuç belgeleri kabul edilmez. Kurslara katılanların Federasyonun 
veya federasyonun kurs düzenlemesine izin verdiği kuruluşların sınavlarından 
başarılı olmaları gerekir.  

 
Sınav Sonuçlarına Ġtiraz Hakkı 
 
Madde 18- Antrenör eğitim kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme 
sonuçlarına kursiyerler kurs sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 7 iş günü içinde 
(postada geçen süre hariç)  itiraz edebilir. İtirazlar Federasyona yapılır. İtirazlar 30 
gün içerisinde Federasyonca sonuçlandırılır. 
 
Devam Zorunluluğu 
 
Madde 19- Kursa en fazla bir tam gün veya 2 yarım gün mazeretsiz katılmayan 
kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir. Kurs süresince 3 günü geçen raporlar 
devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.  
 
Madde 20- Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi Veren Yüksek 
Öğrenim Kurumlarından Mezun Olanlar 

a) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim 
kurumlarından mezun olup herhangi bir spor dalında ihtisas eğitimi almayan 
ancak branşında seçmeli olarak en az 2 yarıyıl eğitim aldığını belgeleyenlere, o 
dalda, 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesi verilir. 

b) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim 
kurumlarından mezun olanlardan eğitim gördükleri ilgili spor dalında 
ihtisaslarını(uzmanlık dalında) en az 2 yarıyıl eğitim aldıklarını belgelemeleri 
şartıyla 2.Kademe antrenörlük belgesi verilir. 

c) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim 
kurumlarının antrenör eğitimi bölümü ilgili spor dalı uzmanlığı mezunlarına 3 
Kademe Kıdemli antrenörlük belgesi verilir.3 kademe kıdemli antrenör belgesini 
aldıktan sonra 3 yıl boyunca antrenörlük yaptığını ve ilgili spor dalında en az 2 
seminere katıldığını belgeyenlere, başvurusu halinde doğrudan 4. kademe 
başantrenör belgesi verilir. 
 
Yurt dışındaki üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren dört yıllık 
yüksek öğrenim kurumlarından mezun Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığı 
hakkını elde eden yabancıların öğrenim denkliği yüksek öğretim kurumu 
tarafından kabul edilen ve spor dalındaki ihtisaslarını belgeleyen kişilere, Daire 
Başkanlığınca oluşturulacak Denklik komisyonu kararının Genel Müdürlük 
makamının onayından sonra (a), (b), (c) bentlerinden durumuna uygun olan 
yalnız bir spor dalında antrenör belgesi verilir. 
 
Bu talimatın 20. Maddesinde belirtilen antrenörlük belgesi işlemleri, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü mevzuatı çerçevesinde, Geneçlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yapılır.   
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Madde 21 Temel Eğitim Derslerinden Muafiyet  

 
I.kademe (yardımcı antrenör)Antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda 
muafiyet hakkı verilir;  

 
a) Antrenör kursuna başlayan üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi 

veren yüksek eğitim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında 
yer alan derslerden muaf tutulurlar. 

b) Kademeler itibariyle başka bir spor dalında antrenör kursuna giren ve başarılı 
olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içerisinde açılan aynı 
kademedeki ilgili spor dalında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel 
eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar. 

c) Başka bir spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin 
ilgili spor dalında beş yıl içinde daha alt kademedeki antrenör kurslarına 
katılmaları halinde temel eğitim programlarındaki derslerden muhaf tutulurlar. 

d) I. Kademe(yardımcı antrenör) antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden 
eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite 
mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını 
belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar.  

e) Geçerli ve güncel sualtı veya cankurtaran sporcu brövesini belgeleyenler Suda 
Can Kurtarma derslerinden muaf tutulurlar. 

 
Madde22- Özel Eğitim Derslerinden Muafiyet 
 
İlgili spor dalında Türkiye Yüzme Federasyonu’nca açılmış hakemlik kurslarına katılmış 
ve/veya hakemliğini belgeleyenler antrenör kurslarında oyun kuralları derslerinden 
muaf tutulurlar. 
 
Yurt DıĢından Alınan Antrenörlük Belgelerinin Denkliği  

 
Madde 23- Yurt dışından alınan belgelerin bu talimatta belirtilen kademelere göre 
denklik talebi; Federasyon Yönetim Kurulu kararı ve Başkanlığın onayı ile durumuna 
uygun antrenör belgesi verilir.  
 
Madde 24- 
 

a) Olimpiyatlarda birinci olan sporcular en az iki bilimsel spor Aktivitesine katılmak 
şartıyla I.,II.,III. Ve IV. Kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf 
tutularak V. Kademe teknik direktör yetiştirme kursuna, 

b) Olimpiyatlarda ikinci ve üçüncü olan sporcular ile büyükler Dünya 
şampiyonasında ve/veya dünya üniveriteler arası spor oyunlarında en az iki 
defa ilk üç dereceye giren sporcular en az bir bilimsel spor aktivesine katılmak 
şartıyla, ilgili spor dalında I.,II. Ve III. Kademe antrenör yetiştirme kursundan 
muaf tutularak IV. Kademe baş antrenör yetiştirme kursuna, 

c) Büyükler Dünya şampiyonası, Ordular arası Dünya Şampiyonası, Büyükler 
Dünya Kupası, Akdeniz Oyunları, Büyükler Avrupa Şampiyonası ve Dünya 
Üniversiteler arası Spor Oyunlarında ilk üç dereceye giren sporcular birinci 
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kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak II. Kademe antrenör 
yetiştirme kursuna katılırlar. 

 
Ayrıca; olimpiyat şampiyonalarında görev alan, takımı ve/veya ferdi sporcusu ilk 
üç dereceye giren antrenörler ile büyükler Dünya şampiyonası ve/veya dünya 
üniveristeler arası spor oyunlarında en az iki defa takımı ve/veya sporcusu ilk üç 
dereceye giren antrenörler III. Ve IV. Kadem antrenör kurslarından muaf 
tutularak V.kademe teknik direktör yetiştirme kursuna katılırlar. Bu haktan 
yararlanan IV. Kademe baş antrenör belgesine sahip olan antrenörler, V. Kademe 
teknik direktör yetiştirme kursunun özel eğitim derslerinden muaf tutulurlar. 
 
Büyükler dünya şampiyonası ve/veya dünya üniversiteler arası spor oyunlarında 
takımı ve/veya ferdi sporcusu ilk üç dereceye girenler ile ez iki defa dünya 
büyükler kupası, Avrupa şampiyonası, Akdeniz oyunları, ordular arası dünya 
şampiyonasında görev alan anteenörlerin takımı ve /veya sporcusu ilk üç 
dereceye girmesi halinde III. Kademe antrenör kursundan muaf tutularak IV. 
Kademe baş antrenör kursuna katılırlar. 
 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan antrenörler için bu yönetmeliğin 9. Maddesinde 
yer alan seminer ve çalışma süresi şartı aranmaz. 

 
 
 

                    5. BÖLÜM – ÇEġĠTLĠ VE SON HÜKÜMLER  
 
Hüküm Bulunmayan Haller 
 
Madde 25- Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlarda ve bu 
talimatta hüküm bulunmayan hallerde; Yönetim Kurulu karar alır.   
 
Madde 26- Bu talimat Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü resmi internet sitelerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
 
Madde 27- Bu talimat hükümlerini Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı yürütür. 
 

Geçici Madde 1- Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce Federasyonlarca veya 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerince verilmiş olan antrenör belge ve 
lisansları geçerli olup, bu haklar saklı kalır.  
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ANTRENÖR EĞİTİM PROGRAMI 

 

DERSĠN ADI 

I. KADEME 
YARDIMCI 

ANTRENÖ

R 

II. 

KADEME 

ANTRENÖR 

III. 

KADEME 

KIDEMLĠ 

ANTRENÖ

R 

IV. 

KADEME 

BAġ 

ANTRENÖ

R 

V. KADEME 

TEKNĠK 

DĠREKTÖR 

A.TEMEL EĞĠTĠM 
PROGRAMI 

SAAT SAAT SAAT SAAT SAAT 

SPOR ANATOMİSİ 4 6 6 - - 

Suda Can 
Kurtarma 

4 4 4 - 
- 

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  
ORGANİZASYON 
ve MEVZUAT 

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) 
- 
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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 

4 - - - - 

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 
P 

TOPLAM 100 134 129 
157 (Z) + 
80 (S) 

95 (Z)+ 80 (S) 

 

Türkiye Yüzme Federasyonu, kurslar planlanmadan önce seçmeli dersleri belirler.  

4 ve 5 nci kademede hazırlanacak yüzme dalındaki çalışma raporları en az altı bin kelimeden 

oluşacaktır. 

Not: (Z) = ZORUNLU DERSLER  

        (S) = SEÇMELİ DERSLER  

 
* 1. Kademe Antrenörlük Kursu’nda Suda Can Kurtarma dersi almayanlar diğer kademelerde bu dersi 

almak zorundadırlar.  

Not : (Z) = ZORUNLU DERSLER        (S) = SEÇMELĠ DERSLER  

  
 

 
 

 

 
 


