
 

 

 

 

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

SPOR TIRMANIŞ ANTRENÖR  EĞİTİM  TALİMATI 

 

 

BİRİNCİ  BÖLÜM 

Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1 –(1) Bu Talimatın amacı; spor tırmanış branşı  sporcularının yetiştirilmesinde 

görev alacak antrenörlerin eğitimleri, sınıflandırılmaları  ve görev sorumlulukları ile ilgili esas ve 

usulleri belirlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2 – (1) Bu Talimat ; Türkiye Dağcılık Federasyonunun Spor Tırmanış Antrenör 

Eğitimi programları ile bu programların uygulanmasına dair esas ve usullerini kapsar. 

 

Dayanak  

Madde 3 – (1) Bu Talimat, 02.02.2007 tarih ve 26422 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4 – (1) Bu Talimatta geçen; 

Federasyon   : Türkiye Dağcılık Federasyonunu, 

Federasyon Başkanı  : Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanını, 

Genel Müdürlük  : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

Yönetim Kurulu  : Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

Eğitim Kurulu   : Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Eğitim 

Kurulunu, 

Disiplin Kurulu  : Türkiye Dağcılık Federasyonu Disiplin Kurulunu, 

Daire Başkanlığı  : Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını, 

Disiplin ve Ceza Talimatı : Türkiye Dağcılık Federasyonu Disiplin ve Ceza Talimatını 

Antrenör   : Spor tırmanış branşında eğitim gördüğü kademedeki 

programları başarı ile tamamlayan veya Yüksek Öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden 

mezun olarak bulunduğu kademe için Türkiye Dağcılık Federasyonundan belge alan, spor 

takımlarını veya sporcuları ulusal ve uluslar arası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, 

yarışmalara hazırlamak ve gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisine sahip ve resmi antrenör 

belgesi olan kişiyi, 

Eğitim Programı   : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları, seminerleri 

ve benzerleri ile bu programdaki derslerini 

ifade eder. 

 

İKİNCİ  BÖLÜM 

Esas  Hükümler 

 

Antrenör Kursu Düzenleme 

Madde 5 – (1) Spor tırmanışı antrenör kursları Federasyonun, kulüplerin ve sporla ilgili 

kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak Federasyonca düzenlenir.Federasyon, gerekli 

gördüğü hallerde kurs ve benzeri faaliyetleri düzenlemek için sporla ilgili kurum ve kuruluşlar ile 

üniversitelerle koordinasyon kurabilir. 
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Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak Şartlar 

Madde 6 – (1) Kademeler itibariyle antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki 

şartlar aranır; 

a) T.C. vatandaşı olmak, 

b) Milli sporcular dışında en az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı olmamak, 

ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa 

uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, ırkçılık, 

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 olmamak, 

d) 21 yaşını doldurmuş olmak, 

e) Federasyonca yayınlanan Disiplin ve Ceza Talimatı çerçevesinde ve sporla ilgili mülga 

veya yürürlükte bulunan her türlü Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içerisinde bir defada altı 

aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak, 

f) Doping suçundan dolayı toplamda altı aydan fazla ceza almamış olmak , 

g) Spor tırmanış yapmış olmak, 

h) Tercihen spor tırmanış rotalarında VII derece tırmanıyor olmak. 

(2) Antrenör eğitim kursuna, başvuruda bulunan  adayların belirlenen kursiyer sayısından 

fazla olması halinde; kursa katılacak kursiyerler, sırasıyla aşağıdaki şartlara göre tespit 

edilecektir. 

a) Bir üst seviye kurslara başvuruda spor tırmanışta gençler kategorisinde antrenörlük yapmış 

olmak şartı aranır. Bu başvuruların gerçekliği konusunda Federasyon spor tırmanış yarışma 

başvuru formları  kriter alınır. 

b) Spor tırmanışta milli sporcu olmak. 

c) Üniversitelerin beden eğitimi bölümü ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile 

diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak. 

ç) Yabancı dil bilmek. 

d) Herhangi bir okulda beden eğitimi öğretmenliği veya sınıf öğretmenliği görevini yürütmek 

tercih sebepleri olacaktır. 

 

Antrenör Kursuna Katılacaklardan İstenecek Belgeler 

Madde 7 – (1) Kademeler itibariyle antrenör eğitim kurslarına katılacak adaylardan aşağıdaki 

belgeler istenir. 

a) TC kimlik fotokopisi, 

      b) Noter tasdikli diploma sureti, 

c) Sağlık raporu, 

ç) Adli sicil kaydı, 

d) Disiplin ve Ceza Talimatına göre ceza  alıp almadığına dair belge, 

e) İkametgah belgesi, 

f) 5 adet vesikalık fotoğraf, 

g) Başvuru dilekçesi, 

h) Başvuru harcının yatırıldığına dair banka dekontu. 

 

Antrenör Kademeleri 

Madde 8 – (1) Antrenörler kademe olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır ; 

a ) I.Kademe Antrenör : Yardımcı Antrenör 

b ) II.Kademe  Antrenör  : Antrenör 

c ) III.Kademe  Antrenör : Kıdemli Antrenör  

d ) IV.Kademe Antrenör : Baş Antrenör  

e ) V.Kademe  Antrenör : Teknik Direktör  



 

Kademelerine Göre Antrenörlerin Görev Alanları 

Madde 9 – (1) Her kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar aşağıdaki alanlarda görev 

yaparlar ; 

 a ) I.Kademe  Antrenör          : Üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni başlayanlarda 

görev yaparlar. 

 b ) II.Kademe  Antrenör  : Gençler kategorisinde görev yaparlar. 

 c ) III.Kademe Antrenör   : Gençler ve büyükler kategorisinde görev yaparlar. Milli 

takımlarda ise yardımcı antrenörlük yaparlar. 

 ç ) IV.Kademe Antrenör  : Büyükler ve antrenör yetiştirme kurslarında eğiticilik 

yapabilirler. 

d ) V.Kademe  Antrenör  : Her seviyede takım çalıştırılabilir.Antrenör yetiştirme 

kurslarında eğiticilik ve Milli takımlarda görev yapabilirler. 

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

İlgili spor dalında üst kademe antrenör bulunmaması halinde bir alt kademedeki antrenör 

görevlendirilebilir.Ancak, I. ve II. kademe antrenörler büyükler kategorisinde ve Milli takımlarda 

görev almazlar. Spor tırmanış okulları açamazlar. 

 

Eğitim Kademeleri 

Madde 10– (1) Antrenör eğitim kursları beş kademede yapılır. 

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

kapsar. 

b ) II.Kademe  Antrenör   : I. Kademe antrenör lisansına sahip ve en az bir yıl 

üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgeleyen antrenörlerin katılabildiği eğitim 

programını kapsar.  

c ) III.Kademe Antrenör   : II.Kademe antrenör lisansına sahip ve II. Kademede 

en az iki yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az iki seminer 

görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar. 

d ) IV.Kademe Antrenör    : III.Kademe antrenör lisansına sahip ve III. 

Kademede en az üç yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde  sporla ilgili en az üç 

seminer görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar. 

e ) V.Kademe Antrenör  : IV.Kademe antrenör lisansına sahip ve IV. 

Kademede en az iki yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az beş 

seminere katılmış antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar. 

 

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM 

Antrenör Eğitimi , Kurs ve Seminerler 

 

Antrenör Eğitimi 

Madde 11 – (1) Spor tırmanış antrenör eğitim kursları spor tırmanışın ülke çapında 

gelişmesini sağlamak amacıyla belirlenen ihtiyaçlar esas alınarak Eğitim Kurulu tarafından 

hazırlanacak yıllık plan çerçevesinde Federasyon tarafından düzenlenir.Antrenörleri, 

kademelerini yükseltmek için teşvik eder.Yurt dışından uzman antrenörlerin getirilmesini 

sağlayarak antrenörlerin gelişmesine imkan sağlar. 

 (2) Antrenörlerin veya antrenör adaylarının, antrenör kurslarına müracaatı İl 

Temsilcilikleri aracılığıyla spor kulüpleri ve /veya ferdi olarak Federasyona bildirilir.Kurslara 

katılacak adayların katılım koşulları ve aranılan şartlar bu talimatın altıncı maddesinde 

belirtilmiştir. 

 (3) Antrenörlerin bir üst kategoriye terfileri Federasyonun eğitim kursları veya uluslar 

arası kurslarla sağlanır.Uluslararası kurs, seminer ve kamplar Eğitim Kurulunun teklifi ve 

Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleşir.Ulusal kursların sayısı yılda birden az olamaz. 

Antrenörlerin bu kursa katılmaması ile ilgili mazeretleri Eğitim Kurulunca değerlendirilecektir. 

Eğitim Kurulu değerlendirmesini  Yönetim Kuruluna sunar. 



 (4) Antrenörler,  Federasyonca organize edilecek spor tırmanış yarışmalarına sporcu 

yetiştirerek, antrenör sıfatı ile katılmak zorundadır. Aksi takdirde o sezonda görev alamaz ve bir 

üst kademeye terfii için müracaat edemezler. 

 

Antrenör  Eğitim Programı 

Madde 12 – (1) Kademeler itibariyle temel ve özel eğitim programlarında uygulanacak 

dersler ve saatleri EK-1 de belirtilmiş olup, kursların belirtilen program kapsamında 

düzenlenmesi zorunludur.Ancak; Eğitim Kurulu gerekli hallerde ders saatleri ve /veya değişik 

dersler ilave edilerek kurs süresini uzatabilir. 

 

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi 

Madde 13 – (1) Antrenör eğitim programında yer alan derslerde  öğretim elemanlarının 

görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde olur; 

a) Eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları yüksek 

öğrenim görmüş, tercihen antrenörlük formasyonuna ve konusunda akademik kariyere sahip 

bilimsel çalışması ve araştırması olanlar arasından tespit edilerek, gerektiğinde kurumlarından 

izin alınmak kaydı ile Yönetim Kurulunca görevlendirilir. 

b) Spor tırmanışa özgü teknik taktik ve eğitim programına ait derslerin öğreticileri ilgili 

spor dalında; İhtisas sahibi öğretim elemanı unvanına sahip olan IV. Kademe Antrenör veya V. 

Kademe  Antrenör belgesine sahip olan kişiler arasından Eğitim Kurulu tarafından belirlenir. 

 (2) Kurslar için; V. Kademe ve IV. Kademe Antrenörler, Eğitim Kurulu tarafından 

belirlenir. 

 (3) Ancak, spor tırmanış dalında V.Kademe ve  IV.Kademe Antrenör belgesine sahip ve 

ihtisas sahibi öğretim elemanı bulunmaması halinde, konusunda Federasyonca bilgisi ve 

tecrübesi onaylanan yada daha alt kademe antrenör eğiticilere de eğitim programlarında Eğitim 

Kurulu tarafından görev verilebilir.Bu görevlendirilmeler ve görevlendirilecek öğretim 

elemanlarına ödenecek ders saati ücretleri her yıl Eğitim Kurulunun  önerisi ve Yönetim 

Kurulunun onayıyla uygulamaya konulacaktır. 

 

Yabancı Spor Uzmanı ve Antrenörlerden Yararlanma      
Madde 14 – (1) Antrenör eğitim programlarında yada seminerler için yabancı spor 

uzmanı, spor tırmanış antrenörü veya spor tırmanış branşında öğretim elemanı 

görevlendirilebilir.Yabancı antrenörler ve diğer uzman kişiler, Eğitim Kurulunun  teklifi ve 

Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirilir. 

 

Gelişim Semineri 

Madde 15 – (1) Her kademedeki antrenör eğitim kurslarına ilaveten antrenör  gelişim 

seminerleri düzenlenir.Antrenör gelişim seminerlerine Federasyonca zorunlu katılıma tabii 

tutulan antrenörler katılmak zorundadır. Katılmayan antrenörler o yıl görev yapamazlar. 

 

Belge Verilmesi 

Madde 16 – (1) Antrenörlük gelişim seminer belgeleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde 

düzenlenerek verilir. 

(2) Antrenör eğitim seminerlerini başarı ile bitirenlere Federasyon Başkanı, Başkan Vekili  

ve Spor Tırmanıştan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin belgenin ön yüzünde, Kurs Yöneticisi 

ve Eğitim Kurulu Başkanının  imzası belgenin arka yüzünde olmak kaydı ile Antrenör belgesi 

verilir. Bu belgenin arka yüzünde ayrıca; antrenör eğitiminde verilen dersler ve saatleri yazılır. 

Söz konusu belgeleri alanların listesi Yönetim Kurulu karar defterine işlenir. 

 (3) Söz konusu antrenör eğitimi Spor Eğitim Dairesi iş birliği ile gerçekleştirilirse eğitim 

ve belgelendirme sürecinde Spor Eğitim Dairesi prosedürleri uygulanır. 

 

Antrenör Lisansı Verilmesi ve Vize Zorunluluğu 

Madde 17 – (1) Antrenör belgesini almış olanlara antrenörlük yaptıklarını belgelemek 

kaydıyla Federasyon tarafından antrenör kimlik belgesi verilir. Bütün kategorilerde antrenörler, 

müsabakalara çıkabilmek için antrenör kimliğini belirtilen sürelerde vize ettirmek zorundadırlar. 



(2) Antrenör belgelerini vize ettirmeyen antrenörler müsabakalara çıkamazlar. 

(3) Antrenörlerin vize işlemleri, Federasyon tarafından aşağıda belirtilen periyotlarda 

yapılır; 

a) I. Kademe Antrenör lisanslarının; üç yılda bir, 

b) II.Kademe Antrenör lisanslarının; iki yılda bir, 

c) III., IV.,V. Kademe Antrenör lisanlarının  her yıl vize edilmesi gerekir. 

(3) Antrenör belgelerinin vizelerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi 

zorunludur ; 

a) Dağcılık Federasyonundan alınacak faal antrenör  olduğuna dair belge, 

b) Son vize tarihinden sonra gerekli sayıda seminere  katıldığına dair belge,  

c) Belirlenen vize bedelinin Federasyon hesabına yatırıldığını gösteren belge. 

(4) Lisanslarını üst üste 5 yıl vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları Eğitim Kurulunun 

teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ile süresiz olarak geçersiz sayılır.Bu durumdaki antrenörlerin 

lisanslarının yeniden geçerli sayılabilmesi için sahip olduğu antrenör belgesinin kursuna tekrar 

katılması gerekir. 

 (5) Antrenör kursuna katılım bedeli lisans ve/veya vize bedelleri ile lisans vize işlemleri 

ile ilgili esaslar her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

 

Antrenörün Pasif Hale Gelmesi 

Madde 18 – (1) Antrenörlük lisanslarını Federasyona üst üste üç yıl vize ettirmeyen 

antrenörler pasif antrenör statüsüne geçmiş sayılırlar.Bu antrenörlerin tekrar aktif antrenör 

statüsüne gelebilmeleri;  o yıl için belirlenmiş antrenör vize ücretini Federasyonun belirleyeceği 

hesaba yatırmaları ve düzenlenecek seminerlerden en az birine katılmaları ile mümkün olur. 

 

Antrenör Lisansının Geçersiz Sayılması 

Madde 19 – (1) Federasyonca yayınlanan Disiplin Talimatı çerçevesinde ve sporla ilgili 

yürürlükte  bulunan her türlü Ceza Yönetmeliğine göre üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla 

ve/veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları  Eğitim Kurulunun 

teklifi, Yönetim Kurulunun onaylaması halinde süresiz olarak geçersiz sayılır.Bu Talimatın 6. 

maddesinde belirtilen antrenör kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan herhangi birini 

taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin belge ve lisansları Yönetim 

Kurulunca geçersiz sayılır. 

(2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunların açıkça suç saydığı Devletin Ülkesi ve 

Milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya 

ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında kesinleşmiş ceza hükmü 

bulunanlar, sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen antrenörlerin antrenörlük belgeleri ve 

lisansları Yönetim Kurulunca iptal edilir. 

 

Sınav ve Değerlendirme 

Madde 20 – (1) Her kademedeki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim 

programında yer alan bütün derslerden sınava tabi tutulurlar.sınavlar uygulanan programla tutarlı 

olmak koşuluyla aşağıdaki şekilde yapılır: 

a) Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı ,sözlü , uygulamalı veya hem yazılı ,hem de 

sözlü yapılır.Derslerin sınavları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. 

b) Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları yüz puan üzerinden 

değerlendirilir.Başarılı olunabilmesi için özel ve temel eğitim programında yer alan derslerin 

sınavlarından en az yetmiş puan alınması zorunludur. 

c) Temel ve özel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla beş dersten 

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

derslerden iki kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahip olup, bu sınavlarda da başarısız 

olanlar o kademe kursunu tekrarlamak zorundadırlar. 

d) IV. Kademe Antrenör kurslarına katılıp başarılı olan kursiyerler, Hareket ve 

Antrenman Bilimleri anabilim dalında ya da spor tırmanış dalında hazırlayacakları en az dört bin 

kelimeden oluşan bitirme projelerini ya da alanla ilgili bilimsel çalışmalarını Eğitim ve Teknik 

Kurullarından seçilen ve Yönetim Kurulunca her sezon için görevlendirilen öğretim 



elemanlarından oluşan Değerlendirme Komisyonun uygun görmesi halinde belgelerini almaya 

hak kazanırlar. 

 

Sınav Sonuçlarının Gönderilmesi   
Madde 21 – (1) Kurs Müdürü veya görevlisi sınav sonuçlarını kurs bittiği gün 

Federasyona elden veya posta ile teslim etmek zorundadır. 

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz Edilmesi 

Madde 22 – (1) Antrenör eğitim kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme 

sonuçlarına kursiyerler kurs bitim tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edebilir.Puan toplama 

hatalarına yapılacak itirazlarda dahil olmak üzere tüm itirazlar on gün içerisinde Yönetim 

Kurulunca oluşturulacak komisyon tarafından sonuçlandırılır. 

 

Devam Zorunluluğu 

Madde 23 – (1) Kursa en fazla bir tam gün veya iki yarım gün mazeretsiz katılmayan 

kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir. 

(2)Kurs süresince iki günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla 

ilişkileri kesilir. 

 

Üniversitelerin Beden Eğitimi Bölümü veya Spor Eğitimi Veren Yüksek Öğrenim 

Kurumlarından Mezun Olanlara ve Milli Sporculara Belge Verilmesi 

Madde 24 – (1) Üniversitelerin beden eğitimi bölümünden veya spor eğitimi veren 

Yüksek Öğrenim Kurumlarından mezun olanlar talep ettikleri antrenör belgesini alabilmek için;  

a) Üniversitelerin beden eğitimi bölümü veya spor eğitimi veren Yüksek Öğrenim 

Kurumlarından mezun olanlara spor tırmanış dalındaki ihtisasları ile ilgili durumlarını 

belgelemeleri şartıyla I. Kademe Antrenör  belgesi verilir.   

 b)Üniversitelerin beden eğitimi bölümü veya spor eğitimi veren Yüksek Öğrenim 

Kurumlarının Antrenör Eğitimi Bölümü Spor Tırmanışı mezunlarına, Federasyonun, spor 

tırmanışı ile ilgili açmış olduğu bir seminere katılmak şartı ile  II. Kademe Antrenör belgesi 

verilir. 

c) Milli sporculara belge verilmesi; en az yirmi defa Milli sporcu olma ve Federasyonun, 

spor tırmanışı ile ilgili açmış olduğu bir seminere katılmak şartı ile  I.Kademe Antrenör belgesi 

verilir. 

 

Yurt Dışından Alınan Antrenörlük Belgelerinin Denkliği 

Madde 25 – (1) 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 ve uluslar arası Federasyonun onayladığı belgeye 

sahip olanlara Eğitim Kurulu ve Denklik Komisyonunun kararı uyarınca Yönetim Kurulunun 

onayında sonra durumuna uygun antrenör belgesi verilir. 

 

Temel Eğitim Derslerinden Muafiyet 

Madde 26 – (1) I.Kademe antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda adaylara 

muafiyet hakkı verilir:  

a ) Üniversitelerin beden eğitimi bölümü veya spor eğitimi veren Yüksek Öğrenim 

Kurumlarından mezun olanlar, I.Kademe kurslarının temel eğitim programında yer alan 

derslerden muaf  tutulurlar. 

b )  Federasyonca açılmış Dağcılık Antrenörlüğü üst kademe kurslarına katılarak belge 

alan antrenörler spor tırmanışı dalında açılacak olan daha alt kademe kurslarına müracaat 

etmeleri halinde, belge tarihinden itibaren beş yıl süre ile temel eğitim derslerinden muaf 

tutulurlar. 

c )  Spor tırmanış dalında III., IV. ve V. kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin 

başka bir spor dalında beş yıl içinde daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde 

temel eğitim programlarındaki derslerden muaf tutulurlar. 



 

Özel Eğitim Derslerinden Muafiyet 

Madde 27 – (1) Spor tırmanış dalında Federasyonca açılmış hakemlik kurslarına katılmış 

ve hakemliğini belgeleyenler, antrenör kurslarında spor tırmanış ile  ilgili oyun kuralları 

dersinden muaf  tutulurlar.  

 

Antrenör Eğitim Programı 

Madde 28 -  (1) Kademelere göre antrenör eğitiminde verilecek dersler ve saatleri Ek-1 

de  yer alan tabloda belirtilmiştir. 

 

Antrenör Kursu Başvuru Harcı 

Madde 29 – (1) Antrenör kursuna katılacak adaylardan; başvuru harcı olarak birinci 

derece Devlet Memuruna ödenen Yurtiçi harcırahının iki katı kadar ücret alınacaktır.Adaylar 

başvuru harçlarını Federasyonca belirlenecek banka hesabına yatıracaklardır. 

 

 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler  

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 30 – (1) Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkacak olumsuzlukların 

giderilmesi konusunda ve bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde;  Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Geçici Madde 1 – Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdürlük veya 

Federasyonca verilmiş olan tüm antrenör ve belge lisansları, seminer belgeleri geçerli olup, bu 

hakları saklı kalır.Bu belge ve lisansların bu Talimata göre sınıflandırılması, Federasyonun 

Denklik Komisyonu kararı ile Yönetim Kurulunun onayından sonra, ilgililere durumuna uygun 

dengi antrenör belgesi ve lisansı verilir. 

 

Madde 31 – (1) Federasyon, antrenör kurslarının planlanması ve gerçekleştirilmesinde 

Genel Müdürlük ve Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak çalışabilir. 

 

Yürürlük 

Madde 32 – (1) Bu Talimat Genel Müdürlük ve Federasyonun resmi internet  sitesinde 

yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 33 – (1) Bu Talimat hükümlerini Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



      

 

 

             ( EK-1 ) 

 

 
 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 SOSLOJİSİ - 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 ) - 

PİSİKOMOTOR 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 

PROGRAMLANMASI 
- - - - 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 OYU N 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  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


