
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU 

ANTRENÖR TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

 

Amaç  
Madde 1- Bu Talimatın amacı; yelken (yat / dingi) rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü sporcularını 
yetiştirecek antrenörlerin eğitim, sınıflandırma ve lisans işlemleri ile ilgili usul ve esasları 

düzenlemektir. 
 
Kapsam  
Madde 2- Bu Talimat; yelken (yat / dingi ) rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü spor dalındaki antrenör 
eğitim programları, bu programların uygulamalarını ve antrenörlerin kademelerinde terfi, usul ve 
esaslar ile lisans işlemlerini kapsar. 
 
Dayanak  
Madde 3- Bu Talimat, 21/05/1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun ek 9. maddesi, 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak 

hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 

Madde 4 - (1) Bu Talimatta geçen; 

Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü, 

Daire Başkanlığı: Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını, 

Federasyon: Türkiye Yelken Federasyonunu, 

Yönetim Kurulu: Türkiye Yelken Federasyon Yönetim Kurulunu, 

Eğitim Kurulu: Türkiye Yelken Federasyon Eğitim Kurulunu, 

Antrenör: Yelken spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile 

tamamlayarak bulunduğu kademe için Genel Müdürlük veya Federasyondan belge/lisans alan, 

sporcuları ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştiren, yarışmalara 

hazırlanmalarını ve yarışmalardaki gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisini haiz olan kişiyi, 

Antrenör Belgesi: Her kademedeki Antrenör yetiştirme kursları sonunda hak kazanılan belgeyi, 

Lisans: Aynı değerleri paylaşan ve yelkene yönelik ortak hedeflerde birleşen çok 

sayıdaki insan topluluğunun aidiyet işaret, 

Antrenör Lisansı: Antrenör belgesine sahip, faal olarak görev yaptığını belgeleyen antrenörlere 

verilen onaylı belgeyi , 

Eğitim Programı:  Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları, seminerleri ve klinikleri ile bu 

programdaki dersleri, 

Eğitim Etkinliği: Konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri etkinlikleri, 

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim Faaliyetleri 

 

Eğitim ve kurs düzenlenmesi  
Madde 5- 1) Antrenör eğitimleri, antrenör yetiştirme kursları ve diğer eğitim faaliyetleri (seminer, 
panel, konferans, klinik) ; yelken (yat / dingi) rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü sporu ile ilgilenen 

kamu ve özel kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak Federasyon başkanlığınca düzenlenir. 
 



2) Bu konuda World Sailing ve gerektiğinde Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılarak Uluslararası 

Antrenör eğitimleri düzenlenebilir. 

 

Eğitim ve kurs ücreti  
Madde 6- 1) Antrenör kurs, seminer ve kliniklerine katılanlardan, yönetim kurulunun 

belirleyeceği katılım payı alınır. 
 
Antrenör eğitim kursuna katılım şartları 
Madde 7- 1) Antrenör olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır;  
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli 
sporcularda tahsil şartı aranmaz)  
b) Amatör denizci belgesi sahibi olmak, 

c) Sağlık Bakanlığı onaylı minimum 16 saatlik temel ilk yardım belgesi sahibi olmak, 

ç) Yüzme bilmek,  
d) En az Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Türkiye ulusal yelken eğitim programı dingi 
öğreticisi/eğitmeni (D4) ve/veya rüzgar sörfü öğreticisi/eğitmeni (RS4) ve/veya yelkenli yatçılık 

öğreticisi/eğitmeni (YY5) ve/veya uçurtma sörfü öğreticisi/eğitmeni (US4) belgesine sahip olmak  
e) Uçurtma sörfü branşı için bu sporu yapmış olduğunu kanıtlamak (seviye ölçme ve 
değerlendirme testi yapılacaktır)  
f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Spor Genel 
Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Türkiye Yelken Federasyonu Disiplin 

Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza 
almamış olmak.  
g) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda 

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 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, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve 

uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, 

kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, 

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, 

vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak 
 
Antrenör kademeleri 
Madde 8- 1) Antrenörlük kademeleri aşağıdaki şekillerde uygulanır.  
a) Yardımcı antrenör        (1. kademe)  
b) Antrenör (2.kademe) 

c) Kıdemli antrenör (3. kademe) 

ç) Baş antrenör (4. kademe) 

d) Teknik direktör (5. kademe) 
 
Görev alanları  
Madde 9- Her kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar aşağıdaki alanlarda görev yaparlar;  
a)I. Kademe (Yardımcı Antrenör): Üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni başlayanlarda,  
b)II. Kademe (Antrenör): Minikler ve yıldızlar kategorisinde, 

c)III. Kademe (Kıdemli Antrenör): Gençler ve büyükler kategorisinde, 

d)IV. Kademe (Başantrenör): Büyükler ve milli takımlarda, 

e)V. Kademe (Teknik Direktör): Büyükler ve milli takımlarda.  
Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar alt kademelerde de görev alabilirler. Spor dalında 
üst kademe antrenör bulunmaması halinde bir alt kademedeki antrenör görevlendirilebilir. 

 

Antrenör kademeleri arasında geçiş şartları 
Madde 10- Antrenör eğitim kursları (V) kademede yapılır.  



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

Kurs sonucu yapılan sınavları başaranlar, 1. kademe antrenör belgesi almaya hak kazanırlar. 1. 

kademe antrenör belgesi almış olanlara 6 ay süre ile, en az 2.kademe antrenör yanında görev 
yaptıklarını belgelemeleri halinde yardımcı antrenör lisansı (1. kademe antrenör lisansı) verilir. 
 
b) II. Kademe (Antrenör): I. kademe temel çalıştırıcı lisansına sahip ve en az 1 yıl üst 
kademe antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgeleyen antrenörlerin katılabildiği eğitim 
programını kapsar. 

 

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 2 seminer görmüş 
antrenörlerin katılabildiği 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 3 seminer görmüş 
antrenörlerin katılabildiği 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 görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar. 

 

Antrenör eğitim programları 
Madde 11- 1) Antrenör eğitim programı ek’2 de gösterilmiştir. 

 
2) Gerekli hallerde yönetim kurulundan alınacak onayın Daire Başkanlığının uygun görüşüne 
istinaden ders saatleri ve/veya değişik dersler ilave edilerek kurs süresi uzatılabilir, ders isimleri 
değiştirilebilir veya çıkarılabilir. 
 

Gelişim seminerleri 
Madde 12- Kurslara ek olarak gelişim maksatlı eğitimler seminerleri düzenlenebilir. 
 
Antrenör lisanslarının vize usulü  
Madde 13-1) Antrenör lisansları her yılın ilk iki ayı içinde, Federasyon tarafından belirlenmiş 

vize bedelini ödemek ve antrenör vize koşullarını yerine getirmek kaydıyla vize edilir. Antrenör 
lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin aynı yıl içerisindeki yarışlarda görev almasına müsaade 
edilmeyecektir. 
 
 
2) Vize şartları aşağıdaki gibidir; 

a) Son bir yıl içinde veya halen çalıştığını belgelemek, 

b) Son iki yıl içinde olan herhangi bir antrenör eğitim seminerine katılmış olmak, 

c) Federasyonca belirlenen vize ücretini yatırdığını gösteren makbuz/dekontu ibraz etmek,  
ç) Vize süresinde halen geçerli Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı temel ilk yardım sertifikası 
sahibi olmak,  
d) Son 10 yıl içerisinde üniversitelerin pedagojik formasyon eğitimi sertifika programını 
tamamladığını belgelemek veya Türkiye Yelken Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu pedagojik 
formasyon seminerlerinden birine katılmış olmak,  
e) Türkiye Yelken Federasyonu kurtarma botu eğitimine katılmış olup kurs bitirme sertifikası 

sahibi olmak, 

f) Ek 1’de bulunan antrenör bilgi ve vize formunu doldurmak. 
 
3) Lisanslarını üst üste üç yıl vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları, eğitim kurulunun önerisi 

ve yönetim kurulunun kararıyla süresiz olarak askıya alınır. Bu durumdaki antrenörlerin yapılacak 
ilk antrenör eğitim seminerine katılmaları ve vize ücretini ödemeleri halinde lisans vizeleri yapılır. 



 

Antrenör belge ve lisansının geçersiz sayılması  

Madde 14- 
 
1) Federasyon disiplin talimatı ve 07.01.1993 tarih ve 21458 sayılı Spor Genel 
Müdürlüğünün Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre, son üç yıl içinde bir defada 6 

aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin belgeleri ve lisansları 

Federasyon yönetim kurulu kararı ile geçersiz sayılır.  
2) Bu Talimatın 7. 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.  
3) Çalıştırdığı sporcunun yasaklı madde kullandığının belirlenmesi durumunda sporcuyu 
çalıştıran antrenör veya antrenörlerin lisansı, eğitim kurulunun teklifi ve yönetim kurulunun onayı 
ile bir yıl süreyle, tekrarı halinde beş yıla kadar geçersiz sayılır. 
 
Bu durumda olan antrenörler hakkında Daire Başkanlığına bilgi verilir. 
 
Sınav ve değerlendirme  
Madde 15- 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 de 
sözlü yapılır. Derslerin sınavları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.  
b) -Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. 
Başarılı olunabilmesi için özel ve temel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az 
60 puan alınması zorunludur.  
c) -Temel ve özel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla 5 dersten  
başarısız olanlar daha sonra Federasyon, Daire Başkanlığı veya diğer federasyonlar tarafından 
açılacak olan aynı kademedeki 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) - IV.Kademe (Baş Antrenör) ve V.Kademe (Teknik Direktör) kurslarına katılıp başarılı 
olan kursiyerler, yelken spor branşında hazırlayacakları en az 4 bin kelimeden oluşacak kurs 

bitirme projelerini programda görev alan öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonun uygun 
görmesi halinde belgelerini almaya hak kazanırlar. 

 

Sınav sonuçlarına itiraz hakkı  
Madde 16- 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 17- Kursa en fazla bir gün veya iki yarım günden fazla mazeretsiz katılmayanların ilişiği 
kesilir. Kurs süresince üç günü geçen raporlar devamsızlık sayılır ve kursiyerlerin eğitimle 
ilişkileri kesilir. 

 

Lisans Verilmesi ve Lisans Vize İşlemleri 
Madde 18- Antrenör belgesini almış olanlara Federasyonca antrenör lisansı verilir. 

 

Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun 

olanlar  
Madde 19-Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren Yüksek Öğrenim 

Kurumlarından mezun olanlara Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin ilgili hükmü gereğince Spor 
Eğitim Dairesi Başkanlığınca durumlarına uygun antrenör belgesi verilir. 



 

Temel eğitim derslerinden muafiyet 
Madde 20- 1) Antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir; 

a) I. Kademe (Yardımcı 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.  
c) Başka bir spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin yelken spor 
dalında beş yıl içinde daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim 
programlarındaki derslerden muaf tutulurlar.  
ç) Yardımcı antrenör (1. kademe) kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi 

veren yükseköğretim 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 21- Yelken hakemi olduğunu belgeleyenler antrenör kurslarında yarış kuralları ve yarış 
yönetimi derslerinden muaf tutulurlar. 
 
Yurt dışından alınan antrenörlük belgelerinin denkliği  
Madde 22- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup en az altı ay yurtdışında yaşamak zorunda olanlar 

ile Yönetim Kurulu Kararı ile yurtdışı antrenörlük kursuna katılanlar veya yabancı uyruklu olup, 

ülkemizde antrenörlük görevi yapan kişilerin başvurmaları halinde Yurt dışından alınan belgelerin 

bu Talimatta belirtilen kademelere göre denkliği; Federasyon Teknik ve Eğitim Kurulunca 

oluşturulacak denklik komisyonu tarafından alınacak kararın Federasyon Yönetim Kurulu 

onayından sonra Daire Başkanlığınca durumuna uygun antrenör belgesi verilir. 
 
Uluslararası Müsabakalarda Dereceye Giren Sporcu ve Antrenörler  
Madde 23-(1) a) Olimpiyatlarda birinci olan sporcular en az iki eğitim etkinliğine 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 Üniversitelerarası Spor Oyunlarında en az iki defa ilk üç dereceye giren sporcular 

en az iki eğitim etkinliğine katılmak şartıyla, I. II. ve III. kademe antrenör yetiştirme kursundan 
muaf tutularak IV. kademe baş antrenör yetiştirme kursuna,  
c) Büyükler Dünya Şampiyonası, Ordulararası Dünya Şampiyonası, Büyükler Dünya Kupası, 

Akdeniz Oyunları, Büyükler Avrupa Şampiyonası ve Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında 
ilk üç dereceye giren sporcular en az 3 eğitim etkinliğine katılmak şartıyla birinci 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 Üniversitelerarası Spor 

Oyunlarında en az iki defa takımı ve/veya sporcusu ilk üç dereceye giren antrenörler, III. Ve IV. 

Kademe 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 Üniversitelerarası Spor Oyunlarında takımı ve/veya 

ferdi sporcusu ilk üç dereceye girenler ile en az iki defa büyükler Dünya Kupası, Avrupa 

Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Ordulararası Dünya Şampiyonasında görev alan antrenörlerin 



takımı ve/veya sporcusu ilk üç dereceye girmesi halinde; en az iki eğitim etkinliğine katılması 

şartıyla III. kademe antrenör kursundan muaf tutularak IV. kademe baş antrenör kursuna katılırlar. 

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller  
Madde 24- 1) Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu Talimatta hüküm 

bulunmayan hallerde; sorunların çözümünde Antrenör Eğitim Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 
 
Yürürlükten kaldırma  
Madde 25- 24.05.2007 tarihli Türkiye Yelken Federasyonu Antrenör Talimatı yürürlükten 

kaldırılmıştır. 
 
Yürürlük  
Madde 26 -Bu Talimatın 13.maddesinin (d) ve (e) bentleri 01.01.2016 tarihinde, diğer maddeleri 
Spor Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 27 - Bu Talimatı Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

EKLER:  
EK 1- Yelken ve Rüzgar Sörfü Antrenör Bilgi ve Vize Formu  
EK 2- Antrenör Eğitim Programı  
EK 3- Adli Sicil Beyanı Örneği 



Ek 1 Türkiye Yelken Federasyonu  

YELKEN VE RÜZGAR SÖRFÜ ANTRENÖR BİLGİ VE VİZE FORMU 

Adı      

Soyadı      

Cinsiyet  E K   

TC Kimlik Numarası      

Doğum Yeri      

Doğum Tarihi     Foto 

Eğitim Derecesi      

Mesleği      

Yabancı Dil    Derecesi  

     

Sporculuk Geçmişi  Amatör Milli Diğer 

Yarıştığı sınıflar      
      

Antrenör Branşı 
   Federasyon Kayıt  
   

No. 
 

     

Antrenör Kademesi 
   Belge Düzenleme  
   

Tarihi 
 

     

Halen Çalıştığı Kulüp    
Sporcu Sayısı 

 
     

      

Çalıştırdığı Sınıflar 
   Takımın seviyesi  
   

( A,B,C ) 
 

     

     

Amatör Denizci Belgesi   
Alındığı Yıl 

 

No 
    

     

Kısa Mesafe Telsiz    
Alındığı Yıl 

 

Belge No 
    

     

Sürücü Belgesi Sınıfı    Yılı  

İlk Yardım Belgesi No. 
   Son Geçerlilik  
   

Tarihi 
 

     

Pedagojik Formasyon      

Eğitim Sertifikası      

Detayları ( Yıl, Yer, Bitiş     

süresi )      

Adres     Ev 
     İş 
      

İli    Posta Kodu  

E-posta      

Cep Telefonu    Telefon  
      

Faks      

2014 Yılında Yurtiçinde     

Görev aldığınız yarışlar     

     

2014 yılında Yurtdışında     
görev aldığınız yarışlar     

      

Bilgiyi teslim alan    Alındı tarihi  
 



 EK-2 TYF ANTRENÖR EĞİTİM PROGRAMI   
   1. 2.   3.  4. 5. 

    KADEME  KADEME  KADEME  KADEME  KADEME 

DERSİN ADI 
  YARDIMCI  

ANTRENÖR 
 KIDEMLİ  BAŞ  TEKNİK 

  ANTRENÖR   ANTRENÖR  ANTRENÖR  DİREKTÖR           
              

 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  
- - 

  
- 

 
- 

 
10 (S) 

TEKNİKLERİ 
     

             

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

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

MOTİVASYON TEKNİKLERİ VE HEDEF 
- - 

  
- 

  
10 (S) - 

BELİRLEME 
     

             

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

SPOR PAZARLAMASI  - -   -  -  10 (S) 

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

 TEMEL EĞİTİM DERSLERİ TOPLAM SAAT  50  66   63      

  B.ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI       

    Saat  Saat Saat  Saat  Saat 

SPOR DALI OYUN KURALLARI  4  4 (SDTT) -  - - 

ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ  10 10   12   20 (Z)  20 (Z) 
ÜST DÜZEY ANTR. PLANLANMASI VE  

- - 
  

- 
  

20 (Z) - 
PROGRAMLANMASI      

             

ANTRENÖRLÜK UYGULAMASINDA YENİ ARAYIŞ 
- - 

  
- 

 
- 

 
10 (S) 

VE GELİŞMELER      
             

             

(SDTT) DENİZDE GÜVENLİK VE KURTARMA 
7 7 

        

BOTU EĞİTİMİ 
         

             
           

(SDTT) NAVİGASYON VE DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME 4 3         

(SDTT) GENEL METEOROLOJİ  4 6         
             

(SDTT)Yelken Sporunda Sportif Yönetim ve 
2 2 

        

Organizasyon 
         

             

(SDTT) Teknik, Taktik, Strateji  10 15         
            

(SDTT) Özel Kondisyon Antrenmanı ve Yöntemleri   4        10 (S) 



(SDTT) Müsabaka Yönetimi ve İlkeleri 3 3        10 (S) 

(SDTT) İletişim Teknikleri  3 4         

Spor Dalı Gözlem ve Değerlendirme    4         

(SDTT) ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ   2         

 SPOR DALI TEKNİK TAKTİK TOPLAM  33  50   50      

ÜST DÜZEY TEKNİK TAKTİK          60   

KURS BİTİRME PROJESİ           P  P 

 ÖZEL EĞİTİM DERSLERİ TOPLAM SAAT  46  64   62   100   
               



Ek-3  
BEYAN VE TAAHHÜTNAME 
 
 

 

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU  
BAŞKANLIĞINA 

 
 
 
 

Türkiye Yelken Federasyonunca düzenlenecek kursta antrenör olmama engel teşkil edecek adli 

sicil ve arşiv kaydımın bulunmadığını beyan eder, aksi tespit edilmesi halinde verilecek her türlü 

cezayı ve elde etmiş olduğum tüm haklarımdan feragat edeceğimi taahhüt ederim. …../.…/.….. 
 

Saygılarımla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. No :……………………… 
 

Adı Soyadı :……………………… 

 

 
 
 
 
İmzası :………………..…


