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TÜRKİYE KANO FEDERASYONU
ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı; Türkiye kano Federasyonu tarafından sporcuların
yetiştirilmelerinde spor dallarında görev alacak antrenörlerin eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile
ilgili esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Talimat; Türkiye Kano Federasyonunun etkinlik alanında bulunan
Durgunsu,Akarsu,Deniz Kanosu,Dragon Boat, Kano Yelken,Kano Polo branşlarında antrenör
eğitimi programları ile bu programların uygulama esas ve usullerini kapsar.
DAYANAK:
MADDE 3- Bu talimat 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun Ek 9. maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları
Çerçeve Statüsü ile 21.01.2007 tarihli ve 26410 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Türkiye Kano Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR:
MADDE 4- Bu talimattaki;
a) Kanun : 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün teşkilat ve Görevleri
hakkındaki Kanun’u,
b) Ana Statü: Kanun’un Ek 9’uncu maddesi uyarınca 14.07.2004 tarihli Resmi gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren GSGM özerk Spor federasyonları çerçeve Statüsüne dayalı olarak
çıkarılan, Türkiye Kano Federasyonu Ana Statü’sünü,
c) Federasyon
: Türkiye Kano Federasyonu’nu,
ç) Yönetim Kurulu
: Türkiye Kano Federasyonu Yönetim Kurulunu,
d) Başkan
: Türkiye Kano Federasyonu Başkanını,
e) Başkan Vekili
: Türkiye Kano Federasyonu Başkan Vekilini,
f) Genel sekreter
: Türkiye Kano Federasyonu Genel Sekreterini,
g) Antrenör Eğitim Kurulu : Federasyonun spor dallarında antrenör yetiştirilmesi ile
görevli Federasyon Antrenör Eğitim Kurulunu,
Antrenör
: Kano Spor dalında eğitim gördüğü kademedeki
programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Federasyondan belge alan,
sporcuları ya da spor takımlarını, ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak
yetiştirmek, yarışmalara hazırlanmalarını,yarışmalarını,gelişmelerini izlemek görev ve yetkisi
olan kişiyi,
Eğitim Programı
: Her kademedeki antrenör eğitimleri ve seminerleri ile bu programdaki
dersleri,
Bilimsel Spor Aktivitesi
: Kongre, seminer, eğitim, sempozyum ve benzerlerini
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Kurs düzenleme
Madde 5- (1) Antrenör eğitimleri, Federasyonun Kano Sporu ile ilgilenen kamu
kuruluşları, sporla ilgili kuruluşların antrenör ihtiyaçlarına göre Spor Eğitim Dairesi
Başkanlığının işbirliği ve teknik desteği ile Federasyonca düzenlenir.
(2) Antrenör eğitim ve seminerine katılanlardan Türkiye Kano Federasyonu
Başkanlığı Antrenör Eğitim Kurulunca belirlenen ve açılacak olan kurs talimatında yazılan
katılım payı alınır.
Antrenör kurslarına katılacaklarda aranacak koşullar
Madde 6- Kademelerine göre antrenör eğitimlerine katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Milli sporcular istisna olmak üzere; en az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
b) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek vücut ya da akıl hastalığı olmamak,
c) Yüzme biliyor olmak,
ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis ya da altı aydan fazla hapis veyahut affa
uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, 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,
d) En az ……. yaşını doldurmuş olmak koşulu ile ilgili branşın özelliğine göre
Federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan
fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak. Ancak, başvurunun fazla olması
durumunda yukarıdaki koşulların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak,
üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının sualtı sporları
ile ilgili dallarından mezun olmak, diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı
dil bildiğini belgelemek ve en az beş yıl lisanslı sporcu olmak öncelik nedenidir.
Antrenör sınıflandırılması
Madde 7- Antrenörler beş kademe olmak üzere aşağıdaki gibi sınıflandırılır. (her spor
dalında)
I. Kademe: Yardımcı Antrenör
II. Kademe: Antrenör
III. Kademe: Kıdemli Antrenör
IV. Kademe: Baş Antrenör
V. Kademe: Teknik Direktör
Görev alanları
Madde 8- (1) Antrenörler sahip oldukları antrenör lisansına göre aşağıdaki
alanlarda görev yaparlar.
I. Kademe Antrenör: Üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni başlayanlarda.
II. Kademe Antrenör: Minikler ve yıldızlar kategorisinde.
III. Kademe Antrenör: Gençler ve büyükler kategorisinde ve Milli takımlarda
IV. Kademe Antrenör: Büyükler ve milli takımlarda.
V. Kademe Antrenör: Büyükler ve milli takımlarda.
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(2) Üst kademede antrenör lisansı olanlar alt kademelerde de görev alabilirler. İlgili spor
dalında üst kademe antrenör bulunmaması durumunda bir alt kademedeki antrenör
görevlendirilebilir.
Eğitim kademeleri
Madde 9- (1) Antrenör eğitimleri bütün spor dalları için beş kademede yapılır.
a) I.Kademe Antrenör: Bu kademe için düzenlenen eğitim programını kapsar.
b) II. Kademe Antrenör: I. kademe temel çalıştırıcı lisansına sahip ve en az bir yıl üst
kademe antrenörünün yanında çalışmış olduğunu belgeleyen veya Türkiye Kano
Federasyonun’ca II. kademe Antrenör kursu açılıncaya kadar I. kademe yardımcı antrenör olarak
ilgili spor branşında bir spor kulübünde en az bir yıl süre ile çalışmış olduğunu belgeleyen
antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.
c) III. Kademe Antrenör : II. kademe antrenör lisansı olan 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.
ç) IV. Kademe Antrenör: III. kademe antrenör lisansı olan 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.
d) V. Kademe Antrenör: IV. kademe antrenör lisansı olan ve IV. kademede en az iki yıl
çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az beş bilimsel spor etkinliği
görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.
Antrenör eğitim programı
Madde 10- (1) Kademelere göre temel ve özel eğitim programlarında uygulanacak ders
saatleri EK-1’de gösterilmiştir.
(2) Gerekli durumlarda Federasyon Başkanlığınca ders saatleri ve/veya değişik dersler
eklenerek eğitim süresi uzatılabilir, derslerin adları değiştirilebilir ve/veya çıkarılabilir.
Eğitmenlerin görevlendirilmeleri
Madde 11- (1) Antrenör eğitim programında yer alan derslerde eğitmenlerin
görevlendirilmeleri aşağıdaki gibidir;
a) Temel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek eğitmenler, yüksek
öğrenim görmüş, öncelikli olarak antrenörlük formasyonuna sahip ve konusunda akademik
kariyeri, bilimsel çalışma ve araştırması olanlar arasından ve gerektiğinde kurumlarından izin
alınmak koşulu ile Federasyon ve Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapılarak
görevlendirilirler.
b) Özel eğitim programı derslerinin eğitmenleri öncelikle Federasyon spor dallarında
uzman eğitmenler ile IV. Kademe Antrenör yada V.Kademe Antrenör belgesi olan kişiler
arasından Federasyonca seçilir. Ancak, ilgili spor dalında IV. Kademe Antrenör ve V. Kademe
Antrenör belgeli uzman eğitmen bulunmaması durumunda, Federasyonca konusunda bilgisi ve
deneyimi onaylanan eğitmenlere görev verilebilir.
(2) Federasyonca temel ve özel eğitim programına ilişkin dersler için belirlenen
eğitmenlerin görevlendirilmeleri Federasyon Antrenör Eğitim Kurulunun önerisi ve Federasyon
Başkanının onayı ile yapılır.
Yabancı spor uzmanı ve antrenörlerden yararlanma
Madde 12- (1) Antrenör eğitim programlarında yabancı spor uzmanı, antrenör ya da
ilgili spor dalında eğitmen görevlendirilebilir.
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Gelişim semineri
Madde 13- (1) Her kademedeki antrenör eğitimlerine ek olarak Federasyon Antrenör
Eğitim Kurulunca, gerektiğinde Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının işbirliği ile antrenör gelişim
seminerleri düzenlenir.
Antrenör belgesi verilmesi
Madde 14- (1) Her kademede açılan antrenör eğitimlerini başarı ile bitirenlere Antrenör
Eğitim Kurulu Başkanı ile Federasyon Başkanının imzasını taşıyan Antrenör Belgesi verilir.
Lisans verilmesi
Madde 15- (1) Antrenör belgesini almış olanlara antrenörlük yaptıklarını belgelemek
koşuluyla Federasyonca lisans verilir.
(2) Antrenör lisans vize işlemleri ile ilgili yöntem ve kurallar Federasyonca belirlenir.
Antrenör belge ve lisansının geçersiz sayılması
Madde 16- (1) 07/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre üç yıl içinde bir defada
altı aydan fazla ve/veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları
Antrenör Eğitim Kurulunun önerisi, Federasyon Yönetim Kurulunun onaylaması durumunda
geçersiz sayılır. Bu Talimatın 6. maddesinde belirtilen antrenör eğitimlerine katılacaklarda
aranan koşullardan herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra yitiren ya da bu koşullardan
herhangi birini taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin belge ve
lisansları Yönetim Kurulunun onayı ile geçersiz sayılır.
(2) Federasyonun lisans ve vize işlemleri usul ve esaslarında belirleyeceği süreler
içerisinde en az 3 yıl olmak kaydıyla üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları
Antrenör Eğitim Kurulunun önerisi ile Yönetim Kurulunun onaylaması durumunda süresiz
olarak geçersiz sayılır. Bu durumda olan antrenörler Federasyonun düzenleyeceği seminere
katılarak yeniden lisans çıkartabilirler.
(3) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin, ülkenin
ve milletin bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme ya da
ortadan kaldırma amaçlarına yönelik çalışmalarından dolayı hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığınca soruşturma başlatılan ya da sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen
antrenörlerin antrenörlük belgeleri ve lisansları geçici olarak Federasyonca geçersiz sayılır. Bu
suçlarından dolayı hüküm giymeleri durumunda ise süresiz olarak geçersiz sayılır.
Sınav ve değerlendirme
Madde 17- (1) Her kademedeki eğitimin sonunda öğrenciler, eğitim programında yer
alan bütün derslerden sınava girerler. Sınavlar aşağıdaki gibidir;
a) Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü, uygulamalı ya da hem yazılı, hem de
sözlü yapılır. Sınavlar ilgili dersin eğitmenince değerlendirilir.
b) Eğitim programlarına ilişkin derslerin sınav sonuçları yüz puan üzerinden
değerlendirilir. Başarılı olunabilmesi için özel ve temel eğitim programında yer alan derslerin
sınavlarından en az altmış puan alınması zorunludur.
c) Temel ve özel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en çok beş dersten
başarısız olanlar daha sonra açılacak olan antrenör eğitimlerine katılmaksızın başarısız olduğu
derslerden beş yıl içerisinde aynı dersten üç kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahiptirler.
Başarısız olanlar eğitimi tekrarlamak zorundadırlar.
ç) IV. Kademe Antrenör ve V. Kademe eğitimlerine katılıp başarılı olan öğrenciler ilgili
spor dalında hazırlayacakları en az dört bin kelimeden oluşacak eğitim bitirme projelerini
programda görev alan eğitmenlerden oluşan komisyon ile Antrenör Eğitim Kurulunun uygun
görmesi durumunda belgelerini almaya hak kazanırlar.
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Sınav sonuçlarına itiraz hakkı
Madde 18- (1) Öğrenciler; yazılı ve sözlü sınavların değerlendirme sonuçlarına eğitim
bitim tarihinden sonraki otuz gün içinde itiraz edebilirler. Puan toplama hatalarına yapılacak
itirazlar postada geçen süre dışında yedi gün içerisinde Antrenör Eğitim Kuruluna yapılır.
İtirazlar otuz gün içerisinde Antrenör Eğitim Kurulunca sonuçlandırılır. Yapılacak itirazlarla
ilgili bedel Yönetim Kurulunca belirlenir. İtirazın haklı bulunması durumunda itiraz bedeli
ilgiliye iade edilir.
Devam zorunluluğu
Madde 19- (1) Eğitime bir tam gün ya da iki yarım gün mazeretsiz olarak katılmayan
öğrencinin eğitimle ilişkisi kesilir.
(2) Eğitim süresince üç günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve öğrencinin eğitimle
ilişkisi kesilir.
Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren bölümlerinden mezun
olanlar
Madde 20- (1) Üniversitelerin Beden Eğitimi ya da Spor Eğitimi veren Yüksek Ğğrenim
kurumlarının Kano Sporu ile ilgili uzmanlık dalından mezun olanlar, 2.maddede belirtilen spor
dallarından kademelerine göre yalnız bir spor dalında olmak koşulu ile diledikleri antrenör
belgesini alabilirler. Bunun için;
a) Üniversitelerin Beden Eğitimi ya da Spor Eğitimi veren Yüksek Öğrenim
kurumlarından mezun olanlardan eğitim gördükleri spor dalındaki uzmanlıkları ile ilgili olarak
durumlarını belgelemeleri koşulu ile seçmeli uzmanlık spor dalında II. Kademe Antrenör belgesi
verilir.
(2) Yurt dışındaki üniversitelerin beden eğitimi ya da 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 uzmanlıklarını belgeleyen kişilere, Antrenör Eğitim Kurulunca oluşturulacak Denklik
Kurulunun önerisi ve Federasyon Başkanının onayından sonra (a), bendine durumu uygun olana
yalnız bir spor dalında antrenör belgesi verilir.
Temel eğitim derslerinden muaf tutulma
Madde 21- (1) I. Kademe Antrenör eğitimlerinde aşağıda belirtilen durumlarda muaf
tutulma söz konusudur:
a) Bu Talimatın 20. maddesi kapsamına alınan spor dalı antrenörlüğü dışında başka bir
spor dalında antrenör eğitimine başvuran üniversitelerin Beden Eğitimi ya da Spor Eğitimi veren
Yüksek Öğrenim Kurumlarında mezun olanlar, temel eğitim programında yer alan derslerden
muaf tutulurlar.
b) Kademelerine göre antrenör eğitimine katılan ve başarılı olanlar, katıldıkları eğitim
tarihinden sonra dört yıl içerisinde açılan aynı kademedeki Spor Eğitimi Dairesince açılan başka
bir spor dalında antrenör eğitimlerine başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan
derslerden ayrı tutulurlar.
c) İlgili spor dalında üst kademede antrenör belgesi olan antrenörlerin başka bir spor
dalında beş yıl içinde daha alt kademedeki antrenör eğitimlerine katılmaları durumunda temel
eğitim programlarındaki derslerden ayrı tutulurlar.
Özel eğitim derslerinden ayrı tutulma
Madde 22- (1) İlgili spor dalında Federasyonca açılmış hakem eğitimlerine katılmış
ve hakemliğini belgeleyenler antrenör eğitimlerinde o spor dalıyla ilgili oyun kuralları dersinden
ayrı tutulurlar.
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Yurt dışından alınan antrenörlük belgelerinin denkliği
Madde 23- (1) T. C. vatandaşı ve yabancı uyruklu olup ülkemizde antrenörlük görevi
yapan kişilerin başvurmaları durumunda yurt dışından alınan belgelerin bu Talimatta belirtilen
kademelere göre denkliği, Antrenör Eğitim Kurulunca oluşturulacak Denklik Kurulunca alınacak
kararla belirlenir ve Federasyon Başkanının onayı sonucunda durumuna uygun spor dalına ilişkin
antrenör belgesi verilir.
Uluslararası antrenör semineri
Madde 24- (1) Federasyon uluslararası antrenör seminerleri düzenleyebilir.
(2) Seminerlerin düzenlenmesinde Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı ile işbirliği
yapabilir.
Antrenör eğitimlerinden ayrı tutulma
Madde 25a) Büyükler dünya şampiyonalarında birinci olan sporcular, en az iki bilimsel spor
etkinliğine katılmak koşuluyla I. II. ve III. kademe antrenör eğitimlerinden ayrı tutularak IV.
kademe antrenör yetiştirme eğitimine katılırlar.
b) Büyükler dünya şampiyonasında en az iki kez ilk üç dereceye giren sporcular, en az bir
bilimsel spor etkinliğine katılmak koşulu ile, ilgili branşında I. ve II. kademe antrenör
eğitiminden ayrı tutularak III. kademe kıdemli antrenör eğitimine katılırlar.
c) Büyükler Avrupa ve Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye giren sporcular, I. kademe
antrenör yetiştirme eğitiminden ayrı tutularak II. kademe antrenör eğitimine katılırlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan durumlar
Madde 26- (1) Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu Talimatta hüküm
bulunmayan hallerde; sorunların çözümü Antrenör Eğitim Kurulunun teklifi ve Yönetim
Kurulunun onayı ile sağlanır.
Yürürlük
Madde 27- (1) Bu Talimat Federasyon ile Genel Müdürlük resmi web sitelerinde
yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 28- (1) Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.
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KADEMELERE GÖRE ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARI
DERS MÜFREDATLARI

DERSİN ADI

1.nci
Kademe

2.nci
Kademe

3 ncü
4 ncü Kademe
Kademe

5 nci Kademe

A.TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

Sporda Ölçme ve Değerlendirme
Sporcu Sağlığı
Beceri Öğrenimi
Psikomotor Gelişimi
Spor ve Beslenme
Spor Sosyolojisi
Genel Antrenman Bilgisi
Spor Anatomisi
Spor Fizyolojisi
Spor Psikolojisi
Sporda Öğretim Yöntemleri
Spor
Dalı
Gözlem,
Ölçme,
Değerlendirme
Özel Antrenman Bilgisi
Spor Dalı Genel Teknik Taktik ve
öğretim İlkeleri
Oyun Kuralları Bilgisi
Yetenek Seçme ve İlkeleri
Sporda Yöntem ve Organizasyon
Biyomekanik
Müsabaka Analizleri ve İstatistik
Motivasyon Teknikleri ve Hedef
Belirleme
Beslenme ve Ergojenik Yardım
Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri
Sporun Sosyal Psikolojisi
Sporda Antrenman Teknikleri
Sporda Psikolojik Yardım
Sporda Pazarlama

2 saat
4 saat
4 saat
4 saat
4 saat

2 saat
4 saat

2 saat

14 saat
6 saat
8 saat
6 saat
4 saat
4 saat

2 saat
4 saat
4 saat
8 saat
4 saat
4 saat
14 saat
6 saat
8 saat
6 saat
4 saat
2 saat

10 saat
18 saat

10 saat
18 saat

4 saat
2 saat
2 saat

4 saat

4 saat
4 saat
16 saat
6 saat
6 saat
8 saat

20 saat

10 saat
20 saat

10 saat

10 saat
5 saat
10 saat seçmeli
10 saat seçmeli
10 saat seçmeli

10 saat seçmeli
5 saat
10 saat seçmeli

10 saat seçmeli
10 saat seçmeli
10 saat seçmeli

10 saat seçmeli

4 saat

5 saat
4 saat

10 saat seçmeli
10 saat seçmeli
10 saat seçmeli
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