TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU
Antrenör Eğitim Talimatı
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1. Bu talimatın amacı, halk oyuncu yetiştirilmesinde görev alacak halk
oyunları antrenörlerinin eğitilmelerine ilişkin ilke ve yöntemleri belirlemektir.
Kapsam
Madde 2. Bu talimat, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, halk oyunları antrenörlüğü
eğitim programı ile bu programların uygulama, ilke ve yöntemlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3. Bu talimat, 14.07.2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk spor
Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 23 Mayıs 2007 tarih ve 26530 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana
Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4. Bu talimatta geçen;
Antrenör
: Halk Oyunları branşında eğitim gördüğü kademenin
programını başarı ile tamamlayarak, bulunduğu kademe için federasyondan belge
alan, sporcuları ve halk oyunları takımlarını federasyonun belirlemiş olduğu yarışma
kriterlerine göre yetiştiren, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını sağlayan ve
sporcularının gelişmelerini takip etmek görev ve yetkilerine sahip olan kişiyi ifade
eder.
Eğitim Kurulu
: Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Eğitim Kurulu’nu,
Eğitim Programı
: Her kademedeki halk oyunları antrenör yetiştirme kursları
ve semineri ile bu programdaki dersleri,
Federasyon
: Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nu,
Federasyon Başkanı
: Türkiye Halk Oyunları Federasyon Başkanını,
Yönetim Kurulu
: Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu’nu,
Daire Başkanlığı
: Spor Eğitim Dairesi başkanlığı’nı,
Genel Müdürlük
: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nü,

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler ve Kurs Düzenleme
Madde 5. Halk oyunları antrenörü yetiştirme kursları; spor kulüplerinin, gençlik
kulüplerinin, spor kuruluşlarının, eğitim ve öğretim kurumlarının istek ve ihtiyaçları
dikkate alınarak Federasyon tarafından düzenlenir. Federasyon gerekli gördüğü

hallerde kurs ve benzeri faaliyetleri düzenlemek için sporla ilgili kurum ve kuruluşlar
ile üniversitelerle işbirliği yapabilir.
Halk Oyunları Antrenör Eğitim Programına Katılacaklarda Aranacak Şartlar
Madde 6. Kademeler itibariyle antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki
şartlar aranır.
a) En az 18 yaşını bitirmiş olmak,
b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (tüm kademelerde geçerli olup milli
sporcularda tahsil şartı aranmaz)
c) En az bir yöreyi iyi seviyede bilmek,
d) Halk oyunları hakemi ve gözlemcisi olmamak, hakemliği ve gözlemciliği olanlar
için hakemliği ve gözlemciliğini iptal ettirmek ve bunu belgelemek,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı
bulunmamak,
f) 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
haysiyet 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;
g) Federasyonun Disiplin Talimatnamesi ve halk oyunları ve diğer branşlarla ilgili
olmak üzere sporla ilgili yayımlanan her türlü ceza yönetmeliklerine göre son
üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve toplam 1 yıldan fazla ceza almamış
olmak.
Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla;
Halk oyunlarında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi
veren yükseköğretim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun
olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih
sebebidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Madde 7. Antrenör Sınıflandırması
Antrenörler beş kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;
a)
b)
c)
d)
e)

I. Kademe, (Yardımcı Antrenör)
II. Kademe, (Antrenör)
III. Kademe, (Kıdemli Antrenör)
IV. Kademe, (Baş Antrenör)
V. Kademe, (Teknik Direktör)

Madde 8. Görev Alanları

Her kademede antrenör lisansına sahip olanlar aşağıdaki alanlarda görev
yaparlar;
a) I. Kademe (Yardımcı Antrenör)
: Üst düzey antrenörün yanında ve halk
oyunlarına yeni başlayanlarda görev alabilirler. Yöre kurs programlarına katılamazlar.
b) II. Kademe (Antrenör)
: Minikler ve yıldızlar kategorilerinde görev
alabilir, “Yöre Kursları” programlarına katılabilirler. Bir ya da birden fazla yörenin
uzmanlıklarını alabilirler.
c) III. Kademe (Kıdemli Antrenör)
: Gençler ve büyükler kategorilerinde görev
alabilir, muhtelif yerlerde açılacak olan “Uygulamalı Yöre Kursları”na katılarak farklı
yörelerin uzmanlıklarını alabilirler.
d) IV. Kademe (Baş Antrenör)
: Büyükler ve milli takımlarda görev alabilir,
muhtelif yerlerde açılacak olan “Uygulamalı Yöre Kursları”na katılarak farklı yörelerin
uzmanlıklarını alabilirler. Federasyon tarafından açılacak çeşitli sertifika
programlarına katılarak “Sahne Yönetmeliği”, “Sanat Yönetmenliği”, “Koreograf”, vb.
uzmanlıklar alabilirler.
e) V. Kademe (Teknik Direktör)
: Büyükler ve milli takımlarda görev alabilir,
muhtelif yerlerde açılacak olan “Uygulamalı Yöre Kursları”na katılarak farklı yörelerin
uzmanlıklarını alabilirler. Federasyon tarafından açılacak çeşitli sertifika
programlarına katılarak “Sahne Yönetmeliği”, “Sanat Yönetmenliği”, “Koreograf”, vb.
uzmanlıklar alabilirler.
Üst kademe antrenör lisansına sahip olanlar alt kademelerde görev alabilirler. Üst
kademe antrenör bulunmaması halinde bir alt kademedeki antrenör görevlendirilebilir.
Madde 9. Eğitim Kademeleri
Halk oyunları antrenör eğitim kursları (V) kademede yapılır.
a) I. Kademe (Yardımcı Antrenör): Bu kademe için düzenlenen eğitim programını
kapsar.
b) II. Kademe (Antrenör): I. Kademe temel çalıştırıcı (Monitör) lisansına sahip ve
en az 1 yıl üst kademe antrenörün yanında aktif olarak çalışmış olduğunu
belgeleyen antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.
c) III. Kademe (Kıdemli Antrenör): II. Kademe (Antrenör) lisansına sahip ve II.
Kademede 2 yıl aktif olarak çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre
içerisinde en az iki seminer görmüş antrenörlerin katılabileceği eğitim
programını kapsar.
d) IV. Kademe (Baş Antrenör): III. Kademe (Kıdemli Antrenör) lisansına sahip ve
III. Kademede en az 3 yıl aktif olarak çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre
içerisinde en az 3 seminer görmüş antrenörlerin katılabileceği eğitim
programlarını kapsar.
e) V. Kademe (Teknik Direktör): IV. Kademe (Baş Antrenör) lisansına sahip ve
IV. Kademede en az 2 yıl aktif olarak çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre
içerisinde en az 5 seminer görmüş antrenörlerin katılabileceği eğitim
programını kapsar.
Antrenör Eğitim Programı
Madde 10. Antrenör eğitim kursları beş kademede yapılır. Her kademe için farklı
eğitim programları uygulanır. Kademeler itibariyle temel ve özel eğitim programında
uygulanacak ders saatleri Ek-1’de gösterilmiştir. Gerekli hallerde Eğitim Kurulu’nun
teklifi, Federasyon Yönetim Kurulu onayı ile ders saatleri ve/veya değişik dersler ilave

edilerek kurs süresi uzatılabilir, ders isimleri değiştirilebilir veya çıkarılabilir.
“Uygulamalı Yöre Kursları” bağımsız olarak farklı zamanlarda yörelerin kendi ilinde
açılır. Ancak, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi Büyükşehirlerde yeterli talebi olan her
yöreye ait kurslar açılabilir. Uygulamalı Yöre Kursları’na ilişkin dersler Ek:2’de
gösterilmiştir.
Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi
Madde 11. Eğitim programlarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimi ve
görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde olur;
a) Eğitim dersleri pedagojik formasyona (öğrenme ve öğretme süreçlerine) ve
konusunda akademik kariyere sahip kişiler arasından seçilerek, gerektiğinde
kurumlarından izin almak kaydı ile görevlendirilir. Görevlendirilecek öğretim
elemanları, eğitim kurumlarının ilgili birimlerinden konu ile ilgili uzmanlığı
olanlardan seçilir.
b) Alanla ilgili kuramsal ve uygulamalı eğitimler için, eğitim kurumlarının ilgili
birimlerinden konu ile ilgili uzmanlığı olanlardan seçilir. Tercihen, yöre
uygulamaları ve öğretimi dersleri üst kademe eğitmenleri tarafından
(bulunduğu ya da asıl uzmanlığı olduğu yöreyi vermek kaydı ile) verilir. Ancak,
alt kademe eğitmenleri ya da belgesi olmayan, yöresinde kaynak ve derlemeci
olarak bilinen kişiler, kendi yöresi (bulunduğu ya da asıl uzmanlığı olduğu
yöre) olmak kaydı ile tüm kademelerin yöre uygulamaları ve öğretimi
derslerinde görevlendirilebilir.
c) Bilim Kurulu’nda görevlendirilecek öğretim elemanları, üniversitelerin ilgili
bölümlerinde görevli (Halk Bilimi, Halk Oyunları, Sahne Sanatları, Eğitim
Bilimleri, Müzik Bölümleri, Temel Bilimler, Güzel sanatlar Eğitimi, Beden
Eğitimi ve Spor) konusunda uzman ve yeterliliğine inanılan kişilerden “Eğitim
Kurulu”nun teklifi Federasyon Başkanı’nın onayı ile belirlenir.
d) Derslerin özelliklerine göre (uygulamalı derslerde) aynı ders için birden fazla
öğretim elemanı görevlendirilebilir.
Yabancı Uzman ve Öğretim Elemanlarından Yararlanma
Madde 12. Halk Oyunları Antrenör Kursları’nın bazı dersleri için Federasyon Yönetim
Kurulu’nun onayı ile faydalı olacağı düşünülen yabancı öğretim elemanları
görevlendirilebilir.
Antrenör Semineri ve Sertifika Programı
Madde 13. Halk Oyunları Federasyonu; antrenörler yönelik seminerler düzenler.
a) Antrenör Semineri: Federasyonun her kademe antrenörleri için katılımın
zorunlu olduğu vize semineridir. Gerektiğinde ayrı ayrı olmak üzere (sayı ve
talep göz önünde bulundurularak) bir defa ve/veya birden fazla seminer
düzenlenebilir. Bu seminerler gerek görüldüğü takdirde, yoğunluğa göre birden
fazla bölgede, ihtiyaç halinde farklı zamanlarda açılabilir. Bu seminerlerden
sadece birine katılım zorunluluğu vardır. Seminerler Ekim-Kasım-Aralık
aylarında, en az 3’er günlük sürelerle açılır ve seminer sonrası katılan
antrenörlerin vize için istenilen şartları yerine getirmeleri durumunda vizeleri
yapılır. Bu seminere katılmayan antrenörlerin vizeleri yapılmaz, görev alamaz
ve Federasyon tarafından hiçbir ödeme yapılmaz. Mazeret bildirilmesi

durumunda, yeterli talep olduğunda; Eğitim Kurulu kararı ile Mazeret Semineri
açılabilir.
b) Sertifika Programları: Muhtelif yer ve zamanlarda antrenörlerin mesleki
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gelişimlerine yönelik düzenlenen
programlardır. Program süreleri verilecek derslerin özellikleri ve kapsamına
göre Eğitim Kurulu tarafından belirlenir. Kademe antrenörleri için bu
programlar seminer yerine geçmez. Bu programlar kapsamında “Sahne
Yönetmenliği, Sanat Yönetmenliği, Koreograf, Ses-Işık, Giysi-Makyaj” vb.
uzmanlıklar verilir. Bu sertifika programları muhtelif yer ve zamanlarda
açılabilir.
Belge Verilmesi
Madde 14. Her kademede açılan halk oyunları antrenör eğitim kurslarını başarı ile
bitirenlere Eğitim kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Federasyon Başkanı’nın
imzasını taşıyan belge verilir. “Uygulamalı Yöre Kursları”nda başarılı olan
antrenörlere ilgili yöreye ait belge Federasyon tarafından verilir. Antrenör bir üst
kademeye geçip başarılı olduğunda uzmanlığını aldığı yörelerin belgelerini teslim
etmek kaydı ile uzmanlığına sahip olduğu tüm yörelerin işlenmiş olduğu ilgili kademe
belgesini federasyondan alabilir. Bu yeni belge üzerinde o zamana kadar sınavında
başarılı olunan tüm yörelerin onayı yapılmış olacaktır. Antrenörlük kademeleri belge
ücretleri Federasyon Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenir.
Lisans Verilmesi
Madde 15. Halk Oyunları Antrenör Belgesi almış olanlara federasyon tarafından
Antrenör Lisansı verilir. Lisanslar kademelere göre farklılık gösterir. Lisans ücretleri
Federasyon Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenir.
Antrenör Belge ve Lisansının İptal Edilmesi, Geçersiz Sayılması
Madde 16. a) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor dalları Ceza
Yönetmeliği ile Halk Oyunları Federasyonu Disiplin veya Ceza Talimatlarına göre son
üç yıl içinde olmak kaydı ile; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde
toplamda bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları Federasyon Yönetim
Kurulu onayı ile üç yıla kadar geçersiz sayılır. Bu sürenin sonunda talepte bulunan
antrenörlere Genel Müdürlük veya ilgili federasyonca düzenlenecek seminere
katılmak kaydıyla yeniden lisans verilebilir.
b) Bu yönetmeliğin 6. Madde’sinde belirtilen antrenör kurslarına katılacaklarda
aranan şartlardan herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu
şartlardan herhangi birini taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan
antrenörlerin belge ve lisansları Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile geçersiz
sayılır.
c) Federasyon lisans vize işlemleri, usul ve yöntemlerinde belirtilen süreler içersinde
(en az 3 yıl olmak kaydıyla) üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin
lisansları federasyonun teklifi, Genel Müdürlük Makamının onaylaması halinde
süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu durumda olan antrenörler Halk Oyunları
Federasyonunun düzenleyeceği seminer sonrası yeniden lisans çıkartabilirler.
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 antrenörlük belgeleri ve lisansları geçici olarak
Genel Müdürlük Makamınca iptal edilir. Bu suçlarından dolayı mahkumiyetleri
durumunda ise süresiz olarak iptal edilir.
Sınav ve Değerlendirme
Madde 17. Her kademedeki antrenör kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim
programında yer alan bütün derslerden sınava tabi tutulurlar. Sınavlar aşağıdaki
şekilde yapılır ve değerlendirilir.
a) Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı
hem de sözlü yapılır. Derslerin sınavları ilgili dersin öğretim elemanı ve/veya Kurs
Eğitim Yöneticisi tarafından yapılır ve değerlendirilir.
b) Eğitim programına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Başarılı olunabilmesi için Özel Eğitim Programı ve Temel Eğitim Programı’nda yer
alan derslerin sınavlarında en az 60 puan alınması zorunludur.
c) Temel Eğitim Programı ve Özel Eğitim Programı’nda yer alan derslerin
sınavlarından en fazla 5 dersten başarısız olanlar; daha sonra açılacak olan aynı
kademedeki Halk Oyunları Antrenörlük kurslarına devam etmeksizin, başarısız
olduğu dersten 5 yıl içerisinde, aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara katılma
hakkına sahip olurlar. Başarısız olanlar ise kursu tekrarlamak zorundadır.
d) IV. Kademe (Baş Antrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör) kurslarına katılıp
başarılı olan kursiyerler, halk oyunları alanında hazırlayacakları en az 4 bin
kelimeden oluşacak kurs bitirme projelerini programda görev alan öğretim
elemanlarından oluşturulan komisyonun uygun görmesi halinde, belgelerini almaya
hak kazınırlar.
Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı
Madde 18. Antrenör eğitim kurslarının sözlü ve yazılı sınavlarının değerlendirme
sonuçlarına kursiyerler kurs bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir.
Puan toplama hatalarına yapılacak itirazlar 7 gün içerisinde (postada geçen süre
hariç) Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığı’na yapılır. İtirazlar 30 gün içerisinde
Federasyon Başkanlığı’nca sonuçlandırılır.
Kursa Devam Zorunluluğu
Madde 19. Kursa en fazla bir (1) tam gün veya iki (2) yarım günden fazla mazeretsiz
katılmayan kursiyerlerin kursla ilişikleri kesilir. Mazeret belgelenmek zorundadır. Kurs
süresince üç (3) günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin ilişikleri
kesilir. Rapor alındığı takdirde mazeret hakkı rapora dahildir.
Madde 20. Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim
kurumlarından mezun olanlar ile üniversitelerin konservatuar Türk halk oyunları
bölümlerinden mezun olanlara Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde;
a) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim
kurumlarından mezun olup, halk oyunları seçmeli dersini alanlar durumlarını
transkriptleriyle belgelendirdikleri takdirde 1. Kademe (Yardımcı Antrenör) belgesi
verilir.

b) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim
kurumlarından halk oyunları uzmanlık spor dalı’ndan mezun olup, durumlarını
transkriptleriyle belgelendirdikleri takdirde II. Kademe (Antrenör) belgesi verilir.
c) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim
kurumlarından antrenörlük bölümü halk oyunları branşı mezunu olup, transkriptleriyle
belgelendirdikleri takdirde II. Kademe (Antrenör) belgesi verilir.
d) Üniversitelerin devlet konservatuarı Türk halk oyunları bölümünü ön lisans olarak
bitirenlere durumlarını transkriptleriyle belgelemeleri şartı ile eğitim gördükleri halk
oyunları dalında I. Kademe (Yardımcı Antrenör) belgesi verilir.
e) Üniversitelerin devlet konservatuarı Türk halk oyunları bölümünü lisans olarak
bitirenlere durumlarını transkriptleriyle belgelemeleri şartı II. Kademe (antrenör
belgesi) verilir.
Temel Eğitim Programı Derslerinden Muafiyet
Madde 21. I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kurslarında aşağıda belirtilen
muafiyet hakkı verilir;
a) Halk oyunları spor dalı antrenörlüğü haricinde, kademeler itibariyle başka bir spor
dalında antrenörlük belgesine sahip olanlar girdikleri kurs tarihinden itibaren 4 yıl
içerisinde açılan aynı kademedeki halk oyunları spor dalında antrenör kurslarına
başvurduklarında, “Temel Eğitim Programı”nda yer alan derslerden muaf tutulurlar.
b) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim
kurumlarından mezun olanlar, I. Kademe (Yardımcı Antrenör) halk oyunları kursu
“Temel Eğitim Programı”nda yer alan derslerden muaf tutulurlar.
c) I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kursuna başvuran, üniversitelerin beden
eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki diğer
üniversite mezunları ise “Temel Eğitim Programı”nda yer alan derslerden
okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren 5 yıl içinde muaf
tutulurlar.
Madde 22. Beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından
antrenörlük bölümü halk oyunları branşı mezunları; III. Kademe (Kıdemli Antrenör)
kursuna katıldıklarında “Temel Eğitim Programı”ndan muaf tutulurlar. Bu talimat
yürürlüğe girmeden önce III. Kademe (Kıdemli Antrenör) belgesi alanlar veya hak
etmiş olanların hakkı saklıdır.
Özel Eğitim Programı Derslerinden Muafiyet
Madde 23. a) Halk Oyunları Federasyonunca açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve
hakemliğini belgeleyenler, oyun kuralları dersinden muaf tutulurlar.
b) Üniversitelerin devlet konservatuarı Türk halk oyunları bölümü lisans mezunları; III.
Kademe (Kıdemli Antrenör) kursuna katıldıklarında “Özel Eğitim Programı”ndan muaf
tutulurlar.
Yurt Dışından Alınan Antrenörlük Belgelerinin Denkliği
Madde 24. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu olup ülkemizde
antrenörlük görevi yapan kişilerin başvurmaları halinde, yurt dışından alınan
belgelerin bu talimatta belirtilen kademelere göre denkliği; Eğitim Kurulu Denklik

Komisyonu tarafından değerlendirilerek Yönetim Kurulu’na sunulur. Federasyon
Başkanının onayından sonra durumuna uygun antrenör belgesi verilir.
Uluslararası Antrenör Semineri
Madde 25. Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığı’nca Uluslararası Antrenör
Seminerleri düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tebligat Hükümleri
Madde 26. İlgililerin Federasyona bildirdikleri adresleri tebligat adresi olarak kabul
edilir. Tebligatların sağlıklı olarak yapılabilmesi için; ilgililer adreslerini değiştirdiği
takdirde, adres değişiklikleri en kısa sürede Federasyona bildirilmek zorundadır.
Adresini değiştiren ve bu değişikliği Federasyona bildirmeyen kişilere yapılacak olan
tebligatlar eski adreslerine yapılır. Eski adrese yapılan tebligatlar ilgiliye ulaşmamış
olsa bile, tebligat muhataba yapılmış sayılır ve ilgililer hakkında süreler işlemeye
başlar.
Hükmü Bulunmayan Haller
Ek Madde 27. Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdürlükçe verilmiş
olan antrenör belge ve lisansları geçerli olup, bu hakları saklı kalır. Federasyonun
kuruluş tarihi olan 09.11.2001 tarihinden önce olmak şartıyla, Genel Müdürlük
dışında diğer kamu kurum ve kuruluşların düzenlediği usta öğretici, çalıştırıcı ve
eğitmenlerin talepleri halinde, Eğitim Kurulu’nun görüşü ve Yönetim Kurulu’nun onayı
doğrultusunda, bir kereye mahsus olmak şartıyla I. Kademe (Yardımcı Antrenör) veya
II. Kademe (Antrenör) belgelerine denklik yapılır.
Madde 28. Bu talimat Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu’nun
onayladığı tarihte yürürlüğe girer. Bu talimat yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girer.

Ek 1. Antrenör Eğitim Programı
A. Temel Eğitim Programı
Spor Anatomisi
Spor Fizyolojisi
Genel Antrenman Bilgisi
Spor ve Beslenme
Spor Sosyolojisi
Spor Psikolojisi
Sporda Yönetim ve Organizasyon
İlk Yardım ve Sporcu Sağlığı
Biomekanik
Sporda Öğretim Yöntemleri
Sporda Genel Teknik Taktik Öğretim
Yöntemleri
Beceri Öğrenimi
Psikomotor Gelişim
Sporda Psikolojik Yardım Becerileri
Sporda Ölçme ve Değerlendirme
Sporun Sosyal Psikolojisi
Sporda Zihinsel Antrenman Teknikleri
Yetenek Seçimi ve İlkeleri
Müsabaka Analizleri ve İstatistik
Motivasyon Teknikleri ve Hedef Belirleme
Beslenme Kaynaklı Ergojenik Yardım
Spor Pazarlaması
Antrenörlük Eğitim ve İlkeleri
Halk Oyunlarında Sakatlıklar ve Tedavi
Yöntemleri
B. Özel Eğitim Programı
Halk Oyunlarında Sahne Bilgisi
Halk Oyunlarında Sahneleme Tekniği
Halk Oyunlarında Temel Müzik Bilgisi
Halk Oyunlarında Müzik Bilgisi
Oyun Müzikal Analizi
Halk Oyunlarında Genel Giysi Bilgisi
Halk Oyunları Kural Bilgisi
Halk Oyunlarında Temel Ritim Bilgisi
Halkbilimi
Halk Oyunlarında Meslek Bilgisi
Temel Egzersiz Uygulamaları
Halk Oyunlarında Özel Antrenman Bilgisi
Antrenör Etiği ve Fair Play

I.
Kademe
Saat

II.
Kademe
Saat

III.
Kademe
Saat

IV.
Kademe
Saat

V.
Kademe
Saat

4
4
10
4
4
2
4
4

6
8
14
4
4
6
2
4
4

6
6
16
4
4
8
5
2
4
-

20
20
10
5
-

10
5
-

4
6
2
2
-

4
8
2
-

4
4
-

2
-

10
-

-

-

8

-

-

6
8
4
8
8
8
4
4
10
2

8
8
10
-

8
12
-

8
20
-

8
20
-

Halk Oyunlarının Karakteristik Özellikleri
Zihinsel Antrenman ve Stresi Yenme
Drama Eğitimi
Oyun Analiz Bilgisi
Okul Öncesi Eğitsel Oyunlar ve Halk
Oyunları
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Saha Derleme Bilgisi
Proje Hazırlama ve Sunum
Grup Yönetimi ve Liderlik
Uygulamalı Oyun Analizi
Teknoloji Kullanımı ve Öğretimi
Engellilere Halk Oyunları Öğretimi
Halk Oyunları ve Turizm
Halk Oyunlarında Organizasyon ve
Etkinliklerin Yönetimi
Halk Oyunlarında Program Geliştirme
Teknikleri
Halk Oyunları Forumu
Türk Cumhuriyetleri Genel Oyun Analizi
Balkan Oyunları Analizi
Toplam Ders Saatleri

-

4
6
6
4

-

-

-

-

8
-

4
8
8
4
8
8
-

8
8
8
8

8
8
-

-

-

-

8

-

112
Saat

122
saat

131
Saat

125
Saat

8
8
8
8
101
Saat

Ek 2. Uygulamalı Yöre Kursu Ders Programı
1.
2.
3.
4.

Yöre Eğitimi
Yöresel Ritim Uygulamaları
Yöresel Giysi Bilgisi
Uygulamalı Oyun Analizi

(30 Saat)
(8 Saat)
(6 Saat)
(8 Saat)

