
ULUSAL JUJİTSU FEDERASYONU 

EĞİTMEN/ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1-Bu Talimatın amacı; Ulusal JuJitsu Federasyonu; sporcuların yetiştirilmesiyle görevli 

eğitmen/antrenörlerin eğitimleri, sınıflandırılması, vize işlemleri ve kademelendirilmeleri ile ilgili esas ve 

usulleri belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2-Bu Talimat; Ulusal JuJitsu Federasyonu eğitmen/antrenör eğitimi programları, antrenör eğitim 

seminerleri ile bu programların uygulama, esas ve usullerini kapsar. 

Dayanak 

Madde 3-  Bu yönetmelik 5253 sayılı dernekler kanununa göre kurulmuş olan Ulusal JuJitsu 

Federasyonunun onaylı Tüzüğü 7.Maddesine istinaden  hazırlanmıştır 

 Tanımlar 

Madde 4- Bu Talimatta geçen; 

Federasyon            : Ulusal JuJitsu Federasyonu,  

Yönetim Kurulu       :  Ulusal JuJitsu Federasyonu Yönetim Kurulu’nu 

Yürütme Kurulu       : Ulusal JuJitsu Federasyonu Yürütme Kurulunu 

Eğitim Kurulu         :  Ulusal JuJitsu Federasyonu Antrenör Eğitim Kurulunu, 

Antrenör : Ulusal JuJitsu Federasyonu ilgili  branşında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile 

tamamlayan veya Yüksek Öğretim Kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olarak bulunduğu kademe için 

federasyondan belge alan, spor takımlarını veya sporcuları ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun 

olarak yetiştirmek, yarışmalara hazırlamak ve gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisini sahip olan kişiyi,  

Eğitim Programı : Her kademedeki antrenör eğitim kurs ve seminerleri (Kongre, seminer, kurs, sempozyum 

vb.) ile bu programlara ait dersleri, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

Antrenör Yetiştirme Faaliyetleri 

Madde 5-Antrenör yetiştirme faaliyetleri, Federasyonun, Gençlik ve Spor Kulüplerinin, sporla ilgili kurum 

ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak Ulusal JuJitsu Federasyonu yürütme kurulunca düzenlenir. 

Federasyon gerekli gördüğü hallerde kurs ve benzeri faaliyetleri düzenlemek için sporla ilgili kurum ve 

kuruluşlar ile üniversitelerle işbirliği yapabilir. Federasyonun resmi kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa 

düzenleyeceği antrenör eğitimi kurumlar arası belirlenen protokol esaslarınca yürütülür.                                                                       



Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak Şartlar 

Madde 6-Kademeler itibariyle Antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır: 

a) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak (1. Kademe antrenör belgesi için Milli sporcularda tahsil şartı 

aranmaz,) 

b)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, 

c)Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 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 olmak, 

d)18 yaşını doldurmuş olmak, 

e) Ulusal JuJitsu Federasyonu nca yayınlanan Disiplin Talimatı çerçevesinde ve Sporla ilgili yürürlükte 

bulunan her türlü Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 

yıldan fazla ceza almamış olmak. 

f) Doping suçundan dolayı toplamda 6 aydan fazla ceza almamış olmak, 

Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla;  

1-)Branşında milli sporcu olmak,  

2-)Herhangi bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yapmak, 

3-)Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve 

yüksekokullardan mezun olmak, 

4-)Yabancı dil bilgisine sahip olmak,  

5-) Siyah kemerde üst dana sahip bulunmak,  

Antrenör Kademeleri 

Madde 7- Antrenörler her spor dalında (V) kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır; 

a) 1. Kademe ,( Yardımcı Antrenör )  

b) 2. Kademe, ( Antrenör )  

c) 3. Kademe, ( Kıdemli Antrenör )  

d) 4. Kademe, ( Baş Antrenör )  

e) 5. Kademe. ( Teknik Direktör ) 

Antrenör Görev Alanları 

Madde 8- Antrenör lisansına sahip olan her kategorideki antrenörler aşağıda belirtilen görev  

alanların da görev yapabilir; Üst kademede antrenör lisansına sahip olanlar alt kademelerde de görev 

alabilirler. 



a)1. Kademe (Yardımcı Antrenör): Üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni başlayanlarda, küçükler ve 

yıldızlar kategorisindeki takımlarda antrenörlük yapabilirler. 

b)2. Kademe (Antrenör): Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde, Bölgesel liglerde antrenörlük, Süper 

lig, 1.ve 2. liglerde ayrıca Milli Takımlarda yardımcı antrenörlük,  

c)3. Kademe (Kıdemli Antrenör): Her seviyede antrenör olarak görev yapabilirler. Milli takımlarda antrenör 

olarak görev yapabilirler. Antrenör yetiştirme kurslarında eğiticilik yapabilirler. 

d)4. Kademe (Baş Antrenör): Her seviyede antrenör olarak görev yapabilirler. Milli takımlarda  

antrenör olarak görev yapabilirler. Antrenör yetiştirme kurslarında eğiticilik yapabilirler. 

e)5. Kademe (Teknik Direktör): Her seviyede antrenör olarak görev yapabilirler. Milli takımlarda antrenör 

olarak görev yapabilirler. Antrenör yetiştirme kurslarında eğiticilik yapabilirler.                                       

Antrenör Eğitim Kademeleri 

Madde 9 - Antrenör eğitim kursları beş (5) kademede yapılır. Bu kademeler için istenen özellikler aşağıda 

belirtilmiştir. 

A) 1.Kademe (Yardımcı Antrenör) 

- Bu kademe için düzenlenen eğitim programını tamamlamış olmak, 

B) 2. Kademe (Antrenör) 

a)- I. kademe temel çalıştırıcı (yardımcı antrenör) lisansına sahip olmak ve I. kademede en az bir yıl çalışmış 

olduğunu belgelemek. 

b)- En az 2 antrenör eğitim semineri görmüş olmak,  

c)- Büyükler Dünya şampiyonası, Ordulararası Dünya şampiyonası, Büyükler Dünya Kupası, Akdeniz 

Oyunları, Büyükler Avrupa Şampiyonası ve Dünya Üniversitelerarası spor oyunlarında ilk 3 dereceye giren 

sporcular 1. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak 2. Kademe antrenör kursuna katılabilirler. 

d)- Bu kademe için düzenlenen eğitim programını tamamlamış olmak. 

C) 3. Kademe (Kıdemli Antrenör) 

a)-2.kademe antrenör lisansına sahip olmak ve II. Kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelemek.  

b)- En az 3 antrenör eğitim seminerine katılmış olmak,  

c)- Bu kademe için düzenlenen eğitim programını tamamlamış olmak. 

D) 4. Kademe (Baş antrenör) 

a)- 3. kademe antrenör lisansına sahip olmak ve 3. kademede en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgelemek. 

b)- En az 3 antrenör eğitim seminerine katılmış olduğunu belgeleyen ve bransı ile ilgili en az 4 bin 

kelimeden oluşacak kurs bitirme projesini kurs bitiminde öğretim elemanlarından oluşacak komisyona 

sunmak.  

c)- Olimpiyatlarda 2. ve 3. olan sporcular ile Büyükler Dünya Şampiyonasında ve/veya Dünya 

üniversitelerarası spor oyunlarında en az 2 defa ilk 3 dereceye giren sporcular en az 1 bilimsel spor 



aktivitesine katılmak şartıyla ilgili branşında 1., 2. ve 3.  kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf 

tutularak 4. kademe baş antrenör yetiştirme kursuna katılabilirler. 

d)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 üçüncü kademe antrenör kursundan muaf tutularak dördüncü kademe baş antrenör 

yetiştirme kursuna katılabilirler. 

e)- Bu kademe için düzenlenen eğitim programını tamamlamış olmak. 

E) 5. Kademe (Teknik Direktör) 

a)- 4. kademe antrenör lisansına sahip olmak ve 4. kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunubelgelemek,  

b)- En az dört antrenör eğitim seminerine katılmış olmak yada branşı ile ilgili en az 4 binkelimeden oluşacak 

kurs bitirme projesini kurs bitiminde öğretim elemanlarından oluşacak komisyona sunmak.  

c)- Olimpiyatlarda 1. olan sporcular en az 2 bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla  1.,2., 3. ve 4.  

kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak 5.  kademe teknik direktör  

yetiştirme kursuna katılırlar.                                                     

(1) (2) (3) (4) 26/04/2006 tarih ve 26150 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin 3.maddesiyle 

değişen şekli (ek Madde 2)                             

 d)- Olimpiyat şampiyonalarında görev alan, takımı ve/veya ferdi sporcusu ilk 3 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 üç ve dördüncü kademe antrenör kurslarından muaf 

tutularak beşinci kademe teknik direktör kursuna katılabilirler. Bu haktan yararlanan dördüncü kademe baş 

antrenör belgesine sahip olan antrenörler beşinci kademe teknik direktör yetiştirme kursunun özel eğitim 

derslerinden muaf tutulurlar. 

e)- Bu kademe için düzenlenen eğitim programını tamamlamış olmak. 

Antrenör Eğitimi 

Madde 10 –Antrenör Eğitim Kursları branşların ülke çapındaki gelişmesini sağlamak amacıyla belirlenen 

ihtiyaçlar esas alınarak Federasyon Eğitim Kurulu tarafından yıllık plan çerçevesinde düzenlenir. 

Antrenörleri kademelerini yükseltmek için teşvik eder. Yurt dışından uzman antrenörlerin getirilmesini 

sağlayarak antrenörlerin gelişmesine imkan sağlar. 

Madde 11- Antrenörlerin veya antrenör adaylarının, Antrenör eğitim kurslarına müracaatı federasyonumuz il 

temsilcilikleri aracılığıyla Federasyonun Eğitim Kuruluna bildirilir. Kurslara katılacak adayların katılım 

koşulları ve aranılan şartlar bu talimatın 6 ve 9’ncu maddelerinde belirtilmiştir. 

Antrenör Eğitim Programı 

Madde 12-Kademeler itibariyle temel ve özel  eğitim programlarında uygulanacak ders saatleri  

Madde- 30’da gösterilmiştir. Eğitim Kurulu gerekli hallerde ders saatleri ve / veya değişik dersler ilave 

edilerek kurs süresini uzatabilir, ders isimlerini değiştirilebilir veya çıkarabilir.  

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri 



Madde  13-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 çalışma ve araştırması 

olanlar arasından tespit edilerek, gerektiğinde kurumlarından izin alınmak kaydı ile Eğitim Kurulu 

tarafından görevlendirilir. 

b)Branşa  özgün teknik-taktik ve eğitim programına ait derslerin öğreticileri branşında ihtisas sahibi öğretim 

elemanı unvanına sahip olan ve en az 3., 4. veya 5. Kademe antrenör belgesine sahip olan kişiler arasından 

Eğitim Kurulu’nca belirlenir.  

Bu görevlendirilmelere öğretim elemanlarına ödenecek ders saati ücretleri her yıl Eğitim Kurulu’nun önerisi 

ve Yönetim Kurulu’nun kararıyla gerçekleşir. 

Yabancı Spor Uzmanı ve Antrenörlerden Yararlanma  

Madde 14- Antrenör eğitim programlarında yabancı spor uzmanı, antrenör veya branşında kurs öğretim 

elemanı görevlendirilebilir. Yabancı antrenörler, Eğitim Kurulu’nun teklifi, Başkanın onayı ile 

görevlendirilir. 

Gelişim Semineri 

Madde 15- Federasyon, antrenör eğitim kurslarının yanı sıra her yıl antrenör gelişim seminerleri de düzenler. 

Antrenörler, Federasyonun açtığı ve o yıl içinde katılma zorunluluğu getirilen antrenör eğitim seminerlerine 

katılmak zorundadır. Aksi takdirde o sezon liglerde görev alamaz ve bir üst kademe kursuna katılmak için 

müracaat edemezler. Ulusal veya uluslararası seminerlerin sayısı yılda birden az olamaz. Antrenörlerin bu 

kursa katılamaması ile ilgili mazeretleri değerlendirmek ve sonuca bağlamak Eğitim Kurulunun 

yetkisindedir.  Bu seminerlerin düzenlenmesinde federasyon sporla ilgili kurum ve kuruluşlarca işbirliği 

yapabilir. Gelişim seminerlerine katılanlara Federasyonca katılım belgesi verilir.                                                                                

Belge Verilmesi 

Madde 16- Antrenör adayları ilgili kademenin tüm derslerinden başarılı olmaları halinde Spro Hizmetleri 

genel müdürlüğü ve Federasyon tarafından düzenlenen antrenör belgesini almaya hak kazanırlar. 

Antrenör eğitim kursuna katılıp başarı ile bitirenlere Federasyon Başkanının imzası belgenin ön yüzünde, 

Eğitim Kurulu Başkanının imzası ise arka yüzünde olmak kaydı antrenörlük belgesi verilir. Söz konusu 

belgeleri alanların listesi Eğitim Kurulunca tutulan ‘’Antrenör Kayıt Defteri’’ne işlenir. 

Antrenör Lisansı Verilmesi  

Madde 17- Antrenör belgesini almış olanlara antrenörlük yaptıklarını belgelemek kaydıyla Federasyon 

tarafından antrenör lisansı verilir.  

Lisans Alma ve Vize Zorunluluğu 

Bütün kategorilerdeki antrenörler,  müsabakalara çıkabilmek için lisans almak ve 1 yıl süreli vize yaptırmak 

zorundadırlar. 

a) Lisanslarını vize ettirmeyen antrenörler müsabakalara çıkamazlar. 

b) Antrenörlerin Lisans vizelerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur; 



1- Son vize tarihinden sonra en az bir antrenör eğitim seminerine katıldığına dair seminer katılım belgesine 

sahip olmak, 

2- O yıl için belirlenen vize bedelinin Federasyon hesabına yatırıldığını gösteren belgenin Federasyona 

gönderilmesi, gerekir. 

c) Her kademedeki antrenör lisanslarının vizesi 1 yıllık olarak yapılır. 

d) Antrenör Lisans ve/veya vize bedelleri ile lisans vize işlemleri ile ilgili esaslar her yıl Federasyon 

tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

Antrenörün Pasif Hale Geçmesi 

Madde 18 - Antrenörlük lisanslarını Federasyon’a üst üste 3 yıl vize ettirmeyen antrenörler pasif antrenör 

statüsüne geçmiş sayılırlar. Bu antrenörlerin tekrar aktif antrenör statüsüne geçebilmeleri o yıl için 

belirlenmiş antrenör vize ücretini Federasyonun belirleyeceği hesaba yatırmaları ve o yıl için düzenlenmiş 

bulunan antrenör eğitim seminerlerinden en az birine katılmaları ile mümkün olur.  

Seminer döneminde aktif hale geçemeyen antrenörler o yılki vize ücretlerinin iki katını ödeyerek aktif 

antrenör statüsünü elde edebilirler. 

Antrenör Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması 

Madde 19- Ulusal JuJitsu Federasyonunca yayınlanan Disiplin Talimatı çerçevesinde ve  

Sporla ilgili yürürlükte bulunan her türlü Ceza Yönetmeliğine göre üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla 

ve/veya üç yıl içinde toplam 1 yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları Eğitim Kurulunun teklifi, 

Yönetim Kurulu’nun onaylaması halinde süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu Yönetmeliğin 6’ncı 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 

antrenörlerin belge ve lisansları, Federasyon Yönetim Kurulu’nca geçersiz sayılır. 

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 yapılan 

soruşturma sonrasında, ya da sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen antrenörlerin bu suçlarından 

dolayı mahkum olmaları durumunda antrenörlük belgeleri ve lisansları Federasyon Yönetim Kurulu’nca 

süresiz olarak iptal edilir.                  

Sınav ve Değerlendirme 

Madde 20- 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, 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 olabilmek 

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 açılacak olan antrenör kurslarına devam etmeksizin başarısız olduğu derslerden 5 yıl içerisinde 

aynı dersten 3 kez doğrudan bütünleme sınavlarına katılma hakkına sahip olup, bu sınavlarda da başarısız 

olanlar o kademe kursunu tekrarlamak zorundadırlar. 

Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı  

Madde  21-Kurslarda görev alan öğretim elemanları sınav sonuçlarını en geç 15 gün içerisinde  

Eğitim Kuruluna teslim etmek zorundadır. 

Madde 22-Antrenör eğitim kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına  

kursiyerler kurs bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir. Puan toplama hatalarına  

yapılacak itirazlar da dahil olmak üzere tüm itirazlar 30 gün içerisinde Eğitim Kurulunca oluşturulan 

komisyon tarafından sonuçlandırılır. 

Devam Zorunluluğu 

Madde 23- Kursa en fazla bir tam gün veya 2 yarım gün katılmayan kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir. 

Kurs süresince 3 günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkileri 

kesilir.Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi Veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından  

Mezun Olanlar ve Milli Sporculara Belge Verilmesi 

Madde 24- Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından mezun 

olanlar talep ettikleri antrenör belgesi alabilmesi için; 

a) Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından mezun olup 

federasyonumuz branşların birinin dersini seçmeli aldığını belgeleyenlere en az 1. Dan Siyah Kuşak sahibi 

olması şartıyla branşında 1. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenörlük belgesi verilir.  

b) Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından mezun 

olanlardan eğitim gördükleri spor dalındaki ihtisasları ile ilgili olarak durumlarını belgelemeleri, antrenör 

belgesi alacak kişinin en az 1. Dan Siyah Kuşak sahibi olması şartıyla uzmanlık spor dalında 2. Kademe 

(Antrenör) antrenör belgesi verilir.  

c) Üniversitelerin Beden  Eğitimi veya Spor Eğitimi veren Yüksek Öğrenim Kurumlarının antrenör eğitimi 

bölümü  mezunlarına 3. Kademe (Kıdemli Antrenör) antrenör belgesi verilir. 3. Kademe antrenör belgesini 

aldıktan sonra 3 yıl boyunca antrenörlük yaptığını ve branşında en az iki seminere katıldığını belgeleyenlere 

başvurmaları halinde doğrudan 4. Kademe (Baş Antrenör) antrenör belgesi verilir. 

d) Spor Akademileri ve Eğitim Enstitüleri mezunlarının Federasyona başvuruları ve belgelerini 

tamamlamaları halinde denklik işlemleri Antrenör Eğitim Yönetmeliği Hükümlerine uygun olarak 

gerçekleştirilir.                                       

Önceden Alınan Antrenörlük Belgeleri 

Madde 25- Ülkemizde 2002 yılı öncesinde geçerli olan 3. kademeli sisteme göre alınan belgeler bir üst 

kademeye denkliği yapılır. Ancak 3. kademe belgesi olan antrenörler, talepleri doğrultusunda, Eğitim 

Kurulunca belgeleri incelenerek gerekli tespitler yapıldıktan sonra  4. veya 5. kademeye yükseltilebilirler.  



Madde 26- 1987 yılı öncesinde Federasyonun açmış olduğu kurslardan  belge alanlar ve bu durumlarını 

belgeleyenlerin yeni mevzuata ve yapmış oldukları çalışmalara uygun olarak Eğitim Kurulu’nun 

belirleyeceği kademedeki antrenörlük belgesi verilir. 

Yurt Dışından Alınan Antrenörlük Belgelerinin Denkliği 

Madde 27- 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; 

Ayrıca yurt dışından Coaching  kursuna katılan ve branşında antrenör belgesi olanlara Eğitim Kurulu 

Denklik Komisyonu Kararının Yönetim Kurulu’nca onayından sonra durumuna uygun antrenör belgesi 

verilir. JJIF : Uluslar arası JuJitsu Federasyonunu,IBJJF : Uluslararası Brezilya JiuJitsu Federasyonunu, 

CJJIF : Uluslar arası Savaş JuJitsu Federasyonunu,WJJF : Dünya Jujitsu Federasyonu,WJF Dünya JuJutsu 

Federasyonu Belirtilen bu uluslararası federasyonlardan alınan belgelerin denkliği inceleme ardından verilir. 

 

Temel Eğitim Derslerinden Muafiyet 

Madde 28- I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet 

hakkı verilir; 

a) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar 

temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar. 

b) Başka bir spor branşında antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri aynı kademedeki branşında 

antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar. 

c) Başka bir spor branşında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin branşında 7 yıl içinde daha 

alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim  programlarındaki derslerden muaf 

tutulurlar. 

d) I. Kademe (Yardımcı Antrenör)  antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden 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. 

Özel Eğitim Derslerinden Muafiyet 

Madde 29- Federasyonca açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve hakemliğini belgeleyenler antrenör 

kurslarında branşıyla ilgili oyun kuralları dersinden muaf tutulurlar.  

Antrenör Eğitim Programı 

Madde30-Kademelere göre Antrenör Eğitiminde verilecek dersler ve saatleri ekte’dir.                                       

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Talimatta Yer Almayan Hususlar 

Madde 31- Bu talimatta yer almayan hususlar hakkında mevcut yasa, yönetmelik, genelge ve  

uluslararası kurallara göre Federasyon Yönetim Kurulu karar verir. 

Geçici Madde 1  - Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce Federasyonca veya Spor Genel Müdürlüğü 

Eğitimi Dairesi Başkanlığınca verilmiş olan tüm antrenör belge ve lisansları, seminer belgeleri geçerli olup, 



bu hakları saklı kalır. Bu belge ve lisansların bu talimata göre sınıflandırılması, Eğitim Kurulu denklik 

komisyonu kararı ve onayından sonra, ilgililere durumuna uygun dengi antrenör belge ve lisansı verilir. 

Eğitim Kurulu denklik kriterleri bu yönetmeliğin yayınlanmasını takip eden 2 ay içerisinde Federasyonunun 

resmi internet sitesinde yayınlanır. 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 32- Bu talimatta yer almayan hususlarda karar verme yetkisi; ilgili yasa, yönetmelik doğrultusunca 

Federasyon yönetim kurulu yetkilidir. 

Yürürlük 

Madde 33 – Bu Talimat, Ulusal JuJitsu Federasyonu resmi web sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.. 

Yürütme 

Madde 35– Bu Talimat hükümlerini  Federasyon Başkanı yürütür.           

                             

Bu yönetmelik 5253 sayılı dernekler kanununa göre kurulmuş olan Ulusal JuJitsu Federasyonunun 

onaylı Tüzüğü 7.Maddesine istinaden  15 /03/2018 tarih ve 12  sayılı yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe 

konulmuştur. 

 

 

Volkan SERSAN                                  Ali ÇAMLIBEL                                 Şevki ERDOĞAN 

   Genel Sekreter                                      Başkan Yrd.                              Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

 

                            Tülay GÖKÇEN                               Mehmet Gökhan ERTEN 

                                  Sayman                                                      Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     DERSIN ADI 1. 
Kademe 

2. Kademe 3. Kademe 4. 
Kademe 

5. 
Kademe 

 

 

Saat Saat Saat Saat Saat 

Spor Anatomisi 4     

Spor Fizyolojisi 6 2    

Genel Antrenman Bilgisi 10     

Spor ve Beslenme Hkeleri 2 2    

Spor Psikolojisi 4   3 3 

Sporda Yönetim ve 
Organizasyon 

2 
 

   

Sporcu Sağligi 4     

Sporda Ogretim Yöntemleri 4     

Beceri Ogrenimi 4     

Psikomotor Gelişim 6     

Oyun Kurallan 4  
  

 

Sporda Ölçme 
VeDeğerlendirme 

2  

 

  

Antrenman Bilimi ve Yeni 
Yaklasimlar (Seminer) 

   3 3 

Jujitsuda Yetenek Seçimi 2 2    

Müsabaka Analizi ve 
değerlendirme 

 2 2   

Musabaka Yönetimi ve ilkeleri   4   

Sporda Marketing    2 2 

Antrenör Eğitimi ve ilkeleri    2 2 

Özel Antrenman Bilgisi 10 8 8 8 8 

Branşa Özgu Kondisyon Testleri  2 2   

Teknik-Taktik Eğitim 32 22 24 22 22 

Toplam  Eğitim Saati  96 40 40 40 40 

           

…………………………………………………………………………………………………………………. 


