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BİRİMİ  : TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU 

KARAR TARİHİ : 23/01/2010 

KARAR NO : 37 

 

 

 

TÜRKİYE PENTATLON FEDERASYONU 

 ANTRENÖR TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Genel Hükümler 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

  

 

Amaç  

Madde 1–(1) Bu Talimatın amacı, Modern Pentatlon sporunda görev alacak 

antrenörlerin eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

 

 Kapsam 

Madde 2–(1) Bu Talimat, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu antrenör eğitim 

programlarını, bu programların uygulamaları ile pentatlon antrenörlerinin çalışma usul ve 

esaslarını kapsar. 

 

   Dayanak  

Madde 3–(1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun 20nci maddesi ve Federasyon Ana Statüsünün ilgili hükümlerine 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

   Tanımlar  

Madde 4- Bu Talimatta geçen; 

a)Genel Müdürlük  :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,     

b)Genel Müdür  :Gençlik ve Spor Genel Müdürünü 

c)Federasyon   :Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunu, 

d)Yönetim Kurulu  :Federasyon Yönetim Kurulunu 

         e)Eğitim Kurulu  : Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

 e)Antrenör   :Modern Pentatlon branşında eğitim gördüğü kademedeki 

programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Federasyondan belge alan, 

sporcuları ve Modern Pentatlon spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun 

olarak yetiştirmek, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek 

görev ve yetkilerine sahip olan kişiyi,                                             

f)Eğitim Programı  :Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri 

ile bu programdaki dersleri,  

 

ifade eder.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

  

Kurs düzenleme  

Madde 5–(1) Antrenör eğitim kursları, Federasyonun, gençlik ve spor kulüplerinin, 

okullar ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak, Federasyon tarafından 

düzenlenir.  

 

Antrenör eğitim kursuna katılacaklarda aranılacak koşullar  

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

koşullar aranır: 

 a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak  (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli 

sporcularda  en az ilköğretim mezunu olmak). 

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

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya ltı aydan fazla hapis veyahut affa 

uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, 

hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanmak, hileli iflas gibi yüz kızartıcı  

veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale 

ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından tecil edilmiş olsa 

dahi ceza almamış olmak 

d) 18 yaşını doldurmuş olmak , 

e)TMPF Federasyon Disiplin Talimatı ve sporla ilgili yayımlanan her türlü ceza 

yönetmeliklerine göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan 

fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak. 

(2) Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki koşulların yanında sırasıyla; Modern 

Pentatlon branşında Milli sporcu olmak, üniversitelerin Beden Eğitim ve Spor Eğitimi veren 

yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil 

bildiğini belgelemek, faal olarak herhangi bir okulda beden eğitimi öğretmenliği görevini 

yürütmek ve en az beş yıl lisanslı sporcu olmak  tercih sebebi olacaktır. 

 

 Antrenör sınıflandırılması 

 Madde 7–(1)  Antrenörler beş kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır; 

a) I. Kademe  (E Kategorisi Antrenör) 

b) II. Kademe (D Kategorisi Antrenör) 

c) III. Kademe (C Kategorisi Antrenör) 

d) IV. Kademe (B Kategorisi Antrenör) 

e) V. Kademe  (A Kategorisi Antrenör) 

 

          Görev alanları  

Madde 8–(1) Antrenör lisansına sahip olan Antrenörlerin görev alanları aşağıda 

belirtilmiştir: 

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

başlayanlarda, 

b) II. Kademe D Kategorisi Antrenör: Minikler ve yıldızlar kategorisinde, 

c) III. Kademe C Kategorisi Antrenör: Gençler ve büyükler kategorisinde, 

d) IV. Kademe B Kategorisi Antrenör: Büyükler ve ulusal takımlarda, 

e) V. Kademe  A Kategorisi Antrenör: Büyükler ve ulusal takımlarda. 

(2) Alt kademede bulunan antrenörlere göre üst kademelerde bulunan antrenörler, üst 

düzey antrenör olarak adlandırılır. Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar alt 

kademelerde de görev alabilirler. Modern Pentatlon branşında üst kademe antrenör 

bulunmaması halinde bir alt kademedeki antrenör görevlendirilebilir. Yukarıdaki kategorilerden 

I.Kademe E Kategorisi antrenör olma niteliği taşıyan antrenörler Modern Pentatlon Okulu 

açamazlar.(Baş antrenörlerin sezon içinde ceza alması veya sağlık vb.mazeretleri hariç) 
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Antrenör Eğitimi 

Madde 9–(1) Antrenör Eğitim Kursları Modern pentatlon Sporunun ihtiyaçları esas 

alınarak Eğitim Kurulu tarafından belirlenen yıllık planlama çerçevesinde federasyonca 

düzenlenir. 

Federasyon, Türk Modern Pentatlon Antrenörlerinin eğitimlerine katkı amacı ile yurt 

dışındaki eğitim faaliyetlerine Eğitim Kurulunun belirleyeceği antrenörlerin katılabilmesi için 

gerekli çalışma ve tedbirleri alarak kulüpleri teşvik eder. 

Antrenörlerin, Antrenör kursuna müracaat başvuruları ve her türlü lisans ve vize 

işlemleri eğitim kurulunca yapılır. Antrenör kursuna katılacak olan adaylara ait katılım koşulları 

ve aranacak şartlar talimatta belirtilmiştir. 

 Eğitim Kategorileri 

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

a) I.Kademe E Kategorisi Antrenör kursu:Bu kademe için düzenlenen eğitim programını,  

b) II. Kademe D Kategorisi Antrenör kursu: E Antrenör lisansına sahip en az 1 yıl üst 

kademe Antrenörün yanında çalıştığını veya takım çalıştırdığını belgeleyen antrenörlerin 

katılabildiği eğitim programını , 

c) III. Kademe C Kategorisi Antrenör kursu: D Antrenör lisansına sahip ve bu kademede 

en az iki yıl çalıştığını belgeleyen ve bu süre içinde en az iki seminer görmüş antrenörlerin 

katılabildiği eğitim programını, 

d) IV. Kademe B Kategorisi Antrenör kursu: C Antrenör lisansına sahip ve bu kademe de 

iki yıl takım çalıştırdığını belgeleyen ve bu süre içerinde en az iki seminer görmüş antrenörlerin 

katılabildiği eğitim programını, 

e) V. Kademe A Kategorisi Antrenör kursu: B Antrenör lisansına sahip ve bu kademe de 

ÜÇ yıl takım çalıştırdığını belgeleyen ve bu süre içerinde en az üç seminer görmüş antrenörlerin 

katılabildiği eğitim programını, 

kapsar. 

Uluslararası Seminer, Kurs ve Kamplar Eğitim Kurulu tarafından uygun görülen 

aralıklarla düzenlenir ve Modern Pentatlon Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. 

Antrenörlerin bir üst kademeye terfileri Modern Pentatlon Federasyonu Eğitim Kurulunun 

açtığı kurslarla sağlanır. 

Antrenörler Modern Pentatlon Federasyonunun açtığı zorunlu öngörülen kurs ve 

seminerlere katılmak durumundadır. Aksi takdirde o sezonda görev alamazlar, bir üst 

kademeye terfi ettirilmezler.(Eğitim Kurulunca kabul edilebilir geçerli mazeretler dışında) 

Eğitim Kurulu tüm kademelerde Antrenör Çalışma ve Usulleri ile ilgili düzenleme 

yapabilir. 

 

Antrenör Eğitim Yetki ve Sorumluluğu  

Madde 11–(1) Ülkemizde gelişim seminerleri, modern pentatlon sporcusu yetiştirme ve 

gelişim kampları ve her seviyede modern pentatlon okulları açma izin ve yetkisi federasyona 

aittir. Modern pentatlon okulları ve modern pentatlon sporcu yetiştirme ve gelişim kampları 

federasyondan izin alınmadan açılamaz. 

Modern pentatlon okulu ve modern pentatlon sporcusu yetiştirme ve gelişim kampları ile 

ilgili tüm konular düzenlenecek ayrı  bir talimat ile yürütülür.  

 

Antrenör Eğitiminin Programlanması  

Madde 12–(1)  Aşağıdaki alanlarda uygulanacak olan eğitim programları, bu yönetmelik 

ekinde belirtilmiştir. (Bzk.TMPF Antrenör eğitimi programı Ek:1) 

Yüzme, Atletizm (1000-2000-3000 Metre koşu ), Atıcılık, Eskrim, Binicilik 

Antrenör eğitim kurslarının eğitim programlarında ve sürelerinde gerekli hallerde 

Federasyonca değişiklik yapılabilir. 
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      Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi  

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

görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde olur;  

  

a. Genel Spor Bilimleri ile ilgili  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 Kurulunca  görevlendirilir. 

b. Modern Pentatlon eğitim programına ait derslerin öğreticileri; Modern Pentatlon 

branşında; ihtisas sahibi öğretim elemanı unvanına sahip olanlar ile  B Kategori (baş 

antrenör) veya A Kategori (Teknik Direktör) belgesine sahip olan kişiler arasından 

Eğitim Kurulunca  belirlenir.        

Ancak, Modern Pentatlon dalında  B Kategori (Baş antrenör) ve A Kategori (Teknik Direktör) 

belgesine sahip ve ihtisas sahibi öğretim elemanı bulunmaması halinde, konusunda Eğitim 

Kurulunca  bilgisi ve tecrübesi onaylanan eğiticilere eğitim programında görev verilebilir.  

Modern Pentatlon eğitim programına  ait dersler için belirlenen öğreticilerin 

görevlendirilmeleri Eğitim Kurulunca   yapılır.  

Yabancı Spor Antrenörlerinden Yararlanma 

Madde 14–(1)  Antrenör eğitim programında yabancı spor uzmanı, antrenör veya 

Modern Pentatlon branşında ihtisas sahibi öğretim elemanı görevlendirilebilir  

 

 Gelişim Semineri 

Madde 15–(1)  Eğitim Kurulu;  Her kategorideki antrenör eğitim kurslarına ilaveten 

antrenör gelişim seminerleri düzenler. Açılan gelişim seminerlerine katılımları zorunlu 

tutulanlar, mazeretsiz bu seminere katılmadıkları takdirde o sezon görev yapamazlar.  

 

Belge verilmesi  

Madde 16–(1) Her kademede açılan antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere, 

Federasyonca antrenör belgesi  verilir. 

 

Lisans verilmesi 

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

kaydıyla, Federasyon tarafından antrenör lisansı verilir. Lisanslar her yıl Federasyon tarafından 

vize edilir. Vize işleminde, bilgi formu ile, (EK-3) antrenör bilgileri güncelleştirilir. 

       

Lisans Alma Zorunluluğu 

Madde 18–(1)  Bütün kategorilerdeki antrenörler lisans almak ve lisanslarını her yıl 

vize ettirmek zorundadırlar. Lisanslarını vize ettirmeyen antrenörler, o sezon içinde hiçbir 

kategoride görev yapamazlar.  Lisans ve/veya vize bedelleri ile Lisans vize işlemleri her yıl 

Federasyon tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

 

Antrenör belge ve lisansının geçersiz sayılması 

Madde 19–(1)  TMPF Disiplin talimatı ve Sporla ilgili  yayımlanan her türlü Ceza 

Yönetmeliklerine  göre üç yıl içinde bir defada 6 ay yada 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 yönetmeliğin 6 inci maddesinde belirtilen 

antrenör kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan herhangi birini antrenör başarı belgesini 

aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini taşımadığı antrenör başarı belgesi 

verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin belge ve lisansları Yönetim kurulu tarafından geçersiz 

sayılır. 

Federasyonun lisans vize işlemleri usul ve yöntemlerinde belirleyeceği süreler içerisinde üst 

üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları Yönetim kurulunun onaylaması halinde 

geçersiz sayılabilir. Bu durumda olan antrenörler, Eğitim kurulunun düzenleyeceği kurs veya 

seminer sonrasında yeniden lisans çıkartabilir.  
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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 kurs 

başarı belgeleri ve lisansları geçici olarak  Yönetim Kurulunca iptal edilir. Bu suçlarından dolayı 

mahkûmiyet durumunda ise süresiz olarak iptal edilir 

 

Antrenörün Pasif Hale Geçmesi 

Madde 20–(1)   Federasyon tarafından verilen lisansa sahip olan antrenörler en az üç yıl 

süre ile herhangi bir kulüpte çalışmaz ve/ veya lisanslarını vize ettirmezse “Pasif Antrenör” 

statüsüne geçerler. Bu antrenörler yukarıda belirtilen süreden sonra bir kulüp çalıştırmaya 

başlarlarsa yeniden “Aktif Antrenör” statüsünü kazanırlar. Ancak antrenörler o yıl ki vize ücreti 

üzerinden geçmiş yıllara ait vize ücretlerini ödemesi ve açılacak ilk Antrenör Seminerine 

katılması halinde aktif antrenör statüsünü kazanabilirler. Ancak bu antrenörler bulundukları 

kategoriye ilk başlayan antrenörler gibi işleme tabi tutulur ve işlemleri buna göre yapılır. 

 

 

Sınav  ve değerlendirme 

      Sınav ve Değerlendirme 

       Madde 21–(1) Her kategorideki 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 

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

b. Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. 

Başarılı olunabilmesi için eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az 70 

puan alınması zorunludur. 

c. 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 sınavlara katılma hakkına sahip 

olup, başarısız olanlar kursu tekrarlamak zorundadırlar. 

d. B.Kategori Baş Antrenör ve A. Kategori Teknik Direktör kurslarına girip başarılı olan 

Antrenörler, Modern Pentatlon branşında hazırlayacakları en az 15 sayfadan oluşan 

tezlerini Eğitim Kuruluna sunmaları halinde belgelerini almaya hak kazanırlar. 

 

 Sınav sonuçlarına itiraz hakkı 

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

değerlendirme sonuçlarına, kursiyerler, kurs bitim tarihinden itibaren otuz gün içinde 

federasyon hesabına 25 YTL itiraz bedeli yatırarak  itiraz edebilir. İtirazlar otuz gün içinde  

Federasyon tarafından sonuçlandırılır. 

(2)  İtirazların geçerli olması durumunda itiraz bedeli iade edilir. 

     

Devam zorunluluğu 

Madde 23–(1)  Kursa en fazla bir tam gün veya 2 yarım gün mazeretsiz 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 

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

kurumlarından mezun olup herhangi  bir spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak Modern 

Pentatlon branşında seçmeli olarak eğitim alanlara, o dalda, 1 Kademe E Kategorisi 

Antrenörlük belgesi verilir. 
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Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun 

olanlardan eğitim gördükleri Modern Pentatlon dalında ihtisaslarını belgelemeleri şartıyla 

seçmeli (uzmanlık) spor dalında 2.Kademe D Kategorisi antrenörlük belgesi verilir. 

Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının 

antrenör eğitimi bölümü mezunlarına 3 Kademe C. Kategorisi  antrenörlük belgesi verilir.  

 

Üst Düzey Modern Pentatlon Yapan Sporcular 

Madde 25–(1) Modern Pentatlon branşında, en az 6 Yıl Modern Pentatlon  yarışlarına 

katılan sporculara 2. Kademe D Kategorisi antrenörlük belgesi verilir. 

  Modern Pentatlon’da en az 5 yıl Modern Pentatlon yapan ve en az 20 kez Milli olan 

sporculara 3.Kademe C Kategorisi antrenörlük belgesi verilir. 

  

Derslerden  Muafiyet 

Madde 26–(1) Antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı 

verilir;  

a. Bu yönetmeliğin 30 inci maddesi kapsamına alınan Modern Pentatlon antrenörlüğü 

haricinde  1.Kademe E. Kategorisi  antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden 

eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar genel spor 

bilimleri ile ilgili derslerden muaf tutulurlar. 

b. 1.Kademe E. Kategorisi   antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve 

spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları genel 

spor bilimleri ile ilgili derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyet 

tarihinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar. 

c. Modern Pentatlon branşında  federasyonlarca açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve 

hakemliğini belgeleyenler tüm antrenör kurslarında  oyun kuralları dersinden muaf 

tutulurlar. 

 

Antrenör Çalışmaları 

   Madde 27–(1)  Federasyon tarafından Milli Takımları çalıştırmakla görevlendirilen tüm 

antrenörler, kulüp takım antrenörlerinden gereken her türlü işbirliği talebinde bulunabilirler, 

Kulüp antrenörleri talep edilen işbirliğine girmek zorundadırlar. Aksine davranan kulüp 

antrenörlerine Federasyon Disiplin Talimatının ilgili maddeleri uygulanır. 

   

Yurtdışında Alınan Antrenörlük Belgelerinin Denkliği 

 Madde 28–(1) Yurt dışında alınan belgelerin bu yönetmelikte belirtilen kategorilere 

göre denkliği; bu yönetmeliğin 11 inci maddesindeki eğitim programı esas alınarak yurt dışında 

katıldığı kursları başarı ile tamamladıklarını belgelemeleri halinde Eğitim Kurulunun görüşü ve 

teklifi ile  Yönetim Kurulu onayı ile  durumuna uygun antrenör belgesi verilir. 
  

Yurtdışında Alınan Antrenörlük Belgelerinin Denkliği 

Madde 29-(1)   Yurt dışında çalışacak Türk antrenörleri;   

a. Yurt dışında çalışmak isteyen Türk antrenörler Eğitim Kurulu Teklifi ile yönetim 

kurulundan izin almak zorundadırlar. 

b. Yurt dışında çalışmak isteyen antrenörler sözleşmelerini ve sözleşme hükümlerini 

anlaşma yoluyla sona erdirmek ve Federasyona belgelemek zorundadırlar. 

 

Uluslararası  Antrenör Semineri 

Madde 30-(1)   Eğitim Kurulu teklifi federasyonunun onayı ile uluslararası antrenör 

seminerleri düzenlenebilir. Bu konudaki Eğitim Kurulunun teklifi ve  yönetim kurulunun kararı 

geçerlidir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 31-(1) Bu talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu talimatta 

bulunmayan  hallerde; sorunların çözümü eğitim kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı 

ile sağlanır.  

Geçici Madde 1- Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce birimlerince verilmiş olan 
antrenör belge ve lisansları geçerli olup, bu haklar saklı kalır. Bu belge ve lisansların bu 
talimata göre sınıflandırılması, Eğitim Kurulunca oluşturulacak denklik komisyonu kararının, 
Federasyon onayından sonra, ilgililere durumuna uygun dengi antrenör belge ve lisansı 
verilir.  

Geçici Madde 2- Bu Talimatın yayınlandığı tarihten önce Genel Müdürlükçe verilen;   

 I. Kademe antrenör  belgesine sahip olanlara,   I Kademe  E  Kategorisi, 

II. Kademe antrenör belgesine sahip olanlara,   II Kademe D  Kategorisi, 

III. Kademe antrenör belgesine sahip olanlara, III. Kademe D. Kategorisi,   

IV. Kademe antrenör belgesine sahip olanlara, IV. Kademe B Kategorisi,    

 V. Kademe antrenör belgesine sahip olanlarla V. Kademe A. Kategorisi  antrenör  belgesi 
verilir.    

           

Yürürlük 

  Madde 32–(1) Bu Talimat Genel Müdürlük ve federasyon internet sitesinde yayınlandığı 

tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

    

Yürütme  

Madde 27–(1)  Bu Talimat hükümlerini Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu 

Başkanı yürütür. 

  

 
Turgay ÇETĠNKAYA      Mustafa LAVKOR         Yalçın VURAL 

Federasyon BaĢkanı                    Başkan Yardımcısı            As Başkan 

 

 

 

 

Ümit ġENSES      Aytaç VURAL        Levent ARIDEMĠR 

As BaĢkan                   As BaĢkan        As BaĢkan 

 

 

 

Çağlayan KOÇ   Süleyman KARABUCAK                      Seyfi KARAKAġ 

As BaĢkan   As BaĢkan           Üye 

 

 

 

 

Hakan ÖZBEK                               Faruk ERBAĞCI                                   Taner KURAL 

Üye                              Üye              Üye 

 

 

 

 

Haluk ÜÇKARIġOĞLU                                                   Nermin BAġER 

Üye                           Üye 



 8 

 

Ek:1 

                  Türkiye 

                Modern Pentatlon Federasyonu 

              Antrenör Eğitimi Programı 
 

Dersin Adı 

 

I. 

 Kademe (E) 

II.  

Kademe (D) 

III. 

Kademe (C) 

IV.  

Kademe (B) 

V.  

Kademe (A) 

A -Temel Eğitim 

Programı 

 
Saat 

 
Saat 

 
Saat 

 
Saat 

 
Saat 

Spor Anatomisi 4 6 6 - - 

Spor Fizyolojisi 4 8 6 20 (z) - 

Genel Antrenman Bilgisi 10 14 16 20 (z) - 

Spor ve Beslenme 4 4 4 - - 

Spor Sosyolojisi - 4 4 - - 

Spor Psikolojisi 4 6 8 10 (z) 10 (z) 

Sporda Yönetim ve Organizasyon 2 2 5 (z) 5 (z) 5 (z) 

Sporcu Sağlığı 4 4 2 - - 

Biomekanik - - 4 10 (s) 10 (s) 

Sporda Öğretim Yöntemleri 4 4 - - - 

Sporda Genel Teknik Taktik Öğretim 
İlkeleri 

- - 4 10 (s) - 

Beceri Öğrenimi 4 4 4 2 (z) - 

Psikomotor Gelişim 6 8 - - - 

Sporda Psikolojik Yardım Becerileri - - - - 10 (s) 

Sporda Ölçme ve Değerlendirme 2 2 - - - 

Sporun Sosyal Psikolojisi - - - 10 (s) - 

Sporda Zihinsel antrenman taktikleri - - - - 10 (s) 

Yetenek Seçimi ve İlkeleri 2 - - 10 (s) 10 (s) 

Müsabaka Analizleri ve İstatistik - - - 10 (s) - 

Motivasyon Teknikleri ve Hedef 
Belirleme 

- - - 10 (s) - 

Beslenme Kaynaklı Ergojenik Yardım - - - 10 (s) 10 (s) 

Spor Pazarlaması - - - - 10 (s) 

Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri - - - 10 (s) - 

B - Özel Eğitim 

Programı      

Üst Düzey Antrenman Planlaması ve 
Programlanması 

- - - 20 (z) - 

Özel Kondisyon Antrenmanı ve 
Metodları 

- - - - 10 (s) 

Müsabaka Yönetimi ve İlkeleri - - - - 10 (s) 

Antrenörlük Uygulamasında Yeni Arayış 
ve Gelişmeler 

- - - - 10 (z) 

Özel Antrenman Bilgisi 
           Yüzme Branşı 
           Atletizm Branşı 
           Eskrim Branşı 
           Atıcılık Branşı 
           Binicilik Branşı 

10 10 12 20 (z) 20 (z) 

Spor Dalı Gözlem ve Değerlendirme - 4 - - - 

Spor Dalı Oyun Kuralları 2 - - - - 

Spor Dalı Teknik Taktik 
           Yüzme Branşı 
           Atletizm Branşı 
           Eskrim Branşı 
           Atıcılık Branşı 
           Binicilik Branşı 

32 50 50 - - 

Üst Düzey Teknik Antrenman - - - - 20 (z) 

Üst Düzey Taktik Antrenman - - - - 30 (z) 

Üst Düzey Teknik Taktik - - - 60 (z) - 

Kurs Bitirme Projesi - - - P - 
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        Türkiye 

                Modern Pentatlon Federasyonu 

              Antrenör Bilgi Formu 

 
 
Antrenör No 

 

 
Adı Soyadı 

 

 
İli / İlçesi 

 

 
Seviye 

 

 
Lisans  
tescil/vize tarihi 
 

 

N
Ü

S
U

F
 

B
İL

G
İL

E
R
İ TC Kimlik No  

Doğum Yeri  

Doğum Tarihi  

İl   

İlçe  

Mahalle  

Cilt No  

Aile Sıra No  

Sıra No  

Ö
Z
E
L
 B

İL
G

İL
E
R
 Ev Telefonu  

İş Telefonu  

Cep Telefonu  

e-posta Adresi  

Eğitim Durumu  

Yabancı Dil Düzeyi  

Medeni Durumu  

Kan Gurubu  

Çalıştırdığı Kulüp  

Notlar  
( Çalıştırdığı sporcular, başarıları, üstlendiği 
görevler.) 

 

Bilgisayar Bilgisi (Ofis orgramları kullanma 
düzeyi) 
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