
 2 

 
      TEKNĐK ADAMLARIN E ĞĐTĐMĐ ve SINIFLANDIRILMASI 

TAL ĐMATI 
 

    ĐÇĐNDEKĐLER 
I. GENEL HÜKÜMLER……………………………………………………………………..3 

MADDE 1 – AMAÇ…………………………………………………………………………...3 

MADDE 2 – KISALTMALAR ve TANIMLAR………….………………………………… ..3 

II - TEKN ĐK ADAMLARIN SINIFLANDIRILMASI…………………………………….4 

MADDE 3 - TEKNĐK ADAMLARIN SINIFLANDIRILMASI ………………………… …..4 

III - TEKN ĐK ADAMLARIN E ĞĐTĐMĐ…………………………………………………....5 

MADDE 4 - KURSLARA BAŞVURANLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR.........5 

MADDE 5 - KURS, SEMĐNER VE SERTĐFĐKA PROGRAMLARININ 
DÜZENLENMESĐ……………………………………………………………………………..5 

MADDE 6– KURS, SEMĐNER VE SERTĐFĐKA PROGRAMLARININ BAŞVURU 
ESASLARI……………………………………………………………………………………..6 

MADDE 7 – DENETLEME ve DESTEKLEME……. ……………………………………….6 

MADDE 8 - VĐZE ĐŞLEMLERĐ …………………………………………………………...….6 

MADDE 9 - YURT DIŞINDA AÇILAN ANTRENÖRLÜK KURSLARINA 
KATILANLARLA ĐLGĐLĐ GENEL ESASLAR……………………………………………....7 

IV – ZORUNLU KADROLAR……………………………………………………..………..7 

MADDE 10 - PROFESYONEL VE AMATÖR TAKIMLARDA ZORUNLU TEKNĐK 
KADROLAR…………………………………………………………………………………..7 

V – ÇEŞĐTL Đ HÜKÜMLER…………………………………………………………………8 

MADDE 11 - MĐLL Đ TAKIMLARDA GÖREV YAPAN TEKN ĐK ADAMLAR……… …...8 

MADDE 12 - REFERANS VE VĐZE ÜCRETLERĐ………………………………………….8 

MADDE 13 - TALĐMATLARA AYKIRI TUTUM ve DAVRANI ŞLAR …………………...8 

MADDE 14 – ĐÇ TALĐMATLAR…………………………………………………………......9 

MADDE 15 – TALĐMATTA HÜKÜM BULUNMAMASI…………………………… ……..9 

VI - SON HÜKÜMLER …………………………………………………………………… .10 

MADDE 16 – YÜRÜRLÜK……………………………………………………………….....10 

MADDE 17 – YÜRÜTME…………………………………………………………………...10 

GEÇĐCĐ MADDE- UEFA GÜNCELLEME PROGRAMININ MEVCUT TEKNĐK 
ADAMLARA YÖNEL ĐK UYARLAMALARI………………………………………… .…..10 

EK:………………………………………………………………………………………..…..11 

 
 



 3 

 
 

 
    TEKNĐK ADAMLARIN E ĞĐTĐMĐ ve   

SINIFLANDIRILMASI TAL ĐMATI  
           

I - GENEL HÜKÜMLER  
 

MADDE 1- AMAÇ 
 
Bu talimatın amacı, TFF bünyesinde teknik adamlar için açılacak kurs,  seminer ve sertifika 
programlarında standardı sağlamak, talimatın kapsamına giren teknik adamların, modern 
futbolu uygulayabilecekleri bir ortam yaratmak için gerekli olan idari, mali, hukuki ve 
teknik esaslar ile teknik adamların eğitimlerine, sınıflandırılmalarına ve denetimlerine 
ili şkin esasları belirlemektir.  
  
 
MADDE 2 – KISALTMALAR ve TANIMLAR 

 
Bu talimattaki; 

 
a) TFF:  Türkiye Futbol Federasyonu’nu,  
b) Bölgeler: Türkiye Futbol Federasyonu’nun yurt içi ve yurt dışı teşkilatını, 
c) FGM:  TFF Futbol Geliştirme Merkezi’ni, 
d) TÜFAD:  Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’ni, 
e) Kulüp:  Amatör veya profesyonel futbol faaliyetlerinde bulunan ve TFF tarafından tescil 
edilmiş dernek veya şirketleri, 
f) Profesyonel Takım: Profesyonel liglere tescil edilen kulüplerin, bu liglere katılan 
takımlarını, 
g) Amatör Takım:  TFF tarafından tescil edilmiş kulüplerin, amatör faaliyetlere katılan 
takımlarını,  
h) Amatör Teknik Adam:  Futbol faaliyetine katılması ile ilgili zorunlu giderler 
(konaklama, malzeme, sigorta ve antrenman giderleri) dışında herhangi bir ücret almayan ve 
kulübü ile arasında yazılı bir sözleşme bulunan teknik direktör, antrenör ve çalıştırıcıları, 
i) Profesyonel Teknik adam: Futbol faaliyetine katılması ile ilgili zorunlu giderler 
dışında, ayrıca kulübünden ücret alan ve kulübü ile bu hususta yazılı bir sözleşmesi bulunan 
teknik direktör, antrenör ve çalıştırıcıları, 
i)      Antrenör: Federasyonca kendi kategorilerindeki kurslardan mezun olarak,  “Antrenör 
Lisansı” almış veya TFF Yönetim Kurulu’nca belgelerinin denkliği kabul edilmiş olan 
kişilerdir. 
j)   Teknik Sorumlu:  Profesyonel ve amatör takımları olan kulüpler ile imzalamış oldukları 
“Teknik Sorumlu Sözleşmesi”ne dayanarak görev yapan kişileri,  
k)Gençlik Geliştirme Sorumlusu: Profesyonel ve amatör takımları olan kulüpler ile 
imzalamış oldukları sözleşme uyarınca “Gençlik Geliştirme Sorumlusu” olarak görev yapan 
kişileri, 
l) Gençlik Geliştirme Antrenörü : Profesyonel ve Amatör takımları olan kulüpler ile 
imzalamış oldukları sözleşme uyarınca “Gençlik Geliştirme Antrenörü” olarak görev yapan 
kişileri, 
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m)Destek Elemanları: Bu Talimat’ta belirtilen teknik adamlar dışında kalan, ilgili olduğu 
alanda gereken eğitimi almış olan ve kulüplerde istihdam edilen diğer kişileri, 
n)Kulüp Genel Müdürü:  Kulüp Lisans Sistemi Talimatı hükümleri doğrultusunda, 
kulübün günlük işlerini yönetmek, TFF tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin eksiksiz, 
hatasız ve zamanında tanzim ve tesliminden sorumlu, kulüp adına bu konulardaki belgeleri 
imza ve beyanda bulunma yetkisine sahip kişileri, 
o)Güncelleme Kursu: Katılımcıların ellerinde mevcut olan eski tip TFF Antrenör 
Lisanslarının, UEFA normlarına uygun olarak yenilenmesi amacıyla TFF tarafından açılan 
kursları, 
p)Lisans Kursu: Đlgili çalışma alanlarına giren oyuncuların futbol gelişimlerine gerekli 
düzeyde katkı sağlayacak, çağdaş bilgilerle donatılmış antrenörler ve/veya her düzeydeki lig 
takımlarını teknik açıdan yönetebilecek gerekli donanıma sahip teknik adamlar yetiştirmek 
amacıyla TFF tarafından düzenlenen kursları, 
r)Sertifika Programı : Antrenör kurslarından birini bitirmiş, futbolun diğer branşlarında   
eğitim alan kişiler için düzenlenen etkinlikleri, 
 
ifade eder. 

 
II - TEKN ĐK ADAMLARIN SINIFLANDIRILMASI 

 
MADDE 3 - TEKN ĐK ADAMLARIN SINIFLANDIRILMASI  
 
Teknik adamların, mezun oldukları kurs ve/veya sertifika programlarına göre 
sınıflandırılmaları aşağıdaki gibidir: 
 
a) UEFA PRO Lisanslı Antrenör:  “UEFA PRO Kursu” veya “Güncelleme Kursu”ndan 
mezun olarak “UEFA PRO Lisansı”nı almış eğitici ki şilerdir. 
b) UEFA A Lisanslı Antrenör:   “UEFA A Kursu”ndan mezun olarak “UEFA A 
Lisansı”nı almış eğitici ki şilerdir. 
c)  UEFA B Lisanslı Antrenör: “UEFA B Kursu”ndan mezun olarak “UEFA B 
Lisansı”nı almış eğitici ki şilerdir.       
d) Teknik Direktör:   TFF tarafından düzenlenen “Teknik Direktör Kursu”ndan mezun 
olarak  “Teknik Direktör Lisansı” almış veya TFF Yönetim Kurulu’nca belgelerinin 
denkliği kabul edilmiş olan kişilerdir. 
e) TFF A-Lisanslı Antrenör:  TFF tarafından düzenlenmiş olan ilgili kursu başarıyla 
tamamlayarak “A-Lisanslı Antrenör” unvanını almış veya TFF Yönetim Kurulu’nca 
belgelerinin denkliği kabul edilmiş olan kişilerdir. 
f) TFF B-Lisanslı Antrenör: TFF tarafından düzenlenmiş olan ilgili kursu başarıyla 
tamamlayarak “B-Lisanslı Antrenör” unvanını almış veya TFF Yönetim Kurulu’nca 
belgelerinin denkliği kabul edilmiş olan kişilerdir. 
g) Kaleci Antrenörü: TFF  tarafından düzenlenmiş olan ilgili kursu başarıyla 
tamamlayarak “Kaleci Antrenörü” unvanı almış eğitici ki şilerdir.  
h) Amatör Kaleci Antrenörü : Đlgili Đç Talimat’ta belirtilmiş olan kurs ve/veya sertifika 
programlarını başarıyla tamamlayarak bu unvanı almış eğitici ki şilerdir. 
i) Genç Kaleci Antrenörü: Đlgili Đç Talimat’ta belirtilmiş olan kurs ve/veya sertifika 
programlarını başarıyla tamamlayarak bu unvanı almış eğitici ki şilerdir. 
j)  Amatör Lisanslı Antrenör:   Đlgili Đç Talimat’ta belirtilmiş olan kurs ve/veya sertifika 
programlarını başarıyla tamamlayarak “Amatör Lisanslı Antrenör” unvanı almış eğitici 
kişilerdir.  
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k) Performans Antrenörü:  Đlgili Đç Talimat’ta belirtilmiş olan kurs ve/veya sertifika 
programlarını başarıyla tamamlayarak bu unvanı almış eğitici ki şilerdir. 
l) Bayan Futbolu Antrenörü:   Đlgili Đç Talimat’ta belirtilmiş olan kurs ve/veya sertifika 
programlarını başarıyla tamamlayarak bu unvanı almış eğitici ki şilerdir. 
m) Futsal Antrenörü:   Đlgili Đç Talimat’ta belirtilmiş olan kurs ve/veya sertifika 
programlarını başarıyla tamamlayarak bu unvanı almış eğitici ki şilerdir. 
n) Plaj Futbolu Antrenörü:  Đlgili Đç Talimat’ta belirtilmiş olan kurs ve/veya sertifika 
programlarını başarıyla tamamlayarak bu unvanı almış eğitici ki şilerdir.. 
o) Engelliler Futbolu Antrenörü:   Đlgili Đç Talimat’ta belirtilmiş olan kurs ve/veya 
sertifika programlarını başarıyla tamamlayarak bu unvanı almış eğitici ki şilerdir. 
p) TFF C Lisanslı Antrenör:  TFF tarafından düzenlenmiş olan “C Lisansı Kursu”ndan 
mezun olarak  “C Lisansı”nı almış eğitici ki şilerdir. 
q) TFF D  Lisanslı Antrenör: TFF  tarafından düzenlenmiş olan “D Lisansı Kursu”ndan 
mezun olarak  “D Lisansı”nı almış eğitici ki şilerdir. 
r)  TFF E  Lisanslı Antrenör:  TFF tarafından düzenlenmiş olan “E Lisansı 
Kursu”ndan mezun olarak  “E Lisansı”nı almış eğitici ki şilerdir. 
s) HĐF Gönüllü Lideri:  TFF tarafından düzenlenmiş olan ilgili seminerlerde başarı 
göstererek ve eğitim etkinliğine katılarak “Herkes Đçin Futbol Gönüllü Lider Sertifikası”nı 
almış kişilerdir. 

 
 
 

III - TEKN ĐK ADAMLARIN E ĞĐTĐMĐ 
 
MADDE 4 - KURSLARA BA ŞVURANLARDA ARANACAK GENEL KO ŞULLAR 

 
(1) TFF tarafından düzenlenecek olan bütün kurs ve sertifika programlarına katılacak olan 

kişilerin; 
 

a) 18 yaşını doldurmuş olmaları, 
b) En az ortaöğretim veya 8 yıllık ilköğretim okullarından mezun olmaları, 
c) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan; zimmet, nitelikli 
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas 
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı 
hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma 
suçlarından dolayı kesin hüküm giymemiş olmaları, 
d) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu veya Amatör Futbol Disiplin Kurulları’ndan bir 
seferde 3 aydan fazla, toplamda 6 ay veya daha fazla ceza almamış olmaları, 
e) Đlgili kursa katılmasına herhangi bir engeli olmadığına dair heyet raporu almış olmaları, 
zorunludur. 
 
(2) Đlgililerin bir üst kursa katılabilmesi için, başvuru tarihine kadar açılmış olan en son 
zorunlu gelişim seminerlerine ve yenileme kurslarına katılmış, istenen vizeleri tamamlamış 
ve o kursun ön koşullarını yerine getirmiş olmaları şarttır. 
 
(3)  TFF tarafından düzenlenecek olan ilgili kurslara, sertifika programlarına ve diğer eğitim 
programlarına katılım için aranan ek şartlar ve istenen diğer belgeler ilgili Đç Talimatlar ile 
düzenlenir. 
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MADDE 5 - KURS, SEMĐNER VE SERTĐFĐKA PROGRAMLARININ 
DÜZENLENMES Đ 

          
(1) Bu Talimat’ın 3. maddesinde yer alan teknik adamlara yönelik kurslar, seminerler ve 

sertifika programları münhasıran TFF tarafından düzenlenir. 
 

(2) TFF, basın yoluyla ve resmi internet sitesi olan www.tff.org aracılığıyla kurs ve 
seminerlerin açılacakları tarih, süre ve yerleri kamuoyuna duyurur. 

 
(3) TFF, açılacak olan kurs, seminer ve sertifika programları için gerekli gördüğü zamanlarda 

TÜFAD ile işbirliği yapar. Amatör çalıştırıcı kursları ve seminerleri, TFF kursunun ve 
seminerleri açıldığı ilin TÜFAD şubesi ve ASKF Başkanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilir. 

 
(4) Bu talimatta belirtilen kurs, seminer ve sertifika programlarına ilişkin diğer esaslar Đç 

Talimat ile düzenlenir. 
                

MADDE 6– KURS, SEMĐNER VE SERTĐFĐKA PROGRAMLARININ BA ŞVURU 
ESASLARI 

 
(1) TFF tarafından düzenlenen tüm kurs, seminer ve sertifika programları kural olarak 

ücretlidir. TFF ve TÜFAD hesabına yatırılacak miktar her yıl yeniden belirlenerek ilan 
edilir. TFF, gerekli gördüğü hallerde kursları ücretsiz düzenleyebilir. 

 
(2) Başvurusu üzerine kursa davet edildiği halde açılan kursa katılmayan adaylar, ikinci kez 

davet edildiklerinde de kursa katılmadıkları takdirde bir sonraki kursa çağrılmazlar. Bu 
kursa üçüncü kez başvurmalarına karşın geçerli bir sebep göstermeksizin kurslara 
katılmayan adaylar, kurslara başvuru haklarını kaybederler. 

 
(3) TFF tarafından düzenlenen zorunlu Gelişim Semineri’ne katılmayan kişilere, bir sonraki 

gelişim seminerine kadar çalışma izni verilmez.  
 

MADDE 7 – DENETLEME ve DESTEKLEME    
 

(1) Bu Talimat’ın kapsamına giren tüm teknik adamlar, antrenörler, eğitim ve gelişim, staj, vize 
ve benzeri konularda TFF tarafından denetlenir ve desteklenir. 

 
(2) Yapılacak denetimler, FGM Teknik Eğitici ve Öğretici Denetleme ve Destekleme Đç 

Talimatı hükümleri uyarınca gerçekleştirilir.  
 

MADDE 8 - VĐZE ĐŞLEMLER Đ  
 

(1) Bir üst kursa katılmak isteyen teknik adamlar, bir kulüpte çalışmakta olduklarını gösteren 
belgeyi, her yıl, çalıştıkları kulübün bağlı bulunduğu TFF Bölge Müdürlüğü’ne onaylatarak 
vize alırlar.  

 
(2) Teknik adamların, aralıklarla veya aralıksız olarak fiilen çalışmış oldukları her 8 ay, 

tamamlanmış bir vize dönemi olarak sayılır.  
 
(3) Beş yıl boyunca sözleşmeye dayanarak bir kulüpte aktif olarak görev almayan veya gerekli 

vize işlemlerini yaptırmayan teknik adamlar, geçmiş yıllara ait vize ücretlerini ödemedikçe 
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ve TFF tarafından belirlenecek kurs veya seminerlere katılmadıkça, tekrar bir kulüp ile 
sözleşme imzalayamazlar ve aktif olarak çalışamazlar. 

 
MADDE 9 - YURT DI ŞINDA AÇILAN ANTRENÖRLÜK KURSLARINA 
KATILANLARLA ĐLGĐLĐ GENEL ESASLAR 
 

(1) UEFA’ya üye ülkelerin dışında bir ülkede düzenlenmiş olan bir kurstan mezun adaylara, 
TFF Yönetim Kurulu tarafından denklik belgesi verilebilmesi için, bu Talimat’ın 4. 
maddesinde yer alan koşullar ile Denklik Đç Talimatı’nda yer alan koşulların yerine 
getirilmesi zorunludur. 

 
(2) Denklik işlemleri ile ilgili diğer esaslar Denklik Đç Talimatı ile belirlenir. 

 
 

IV – ZORUNLU KADROLAR 
 

MADDE 10 - PROFESYONEL VE AMATÖR TAKIMLARDA ZORUNLU  TEKN ĐK 
KADROLAR 

 
a. Profesyonel ve amatör takımları bulunan tüm kulüpler, aşağıdaki tabloda belirtilen 

sayılardaki teknik adam ve destek elemanlarını, kadrolarında bulundurmak zorundadırlar.  

**    2010–2011 Sezonundan itibaren zorunludur. 
***  2011–2012 Sezonundan itibaren zorunludur. 
 

b. Profesyonel takımları bulunan kulüpler, tabloda yer alan zorunlu kadrolardan herhangi 
birinin daimi hastalık, ölüm, sözleşme feshi ile boşalması halinde, iki hafta içerisinde 
boşalan kadroyu tamamlamak zorundadırlar. Aksi halde ilgili kulüp hakkında Futbol 
Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kulüp/ 
Takım 

Teknik 
Sorumlu 

Gençlik  
Geliştirme 
Sorumlusu 

Antrenör Kaleci  
Antrenörü 

Gençlik   
Geliştirme  
Antrenörü 

Performans 
 Antrenörü 

Oyun  
Kuralları 
Eğitimcisi 

Süperlig 1 1 2 1 3 ** 1 

TFF 1. Lig 1 1 1 1 3 *** 1 

TFF 2. Lig 1 1 1 1 2 - 1 

TFF 3. Lig 1 1 1 1 2 - - 

Amatör 
Ligler 

1 - - - - - - 
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V – ÇEŞĐTL Đ HÜKÜMLER 

 
MADDE 11 - MĐLL Đ TAKIMLARDA GÖREV YAPAN TEKN ĐK ADAMLAR 
 

(1) Milli Takımlarda görev alacak tüm teknik adamların, “TFF Teknik Direktör Lisansı”, 
“UEFA PRO Lisansı” veya “UEFA A Lisansı”na sahip olmaları zorunludur.  

 
(2) Milli Takımlarda görev alacak yabancı uyruklu teknik adamların, vatandaşı oldukları 

ülkelerdeki en üst düzey antrenörlük belgesine sahip olmaları zorunludur 
 
(3) TFF, gerekli gördüğü hallerde A Milli Takım ve Ümit Milli Takımlar dışındaki kadrolarda 

görev alacak teknik adamları “UEFA A Lisans Sahibi” Antrenörler arasından istihdam 
edebilir.  

 
(4) TFF’ de görev yapan antrenörlerin sözleşmeleri ve bu kimselerin sahip oldukları 

antrenörlük lisansı, çalıştırılabilecekleri en üst düzey lig takımı ile imzalanmış bir 
sözleşmeye eşdeğer kabul edilir ve vizelere esas teşkil eder. 

 
MADDE 12 - REFERANS VE VĐZE ÜCRETLER Đ 
 
(1) Bu Talimat kapsamında yer alan tüm kişilerinden alınacak vize ve referans ücretleri her 

yıl TFF tarafından tespit ve ilan edilir. 
 
(2) Đlgili ki şinin, TÜFAD’dan referans getirmesi halinde, vize ücretlerinde TFF Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenecek oranda indirim yapılır. 
 
(3) Vize ve referans ücretleri TFF tarafından belirtilen banka hesabına yatırılmadan lisans ve 

tescil işlemi yapılmaz. 
 
MADDE 13 - TAL ĐMATLARA AYKIRI TUTUM ve DAVRANI ŞLAR  
 
(1) Bu talimatta belirtilen esaslar dışında hiç kimse, bir kulüp veya kuruluşta teknik adam 

görevlerini üstlenemez. Teknik adamlar, ilgili kulübün statüsüne uygun kategorideki 
teknik adam lisansı, TFF’nin izni ve taraflar arasında imzalanmış bir sözleşme mevcut 
olmaksızın, bir futbol takımını fiilen müsabakaya hazırlayamaz, yönetemez ve 
yönlendiremez. 

 
(2) Teknik adamların isimleri, değişik unvanlarla(yönetici, profesyonel futbol yöneticisi, 

genel kaptan, genel sekreter v.b.) müsabaka isim listesine yazılamaz. Teknik adamlar 
TFF’ye tescil ettirdikleri sözleşmeyle kararlaştırılmış görevden başkaca bir görevi fiilen 
icra edemezler ve başkaca bir sıfatla müsabaka isim listesine yazılamazlar. 

 
(3) 1. ve 2. fıkra hükümlerinin ihlali halinde, ilgili teknik adamlar hakkında an az 1 yıl süreyle 

hak mahrumiyeti cezası verilir. Đhlalin devamı veya tekrarı halinde, çalışma izni süresiz 
olarak geri alınır. 

 
(4) Anılan hükümlerin kulüpler tarafından ihlali halinde profesyonel kulüplere, Süper Lig için 

25.000.-YTL’den 50.000.-YTL’ye, 1. Lig için 15.000.-YTL’den 30.000.-YTL’ye, 2. Lig 
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için 5.000.-YTL’den 15.000.-YTL’ye, 3. Lig için 5.000.-YTL’den 10.000.-YTL’ye kadar 
para cezası verilir. 

 
(5) Đşbu talimatın 10. maddesi ve liglere ilişkin statü hükümleri gereğince müsabakalarda 

sahada bulunması gereken teknik sorumlulardan birinin, herhangi bir nedenle bu görevini 
yerine getirememesi halinde, aynı kulüpte tescilli bulunan antrenörlerden biri teknik 
sorumlu görevini en fazla iki hafta boyunca üstlenebilir. Bu durum, temsilci raporunda 
belirtilir. 

 
(6) 5. fıkradaki hükümlere uymayan profesyonel kulüplere, Süper Lig için 25.000.-YTL’den 

50.000.-YTL’ye, 1. Lig için 15.000.-YTL’den 30.000.-YTL’ye, 2. Lig için 5.000. 
YTL’den 15.000.-YTL’ye, 3. Lig için 5.000.-YTL’den 10.000.-YTL’ye kadar para cezası 
verilir. 

 
(7) Amatör takımlar, iki haftalık süre içinde teknik sorumlu görevlendirmezler ise Đl 

Temsilcileri, bu kulüplere ihtar yazısı gönderir. Kulüpler, ihtar yazısının tebliğinden 
itibaren 4 haftalık süre içerisinde teknik sorumlu görevlendirmezler ise kulübe bu sürenin 
sona ermesinden sonraki ilk müsabakada hükmen mağlubiyet cezası verilir. Hükmen 
mağlubiyet kararını doğuran müsabakadan sonra üç haftalık süre içerisinde kulüp teknik 
sorumlu görevlendirmez ise bu sürenin sona ermesinden sonraki ilk müsabakada hükmen 
mağlubiyet kararı verilir. 

 
(8) Bu maddenin 7. fıkrasındaki hükümler, kulübün bulunduğu ildeki lisanslı teknik sorumlu 

sayısı o ildeki amatör kulüp sayısının 1,5 katını geçtiği illerde uygulanır. 
 

(9) Bir kulüp veya kuruluş ile sözleşme imzalamış, ancak ilgili kulüp veya kuruluşta fiilen 
görev almayarak lisansını kiraya veren (paravan antrenörlük yapan) kişilerin sözleşmeleri 
derhal iptal edilir ve bu kişilere 3 sezon boyunca çalışma izni verilmez. Durumun devamı 
veya tekrarı halinde, ilgili kişinin çalışma izni süresiz olarak geri alınır.  

 
(10) TFF’nin izni olmaksızın, 3. maddede belirtilen teknik adamlara yönelik lisans kursları, 

seminerler veya sertifika programlarını herhangi bir ad altında düzenleyen kişilere, ihlalin 
ağırlığına göre süreli veya sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. 
 

MADDE 14 – ĐÇ TAL ĐMATLAR 
 
FGM, teknik eğitici ve öğreticilerin sınıflandırılmalarına, eğitimlerine ve denetimlerine 
ili şkin diğer bütün hususları “Đç Talimat”lar ile düzenleyerek TFF Yönetim Kurulu’nun 
onayına sunar. 

 
MADDE 15 – TAL ĐMAT’TA HÜKÜM BULUNMAMASI 
 

Bu Talimat ve ilgili Đç Talimat’ta hüküm bulunmayan durumlarda, FGM’nin önerisi üzerine 
Federasyon Yönetim Kurulu nihai olarak karar vermeye yetkilidir. 
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VI - SON HÜKÜMLER 
MADDE 16 - YÜRÜRLÜK 

 
   TFF Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bu talimat TFF’nin resmi internet sitesi olan 
www.tff.org adresinde ilan edilerek yürürlüğe girer. 
 
MADDE 17 - YÜRÜTME 
 
Bu talimatı TFF yürütür. 
 
Bu Talimat’ın 4. maddesinin 2. fıkrası, 10. maddesi, 13. maddesinin 2. fıkrası, geçici maddesi 
ve EK’i değiştirilmi ş ve bu değişiklikler 02.07.2009 tarihinde TFF’ nin resmi internet sitesi 
olan www.tff.org adresinde ilan edilerek yürürlüğe girmiştir 
 
 
GEÇĐCĐ MADDE - UEFA GÜNCELLEME PROGRAMININ MEVCUT TEKN ĐK 
ADAMLARA YÖNEL ĐK UYARLAMALARI 

 
(1) TFF Teknik Direktör, TFF A ve TFF B Lisanslı antrenörler, Antrenör Lisansı Kursları Đç 

Talimatı uyarınca FGM tarafından düzenlenen UEFA Güncelleme Kursları’na katılarak 
başarılı oldukları takdirde; Teknik Direktörler UEFA Pro Lisansı’nı,  TFF A Lisanslı 
antrenörler UEFA A Lisansı’nı,  TFF B Lisanslı antrenörler ise UEFA B Lisansı’nı 
alabilirler. 
 

(2) Teknik Direktör, A ve B Lisanslı Antrenör kursu mezunları UEFA Lisanslarını almak 
için UEFA Güncelleme Programına katılmazlar ise, sahip oldukları eski lisans düzeyi ne 
olursa olsun eğitime UEFA B lisansı kursundan başlamak zorundadırlar. 

 
(3) TFF Teknik Direktör, A ve B Lisansları’nın profesyonel liglerdeki geçerlilik süreleri ve 

UEFA Lisansları’nın hangi sezonlardan itibaren zorunlu tutulacağı EK’teki tabloda 
belirtilmiştir 
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UEFA Lisans Sistemine Geçiş Takvimi 

 

2009-10 Sezonu Süperlig • U15 / UEFA B 

1. Lig • U15 / UEFA B 

2010-11 Sezonu Süperlig • U15 / UEFA B 
• U19 / UEFA A 

1. Lig • U15 / UEFA B 
• U19 / UEFA A 

2. Lig • U15 / UEFA B 

3. Lig • U15 / UEFA B 

2011-12 Sezonu Süperlig • U15 / UEFA B 
• U19 / UEFA A 
• A Takım / UEFA Pro 

1. Lig • U15 / UEFA B 
• U19 / UEFA A 

2. Lig • U15 / UEFA B 
• U19 / UEFA A 

3. Lig • U15 / UEFA B 
• U19 / UEFA A 

2012-13 Sezonu Süperlig • U15 / UEFA B 
• U19 / UEFA A 
• A Takım / UEFA Pro 

1. Lig • U15 / UEFA B 
• U19 / UEFA A 
• A Takım / UEFA Pro 

2. Lig • U15 / UEFA B 
• U19 / UEFA A 

3. Lig • U15 / UEFA B 
• U19 / UEFA A 

2013-14 Sezonu Süperlig • U15 / UEFA B 
• U19 / UEFA A 
• A Takım / UEFA Pro 

1. Lig • U15 / UEFA B 
• U19 / UEFA A 
• A Takım / UEFA Pro 

2. Lig • U15 / UEFA B 
• U19 / UEFA A 
• A Takım / UEFA Pro 

3. Lig • U15 / UEFA B 
• U19 / UEFA A 
• A Takım / UEFA Pro 


