TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI TALİMATI
I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
MADDE 1 -AMAÇ
Bu Talimat’ın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen “Grassroots Gönüllü
Lider Kursu’’, “TFF Grassroots C”, “UEFA B”, “UEFA A” ve “UEFA Pro” Antrenör Lisansı
Kursları ile “UEFA B”, “UEFA A” ve “UEFA Pro” Antrenör Lisansı Güncelleme
Programları’na başvuru, katılım ve mezuniyet koşullarına; kurslar kapsamında verilen
eğitimin içeriğine, bu kurslardan mezun olan antrenörlerin çalışma alanlarına ve katılmaları
gereken yenileme seminerlerine ilişkin esasların düzenlenmesidir.
MADDE 2 - DAYANAK
Bu Talimat, Türkiye Futbol Federasyonu Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması
Talimatı’na dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 3 - TANIM ve KISALTMALAR
Bu Talimat’ta geçen,
a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu;
b) FGD: TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü’nü;
c) BESYO: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları’nı;
d) Kurs: TFF tarafından düzenlenen çeşitli antrenör lisans kurslarını;
e) Kursiyer: TFF tarafından düzenlenen antrenör lisans kurslarına katılmaya hak kazanmış
olan kişileri;
f) Aday: TFF tarafından düzenlenen antrenör lisans kurslarına katılmak için başvuruda
bulunmuş kişileri,
g) Güncelleme Programı: TFF tarafından 2008 yılından önce açılmış olan “TFF Teknik
Direktör”, “TFF A” ve “TFF B” Antrenör Lisansı kurslarından mezun olmuş
antrenörlerin, UEFA JIRA Konvansiyonu ile öngörülen bilgi ve becerileri kazanarak
“UEFA Pro” ,“UEFA A” veya “UEFA B” Antrenör Lisansları’nı almaları için uygulanan
eğitim programını;
h) Yenileme Semineri: Antrenörlerin sahip oldukları bilgileri, çalışma alanlarındaki
bilimsel gelişmelere uygun olarak yenilemek amacıyla düzenlenen seminerleri;
i) Bir Yıl: Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 8. maddesi uyarınca
vize yaptırılmış olan sezonu ifade eder.
II. GENEL HÜKÜMLER
MADDE 4 - BAŞVURU USULÜ ve GİRİŞ SINAVLARI
(1) TFF tarafından düzenlenen antrenör lisansı kurslarına katılmak isteyen adaylar, www.tff.org
web sitesine girerek, kendileri için en uygun olan kursa yönlendirilirler ve burada yer alan
formu doldurarak kursa katılım başvurusunda bulunurlar.
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(2) EK-1’de yer alan kriterler doğrultusunda, başvuruda bulunan adayların kursa kabul edilip
edilmeyeceğine karar verilir.
(3) TFF bünyesinde çalışan lisanslı antrenörlerin çalıştıkları süreler, ilgili kursların başvuru
koşullarında yer alan çalışma sürelerinden sayılır.
(4) Kadın futbolcular TFF Kadınlar 1. Ligi’nde oynadıkları süreler için, profesyonel liglerde
oynamış gibi puan alırlar.
(5) Belirli bir bölge kapsamında, belirli bir kursa katılmak için internet üzerinden yaptığı başvuru
kabul edilen adayların sayısı 18’e ulaştığında FGD, o bölgede ilgili kurs ya da güncellemenin
açılmasına karar verebilir.
(6) Düzenlenecek olan kursun veya giriş sınavının tarihi, yeri, FGD tarafından başvurusu kabul
edilen adaylara e-mail, SMS aracılığıyla bildirilir.
(7) Bu Talimat’ın ilgili maddesinde belirtilen başvuru koşullarını yerine getirdiğini bildirmiş
olmasına rağmen, belgeleyemeyen adaylar, kursa veya giriş sınavına kabul edilmezler.
(8) Katılım koşullarını yerine getirenlere bir ön sınav öngörülmüşse, bu sınavda 10 puan
üzerinden en az 6 puan alan adaylar, ilgili kursa kabul edilirler. Diğer adaylar, başvurularını
tekrarlayabilirler.
(9) Güncelleme kurslarına başvurularda göz önünde bulundurulmak üzere, TFF antrenör lisansı
ile çalışmış olup güncellemeye giren kişilerin bir üst kursa katılmak istemeleri halinde, TFF
antrenör lisansı ile son 5 yıl içerisinde çalıştıkları süreler UEFA antrenör lisansı ile
maksimum 1 yıl çalışmış olarak kabul edilir.
(10) Kursa kabul edilmeyen adaylar tarafından yatırılmış olan kurs ücretleri, adayın durumunun
TFF açısından maddi bir kayba neden olmaması durumunda kendilerine iade edilir.
MADDE 5 - KURS ÜCRETLERİ
(1) Çeşitli seviyelerdeki antrenör lisans kurslarına katılım için ödenecek olan ücretler, her yıl TFF
tarafından belirlenerek www.tff.org web sitesinde yayınlanır.
(2) Kurs ücretlerinin yatırılacağı banka hesabına ilişkin bilgiler, adaylara ayrıca bildirilir.
MADDE 6 - KURSLARIN İÇERİĞİ ve SINAVLAR
TFF tarafından düzenlenen her türlü antrenör lisansı kursu kapsamında verilecek teorik ve
pratik eğitimin, kursiyerlerin bilgi ve becerilirinin değerlendirilmesi amacıyla kurs sırasında
veya kurs sonrasında yapılacak olan teorik ve pratik sınavların içeriği ile kursların
yürütülmesine ilişkin bütün kurallar FGD tarafından UEFA JIRA Konvansiyonu’na uygun
olarak belirlenir.
MADDE 7 - BÜTÜNLEME SINAVLARI
(1) Bir antrenör lisansı kursu kapsamında verilen belirli bir dersin bitirme sınavlarında başarısız
olmuş kursiyerler yeterli sayıya ulaştığı takdirde, ilgili ders için bir bütünleme sınavı
düzenlenir.
(2) Bütünleme sınavının yeri, tarihi, içeriği ve sınavda uygulanacak kurallar, ilgili kursiyerlere email, SMS aracılığıyla bildirilir.
(3) Bütünleme sınavına, bir mazereti olmaksızın 2 defa katılmayan veya bütünleme sınavında 2
defa başarısız olan kursiyerler, kurs ücretini tekrar yatırmak şartıyla kursu en baştan tekrar
ederler.
2

MADDE 8 - YENİLEME SEMİNERLERİ
(1) “Grassroots Gönüllü Lider Antrenör Lisansı”, ”TFF Grassroots C”, “UEFA B”, “UEFA A”
ve “UEFA Pro” Lisansı’na sahip antrenörler için, TFF tarafından yenileme seminerleri
düzenlenir.
(2) Yenileme Seminerlerine, mazereti olmaksızın katılmayan kişilere, yenileme seminerini takip
eden sezonda çalışma izni verilmez.
MADDE 9 - ÇALIŞMA ALANLARI
Bir üst seviyedeki lisansa sahip antrenörler, daha alt seviyedeki lisanslara sahip antrenörlerin
çalışma alanlarında da görev yapabilirler.
III. GRASSROOTS GÖNÜLLÜ LİDER KURSU
MADDE 10 - BAŞVURU KOŞULLARI
Aşağıdaki koşulları yerine getiren kişiler, “Grassroots Gönüllü Lider Kursu’na” katılmak için,
başvuruda bulunabilirler:
a) Teknik Adamların Eğitim ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 4. maddesindeki şartları
yerine getirmiş olmak
b) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği’nden, Kızılay’dan veya İl Sağlık
Müdürlükleri’nden onaylı bir kurumdan “İlkyardım Sertifikası” almış olmak
c) İlgili kursa katılmasına herhangi bir engeli olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden
sağlık raporu almış olmaları,
d) TFF tarafından ilgili yıl için belirlenmiş olan kurs ücretini yatırmış olmaları
MADDE 11 - KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
‘’Grassroots Gönüllü Lider” Kursu’na kayıt yaptırmak isteyen adaylar, aşağıdaki belgeleri
kayıt görevlisine vermekle yükümlüdürler:
a) Nüfus cüzdanı örneği;
b) 4 adet vesikalık fotoğraf
c) Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış arşivli adli sicil sabıka kaydı;
d) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu;
e) 10. maddenin “b” fıkrasında belirtilen kurumlardan alınmış ilkyardım sertifikasının aslı
veya örneği
f) Kurs ücretinin yatırılmış olduğuna ilişkin banka dekontu
MADDE 12 - KURSUN İÇERİĞİ ve EĞİTİM SÜRESİ
(1) “Grassroots Gönüllü Lider” Kursu kapsamında, pratik ve teorik derslerden oluşan, en az 12
saatlik bir eğitim programı uygulanır.
(2) Eğitimin içeriğine ilişkin program, kursun yürütülmesine ve adayların değerlendirilmesine
ilişkin kurallar FGD tarafından belirlenir.
MADDE 13 - SINAVLAR ve MEZUNİYET
(1) Kurs kapsamında yapılacak olan teorik ve pratik sınavlarda, değerlendirmeler 10 puan
üzerinden yapılır ve en az 6 puan alan kursiyerler başarılı olmuş sayılırlar.
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(2) Tüm sınavlarda başarılı olarak kurstan mezun olan adaylara, “Grassroots Gönüllü Lider”
Lisansı verilir.
MADDE 14 - ÇALIŞMA ALANLARI
“Grassroots Gönüllü Lider” Kursu’nu tamamlayan antrenörler, Profesyonel ve Amatör
kulüplerin resmi futbol faaliyetleri dışında kalan tüm gönüllü futbol organizasyonlarında
görev yapabilirler.
IV. “TFF GRASSROOTS C” ANTRENÖR LİSANSI KURSU
MADDE 15 - BAŞVURU KOŞULLARI
(1) Aşağıdaki koşulları yerine getiren kişiler, “TFF Grassroots C” Antrenör Lisansı Kursu’na
katılmak için, başvuruda bulunabilirler:
a) Teknik Adamların Eğitim ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 4. maddesindeki şartları yerine
getirmiş olmak;
b) “Grassroots Gönüllü Lider” Antrenör Lisansı ile en az 2 yıl boyunca bu Talimat ile
belirlenen alanlarda çalışmış olmak ve bunu belgelemek veya amatör veya profesyonel
lisanslı futbol oynamış olmak;
c) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği’nden, Kızılay’dan veya İl Sağlık
Müdürlükleri’nden onaylı “İlkyardım Sertifikası” almış olmak;
d) İlgili kursa katılmasına herhangi bir engeli olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden
sağlık raporu almış olmak
e) TFF tarafından ilgili yıl için belirlenmiş olan kurs ücretini yatırmış olmak.
(2) BESYO veya dengi okul mezunları için bu Talimat’ın 52. maddesi ile getirilen hükümler
saklıdır.
MADDE 16 - KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
“TFF Grassroots C” Antrenör Lisansı Kursu’na kayıt yaptırmak isteyen adaylar, aşağıdaki
belgeleri kayıt görevlisine vermekle yükümlüdürler:
a) Nüfus cüzdanı örneği;
b) 4 adet vesikalık fotoğraf
c) En az lise veya dengi okullardan mezun olduklarına ilişkin diploma veya öğrenci
belgesinin aslı veya örneği;
d) Katılım koşullarına bağlı Grassroots Gönüllü Lider Antrenör Lisansı fotokopisi ve
çalışmış olduğunu belgeleyen ilgili yazı;
e) Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış arşivli adli sicil sabıka kaydı;
f) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu;
g) Başvuruda bulunan kişinin amatör veya profesyonel lisansla futbol oynama koşulunu
yerine getirdiğini gösteren TFF’den alınacak belge;
h) 15. maddenin “d” fıkrasında belirtilen kurumlardan alınmış ilkyardım sertifikasının aslı
veya örneği;
i) Kurs ücretinin yatırılmış olduğuna ilişkin banka dekontu.
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MADDE 17 - KURSUN İÇERİĞİ ve EĞİTİM SÜRESİ
(1) “TFF Grassroots C” Antrenör Lisansı Kursu kapsamında, pratik ve teorik derslerden oluşan,
en az 60 saatlik bir eğitim programı uygulanır.
(2) Eğitimin içeriğine ilişkin program, kursun yürütülmesine ve adayların değerlendirilmesine
ilişkin kurallar FGD tarafından belirlenir.
MADDE 18 - SINAVLAR ve MEZUNİYET
(1) Kurs kapsamında yapılacak olan teorik ve pratik sınavlarda, değerlendirmeler 10 puan
üzerinden yapılır ve en az 6 puan alan kursiyerler başarılı olmuş sayılırlar.
(2) Yapılan bütün sınavlarda başarılı olarak kurstan mezun olan adaylara TFF tarafından “TFF
Grassroots C” Antrenör Lisansı verilir.
MADDE 19 - ÇALIŞMA ALANLARI
“TFF Grassroots C” Lisanslı antrenörler, amatör futbol faaliyetlerinin her yaş grubunda teknik
adam, Kadınlar 2. Ligi takımlarında teknik sorumlu ve tüm Kadınlar Ligi takımlarında
yardımcı antrenör olarak görev yapabilirler.
V. “UEFA B” ANTRENÖR LİSANSI KURSU
MADDE 20 - BAŞVURU KOŞULLARI
Aşağıdaki koşulları yerine getiren kişiler, “UEFA B” Antrenör Lisansı Kursu’na katılmak için
başvuruda bulunabilirler:
a) Teknik Adamların Eğitim ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 4. maddesindeki şartları
yerine getirmiş olmak;
b) “TFF Grassroots C” Antrenör Lisansı ile en az 2 yıl boyunca bu Talimat ile belirlenen
alanlarda çalışmış olmak veya BESYO Antrenörlük Eğitimi Bölümü Futbol Uzmanlık
Dalı mezunu olmak veya Profesyonel Futbolcu Lisansı ile futbol oynamış olmak;
c) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği’nden, Kızılay’dan veya İl Sağlık
Müdürlükleri’nden onaylı “İlkyardım Sertifikası” almış olmak;
d) TFF tarafından ilgili yıl için belirlenmiş olan kurs ücretini yatırmış olmak.
MADDE 21 - KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
“UEFA B” Antrenör Lisansı Kursu giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, aşağıdaki belgeleri
kayıt görevlisine vermekle yükümlüdürler:
a) Nüfus cüzdanı örneği;
b) 4 adet vesikalık fotoğraf
c) TFF Grassroots C veya TFF Amatör Lisans Fotokopisi
d) En az lise veya dengi okullardan mezun olduklarına ilişkin diploma veya öğrenci
belgesinin aslı veya örneği;
e) Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış arşivli adli sicil sabıka kaydı;
f) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu;
g) Başvuruda bulunan kişinin statüsüne göre, 20. maddenin “b” fıkrasında belirtilen koşulları
yerine getirdiğini gösteren belge;
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h) 20. maddenin “c” fıkrasında belirtilen kurumlardan alınmış ilkyardım sertifikasının aslı
veya örneği;
i) Kurs ücretinin yatırılmış olduğuna ilişkin banka dekontu.
MADDE 22 - KURSUN İÇERİĞİ ve EĞİTİM SÜRESİ
(1) “UEFA B” Antrenör Lisansı Kursu kapsamında, pratik ve teorik derslerden oluşan, en az 120
saatlik bir eğitim programı uygulanır.
MADDE 23 - SINAVLAR ve MEZUNİYET
(1) Kurs kapsamında yapılacak olan teorik ve pratik sınavlarda, değerlendirmeler 10 puan
üzerinden yapılır ve en az 6 puan alan kursiyerler başarılı olmuş sayılırlar.
(2) Yapılan bütün sınavlarda ve TFF Eğitimcileri tarafından yapılacak denetimlerde başarılı olan
adaylara, “UEFA B” Antrenör Lisansı verilir.
MADDE 24 - ÇALIŞMA ALANLARI
“UEFA B” Lisanslı antrenörler, profesyonel kulüplerin 15 yaş altı (U15) takımlarında veya
amatör kulüplerin her yaş grubundaki takımlarında teknik sorumlu olarak, Kadınlar 1. Ligi
takımlarında teknik sorumlu olarak, TFF 2. Lig ve altındaki liglerdeki takımlarda yardımcı
antrenör olarak da çalışabilirler.
VI. “UEFA A” ANTRENÖR LİSANSI KURSU
MADDE 25 - BAŞVURU KOŞULLARI
(1) Aşağıdaki koşulları yerine getiren kişiler, “UEFA A” Antrenör Lisansı Kursu’na katılmak için
başvuruda bulunabilirler:
a) Teknik Adamların Eğitim ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 4. maddesindeki şartları
yerine getirmiş olmak;
b) “UEFA B” Antrenör Lisansı ile bir sezonu profesyonel veya amatör kulüplerin 15 yaş altı
(U15) takımlarında olmak üzere, en az 3 yıl boyunca bu Talimat ile belirlenen alanlarda
çalışmış olmak veya “UEFA B” Antrenör Lisansı ile fiilen 2 sezon boyunca çalışmış olup,
öncesinde “TFF B” Antrenör Lisansı ile fiilen 1 sezon boyunca çalışmış olmak;
c) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği’nden, Kızılay’dan veya İl Sağlık
Müdürlükleri’nden onaylı “İlkyardım Sertifikası” almış olmak;
d) İlgili kursa katılmasına herhangi bir engeli olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden
sağlık raporu almış olmaları
e) TFF tarafından ilgili yıl için belirlenmiş olan kurs ücretini yatırmış olmak.
(2) UEFA B Lisans sahibi olup, en az 10 yıl boyunca profesyonel olarak futbol oynamış veya
toplamda en az 50 defa Milli olmuş antrenörlerin, “UEFA A” Antrenör Lisansı Kursu’na
başvurabilmeleri için 25. maddenin 1. fıkrasında belirtilen diğer koşulları yerine
getirmelerinin yanı sıra, fiilen 1 sezonu profesyonel veya amatör kulüplerin 15 yaş altı
(U15) takımlarında olmak üzere, toplam 2 sezon çalışmış olmaları yeterlidir.
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MADDE 26 - KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
“UEFA A” Antrenör Lisansı Kursu giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, aşağıdaki
belgeleri kayıt görevlisine vermekle yükümlüdürler:
a) Nüfus cüzdanı örneği;
b) 4 adet vesikalık fotoğraf
c) En az lise veya dengi okullardan mezun olduklarına ilişkin diploma veya öğrenci
belgesinin aslı veya örneği;
d) Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış arşivli adli sicil sabıka kaydı;
e) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu;
f) Başvuruda bulunan kişinin statüsüne göre, 25. maddede belirtilen çalışma koşullarını
yerine getirdiğine ilişkin TFF’den alınacak belge;
g) 25. maddenin “c” fıkrasında belirtilen kuruluşlardan alınmış ilkyardım sertifikasının aslı
veya örneği;
h) Kurs ücretinin yatırılmış olduğuna ilişkin banka dekontu.
MADDE 27 - KURSUN İÇERİĞİ ve EĞİTİM SÜRESİ
(1) “UEFA A” Antrenör Lisansı Kursu kapsamında, pratik ve teorik derslerden oluşan, en az 120
saat “UEFA A” + 30 saat “UEFA ELİT A” olmak üzere en az 150 saatlik bir eğitim programı
uygulanır.
MADDE 28 - SINAVLAR ve MEZUNİYET
(1) Kurs kapsamında yapılacak olan teorik ve pratik sınavlarda, değerlendirmeler 10 puan
üzerinden yapılır ve en az 6 puan alan kursiyerler başarılı olmuş sayılırlar.
(2) Yapılan bütün sınavlarda ve TFF Eğitimcileri tarafından yapılacak denetimlerde başarılı olan
adaylara, “UEFA A” Antrenör Lisansı verilir.
MADDE 29 - ÇALIŞMA ALANLARI
“UEFA A” Lisanslı antrenörler, profesyonel kulüplerin 19 yaş altı (U19) takımlarında veya
amatör kulüplerin her yaş grubundaki takımlarında teknik sorumlu olarak çalışabilecekleri gibi,
Milli takımlar, Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarında yardımcı antrenör olarak veya TFF 2. Lig ve
altındaki liglerdeki takımlarda teknik sorumlu olarak da çalışabilirler.
VII. “UEFA PRO” ANTRENÖR LİSANSI KURSU
MADDE 30 - BAŞVURU KOŞULLARI
Aşağıdaki koşulları yerine getiren kişiler, “UEFA Pro” Antrenör Lisansı Kursu’na katılmak
için başvuruda bulunabilirler:
a) Teknik Adamların Eğitim ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 4. maddesindeki şartları
yerine getirmiş olmak;
b) Fiilen 3 sezon boyunca bu Talimat ile belirlenen alanlarda çalışmış olmak veya “UEFA A”
Antrenör Lisansı ile fiilen 2 sezon boyunca çalışmış olup, öncesinde “TFF A” Antrenör
Lisansı ile fiilen 1 sezon boyunca çalışmış olmak;
c) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği’nden, Kızılay’dan veya İl Sağlık
Müdürlükleri’nden onaylı “İlkyardım Sertifikası” almış olmak;
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d) İlgili kursa katılmasına herhangi bir engeli olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden
sağlık raporu almış olmak
e) TFF tarafından ilgili yıl için belirlenmiş olan kurs ücretini yatırmış olmak.
MADDE 31 - KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
“UEFA PRO” Antrenör Lisansı Kursu’na katılmak isteyen adaylar, aşağıdaki belgeleri kayıt
görevlisine vermekle yükümlüdürler:
a) Nüfus cüzdanı örneği;
b) 4 adet vesikalık fotoğraf
c) En az lise veya dengi okullardan mezun olduklarına ilişkin diploma veya öğrenci
belgesinin aslı veya örneği;
d) Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış arşivli adli sicil sabıka kaydı;
e) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu;
f) 30. maddede belirtilen çalışma koşullarını yerine getirdiğine ilişkin TFF’den alınacak
belge;
g) 30. maddenin “c” fıkrasında belirtilen kuruluşlardan alınmış ilkyardım sertifikasının aslı
veya örneği;
h) Kurs ücretinin yatırılmış olduğuna ilişkin banka dekontu.
MADDE 32 - KURSUN İÇERİĞİ VE EĞİTİM SÜRESİ
(1) “UEFA Pro” Antrenör Lisansı Kursu kapsamında, pratik ve teorik derslerden oluşan, en az
240 saatlik bir eğitim programı uygulanır.
(2) Kurs kapsamında, yurtdışında eğitim ve/veya staj programları uygulanması öngörülebilir.
MADDE 33 - SINAVLAR ve MEZUNİYET
(1) Kurs kapsamında yapılacak olan teorik ve pratik sınavlarda, değerlendirmeler 10 puan
üzerinden yapılır ve en az 6 puan alan kursiyerler başarılı olmuş sayılırlar.
(2) Yapılan bütün sınavlarda ve TFF Eğitimcileri tarafından yapılacak denetimlerde başarılı
olan adaylara, “UEFA PRO” Antrenör Lisansı verilir.
MADDE 34 - ÇALIŞMA ALANLARI
“UEFA Pro” Lisanslı antrenörler, her ligdeki amatör ve profesyonel kulüplerin her yaş
grubundaki takımlarında teknik adam olarak çalışabilirler.
VIII. “UEFA B” ANTRENÖR LİSANSI GÜNCELLEME PROGRAMI
MADDE 35 - BAŞVURU KOŞULLARI
Aşağıdaki koşulları yerine getiren kişiler, “UEFA B” Antrenör Lisansı Güncelleme
Programı’na katılmak için başvuruda bulunabilirler:
a) Teknik Adamların Eğitim ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 4. maddesindeki şartları
yerine getirmiş olmak;
b) “TFF B” Antrenör Lisansı’na sahip olmak;
c) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği’nden, Kızılay’dan veya İl Sağlık
Müdürlükleri’nden onaylı “İlkyardım Sertifikası” almış olmak;
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d) İlgili kursa katılmasına herhangi bir engeli olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden
sağlık raporu almış olmak,
e) TFF tarafından ilgili yıl için belirlenmiş olan kurs ücretini yatırmış olmak.
MADDE 36 - KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
“UEFA B” Antrenör Lisansı Güncelleme Programı’na katılmak isteyen adaylar, aşağıdaki
belgeleri kayıt görevlisine vermekle yükümlüdürler:
a) Nüfus cüzdanı örneği;
b) 4 adet vesikalık fotoğraf
c) Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış arşivli adli sicil sabıka kaydı;
d) “TFF B” Antrenör Lisansı’nın aslı veya örneği;
e) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu;
f) 35. maddenin “c” fırkasında belirtilen kuruluşlardan alınmış ilkyardım sertifikasının aslı
veya örneği;
g) Program ücretinin yatırılmış olduğuna ilişkin banka dekontu.
MADDE 37 -PROGRAMIN İÇERİĞİ ve EĞİTİM SÜRESİ
“UEFA B” Antrenör Lisansı Güncelleme Programı kapsamında, pratik ve teorik derslerden
oluşan, en az 30 saatlik bir eğitim programı uygulanır.
MADDE 38 - SINAVLAR ve MEZUNİYET
Program kapsamında yapılacak olan teorik ve pratik sınavlarda, değerlendirmeler 10 puan
üzerinden yapılır ve en az 6 puan alan katılımcılar başarılı olmuş sayılırlar ve “UEFA B”
Antrenör Lisansı almaya hak kazanırlar.
IX. “UEFA A” ANTRENÖR LİSANSI GÜNCELLEME PROGRAMLARI
MADDE 39 - BAŞVURU KOŞULLARI
Aşağıdaki koşulları yerine getiren kişiler, “UEFA A” Antrenör Lisansı Güncelleme
Programı’na katılmak için başvuruda bulunabilirler:
a) Teknik Adamların Eğitim ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 4. maddesindeki şartları
yerine getirmiş olmak;
b) “TFF A” Antrenör Lisansı’na sahip olmak;
c) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği’nden, Kızılay’dan veya İl Sağlık
Müdürlükleri’nden onaylı “İlkyardım Sertifikası” almış olmak.
d) İlgili kursa katılmasına herhangi bir engeli olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden
sağlık raporu almış olmak,
e) TFF tarafından ilgili yıl için belirlenmiş olan program ücretini yatırmış olmak.
MADDE 40 - KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
“UEFA A” Antrenör Lisansı Güncelleme Programı’na katılmak isteyen adaylar, aşağıdaki
belgeleri kayıt görevlisine vermekle yükümlüdürler:
a) Nüfus cüzdanı örneği;
b) 4 adet vesikalık fotoğraf
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Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış arşivli adli sicil sabıka kaydı;
“TFF A” Antrenör Lisansı’nın aslı veya örneği;
Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu;
39. maddenin “c” fıkrasında belirtilen kuruluşlardan alınmış ilkyardım sertifikasının aslı
veya örneği;
g) Kurs ücretinin yatırılmış olduğuna ilişkin banka dekontu.
c)
d)
e)
f)

MADDE 41 - PROGRAMIN İÇERİĞİ ve EĞİTİM SÜRESİ
“UEFA A” Antrenör Lisansı Güncelleme Programı kapsamında, pratik ve teorik derslerden
oluşan, en az 30 saatlik bir eğitim programı uygulanır.
MADDE 42 - SINAVLAR ve MEZUNİYET
Program kapsamında yapılacak olan teorik ve pratik sınavlarda, değerlendirmeler 10 puan
üzerinden yapılır ve en az 6 puan alan kursiyerler başarılı olmuş sayılırlar ve “UEFA A”
Antrenör Lisansı almaya hak kazanırlar.
X. “UEFA PRO” ANTRENÖR LİSANSI GÜNCELLEME PROGRAMLARI
MADDE 43 - BAŞVURU KOŞULLARI
Aşağıdaki koşulları yerine getiren kişiler, “UEFA Pro” Antrenör Lisansı Güncelleme
Programı’na katılmak için başvuruda bulunabilirler:
a) Teknik Adamların Eğitim ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 4. maddesindeki şartları
yerine getirmiş olmak;
b) “TFF Teknik Direktör” Antrenör Lisansı’na sahip olmak;
c) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği’nden, Kızılay’dan veya İl Sağlık
Müdürlükleri’nden onaylı “İlkyardım Sertifikası” almış olmak.
d) İlgili kursa katılmasına herhangi bir engeli olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden
sağlık raporu almış olmak,
e) TFF tarafından ilgili yıl için belirlenmiş olan kurs ücretini yatırmış olmak.
MADDE 44- KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
“UEFA PRO” Antrenör Lisansı Güncelleme Programı’na katılmak isteyen adaylar, aşağıdaki
belgeleri kayıt görevlisine vermekle yükümlüdürler:
a) Nüfus cüzdanı örneği;
b) 4 adet vesikalık fotoğraf
c) Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış arşivli adli sicil sabıka kaydı;
d) “TFF Teknik Direktör” Antrenör Lisansı’nın aslı veya örneği;
e) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu;
f) 43. maddenin “c” fıkrasında belirtilen kuruluşlardan alınmış ilkyardım sertifikasının aslı
veya örneği;
g) Kurs ücretinin yatırılmış olduğuna ilişkin banka dekontu.
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MADDE 45 - PROGRAMIN İÇERİĞİ ve EĞİTİM SÜRESİ
“UEFA Pro” Antrenör Lisansı Güncelleme Programı kapsamında, pratik ve teorik derslerden
oluşan, en az 80 saatlik bir eğitim programı uygulanır.
MADDE 46 - SINAVLAR ve MEZUNİYET
Program kapsamında yapılacak olan teorik ve pratik sınavlarda, değerlendirmeler 10 puan
üzerinden yapılır ve en az 6 puan alan kursiyerler başarılı olmuş sayılırlar ve “UEFA Pro”
Antrenör Lisansı almaya hak kazanırlar.
XI. KALECİ ANTRENÖRÜ KURSLARI
MADDE 47 - KALECİ ANTRENÖRÜ KURSLARI
Aşağıdaki koşulları yerine getiren kişiler, TFF tarafından açılan “Kaleci Antrenörü
Kurslarına” katılarak Kaleci Antrenörü Lisansı alabilirler.
a) Teknik Adamların Eğitim ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 4. maddesindeki şartları yerine
getirmiş olmak,
b) Profesyonel Kaleci Antrenörü kursuna katılabilmek için en az UEFA B Antrenör lisansına
sahip olmak (Amatör Kaleci Antrenörlüğü lisansına sahip olup fiilen 3 yıl boyunca
çalışmış olan antrenörler UEFA B Lisans kursuna katılıp başarılı olmaları durumunda,
Profesyonel Kaleci Antrenörlüğü kursuna katılabilir.)
c) Amatör Kaleci Antrenörü kursuna katılabilmek için en az TFF Grassroots C Antrenör
lisansına sahip olmak.
d) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği’nden, Kızılay’dan veya İl Sağlık
Müdürlükleri’nden onaylı “İlkyardım Sertifikası” almış olmak.
e) İlgili kursa katılmasına herhangi bir engeli olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden
sağlık raporu almış olmak,
f) TFF tarafından ilgili yıl için belirlenmiş olan kurs ücretini yatırmış olmak.
MADDE 48 - KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kaleci Antrenörü Kursları’na katılmak isteyen adaylar, aşağıdaki belgeleri kayıt görevlisine
vermekle yükümlüdürler:
a) Nüfus cüzdanı örneği;
b) 4 adet vesikalık fotoğraf
c) Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış arşivli adli sicil sabıka kaydı;
d) “UEFA B ” , “TFF Grassroots C” Lisansı’ nın aslı veya örneği;
e) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu;
f) 47. maddenin “c” fıkrasında belirtilen kuruluşlardan alınmış ilkyardım sertifikasının
aslı veya örneği;
g) Program ücretinin yatırılmış olduğuna ilişkin banka dekontu.
MADDE 49 - PROGRAMIN İÇERİĞİ ve EĞİTİM SÜRESİ
(1) Profesyonel kaleci antrenörlüğü kursu kapsamında Pratik ve Teorik derslerden oluşan, en
az 60 saatlik bir eğitim programı uygulanır.
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(2) Amatör kaleci antrenörlüğü kursu kapsamında Pratik ve Torik derslerden oluşan, en az 30
saatlik bir eğitim programı uygulanır.
MADDE 50 - SINAVLAR ve MEZUNİYET
Program kapsamında yapılacak olan teorik ve pratik sınavlarda, değerlendirmeler 10 puan
üzerinden yapılır ve en az 6 puan alan kursiyerler başarılı olmuş sayılırlar ve Profesyonel
Kaleci Antrenör Lisansı veya Amatör Kaleci Antrenör Lisansı almaya hak kazanırlar.
MADDE 51 - ÇALIŞMA ALANLARI
(1) Profesyonel kaleci antrenörlüğü lisansına sahip antrenörler, her ligdeki amatör ve
profesyonel kulüplerin her yaş grubundaki takımlarında kaleci antrenörü olarak çalışabilirler.
(2) Amatör kaleci antrenörlüğü lisansına sahip antrenörler, Kadın Ligleri takımları ile amatör
kulüplerin her yaş grubundaki takımlarında kaleci antrenörü olarak çalışabilirler.
FITNESS ve KONDİSYON ANTRENÖRLÜĞÜ KURSLARI
MADDE 52 - FITNESS ve KONDİSYON ANTRENÖRLÜĞÜ KURSLARI
Aşağıdaki koşulları yerine getiren kişiler, TFF tarafından açılan “Fitness ve Kondisyon
Antrenörlüğü kursu” ilgili lisansı alabilirler.
a) Teknik Adamların Eğitim ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 4. maddesindeki şartları
yerine getirmiş olmak,
b) “ UEFA A” Antrenör Lisansı’na sahip olmak;
c) Sağlık Bakanlığı’ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği’nden, Kızılay’dan veya İl Sağlık
Müdürlükleri’nden onaylı “İlkyardım Sertifikası” almış olmak.
d) İlgili kursa katılmasına herhangi bir engeli olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden
sağlık raporu almış olmak,
e) TFF tarafından ilgili yıl için belirlenmiş olan kurs ücretini yatırmış olmak.
MADDE 53 - KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fitness ve Kondisyon Antrenörlüğü Kursları’na katılmak isteyen adaylar, aşağıdaki belgeleri
kayıt görevlisine vermekle yükümlüdürler:
b) Nüfus cüzdanı örneği;
c) 4 adet vesikalık fotoğraf
d) Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış arşivli adli sicil sabıka kaydı;
e) “UEF A” Diplomasının aslı veya örneği;
f) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu;
g) 52. maddenin “c” fıkrasında belirtilen kuruluşlardan alınmış ilkyardım sertifikasının
aslı veya örneği;
h) Program ücretinin yatırılmış olduğuna ilişkin banka dekontu.
MADDE 54 - PROGRAMIN İÇERİĞİ ve EĞİTİM SÜRESİ
Fitness ve Kondisyon Antrenörlüğü Kursları kapsamında Pratik ve Torik derslerden oluşan,
en az 50 saatlik bir eğitim programı uygulanır.
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MADDE 55 - SINAVLAR ve MEZUNİYET
Program kapsamında yapılacak olan teorik ve pratik sınavlarda, değerlendirmeler 10 puan
üzerinden yapılır ve en az 6 puan alan kursiyerler başarılı olmuş sayılırlar ve Fitness
Kondisyon Antrenörü Lisansı almaya hak kazanırlar.
MADDE 56 - ÇALIŞMA ALANLARI
Fitness ve Kondisyon Antrenörlüğü kurslarından mezun olan antrenörler, her lig
seviyesindeki amatör ve profesyonel kulüplerin her yaş grubundaki takımlarında Fitness ve
Kondisyon antrenörü olarak çalışabilirler.
XII. SON HÜKÜMLER
MADDE 57 - BESYO veya DENGİ OKUL MEZUNLARI
BESYO, Spor Bilimleri veya dengi okul mezunlarının, sahip olacakları antrenör lisansları,
mezun oldukları bölümlere göre aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
Mezun olduğu BESYO Bölümü
Antrenörlük Bölümü
Futbol Uzm. Dalı
Antrenörlük Bölümü Diğer
Rekreasyon Bölümü
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü
Spor Yönetimi Bölümü

TFF C
Grassroots Gönüllü
Lisansı
Grassroots Gönüllü
Lisansı
Grassroots Gönüllü
Lisansı
Grassroots Gönüllü
Lisansı

MADDE 58 - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Bu Talimat’ın yürürlüğe girmesiyle birlikte 28.12.2010 tarihinde yürürlüğe girmiş olan
“Antrenör Lisansı Kursları Talimatı" yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 59 - YÜRÜRLÜK
Bu Talimat, TFF Yönetim Kurulu’nun 10.02.2012 tarihli ve 23 sayılı toplantısında alınan
kararla kabul edilmiş ve 14.02.2012 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org
adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1) Öğrenim Durumuna ilişkin Koşul Aranmayan Kişiler
Bu Talimat’ın yürürlüğe girmesinden önce, öğrenim durumuna ilişkin herhangi bir koşul
aranmaksızın TFF tarafından kendilerine bir antrenör lisansı verilmiş kişiler, bir güncelleme
Antrenör Lisansı Kursu’na başvurmak için bu Talimat’ta belirtilen diğer koşulları yerine
getirmeleri şartıyla, öğrenim durumlarına bakılmaksızın bu kursa başvuruda bulunabilirler.

13

GEÇİCİ MADDE 2) Güncelleme kurslarına katılacak teknik adam ve antrenörler
Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte JIRA konvansiyonuna bağlı olarak TFF Lisansları
(TFF B, TFF A ve Teknik Direktör Lisansı) bulunan Antrenör ve Teknik Adamlar 30
Haziran 2013 tarihine kadar mevcut lisanslarını UEFA Lisansı (UEFA B, UEFA A ve
UEFA Pro Lisansı) olarak güncellemek zorundadır. TFF belirtilen tarihe kadar lisans
seviyesine bakılmaksızın güncelleme kurslarına katılmayan TFF Lisansı sahibi Teknik adam
ve Antrenörlerin lisans derecelerini mevcut lisansın bir alt seviyesindeki UEFA Lisansı olarak
güncelleyip, çalışma izinlerini buna bağlı olarak verecektir.
GEÇİCİ MADDE 3) Kaleci Antrenörü Lisansına sahip antrenörler:
Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte 31 Aralık 2011 tarihinden önce TFF tarafından
açılan kaleci antrenörlüğü kurslarına katılmış kaleci antrenörleri, her lig seviyesinde kaleci
antrenörü olarak çalışmaya devam ederler. Bununla beraber bu durumdaki kaleci antrenörleri,
TFF tarafından açılacak Kaleci Antrenörlüğü Gelişim Seminerleri’nden herhangi birine
katılarak lisanslarını güncellemek zorundadırlar. Lisanslarını güncellemeyen kaleci
antrenörlerine bir sonraki sezonda çalışma izni verilmez.
GEÇİCİ MADDE 4) TFF C Lisansına sahip antrenörler
1) Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarihte TFF C Antrenör Lisansına sahip olan antrenörlerin bu
lisansları TFF Grassroots C Antrenör Lisansı olarak kabul edilecektir.
2) Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarihte TFF C Antrenör Lisansı ile Kadınlar 1. Ligi
takımlarında teknik sorumlu olarak görev yapan antrenörler, 2011–2012 sezonunda TFF C
lisansı ile bu görevlerine devam edebilirler. Bu durumdaki antrenörler 2012–2013 sezonundan
itibaren Kadınlar 1. Ligi takımlarında teknik sorumlu olarak görev yapmaları için UEFA B
lisansına sahip olmaları zorunludur.
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EK–1
TFF C LİSANS KRİTERLERİ
TFF Grassroots Gönüllü Lider lisansına sahip olanlar ve Amatör ya da Profesyonel
olarak futbol oynamış olanlar başvurabiliyor.
Değerlendirme
01
02
04
05
06
07
08

Profesyonel Futbol oynama yıl sayısı
Amatör Futbol oynamış olmak ve yıl sayısı
TFF Grassroots Gönüllü Lider Lisansına sahip olmak
Milli olma sayısı
Üniversite mezunu olmak
2 Yıllık yüksekokul mezunu olmak
İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri için KPDS/ÜDS’den az
50 veya eşdeğeri bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış
olmak

Sayı
Yıl

Kat Sayı
X
10
5

Puan
=

10
5
15
5
20

TOPLAM
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UEFA B LİSANS KRİTERLERİ (Profesyonel Futbol Oynamış Olanlar için)
Değerlendirme
TFF Süper Lig’de oynama yıl sayısı
TFF 1.Lig’de oynama yıl sayısı
TFF 2. Lig’de oynama yıl sayısı
TFF 3. Lig’de oynama yıl sayısı
Amatör Lig’lerde oynama yıl sayısı
A Milli Takımda oynama sayısı
Ümit Milli Takımda oynama sayısı
Genç Milli Takımlarda oynama sayısı
Üniversite mezunu olmak
2 Yıllık yüksekokul mezunu olmak
İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri için KPDS/ÜDS’den az
50 veya eşdeğeri bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış
olmak
12. Futbol ile ilgili projelerde gönüllü olarak çalışmış olmak (TFF
FGD Belgeli/onaylı veya üniversite belgeli olarak. TÜFAD
Genel merkezinin yazısı ve TFF FGD onayı)
01.
02
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Sayı
Dönem
Yıl

Kat Sayı
X

Puan
=

10
8
6
4
2
10
5
2
15
5
20

5

TOPLAM
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UEFA B LİSANS KRİTERLERİ
(TFF C, Amatör Çalıştırıcı Lisansı veya Grassroots
C Lisansına Sahip olanlar için)
Değerlendirme
Profesyonel Futbol oynama yıl sayısı
Amatör Futbol oynamış olmak ve yıl sayısı
TFF C Lisansı ile çalışmış olmak
Üniversite mezunu olmak
2 Yıllık yüksekokul mezunu olmak
İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri için KPDS/ÜDS’den az
50 veya eşdeğeri bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış
olmak
07 Futbol ile ilgili projelerde gönüllü olarak çalışmış olmak (TFF
.
FGD Belgeli/onaylı veya üniversite belgeli olarak. TÜFAD
Genel merkezinin yazısı ve TFF FGD onayı)
01
02
03
04
05
06

Sayı
Yıl

Kat Sayı
X
4
2

Puan
=

10
15
5
20

5

TOPLAM
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UEFA B LİSANS KRİTERLERİ (BESYO Antrenörlük Bölümü mezunları için)
Değerlendirme
Profesyonel Futbol oynama yıl sayısı
Amatör Futbol oynamış olmak ve yıl sayısı
Milli Takımlarda oynama sayısı
TFF C veya Amatör Lisansı ile çalışmış olmak
TFF tarafından anlaşma yapılan üniversitelerin futbol
antrenörlüğü bölümlerinin kondisyonerlik programlarından
mezun olan kişiler
06 İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri için KPDS/ÜDS’den az
50 veya eşdeğeri bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış
olmak
07 Futbol ile ilgili projelerde gönüllü olarak çalışmış olmak (TFF
FGD Belgeli/onaylı veya üniversite belgeli olarak. TÜFAD
Genel merkezinin yazısı ve TFF FGD onayı)
01
02
03
04
05

Sayı
Yıl

Kat Sayı
X
6
2
2

Puan
=

10
30

20

5

TOPLAM
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UEFA A LİSANS KRİTERLERİ
Sadece UEFA B lisansa sahip onlalar başvurabiliyor. Kriterler aşağıdaki gibidir.
Değerlendirme
01 UEFA B Lisansı ile U-15 Takımlarında çalışmak (sadece 1
sezon)
02 UEFA B Lisansı ile Profesyonel Takımların Gelişim Ligleri
Antrenörü olarak her sezon için
03 UEFA B Lisansı ile Amatör Takımların Gelişim Ligleri
Antrenörü olarak her sezon için
04 UEFA B Lisansı ile Profesyonel Takımlarda Antrenör olarak her
sezon için
05 UEFA B belgeli olarak amatör takımlarda çalışmak
06 UEFA B belgeli olarak milli takımlarda veya eğitim dairesinde
çalışmak
07 İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri için KPDS/ÜDS’den az
50 veya eşdeğeri bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış
olmak
08 Futbol ile ilgili projelerde gönüllü olarak çalışmış olmak (TFF
FGD Belgeli/onaylı veya üniversite belgeli olarak. TÜFAD
Genel merkezinin yazısı ve TFF FGD onayı)
09 Kondisyonerlik belgesine sahip olan kişiler
10 UEFA B kursunda teori ve pratikten en az 70’er puan almak
11 Ortalamada 70 üzerinde alınan her bir puan için

Sayı
Yıl

Kat Sayı
X
20

Puan
=

10
5
10
5
15
20

5

10
10
1
TOPLAM
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UEFA PRO LİSANS KRİTERLERİ
Sadece UEFA A lisansa sahip onlalar başvurabiliyor. Kriterler aşağıdaki gibidir.
Değerlendirme
01 UEFA A Lisansı ile U-19 Takımlarında 1 sezon çalışmak
02 UEFA A Lisansı ile Profesyonel Takımların Gelişim Ligleri
Teknik Sorumlusu olarak 1 sezon çalışmak
03 UEFA A Lisansı ile Amatör Takımların Gelişim Ligleri
Antrenörü olarak her sezon için
04 UEFA A Lisansı ile Süper Lig Takımlarında Teknik Sorumlu
olarak 1 sezon çalışmak
05 UEFA A Lisansı ile Süper Lig Takımlarında Antrenör olarak 1
sezon çalışmak
06 UEFA A Lisansı ile 1. Lig Takımlarında Teknik Sorumlu olarak
1 sezon çalışmak
07 UEFA A Lisansı ile 1. Lig Takımlarında Antrenör olarak 1
sezon çalışmak
08 UEFA A Lisansı ile 2. Lig Takımlarında Teknik Sorumlu olarak
1 sezon çalışmak
09 UEFA A Lisansı ile 2. Lig Takımlarında Antrenör olarak 1
sezon çalışmak
10 UEFA A Lisansı ile 3. Lig Takımlarında Teknik Sorumlu olarak
1 sezon çalışmak
11 UEFA A Lisansı ile 3. Lig Takımlarında Antrenör olarak 1
sezon çalışmak
12 UEFA A Lisansı ile Amatör Takımlarında 1 sezon çalışmak
13 Üniversite mezunu olmak
14 2 Yıllık yüksekokul mezunu olmak
15 İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri için KPDS/ÜDS’den az
50 veya eşdeğeri bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış
olmak
16 UEFA A kursunda teori ve pratikten en az 70’er puan almak
17 Ortalamada 70 üzerinde alınan her bir puan için
18 UEFA A belgeli olarak milli takımlarda görev yapmış olmak
19 Kondisyonerlik belgesine sahip olan kişiler

Sayı
Yıl

Kat Sayı
X
15
15

Puan
=

10
50
30
30
15
25
10
15
5
3
15
7
10

10
1
15
10
TOPLAM
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KALECİ ANTRENÖRÜ LİSANS KRİTERLERİ (Profesyonel)
En az UEFA B lisansa sahip olanlar başvurabiliyor. Kriterler aşağıdaki gibidir.
Değerlendirme
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Profesyonel kaleci oynama
TFF Süper Lig’de oynama yıl sayısı
TFF 1.Lig’de oynama yıl sayısı
TFF 2.Lig’de oynama yıl sayısı
TFF 3.Lig’de oynama yıl sayısı
A Milli Takımda oynama sayısı
Ümit Milli Takımda oynama sayısı
Genç Milli Takımda oynama sayısı
UEFA Pro lisans sahibi olma puanı
UEFA A lisans sahibi olma puanı
Üniversite mezunu olmak
2 Yıllık yüksekokul mezunu olmak
İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri için KPDS/ÜDS’den az
50 veya eşdeğeri bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış
olmak
14 Futbol ile ilgili projelerde gönüllü olarak çalışmış olmak (TFF
FGD Belgeli/onaylı veya üniversite belgeli olarak. TÜFAD
Genel merkezinin yazısı ve TFF FGD onayı)

Sayı
Yıl

Kat Sayı
X

Puan
=
30

10
8
6
4
10
5
2
10
5
15
5
20

5

TOPLAM
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KALECİ ANTRENÖRÜ LİSANS KRİTERLERİ (Amatör)
En az TFF C, Amatör Çalıştırıcı Lisansı veya Grassroots C Lisansına lisansa sahip
olanlar başvurabiliyor. Kriterler aşağıdaki gibidir.
Değerlendirme
Amatör kaleci oynama
Amatör Futbol oynama yıl sayısı
Profesyonel Futbol oynama yıl sayısı
Milli Takımlarda oynama sayısı
UEFA A lisans sahibi olma puanı
UEFA B lisans sahibi olma puanı
Üniversite mezunu olmak
2 Yıllık yüksekokul mezunu olmak
İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri için KPDS/ÜDS’den az
50 veya eşdeğeri bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış
olmak
10 Futbol ile ilgili projelerde gönüllü olarak çalışmış olmak (TFF
FGD Belgeli/onaylı veya üniversite belgeli olarak. TÜFAD
Genel merkezinin yazısı ve TFF FGD onayı)
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Sayı
Yıl

Kat Sayı
X

Puan
=
30

10
10
5
10
5
15
5
20

5

TOPLAM
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FİTNESS - KONDİSYONER KURSU KRİTERLERİ
En az UEFA A lisansına sahip olanlar başvurabiliyor. Kriterler aşağıdaki gibidir.
Değerlendirme
01 UEFA A Lisansı ile U-19 Takımlarında 1 sezon çalışmak
02 UEFA A Lisansı ile Profesyonel Takımların Gelişim Ligleri
Teknik Sorumlusu olarak 1 sezon çalışmak
03 UEFA A Lisansı ile Amatör Takımların Gelişim Ligleri
Antrenörü olarak her sezon için
04 UEFA A Lisansı ile Süper Lig Takımlarında Teknik Sorumlu
olarak 1 sezon çalışmak
05 UEFA A Lisansı ile Süper Lig Takımlarında Antrenör olarak 1
sezon çalışmak
06 UEFA A Lisansı ile 1. Lig Takımlarında Teknik Sorumlu olarak
1 sezon çalışmak
07 UEFA A Lisansı ile 1. Lig Takımlarında Antrenör olarak 1
sezon çalışmak
08 UEFA A Lisansı ile 2. Lig Takımlarında Teknik Sorumlu olarak
1 sezon çalışmak
09 UEFA A Lisansı ile 2. Lig Takımlarında Antrenör olarak 1
sezon çalışmak
10 UEFA A Lisansı ile 3. Lig Takımlarında Teknik Sorumlu olarak
1 sezon çalışmak
11 UEFA A Lisansı ile 3. Lig Takımlarında Antrenör olarak 1
sezon çalışmak
12 UEFA A Lisansı ile Amatör Takımlarında 1 sezon çalışmak
13 BESYO Futbol Antrenörlüğü Bölümü Mezunu olmak

Sayı
Yıl

Kat Sayı
X
15
15

Puan
=

10
50
20
30
15
25
10
15
5
3
50
TOPLAM
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FITNESS

SCOUTİNG
FUTSAL

UEFA A ELİT

MAÇ ANALİZİ
KALECİ
ANTRENÖRLÜĞÜ
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