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FUTBOL OKULLARI TALİMATI 
 

 
Madde 1. Amaç ve Kapsam 

 

Bu Talimat, futbol okullarındaki fiziki altyapı koşullarına, verilen eğitimlerin içeriğine ve eğitimcilere ilişkin 

kriterlerin belirlenmesine; futbol okullarının denetimine, sınıflandırılmasına; kriterlere uygun futbol okullarına 

yeterlilik belgesi verilmesine, bu belgelerin yenilenmesine ve iptaline ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 

amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Madde 2. Kısaltma ve Tanımlar 

 

Bu Talimat’ın uygulanması bakımından; 

 

TFF:    Türkiye Futbol Federasyonu’nu, 

Bölge Müdürlüğü:  TFF Bölge Müdürlüklerini, 

Futbol Okulu:  Kulüpler, Belediyeler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, diğer kamu tüzel kişileri veya  

   özel kişiler tarafından işletilen, ücretli veya ücretsiz, dönemsel veya sürekli olarak futbol  

   eğitimi verilen kurumları,  

İşletme Sahibi:  Futbol okulunu işleten gerçek ve tüzel kişileri,  

Denetçi: TFF personeli olmayıp, işbu talimat kapsamında futbol okullarının eğitim faaliyetlerini ve 

koşullarını denetleyen ve çalışmaları Bölge Müdürlükleri tarafından koordine edilen 

kişileri, 

ASKF: Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu, 

ifade eder. 

 

 

Madde 3. Kayıt ve Yeterlilik Belgesi Alma Zorunluluğu 

 

Mevcut ve yeni faaliyete geçecek olan bütün futbol okullarının, bulundukları ilin bağlı bulunduğu Bölge 

Müdürlüğü tarafından tutulan TFF Futbol Okulları Sicili’ne kaydolmaları ve TFF tarafından verilen 

“Yeterlilik Belgesi”ni almaları zorunludur. 

 

Madde 4. Kayıt Başvurusu 

(1) Gerçek kişilerce işletilen futbol okullarının kaydı için, tesis sahibi tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi (Bkz. Ek-

1) aşağıda belirtilen belgeler, asılları ile birlikte futbol okulunun bulunduğu ilin bağlı bulunduğu Bölge 

Müdürlüğü’ne gönderilir: 

(a) İşletme sahibinin nüfus cüzdanı örneği,  

(b) İşletme sahibinin ikametgâh belgesi,  
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(c) İşletme sahibinin başvuru tarihinden en erken 1 ay önce alınmış arşivli Adli Sicil Kaydı, 

(d) Ticaret Odası’na kayıt belgesi, Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na kayıtlı olanlara kurum tarafından verilecek belge, 

(e) Tesis üzerindeki kullanım hakkının dayanağına ilişkin belge (en az 6 aylık kira sözleşmesi, tapu vs.), 

(f) Başvuru dilekçesinde belirtilen antrenörlerin lisans fotokopileri ve arşivli Adli Sicil Kayıtları, 

(g) Başvuru dilekçesinde ilkyardım sorumlusu olarak belirtilen kişinin Sağlık Bakanlığı veya Acil Tıp Uzmanları 

Derneği’nden alınmış ilkyardım sertifikasının fotokopisi, 

(h) Bir spor kulübünün adı ve/veya logosu kullanılıyorsa, bu kullanım hakkının dayanağı olan sözleşmenin bir 

örneği veya ilgili spor kulübünden alınmış resmi yazı, 

(i) Kayıt ve denetim bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu. 

(2) Tüzel kişilerce işletilen futbol okullarının kaydı için, tesis sahibini temsile yetkili kişi tarafından imzalanmış başvuru 

dilekçesi (Bkz. Ek-1), aşağıda belirtilen belgeler asılları ile birlikte futbol okulunun bulunduğu ilin bağlı bulunduğu 

Bölge Müdürlüğü’ne gönderilir: 

(a) Şirket ana sözleşmesi, dernek tüzüğü veya vakıf senedinin yayınlandığı gazetenin bir örneği,  

(b) Şirket, dernek veya vakfın faaliyette bulunduğunu gösterir belge, 

(c) Noter onaylı son geçerli imza sirküleri,  

(d) Futbol okulu idari sorumlusunun başvuru tarihinden en erken 1 ay önce alınmış arşivli Adli Sicil Kaydı,  

(e) Tesis üzerindeki kullanım hakkının dayanağına ilişkin belge (en az 6 aylık kira sözleşmesi, tapu vs.), 

(f) Bir spor kulübünün adı ve/veya logosu kullanılıyorsa, bu kullanım hakkının dayanağı olan sözleşmenin bir 

örneği veya ilgili spor kulübünden alınmış resmi yazı, 

(g) Başvuru dilekçesinde belirtilen antrenörlerin lisans fotokopileri ve arşivli Adli Sicil Kayıtları, 

(h) Başvuru dilekçesinde ilkyardım sorumlusu olarak belirtilen kişinin Sağlık Bakanlığı veya Acil Tıp Uzmanları 

Derneği’nden alınmış ilkyardım sertifikasının fotokopisi, 

(i) Kayıt ve denetim bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu.  

(3) Bölge Müdürlüğü, başvurusu uygun görülen futbol okullarına birer sicil numarası vererek TFF Futbol Okulları 

Sicili’ne kaydeder. 

(4) ASKF bulunan illerde, başvuruların toplanması ve Bölge Müdürlüğü’ne ulaştırılması konusunda ASKF’ler ile işbirliği 

yapılabilir. 

Madde 5. Denetim ve Sınıflandırma 

 

(1) TFF Futbol Okulları Sicili’nde kayıtlı bulunan bütün futbol okulları, bulundukları ilin bağlı bulunduğu Bölge 

Müdürlüğü’nün görevlendirdiği denetçiler tarafından Ek-2’de yer alan tabloda belirtilen kriterler uyarınca düzenli 

olarak denetlenirler. 
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(2) ASKF bulunan illerdeki denetçilerin seçimi ve görevlendirilmesi konusunda ASKF’ler ile işbirliği yapılabilir. 

(3) 1 sene içerisindeki toplam eğitim süreleri 6 ayı geçmeyen futbol okulları, faaliyet dönemleri içerisinde senede 1 

defa; toplam eğitim süreleri 6 aydan uzun olan futbol okulları ise senede 2 defa denetlenir. 

(4) Denetçiler, yapılan denetimlerin sonuçlarına ilişkin raporlarını Bölge Müdürlükleri’ne gönderirler. Bu raporlar 

doğrultusunda; 

(a) Ek-2’de belirtilen “B Sınıfı” yeterlilik kriterlerinin tamamını yerine getirmeyen futbol okullarının işletmecilerine 

TFF tarafından yazılı ihtarda bulunulur ve denetim raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için makul bir 

süre verilir. Bu sürede eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgili futbol okuluna yeterlilik belgesi verilmez ve 

bu konuda derhal ilgili Belediye veya İl Özel İdaresi’ne yazılı bildirimde bulunulur.  

(b) Ek-2’de belirtilen “B Sınıfı” yeterlilik kriterlerinin tamamını yerine getiren futbol okullarına “B Sınıfı Yeterlilik 

Belgesi” verilir.  

(c)  Ek-2’de belirtilen “A Sınıfı” yeterlilik kriterlerinin tamamını yerine getiren futbol okullarına “A Sınıfı Yeterlilik 

Belgesi” verilir. 

(d) Ek-2’de belirtilen “B Sınıfı” yeterlilik kriterlerinin tümüne ek olarak “Ek Kriterler” bölümünden en az 3 kriteri 

yerine getiren futbol okullarına “B + Sınıfı Yeterlilik Belgesi” verilir. 

(e) Ek-2’de belirtilen “A Sınıfı” yeterlilik kriterlerinin tümüne ek olarak “Ek Kriterler” bölümünden en az 3 kriteri 

yerine getiren futbol okullarına “A + Sınıfı Yeterlilik Belgesi” verilir. 

(f) Söz konusu futbol okulunun yasal olarak bir spor kulübünün isim ve/veya logosunu kullanması halinde, 

denetim sonuçları TFF tarafından ilgili kulübe de yazılı olarak bildirilir. 

 Madde 6. Yeterlilik Belgesi  

(1) Yapılan denetimlerin sonucunda yeterlilik belgesi almaya hak kazanan futbol okullarının yeterlilik belgeleri, 

işletme sahibi tarafından imzalanmış taahhütnamenin (Bkz. Ek-3) bulundukları ilin bağlı bulunduğu Bölge 

Müdürlükleri’ne gönderilmesinin ardından, tarafından tesis sahiplerinin belirttikleri tebligat adresine iadeli 

taahhütlü posta veya kargo aracılığıyla gönderilir.  

(2) Yeterlilik belgelerinin geçerlilik süresi, dönemsel olarak faaliyet gösteren futbol okullarında denetimin yapıldığı 

tarihten itibaren 1 sene, sürekli faaliyet gösteren futbol okullarında ise 6 aydır.  Bu sürenin dolmasının 1 ay 

öncesinden itibaren, 5. maddede belirtilen esaslar uyarınca ilgili futbol okullarında yeniden olağan denetim 

yapılır. Yeterlilik belgeleri, TFF tarafından belirlenecek belge ücretinin TFF tarafından belirtilen hesaba 

yatırıldığına ilişkin banka dekontunun Bölge Müdürlükleri’ne gönderilmesinin ardından, tesis sahiplerinin 

belirttikleri tebligat adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo aracılığıyla gönderilir.  

Madde 7. Olağanüstü Denetim 

Bölge Müdürlükleri’nden veya www.tff.org web sitesinden temin edilebilecek şikayet formlarının (Bkz. Ek-4) 

doldurularak, ilgili futbol okulunun bulunduğu ilin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesi üzerine, veya 

TFF tarafından gerekli görüldüğü takdirde şikayet konusu futbol okulunda olağanüstü denetim yapılabilir. 

 

http://www.tff.org/
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Madde 8. Yeterlilik Belgesinin İptal Edilmesi 

 

(1) Bölge Müdürlükleri’nin görevlendirdiği denetçiler tarafından yapılan olağan veya olağanüstü denetimler 

sonucunda, ilgili futbol okullarının gerekli kriterleri yerine getirmediklerinin tespiti halinde, TFF işletme 

sahiplerine yazılı ihtarda bulunur; denetim raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için makul bir süre verir 

ve bu sürede eksikliklerin tamamlanmaması halinde yeterlilik belgesinin iptal edileceğini bildirir. 

(2)  TFF tarafından tanınan sürenin sona ermesinin ardından ilgili futbol okullarında tekrar denetim yapılır ve raporda 

belirtilen eksikliklerinin giderilmemiş olması halinde bu futbol okullarının yeterlilik belgeleri iptal edilir. Yeterlilik 

belgesinin iptali halinde, TFF tarafından derhal ilgili Belediye veya İl Özel İdaresi’ne yazılı bildirimde bulunulur. 

(3) Söz konusu futbol okulunun yasal olarak bir spor kulübünün isim ve/veya logosunu kullanması halinde, yetki 

belgesinin iptal edildiği TFF tarafından ilgili kulübe de yazılı olarak bildirilir. 

Madde 9. Futbol Okullarının Yükümlülükleri 

Tüm futbol okulları, 

(a) Kayıt sırasında öğrencilerin yasal temsilcilerinden “futbol okuluna TFF tarafından yeterlilik belgesi 

verilmesinin, eğitim faaliyetleri öncesinde, sırasında veya sonrasında sahada veya tesislerde meydana 

gelebilecek zararlardan TFF’nin sorumlu olacağı anlamına gelmeyeceğini kabul ettiklerine” ilişkin beyanlarını 

da içeren yazılı izin almak ve talep edildiği takdirde bu izinleri TFF’ye sunmak; 

(b) Amatör veya profesyonel lisansa sahip olmayan her öğrenci için TFF’den HiF Lisansı almak; 

(c) TFF tarafından belirlenen kriterlere (bkz. Ek-2) uygun tesislerde, yeterli antrenör lisansına sahip kişiler 

tarafından, TFF Gençlik Geliştirme Programı’nın Temel İlkelerine uygun koşullarda eğitim verilmesini 

sağlamak; 

(d) Çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek her türlü faktörü ortadan 

kaldırmak; 

(e) TFF mevzuatının kendileri ile ilgili hükümlerine uygun davranmak  

ile yükümlüdürler. 

Madde 10. Sponsorluk 

TFF tarafından futbol okullarına ilişkin bir sponsorluk anlaşması yapılması halinde, bu anlaşmanın kapsamına 

girmek isteyen futbol okulları,  TFF tarafından hazırlanacak taahhütnameyi doldurup imzalayarak, bulundukları 

ilin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü’ne iadeli taahhütlü posta veya kargo aracılığıyla gönderirler. 

Madde 11. Yürütme 

Bu Talimat, TFF tarafından yürütülür. 

Madde 12. Yürürlük 

TFF tarafından hazırlanan bu talimat Yönetim Kurulu’nun 16.03.2010 tarih ve 71 sayılı toplantısında kabul edilmiş 

ve TFF’nin resmi internet sitesinde (www.tff.org) 01.04.2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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            (Ek-1) 

 

FUTBOL OKULU KAYIT BAŞVURU DİLEKÇESİ 

 

 

 

TFF ……………………………… Bölge Müdürlüğü’ne, 

 

 
 

 

İŞLETME SAHİBİNİN 

(Gerçek Kişi ise) (Tüzel Kişi ise) 

Adı & Soyadı:  Adı & Unvanı:  

TC Kimlik No:  

Tebligat 

Adresi: 

 

 Tebligat 

Adresi: 

 

 

Telefon:  Telefon:  

e-mail:  e-mail:  

Fax:  Fax:  

 
 

FUTBOL OKULUNUN 

Adı:  Adresi:  

Telefon:  

e-mail:  Fax:  

İdari Sorumlunun* Adı & Soyadı:  
(*)eğitimler sırasında tesislerde bulunan bir kimse olmalıdır. 

 

TC Kimlik No:  

İlkyardım Sorumlusunun* Adı & Soyadı: 
(*)eğitimler sırasında tesislerde bulunan bir kimse olmalıdır. 

 

TC Kimlik No:  
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ANTRENÖRLERİN 

Adı & Soyadı: TC Kimlik No: Lisans Seviyesi: Çalıştırdığı Yaş Grubu: 

    

    

    

    

    

    

    

 

DİĞER EĞİTMENLERİN (eğer mevcutsa) 

Adı & Soyadı: TC Kimlik No: Görevi: 

   

   

   

 

 

 

Yukarıda belirtilen futbol okulunun TFF bünyesinde tutulan sicile kaydedilmesi için gereğini bilgilerinize 

arz ederim. 

         

 

        İşletme Sahibi 

        Ad/Soyad: 

        Tarih/ İmza: 

 

 

 

(TFF Bölge Müdürlüğü tarafından doldurulacak kısım) 

Kayıt Tarihi: Sicil no: Kaydeden: İmza: 
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(Ek-2) 

 

 

KRİTERLER VE PUANLAMA SİSTEMİ 

 
1. ZORUNLU KRİTERLER 

 

Zorunlu Kriterler B Sınıfı A Sınıfı 

Halı Saha Belgesi En az 2 yıldızlı halı saha En az 3 yıldızlı halı saha 

Yaş Grubu Sayısı  En az 3 farklı yaş grubu 

Antrenman Malzemeleri 
En az 5 adet 4 numara top 

En az 10 adet 5 numara top 
En az 10 adet 4 numara top 
En az 10 adet 5 numara top 

Antrenör Lisansları 

U10 – TFF E / TFF B / TFF D 
veya UEFA Lisanslı 

U15 – TFF B / TFF D veya UEFA 
Lisanslı 

U 10 – TFF B / TFF D veya UEFA 
Lisanslı 

U15 – TFF B veya UEFA Lisanslı 

İlkyardım Malzemeleri 

Yeterli miktarda buz, gazlı bez, 
yara bandı, elastik bandaj, 
hijyenik eldiven, pamuk, 

Batticon, oksijenli su, ağrı 
kesici, Aspirin, Talcid 

dondurucu sprey, alkol, steril 
göz pedi, göz damlası 

Yeterli miktarda buz, gazlı bez, 
yara bandı, elastik bandaj, 
hijyenik eldiven, pamuk, 

Batticon, oksijenli su, ağrı 
kesici, Aspirin, Talcid 

dondurucu sprey, alkol, steril 
göz pedi, göz damlası 

Öğrenci / Antrenör oranı 
En fazla 25 öğrenciye 1 

antrenör 
En fazla 20 öğrenciye 1 

antrenör 

İlkyardım Sertifikalı Personel Mutlaka bulunmalı Mutlaka bulunmalı 

(Franchise için) Teknik ve İdari Denetim Mutlaka bulunmalı Mutlaka bulunmalı 

A veya B Sınıfı için yukarıda belirtilen tüm zorunlu kriterlerin yerine gelmesi gerekmektedir. 
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B. EK KRİTERLER 

 

Ek Kriterler B + Sınıfı A + Sınıfı 

Eğitim Salonu 

B Sınıfı için belirtilen tüm 
zorunlu kriterlerin yanısıra az 3 
adet ek kriterin yerine gelmesi 

gerekmektedir. 

A Sınıfı için belirtilen tüm 
zorunlu kriterlerin yanısıra az 3 
adet ek kriterin yerine gelmesi 

gerekmektedir. 

Diğer Eğitim Programları 

Kız / Engelli Öğrenci Grupları 

Doktor / Anlaşmalı Hastane  
(ilçe sınırları içinde) 

Turnuva Organizasyonu 

Ulaşım için Servis Organizasyonu 

Bedelsizlik 
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 (Ek-3) 

TAAHHÜTNAME 
 
 

FUTBOL OKULU İŞLETME SAHİBİNİN 

(Gerçek Kişi ise) (Tüzel Kişi ise) 

Adı /Soyadı:  Adı ve Unvanı:  

TC Kimlik No:  

FUTBOL OKULUNIN  

Adı:  Adresi:  

Sicil No:  

Denetim 

Tarihi: 

 Yeterlilik 

Derecesi: 

 

 

 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI’NA, 
 

1. Yukarıda belirtilen futbol okuluna TFF tarafından yeterlilik belgesi verilmesinin, eğitim faaliyetleri öncesinde, 

sırasında veya sonrasında sahada veya tesislerde meydana gelebilecek zararlardan TFF’nin sorumlu olacağı 

anlamına gelmeyeceğini, futbol okulundaki öğrencilere ve yasal temsilcilerine bu durumu açıklayıp onları bu 

açıdan aydınlatacağımı/aydınlatacağımızı; 

2.  Futbol okulu ve çevresindeki tesislerde her türlü sağlık, hijyen, güvenlik ve çevreye saygı tedbirini almakla 

bizzat yükümlü olduğumu/olduğumuzu; 

3. Futbol okulunun işletimi ve/veya istihdam ettiğim/ettiğimiz personelin eylemleri nedeniyle üçüncü kişilerin 

uğrayabilecekleri zararlardan ve taleplerden; mülki ve idari otoritelerin mevzuat ve yaptırımlarından 

kaynaklanan her türlü talepten ve oluşacak zarardan sadece tarafımın/tarafımızın sorumlu olduğunu ve 

TFF’nin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını;  

4. Futbol okulunda herhangi bir nedenle sahada futbol oynayan, izleyen veya sair sebeplerle saha içerisinde 

veya çevresinde bulunan üçüncü kişilerin zarara uğraması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı 

herhangi dava açılması halinde davaya Türkiye Futbol Federasyonu yanında derhal müdahil olacağımızı, 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından üçüncü kişilere karşı tazminat başta olmak üzere herhangi bir ödeme 

yapılması halinde yapılan bu ödemeleri faiziyle birlikte derhal gidereceğimizi, ödemeler yapılıncaya kadar 

yeterlilik belgesinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından geri alınabileceğini; 

5. Yeterlilik Belgesi’nin geçerlilik süresi boyunca, bu belgeyi almaya hak kazanılmasını sağlayan koşulların aynen 

korunacağını veya iyileştirileceğini; aksi halde TFF tarafından Yeterlilik Belgesi’nin derecesinin düşürüleceğini 

veya geri alınacağını; 

kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz. 

        Tesis Sahibi 

        Ad/Soyad: 
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        Tarih/ İmza: 

 

    (Ek-4) 

FUTBOL OKULU ŞİKAYET FORMU 
 

ŞİKAYET SAHİBİNİN 

Adı /Soyadı:  

TC Kimlik No:  

Tel:  Adresi:  

e-mail:  
 

FUTBOL OKULUNUN  

Adı:  Adresi:  

Sicil no:  
 

ŞİKAYETİN SEBEBİ 
 

 

AÇIKLAMALAR 

 Sakatlanmaya neden olabilecek zemin 
(çukur, tümsek, aşırı kayganlık vs.) 

 
 
 

 Sakatlanmaya neden olabilecek çevre 
örgüsü (duvar, yırtık/paslı tel vs.) 

 
 
 

 Sakatlanmaya neden olabilecek kale 
direkleri (sabitlenmemiş, sivri, kesici 
vs.) 

 

 Yetersiz eğitimciler (sayı azlığı, yetersiz 
lisans, çocuklara olumsuz yaklaşım vs.) 

 
 
 

 Yetersiz antrenman malzemesi  
 
 
 

 Yetersiz sağlık & ilkyardım önlemleri  
 
 
 

 Diğer: 
 
 
             

           Tarih/İmza: 
 

 

   (*)Şikayet sahibine ilişkin bilgilerde eksiklik/yanlışlık olması halinde yapılan şikayet değerlendirmeye alınmayacaktır. 


