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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

FUTBOL GELİŞTİRME MERKEZİ 

ANTRENÖR EĞİTİMCİLERİ İÇ TALİMATI 

 

MADDE 1 - AMAÇ 

Bu İç Talimat’ın amacı, Antrenör Eğitimcilerinin, TFF tarafından açılacak olan kurslara giriş, 
gelişim süreci, bitiriş, yenileme kural ve yöntemlerini belirleyerek; çalışma alan ve 
koşullarına ilişkin esasları düzenlemektedir. 

MADDE 2 – KISALTMA ve TANIMLAR 

Bu İç Talimat'ta yer alan; 

a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu'nu, 
 
b) Antrenör Eğitimcisi: TFF tarafından açılan kursları başarı ile bitirip, Staj çalışmalarını 
tamamlayarak TFF tarafından eğitim etkinliklerinde görevlendirilen kişileri, 
 
c) Asistan Antrenör Eğitimcisi: Eğitimcilerin görev yaptığı TFF tarafından açılan kurslarda 
yardımcılık yapan Eğitimci olmaya aday kişileri,  
 
d) Yaş: Doğum tarihi, başvuru tarihinden çıkartılarak yıl, ay ve gün olarak hesaplanan 
süreyi, 
 
ifade eder. 

MADDE 3 - ANTRENÖR EĞİTİMCİSİ KURSLARINA KATILIM KOŞULLARI 

Antrenör Eğitimcisi Kurslarına katılma koşulları şunlardır: 

a) UEFA A Lisanslı antrenör olmak; 

b) 55 (Ellibeş)  yaşını aşmamış olmak (Bu İç Talimat’ın yürürlüğe girdiği tarihte TFF 
personeli statüsünde olan kişiler için bu koşul aranmaz); 

d) Antrenör olarak çalıştığı dönemde bir kerede 3 ay, toplamda 6 aydan fazla disiplin cezası 
almamış olmak; 

e) Kursa katılmalarını engelleyecek fiziksel veya psikolojik rahatsızlıkları olmadığına ilişkin, 
herhangi bir sağlık kuruluşundan rapor almış olmak; 

f) Kurs öncesi yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
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MADDE 4 - ANTRENÖR EĞİTİMCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ ve 
ÇALIŞMA ALANLARI 

(1) Antrenör Eğitimcileri, TFF tarafından düzenlenen kurslar, güncelleme seminerleri ve benzeri 
tüm antrenör eğitim etkinliklerinde FGM tarafından görevlendirilmeleri halinde görev 
yaparlar. 
 

(2) Antrenör Eğitimcileri, 1 yıl içinde kendilerine teklif edilen görevleri mazeretsiz olarak 2 defa 
reddederler ise; Antrenör Eğitimcisi unvanlarını kaybederler. 

MADDE 5 - ASİSTAN ANTRENÖR EĞİTİMCİLERİNİN GÖREV ALANLARI ve 
GELİŞİM SÜREÇLERİ 

(1) Asistan Eğitimcilerin gelişim süreçleri aşağıdaki şekilde sıralanır; 

a) Asistan Antrenör Eğitimcileri; Antrenör Eğitimcileri ile birlikte, en az üç kursa katılarak 
yardımcılık görevi yaparlar.  

b) Tüm kurslarla ilgili eğitim çalışmalarını, Antrenör Eğitimcilerine sunarak rapor ederler.  

c) Eğitimcilerin yapacağı sınavda başarılı oldukları takdirde Antrenör Eğitimcisi olmaya hak 
kazanırlar. 

(2) Asistan Antrenör Eğitimcilerinin açılan KURSLARA katılmış olmaları, Antrenör Eğitimcisi 
olmaları için yeterli değildir. Konuya ilişkin takdir hakkı TFF’ye aittir. 

(3) Asistan Antrenör Eğitimcileri, 1 yıl içinde kendilerine teklif edilen görevleri mazeretsiz olarak 
2 defa reddetmeleri halinde, Asistan Antrenör Eğitimcisi unvanlarını kaybederler. 

MADDE 6 - YENİLEME KURSLARI 

(1) Antrenör Eğitimcileri, 3 yılda bir “Eğitimciler Özel Yenileme Kursu”na katılırlar.Antrenör 
Eğitimcileri,  görevlerine devam edebilmeleri için bu kursta başarılı olmak zorundadırlar. 
 

(2) Antrenör Eğitimcileri, yenileme kursuna katılmadıkları takdirde eğitimci unvanlarını 
kaybederler. 

MADDE 7 - İÇ TALİMAT’TA DÜZENLENMEYEN KONULAR 

Bu İç Talimat'ta yer almayan hususlar hakkında karar vermeye TFF Yönetim Kurulu 
yetkilidir. 

MADDE 8 - YÜRÜTME 

Bu İç Talimat, TFF ve FGM tarafından yürütülür.  
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MADDE 9 - YÜRÜRLÜK 

Bu İç Talimat,  TFF Yönetim Kurulu’nun ………………tarih ve ……………sayılı 
toplantısında onaylanmasını takiben TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde 
ilan edilerek yürürlüğe girer. 
 


