
FUTBOL OKULLARI TALİMATI

Çocukların çoğunlukla futbol eğitimi ile tanıştığı ilk nokta haline gelen futbol okullarının denetimi, 
standardizasyonu ve geliştirilmesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun üzerinde hassasiyetle durduğu 
konular. 2010 Nisan ayında yürürlüğe koyulan talimatla futbol okullarının denetimi ve sınıflandırılması ile 
ilgili ilk adım atıldı. Projenin ikinci önemli ayağını ise bu okullara verilecek bilgi desteğiyle çocuk futbolu 
eğitimine standart getirilmesi oluşturuyor.

Futbol okulları ülkemizde uzun yıllardır var olan yapılar. Özellikle kent nüfuslarının sürekli artması, artan 
nüfusla birlikte sürekli olarak azalan boş araziler, sokaklarda futbol oynamanın zorlaşması, velilerin artan 
güvenlik kaygıları gibi sebepler, çocukların futbola yönelmesi noktasında futbol okullarını birincil başlama 
noktası konumuna getirdi. Ülkemizin her yerinde ücretli veya ücretsiz birçok futbol okulu faaliyet 
gösteriyor. Bu okullardan bir kısmı sadece yaz döneminde tatildeki çocuklara hizmet verirken, bazıları da 
tüm sene faaliyetlerine devam ediyor. TFF hem tüm sene faaliyetine devam eden hem de yaz döneminde 
faaliyet gösteren okulları denetliyor. Denetleme sonucunda futbol okulu talimat ile belirlenen kriterlerine 
uygun belgeyi almaya hak kazanıyor. 

VELİLER-ÇOCUKLAR İÇİN;

Çocuklarımız için futbol okulu seçerken, futbol okulunun TFF tarafından verilen 

yeterlilik belgesine sahip olduğundan emin olun!

Futbol Okulu Etik Kuralları

1-Çocukların güvenli bir ortamda futbol oynaması sağlanmalıdır.

- Çocukların eğitim aldıkları spor tesislerinin belirli kriterleri karşılayacak nitelikte olması gerekir.

- Eğitimlerde çocuklar tekmelik ve mümkünse zemine uygun ayakkabı kullanmalıdır.

- Eğitimler başlamadan önce sağlık personeli hazır olmalıdır.

- Kale direklerinin zemine sabitlenmesi gerekmektedir. Aksi hallerde çalışma başlatılmamalıdır.

2-Çocukların eğitimi mutlaka Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği yeterlilik belgesine sahip kişiler 
tarafından verilmelidir.

3- Futbolda karşılıklı saygı esastır. Antrenörlerin çocuklara sevgi, şefkat ve hoşgörüyle eğilerek eğitim 
vermeleri öncelikli görevleridir.

4- Futbol eğitim programları öğrencilerin cinsiyet ve yaş gruplarına uygun, gelişim özellikleri ve farklı 
ihtiyaçlar gözetilerek hazırlanmalıdır. 

5-Futbol eğitimi ile okul eğitimi birbiri ile çelişen kavramlar değildir. Bir arada yürütülebilir.

6- Futbolda kazanmak her şey değildir. Kaybederken de çok şey kazanılabilir.

7- Küçük oyunların yarattığı eğlenceli ve dostane ortam, saha kenarındaki yetişkinlerin, antrenörlerin ve 
ailelerin baskısıyla olumsuz etkilenmemelidir.

8- Çocuklara karşı aşırı baskı, fiziksel ve duygusal şiddet içiren davranışlara kesinlikle izin verilemez. Bu 
tarz olumsuz davranışların önüne geçilmesi için sorumluluk yetişkinlerindir.



9- Çocukları koruma programına uyulmadığı ve diğer olumsuzlukların tespit edildiği durumlarda 
ebeveynler bunları bir üst makama (Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlükleri) ihbar etmelidir.

Futbol Okulu Şikayet Formu (Link)

FUTBOL OKULLARI İÇİN;

Futbol Okulları Nasıl Başvuracak?

Futbol Okulu başvuru dilekçesi ile birlikte "Futbol Okulları Talimatı" madde 4 'te yer alan belgeler ile 
birlikte bulundukları ilin bağlı olduğu TFF Bölge Müdürlüğüne müracaat edecek. Müracaat sonrası resmi 
kayıtları gerçekleştirecek ve kendilerine denetçi gönderilecek. Denetçilerin hazırladıkları rapora istinaden 
de futbol okulunun kategorisi belli olacak. Kategorisinin belirlenmesi sonrası futbol okulunun faaliyetini 
onaylayan belgeler futbol okuluna teslim edilmek suretiyle faaliyetlerinin resmen TFF tarafından 
onaylandığı belgelendirilecek. Konuyla ilgili detaylı bilgiler ve"Futbol Okulları Talimatı" nı TFF.ORG 
talimatlar bölümünden edinebilirsiniz.

Futbol Okullarına Faydaları?

Futbol Okulları ile ilgili olarak faaliyetleri kayıt altına almak kadar önemli bir diğer adım ise kayıt altına 
alınan futbol okullarına eğitim desteği vermek. Bu sebeple öncelikle çocuk futbolu için hazırlanan eğitim 
müfredatları futbol okulları ile paylaşılmaktadır. Futbol Okullarında görev alan antrenörlerin bu içerikle 
çalışmalarını yönlendirmeleri ve ülke genelindeki çocuk futbolu eğitimine bir standart getirilmesi büyük 
önem taşımaktadır. Futbol Okulları antrenörleri ile paylaşılan eğitim müfredatının aynı zamanda 
antrenörlerin gelişimlerine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Futbol Okullarının kayıtlarını sağlıklı tutabilmeleri, antrenman programlarını kayıt edebilmeleri ve her türlü
mali takip işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için sadece futbol okulu idari sorumlusunun şifre ile giriş 
yapabileceği bir yazılım TFF tarafından hazırlanmıştır. Web tabanlı hazırlanan bu yazılım tüm kayıtlı futbol 
okullarına ücretsiz olarak sunulmaktadır.

TFF tarafından gerçekleştirilen düzenli denetimler sonrasında farklı il/ilçelerde şubeleri bulunan futbol 
okullarının standart eksiklerini tespit edebilmesine yardımcı olunacaktır. 

Yeterlilik belgesine sahip olan futbol okulları sınıflandırma sonucu marka değerlerini yükseltmiş olurlar. 

TFF BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 
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