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FUTBOL KULÜPLERİ TESCİL TALİMATI 
 

 

I. GENEL HÜKÜMLER 
 

MADDE 1 – AMAÇ 

 

Bu talimat; kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonuna tescilleri, futbol şubelerini 

devirleri, isim, unvan ve logo değişikliklerine ilişkin esasları belirlemek amacıyla 

düzenlenmiştir. 

 

MADDE 2 – TANIMLAR  

 

Bu Talimattaki; 

 

a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu, 

 

b) Bölge Müdürlüğü: Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüklerini, 

 

c) Kulüp: Futbol dalında faaliyeti bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve TFF 

tarafından tescil edilmiş dernekleri veya şirketleri, 

 

d) ASKF: Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’na bağlı illerdeki Amatör 

Spor Kulüpleri Federasyonu’nu, 

 

e) Futbol Şubesi: Dernek veya şirkete ait olan amatör ve profesyonel tüm futbol 

faaliyetlerinin birlikte yürütüldüğü TFF’ye tescilli olan kulübe ait şubeyi, 

 

f) Sezon: Liglerin ilk resmi müsabakası ile son resmi müsabakasının oynandığı 

tarihler arasındaki süreyi, 
 

g) Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak kurulmuş anonim şirketleri, 

 

h) Yarışma Hakkı: Kulüplerin yarışarak kazandıkları ve bulundukları ligler ve kupalar 

ile sair organizasyon türlerindeki müsabakalara iştirak edebilme hakkını  

 

ifade eder. 

 

II. KULÜPLERİN İSİM, RENK VE AMBLEMLERİ 
 

MADDE 3 – KULÜPLERİN İSİMLERİ 

 

(1) Kulüpler gerekli izinleri almak ve amaçlarına uygun olmak kaydıyla diledikleri isimleri 

alabilir. Kamu kurumlarının futbol kulüpleri bulundukları yer ile kurumun ismini 

alabilirler.  

 

(2) Aynı kulüp ismi, aynı il dahilinde birden fazla kulüp tarafından alınamaz ve 

kullanılamaz. 
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(3) Kulüpler müsabakalara iştirak ederken kullanacakları isimleri de TFF’ye tescil ettirmek 

zorundadırlar. Kulüpler müsabakalara iştirak ederken kullanacakları isimleri ancak 

TFF’nin izniyle değiştirebilirler. Kulüpler bir sezon içerisinde müsabakalara iştirak 

ederken kullanacakları isimlerini zorunlu nedenler bulunması ve TFF’nin izin vermesi 

kaydıyla en fazla bir kez değiştirebilirler. 

 

(4) Herhangi bir nedenle kapanan veya kapatılan ya da TFF tarafından tescili silinen 

kulüplerin isminin yeniden kullanılması için TFF’den izin alınması zorunludur. 

 

(5) Kulüplerin üçüncü kişilerle imzalayacağı sponsorluk sözleşmeleri çerçevesinde 

müsabakalara iştirak edecekleri lige katılım isimlerini değiştirmek istemeleri halinde, 

talebe ilişkin başvuru dilekçesi ile birlikte sponsorluk sözleşmesi sureti ve talep 

hakkındaki yönetim kurulu kararının noter onaylı suretinin TFF’ye ibraz edilmesi 

gerekmektedir. Belgelerin incelenmesi neticesinde gerekli koşulları sağlanması halinde 

sponsorluk sözleşmesinde belirtilen sponsorluk ismi başvuran kulübün lige katılım 

ismine eklenir. 

 

MADDE 4 - KULÜPLERİN RENK ve AMBLEMLERİ 

 

(1) Kulüpler amaçlarına göre renk ve amblem seçebilirler, bunları müsabaka giysilerinde 

kullanabilirler. Ancak bağlı bulundukları illerde başka kulüpler tarafından tescil 

ettirilmiş renkleri kullanmamaya özen gösterirler. 

 

(2) Kulüpler tüzüklerinde yazılı olan ve TFF’ye bildirmiş oldukları renk ve amblemi 

kullanmak zorundadırlar. 

 

(3) FIFA ve UEFA’nın bu konuya ilişkin kuralları saklıdır. 

 

MADDE 5 – İSİM, RENK veya AMBLEM DEĞİŞİKLİĞİ 
 

(1)  İsim, renk veya amblem değişikliği yapmak isteyen dernekler aşağıda belirtilen evrak 

ve belgeleri TFF’ye göndermek zorundadırlar: 

 

a) İsim, renk veya amblem değişikliğinin kabul edildiğini gösteren genel kurul kararı,, 

 

b) İsim, renk veya amblem değişikliğine ilişkin tüzüğün ilgili maddesinin kabulüne 

dair İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü yazısı, 

 

c) Bu talimatın Ek-3’ünde yer alan bilgi formu. 

 

(2)  İsim, renk veya amblem değişikliği yapmak isteyen şirketler aşağıda belirtilen evrak ve 

belgeleri TFF’ye göndermek zorundadırlar: 

 

a) İsim, renk veya amblem değişikliğinin kabul edildiğini gösteren şirket genel kurul 

kararı, 

 

b) İsim, renk veya amblemle ilgili ana sözleşme değişikliğinin kabul edildiğine dair 

genel kurul kararı ile ana sözleşme değişikliğinin yayınladığına dair Ticaret Sicil 

Gazetesi  
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c) Bu talimatın Ek-3’ünde yer alan bilgi formu. 

 

(3) İsim, renk veya amblem değişikliği yapmak isteyen kulüpler, kategorilerine göre 

amatör ve profesyonel ligler olmak üzere başvuru evrakı ile birlikte TFF tarafından her 

yıl belirlenen bedelleri ödemek zorundadırlar.  

 

(4) Kulüplerin, birbirleriyle isim, renk, logo ve benzeri tanıtıcı ve ayırıcı unsurlarını 

değiştirmeleri veya herhangi bir suretle yarışma hakkının devri izlenimi yaratan 

değişikliklerde bulunmaları kesinlikle yasaktır. 

 

MADDE 6 – TÜZÜK ve ANA SÖZLEŞMENİN TFF’YE İBRAZI  

 

Profesyonel ligde takımları bulunan kulüpler, tüzük veya ana sözleşmelerini TFF’ye 

göndermek zorundadırlar. Ayrıca söz konusu kulüpler, TFF’ye sundukları tüzük veya 

ana sözleşmelerinde değişiklik yapılmadığına dair yazıları her sezon başında TFF’ye 

göndermek mecburiyetindedirler. Kulüpler TFF’ye ibraz ettikleri tüzük veya ana 

sözleşmelerinde bir değişiklik yapılması halinde, değişikliğin gerçekleştiği tarihten 

itibaren 1 hafta içerisinde, aşağıdaki belgelerle birlikte tüzük veya ana sözleşmelerini 

TFF’ye ibraz etmek zorundadırlar. 

 

a) Tüzük veya ana sözleşme değişikliğinin kabul edildiğini gösterir dernek veya şirket 

genel kurul kararı, 

 

b) Tüzük veya ana sözleşmenin değiştirilmiş şekli,  

 

c) Tüzüğün değiştirilen maddelerinin kabul edildiğine dair İl Dernekler Müdürlüğü 

yazısı veya ana sözleşme değişikliğinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi 

 

d) Bu talimat’ın Ek-3’ünde yer alan bilgi formu. 

 

MADDE 7 - KULÜBÜN YER DEĞİŞTİRMESİ 

 

(1) Kulüplerin herhangi bir nedenle il değiştirmesi mümkün değildir.  

 

(2) Kulübün bulunduğu ilçenin başka bir ile bağlanması veya ilçenin il olması halinde,  

kulüpler devam eden sezonun bitimine kadar illerindeki müsabakalara katılmak 

zorundadırlar. 

 

III. KULÜPLERİN TESCİLİ VE DENETİMİ 
 

MADDE 8 – TESCİL EDİLECEK KULÜPLERDE ARANAN KRİTERLER 

 

(1) Tescili yapılan ve yapılacak futbol kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin futbol 

şubelerinde aranacak kriterler TFF tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

 

(2) TFF tarafından ilan edilen kriterleri haiz olmayan ve ekli taahhütname (EK-1) dahil 

istenen belgeleri süresinde vermeyen veya TFF tarafından belirlenecek tescil ücretini 

ödemeyen kulüplerin tescil işlemleri yapılmaz.  
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(3) Tescil edilen kulüpler TFF tarafından belirtilen kriterlerden herhangi birini sonradan 

kaybeder ise TFF o kulübün tescilini iptal eder. 

 

MADDE 9 - TESCİL İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER 

 

Kulüplerin tescilinde aşağıdaki belgelerin 3 suret halinde TFF’ye verilmesi zorunludur. 

 

a) Bu talimatın Ek-1’inde yer alan taahhütname, 

 

b) İl Dernekler Müdürlüğü tarafından onaylanmış kulüp tüzüğü, 

 

c) Kulübün en son yapılmış olan genel kurul toplantı tutanağı, 

 

d) Kulüp, kamu kurumu, eğitim kurumu veya özel kuruluşlara bağlı olarak kuruluyor 

ise bu kurum veya kuruluşlardan alınmış izin belgesi, 

 

e) Kulüplerin bağlı bulundukları illerdeki ASKF’lerden alınacak olan ve örneği bu 

talimatın Ek-2’sinde yer alan referans belgesi, 

 

f) Bu talimatın Ek-3’ünde yer alan bilgi formu. 

 

g)  TFF tarafından talep edilebilecek diğer belgeler. 

 

MADDE 10 – KULÜBÜN TESCİL EDİLMESİ  

 

(1) Kulüplerin tescil başvuruları TFF tarafından oluşturulacak bir kurul tarafından 

incelenir, durumlarına göre tescili uygun görülen kulüpler için örneği bu talimatın Ek-

4’ünde yer alan uygunluk belgesi düzenlenir. 

 

(2) Tescil kriterlerine uygun olan kulüplerin tescili her yıl belirlenen tescil ücretinin TFF 

hesabına yatırılmasından sonra yapılır. 

 

(3) Tesciline izin verilen kulübe bir kulüp kodu numarası verilir. 3 suretten oluşan başvuru 

dosyalarından 1 tanesi TFF tarafından saklanır. Kalan suretlerden 1 tanesi bağlı 

bulunduğu Bölge Müdürlüğüne, diğeri kulübe gönderilir. 

 

(4) TFF gerekli gördüğü durumlarda tescil işlemlerini askıya alabilir. 

 

(5) Tescille birlikte kulüpler, TFF’nin Kanun, statü ve diğer ilgili tüm düzenleme ve 

kararlarına aynen uyacaklarını, TFF’nin yargı kurullarının görev ve yetkilerini kabul 

edip kararlarına uyacaklarını, bu kararlara karşı hiçbir idari ve adli yargıya, temyiz, 

tashihi karar, yargılamanın iadesi gibi kanun yollarına başvurmayacaklarını, aksi 

davranışları halinde tescillerinin iptal edileceklerini kabul ederler.  

 

MADDE 11 – KULÜBÜ TEMSİL YETKİSİ VE YÖNETİM KURULLARININ 

BİLDİRİLMESİ  

 

(1) Kulüpler, Yönetim Kurullarını ve Yönetim Kurulu değişikliklerini 15 gün içerisinde 

TFF’ye bildirmek zorundadırlar. Bu bildirimde şirket genel kurul kararının ve/veya 

Yönetim Kurulu kararının ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve imza sirküleri de 
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eklenmek zorundadır. Bildirime ilişkin belgede üyelerin ev ve iş adresleri ile telefon ve 

faks numaralarının, elektronik posta adreslerinin bulunması gereklidir. 

 

(2) TFF nezdinde kulübü temsil edecek kişilerin, Yönetim Kurulu üyesi veya Yönetim 

Kurulu tarafından yetki verilen kulüp üyesi ya da görevlisi olması gerekir. 

 

 

MADDE 12 – SİYASİ FAALİYETTE BULUNMA YASAĞI 

 

(1) Tescillerine izin verilen kulüpler, toplantılarında ve tesislerinde siyasi faaliyette 

bulunamazlar, siyasi partilerden maddi yardım alamazlar ve siyasi partilere maddi 

yardımda bulunamazlar. 

 

(2) Aksine davranan kulüplerin tescilleri TFF tarafından iptal edilir. 

 

MADDE 13 – KULÜPLERİN DENETİMİ 

 

(1) Kulüplerin, TFF mevzuatına ve genel hukuk kurallarına uygun olarak faaliyette 

bulunup bulunmadıkları TFF tarafından denetlenir.  

 

(2) TFF, kulübün TFF mevzuatına ve genel hukuk kurallarına aykırı faaliyette 

bulunduğunu tespit etmesi halinde, önce, ihlalde bulunan kulübü ihlalin sona 

erdirilmesi için uyarır, ihlalin devamı halinde ise kulübün tescilini iptal eder. 

 

IV. KULÜPLERİN ŞİRKETLEŞMESİ 
 

MADDE 14 – ŞİRKETLEŞME VE DEVİR 

 

(1) Kulüpler, futbol şubelerini aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak, Türk Ticaret 

Kanunu hükümlerine göre kurulmuş veya kurulacak anonim şirketlere ancak TFF 

Yönetim Kurulu’nun kararı ile devredebilirler. Bu durum devredilen futbol şubesinin 

klasman derecesini ve hakkını ortadan kaldırmaz. 

 

(2) Kulüpler, sportif rekabeti engelleyecek şekilde yarışma hakkını başka bir kulübe 

devredemezler ve başka bir kulüple birleşemezler. Kulüpler ancak sportif rekabeti 

engellemeyecek şekilde şirketleşebilir veya dernekleşebilirler veya futbol şubesini 

başka bir şirkete devredebilirler.   

 

(3) Kulübün futbol şubesini devralan şirket, ticaret merkezini başka bir ile taşısa dahi, 

futbol şubesini devraldığı kulübün tescilli olduğu ilden başka bir ile taşıyamaz. 

(4) Bünyesindeki futbol şubesini devreden şirket veya dernek, işbu talimatın 16. maddesi 

hükmü saklı kalmak kaydıyla, yeniden futbol faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 

TFF’ye tescil edilemez. 

 (5)  Şirket tüzel kişiliğine sahip bir kulüp, bir defaya mahsus olmak üzere, son 4 (dört) futbol 

sezonunda profesyonel veya amatör liglere katılmayan aynı il dahilinde şirket tüzel 

kişiliğine sahip diğer bir kulübü devralarak, bu kulüple birleşebilir. Devralınan kulübe 

ait sportif tarihçe devralan kulübe geçmiş sayılır. Devralan kulüp lige katılım ve TFF'ye 

tescil edilen isminde, devralınan kulüp izlenimi verecek veya çağrıştıracak aynı veya 
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benzer değişiklik yapamaz.  Devralınan kulübün lige katılım ismi ve unvanı yeniden 

TFF’ye tescil edilemez. 

(6)   Devralma için, devralan ve devralınan kulüplerin, birleşme gerekçelerini de içeren birer 

dilekçe ile Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunması ve istenilen belgeleri 

tamamlayarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca birleşme işlemlerini 

gerçekleştirmesi zorunludur. 

MADDE 15 – ŞİRKETLEŞME VE FUTBOL ŞUBESİNİN DEVRİ İÇİN 

GEREKLİ BELGELER 

(1)  Bir kulübün, bünyesindeki futbol şubesini kurulmuş veya kurulacak bir şirkete 

devredebilmesi için aşağıdaki belgeleri TFF’ye ibraz etmesi zorunludur: 

a) Futbol şubesinin tüm aktif ve pasifiyle birlikte şirkete devrine, devredenin de futbol 

şubesinin borçlarından 2 yıl süreyle sorumluluğunun devam etmesine ve devir 

sözleşmesi yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine dair genel kurul 

kararı  

b) Kulübün alacak ve borç durumunu gösterir son bilânçosu, 

c) Taraflar arasında imzalanan devir sözleşmesi, 

d) TFF tarafından gerekli görülecek diğer belgeler. 

(2) Bir şirketin, bir kulübün futbol şubesini devralabilmesi için aşağıdaki belgeleri TFF’ye 

ibraz etmesi zorunludur: 

a) İçerisinde futbolla ilgili her türlü faaliyette bulunma hak ve yetkisini içeren şirket 

ana sözleşmesi  

b) Şirket tescil bilgilerinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi, 

c) Şirket pay defterinin noterden onaylı sureti, 

d) Şirkete ait imza sirküleri, 

e) Ticaret Odası kayıt örneği, 

f) TFF’ye hitaben noterden tanzim olunacak şirket taahhütnamesi, 

g) Kulübün futbol şubesinin tüm aktif ve pasifiyle devralınmasına dair ve devir 

sözleşmesi yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine dair Genel Kurul 

kararı ile kararın yayınlandığı Ticaret Sicili gazetesi veya kararın noter tasdikli sureti, 

h) TFF tarafından gerekli görülecek diğer belgeler. 
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MADDE 16 - FUTBOL ŞUBESİNİN DERNEĞE DEVRİ 

Şirket, dernekten devraldığı futbol şubesini, TFF Yönetim Kurulu’nun bu husustaki 

kararı ve aşağıdaki belgelerin TFF’ye ibrazı ile futbol şubesini devraldığı derneğe 

devredebilir. 

a) Futbol şubesinin tüm aktif ve pasifiyle birlikte derneğe devrine, şirketin de futbol 

şubesinin borçlarından 2 yıl süreyle sorumluluğunun devam etmesine ve dernekle devir 

sözleşmesi yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine dair şirket genel 

kurul kararı ve kararın yayınlandığı Ticaret Sicili gazetesi veya kararın noter tasdikli 

sureti, 

b) Şirketin futbol şubesinin tüm aktif ve pasifiyle devralınmasına ve şirketle devir 

sözleşmesi yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine dair dernek genel 

kurul kararı,  

c) Kulübün alacak ve borç durumunu gösterir son bilânçosu, 

d) Dernek ile şirket arasında imzalanan devir sözleşmesi 

e) TFF tarafından gerekli görülecek diğer belgeler. 

MADDE 17 – KULÜPLERİN MÜLKİYETİ   

(1)  Gerçek veya tüzel kişiler, aynı ligdeki birden fazla kulübü yönetemez, hissedarı veya 

yönetim kurulu üyesi olamazlar.  

 

(2)  Birinci fıkrada belirtilen ilkelere aykırı şekildeki kulüpler aynı ligdeki müsabakalara iştirak 

edemezler.  

 

(3) Ayrı liglerde takımları bulunan söz konusu kulüplerden birinin sportif başarı göstererek 

bir üst lige çıkması halinde, aynı ligde müsabakalara iştirak etme hakkını kazanacaksa, 

bu kulüp bir üst lige çıkamaz. Ayrıca başarısının gerektirdiği herhangi bir ayni veya 

nakdi getiri bir sonraki sırada bulunan kulübe verilir. Bu halde, puan durumuna göre bu 

kulübün altında bulunan kulüp bir üst lige çıkma hakkını elde eder. TFF tarafından 

düzenlenen kupa müsabakalarında da bu türden takımların aynı gruplarda yer 

almamalarına özen gösterilir.  

 

V. MÜSABAKALARA KATILMA  

 

MADDE 18 – VİZE İŞLEMLERİ 

 

Kulüpler her yıl müsabakalara katılmak için vize işlemlerini yaptırmak zorundadırlar. 

Sadece amatör liglerde yarışan kulüplerin vize başvurularında ASKF’ların referansı 

aranır. 

 

MADDE 19– MÜSABAKALARA KATILMA ZORUNLULUĞU 

 

(1)  Tescillerine izin verilen kulüpler ilk yıl illerinde düzenlenen Gençler kategorilerindeki 

liglerden en az birine katılmak zorundadırlar. İkinci yıl illerinin Büyükler kategorisinin 
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en alt kümesinden liglere katılmaları zorunlu olduğu gibi Gençler kategorisindeki 

müsabakalara katılmaları da zorunludur. Tescili yapılan kulübün bulunduğu ilde 

Gençler kategorisinde lig bulunmuyorsa veya tescili yapılan kulüp askeri güç, 

üniversite kulübü ise illerindeki Büyükler kategorisinin en alt ligine katılabilirler. 

Federasyon uygun gördüğü takdirde tesciline izin verilen kulübe, Gençler 

kategorisindeki liglerden en az birine katılması şartıyla aynı sezon içinde Büyükler 

kategorisinin en alt kümesindeki lige katılma izni verebilir.  

 

(2) Profesyonel liglerde takımı bulunan kulüpler 15-21 yaşları arasında 2, 10-14 yaşları 

arasında 1 olmak üzere en az üç kategoride müsabakalara katılmak zorundadır. 

 

(3) Lige katılacağını bildirdiği halde katılmayan takımlar, katılmadıkları kategoride bir alt 

lige düşerler. Kayıtlı olduğu ilde bir alt kategori yoksa bir sonraki sezon lige alınmazlar. 

 

VI. SON HÜKÜMLER 
 

MADDE - 20 TALİMATTA DÜZENLENMEYEN HUSUSLAR  

 

Bu talimatta hükme bağlanmamış hususlarda TFF karar vermeye yetkilidir. 

 

MADDE 21 – YÜRÜRLÜK 

TFF Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak 05.05.2009 tarih ve 44 sayılı Yönetim 

Kurulu toplantısında kabul edilen bu talimat, TFF’nin resmi internet sitesi olan 

www.tff.org adresinde 01.06.2009 tarihinde ilan edilerek yürürlüğe girmiştir. 

TFF Yönetim Kurulu’nun 14.07.2014 tarih ve 46 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu 

Talimat’ın 2. maddesinin "c" bendi ile 17. maddesinin 1 ve 2. fıkraları değiştirilmiş ve 

bu değişiklikler 15.07.2014 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org 

adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

TFF Yönetim Kurulu’nun 09.06.2015 tarih ve 62 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu 

Talimat’ın 14. maddesine yeni 5 ve 6. fıkralar eklenmiş ve bu değişiklikler 09.06.2015 

tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

 

TFF Yönetim Kurulu’nun 16.02.2019 tarih ve 109 sayılı toplantısında aldığı karar ile, 

bu Talimat’ın 10. maddesinin 5. fıkrası ile EK-1’in 3. maddesi değiştirilmiş ve bu 

değişiklikler 02.03.2019 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org 

adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   

 

TFF Yönetim Kurulu’nun 11.07.2019 tarih ve 5 sayılı toplantısında aldığı karar ile, bu 

Talimat’ın 1. maddesi, 2. maddesinin “e” bendi, 5. maddesinin 1. fıkrasının “b” bendi, 

14. maddesinin 2., 3. ve 4. fıkraları, 15. maddesinin 1. fıkrası ile bu fıkranın “a” ve “c” 

bentleri, aynı maddenin 2. fıkrası ile bu fıkranın “g” bendi, 16. maddesinin “a” bendi 

ile 18. maddesi değiştirilmiş ve bu değişiklikler 16.07.2019 tarihinde TFF’nin resmi 

internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   

 

TFF Yönetim Kurulu’nun 01.12.2021 tarih ve 120 sayılı toplantısında aldığı karar ile 

bu Talimat’ın 3. maddesine yeni 5. fıkra eklenmiş ve bu değişiklikler 02.12.2021 

http://www.tff.org/
file://///denizli/hukuk2/TALİMATLAR/Talimatlar/TFF-Mevzuat-Word-Format/TFF-Mevzuat-Word-Format/TFF-Mevzuat-Word-Format/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DB2JD6LW/www.tff.org
file://///denizli/hukuk2/TALİMATLAR/Talimatlar/TFF-Mevzuat-Word-Format/TFF-Mevzuat-Word-Format/TFF-Mevzuat-Word-Format/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DB2JD6LW/www.tff.org
file://///denizli/hukuk2/TALİMATLAR/Talimatlar/TFF-Mevzuat-Word-Format/TFF-Mevzuat-Word-Format/TFF-Mevzuat-Word-Format/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DB2JD6LW/www.tff.org
file://///denizli/hukuk2/TALİMATLAR/Talimatlar/TFF-Mevzuat-Word-Format/TFF-Mevzuat-Word-Format/TFF-Mevzuat-Word-Format/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DB2JD6LW/www.tff.org
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tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

 

MADDE 22 – YÜRÜTME 

 

Bu talimatı TFF yürütür. 

MADDE 23 – YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 

İşbu talimatla, 08.08.2002 tarih ve 24840 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Futbol 

Kulüpleri Tescil Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///denizli/hukuk2/TALİMATLAR/Talimatlar/TFF-Mevzuat-Word-Format/TFF-Mevzuat-Word-Format/TFF-Mevzuat-Word-Format/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DB2JD6LW/www.tff.org
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EK – 1 - TAAHHÜTNAME 

 

Kulübümüzün tescili halinde; 

 

1) TFF’nin Kanun, Statü, diğer ilgili tüm düzenleme ve kararlarına aynen uyacağımızı; 

 

2) TFF tarafından düzenlenecek profesyonellik kriterleri ile lig statülerini kabul 

ettiğimizi; 

 

3) TFF’nin yargı kurullarının görev ve yetkilerini kabul edip kararlarına uyacağımızı; 

bu kararlara karşı hiçbir idari ve adli yargıya, temyiz, tashihi karar, yargılamanın iadesi 

gibi kanun yollarına başvurmayacağımızı; 

 

4) Yukarıdaki taahhütlerimize aykırı hareket ettiğimiz takdirde tescilimizin iptalini ve 

müsabakalara iştirak ettirilmemeyi kabul, taahhüt ve beyan ederiz. 

 

          

Kulübün Adı  

Tarih- Kaşe - İmza 

Başkan 

    

     

 

Üye    Üye   Üye 

 

Üye    Üye   Üye 
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EK – 2  

 

REFERANS BELGESİ 

 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA 

 

Tescil Edilecek Kulübün : 

İsmi  : 

İl – İlçe  : 

 

Yukarıda kimliği belirtilen Futbol Kulübü Referans işlemlerini tamamlamıştır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

 

................. A.S.K.F. Başkanlığı 

Tarih -Kaşe – İmza  
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EK – 3  

 

BİLGİ FORMU 

 

KULÜBÜN  : 

İsmi     : ....................................................... 

Rengi     : ....................................................... 

Ayırıcı İşareti (Amblem)  : ....................................................... 

İli – İlçesi    : ....................................................... 

Faaliyet Göstereceği Yer  : ....................................................... 

İdari Merkezinin Adresi  : ....................................................... 

Kulübün Resmi Web Adresi  :…………………………………… 

Lokal Binasının Adresi  : ....................................................... 

Saha ve Tesislerin Cinsi ve Yeri : ....................................................... 

Tüzüğün Tasdikine dair Valilik Yazısı: ....................................................... 

Kulübün kurulmasına dair, bağlı bulunduğu kuruluşun izin belgesi: 

....................................................... 

 

Bu bölüm Federasyonca doldurulacaktır. 

TESCİL TARİHİ : ....................................................... 

RENK/İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TARİHİ : ....................................................... 

  

 

Özel ve Resmi Müessese ve Askeri Spor Kulüpleri tarafından doldurulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı (01.06.2009) 15 

EK – 4  

 

UYGUNLUK BELGESİ 

Aşağıda ili – ilçesi yazılı spor kulübünün, TFF Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı’nın 10. 

maddesinde yer alan kriterlere haiz olduğu yapılan inceleme sonucunda 

belirlendiğinden iş bu “UYGUNLUK BELGESİ” tarafımızdan tanzim ve imza 

edilmiştir. 

 

           /      / 

200 

 

       Üye   Üye          Üye 

 Adı – Soyadı       Adı – Soyadı    Adı – Soyadı   

     İmza   İmza           İmza 

 

 

 

 

 

 

1- Kulübün İsmi : 

2- İli – İlçesi  

3- Tesis Durumu : (İzahlı olarak belirtilecektir.) 

4- Faaliyete katılacağı kategori hakkında bilgiler : 

5- Talimata uygun olmayan hususlar : 

 

Tasdik Olunur. 

/     / 200 

 

Amatör İşler Kurulu 

 

 


