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I. GENEL HÜKÜMLER 
 
MADDE 1 - AMAÇ 
 
Bu talimat, futbolun geliştirilmesini temin amacıyla futbol kulüpleri ile futbol ile ilgili kurul, 
kurum ve kuruluşların TFF’ye sunulan ve TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen alt 
yapı, tesis, eğitim ve futbol gelişim projelerinde kullanılmak üzere TFF Statüsü’nün 67. 
maddesi uyarınca TFF Genel Kurulu kararı ile her bir bütçe dönemi için tespit edilen tutarın 
katkı payı olarak dağıtım esaslarını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir. 

 
MADDE 2 – TANIMLAR 
 
Bu Talimattaki; 
 
a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu, 
 
b) Yönetim Kurulu: TFF Yönetim Kurulu’nu, 
 
c) Genel Sekreterlik: TFF Genel Sekreterliği’ni 
 
d) Kulüp: Futbol dalında faaliyeti bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve TFF 
tarafından tescil edilmiş dernekleri ve şirketleri, 
 
e) Proje Denetçisi: İşbu talimat kapsamında kullandırılan kaynağın projelere, kaynak 
kullandırma kararına ve işbu talimat hükümlerine uygun olarak harcanıp harcanmadığı 
hususunda projelerin gerçekleştirildiği yerlerde denetim faaliyetinde bulunan ve ödemeye esas 
raporları düzenleyen TFF Bölge Müdürlerini ve Stadyum ve Güvenlik Komitesi’nin her sezon 
başında konularında uzman kişiler arasından belirlediği Denetçileri,  
 
ifade eder. 
 
MADDE 3 - KAYNAK KULLANDIRMA İLKELERİ 
 

(1) TFF’nin yıllık toplam gelirinin % 15'i, her bütçe döneminde 1 Nisan tarihine kadar TFF’ye 
sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen projelerde kullanılmak üzere ikinci ve 
üçüncü liglerde takımı bulunan kulüplere; % 15'i ise futbolla ilgili olmak kayıt ve şartı ile her 
bütçe döneminde 1 Nisan tarihine kadar TFF’ye sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul 
edilen alt yapı, eğitim, tesis veya futbol gelişim projelerinde kullanılmak üzere ilgili kurul, 
kurum, kuruluş ile spor kulüplerine Genel Kurul kararı ile TFF’nin kaynak kullandırılmasına 
ilişkin düzenlemesine uygun şekilde, katkı payı olarak kullandırılabilir. 
 

(2) TFF, sunulacak projelerin konusunu veya niteliğini önceden belirleyebilir. 
 
(3) TFF her yıl Olağan Genel Kurul öncesinde bir sonraki bütçe döneminde işbu talimat 

kapsamında ilgili kulüp, kurul, kurum ve kuruluşlara kullandırılması düşünülen tutarı 
bütçesinde açıkça belirtir ve bu bütçeyi Genel Kurul onayına sunar.  

 
(4) Genel Kurul kararı ile ikinci ve üçüncü liglerde takımı bulunan kulüplere kullandırılması 

öngörülen kaynak, projeleri Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen kulüplere bütçe 
dönemi içerisinde Yönetim Kurulu’nca belirlenecek miktarlarda kullandırılabilir.  

 
(5) Genel Kurul kararı ile futbol ile ilgili olmak kayıt ve şartı ile alt yapı, eğitim, tesis veya futbol 

gelişim projelerinde kullanılmak üzere ilgili kurul, kurum, kuruluşlar ile ikinci ve üçüncü 
ligde takımı bulunan kulüpler dışındaki profesyonel liglerde takımı bulunan kulüpler ile 
amatör ligde takımı bulunan kulüplere kullandırılması öngörülen kaynak, projeleri Yönetim 
Kurulu tarafından uygun görülen ilgili kurul, kurum, kuruluş ve futbol kulüplerine bütçe 
dönemi içerisinde Yönetim Kurulu’nca belirlenecek miktarlarda kullandırılabilir. 
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II. BAŞVURU ve KAYNAK KULLANDIRMA USULÜ 
 
 

MADDE 4 - BAŞVURU DUYURUSU 
 

(1) Her takvim yılının ilk iki ayı içerisinde tüm ilgililerin bilgilendirilmesi amacıyla, bir sonraki 
mali dönem için geçerli olacak kaynak kullandırma başvurularının en geç o yılın 1 Nisan 
tarihine kadar yapılması gerektiği TFF resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde ilan 
edilir. 

 
(2) 1 Nisan tarihine kadar yapılmış olan başvurular müteakip bütçe dönemi için geçerli olup daha 

sonraki bütçe dönemine aktarılmaz. Başvurunun daha sonraki bütçe dönemlerinde de geçerli 
kabul edilebilmesi için -Yönetim Kurulu tarafından ilgili bütçe dönemi içerisinde kaynak 
kullandırılmasına karar verilmiş veya verilmemiş olmasına bakılmaksızın- her başvuru 
döneminde başvuru dosyası ekinde sunulan belgelerin güncellenerek yenilenmesi gerekir.  

 
(3) 1 Nisan tarihine kadar başvuru dosyasını göndermeyen ya da başvurusunu güncel belgeler ile 

yazılı olarak yenilemeyen ilgililere kaynak kullandırılmaz. 
 

(4) İlgililer başvuru tarihlerinden 1 yıl öncesinde veya daha önceki bir tarihte tamamlanmış 
projeleri için TFF’den kaynak kullandırma talebinde bulunamazlar. 
 

(5) 1 Nisan tarihinden sonra yapılacak müracaatlar takip eden yılda gerçekleştirilecek Olağan 
Genel Kurul sonrasında incelenir.    

 
MADDE 5 - PROJE ESASLARI 
 

(1) Bu talimat kapsamında altyapı veya tesis projelerine ilişkin kaynak kullanılabilmesi için, 
ilgililerin resmi müsabakalarını oynayabileceği, antrenmanlarını gerçekleştirebileceği veya 
eğitim ve idari hizmetleri için kullanabileceği, kendisine ait veya üzerinde intifa hakkı 
bulunan veya kiralanmış ya da kendisinin kullanımına usulüne uygun şekilde tahsis edilmiş 
bir taşınmazı konu alan bir proje ile başvuruda bulunmaları zorunludur. 
 

(2) Başvuru içeriğinde veya ekinde, proje kapsamındaki işin niteliklerinin, miktarının ve toplam 
maliyetinin gösterilmesi zorunludur.  

 
(3) Sunulan projenin başta imar mevzuatı olmak üzere tüm yasal mevzuata uygunluğu konusunda 

tüm cezai ve hukuki sorumluluk başvuruda bulunan ilgiliye aittir. 
 

MADDE 6 - BAŞVURU USULÜ 
 

(1) İlgililer başvurularını, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte dilekçe ile Genel Sekreterlik’e 
yaparlar:  
 
a) Kulüp ya da ilgili kurul, kurum veya kuruluşun yetkili organları tarafından alınmış, başvuru 
konusu projeye ilişkin karar, 
 
 
b) Başvuruda bulunan kişinin kulüp ya da ilgili kurul, kurum veya kuruluşu temsil 
edebileceğini gösterir belge, 
 
c) İnşaat, bakım, onarım, tadilat, tefriş, çevre düzenleme, saha çimleme, sulama, aydınlatma, 
bakım ekipmanı ve malzemesi ve sair menkul eşya alımı  vb. işler için alınmış proforma 
fatura ve/veya keşif özeti,  
 
d)  Projenin uygulanacağı taşınmazın coğrafi konumunu tarif eden ve taşınmazın bağlı 
bulunduğu Belediye’den temin edilmiş kadastral pafta (halihazır paftası),   
 

http://www.tff.org/�
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e) Projeye ilişkin gayrimenkulün mülkiyet veya kullanım hakkına ilişkin belge (tapu, kira 
sözleşmesi, intifa hakkının tevsikine ilişkin belge veya gayrimenkulün hak sahibi tarafından 
düzenlenmiş ve gayrimenkulün en az 1 yıl süreyle ilgili kulübün kullanımına tahsis edildiğine 
ilişkin belge). 
 

(2) Yapılan başvurular, Genel Sekreterlik tarafından Kaynak Kullandırma Komisyonu 
Sekreterliği’ne iletilir. 

 
MADDE 7 – PROJE DEĞİŞİKLİĞİ 

 
TFF’ye yapılan başvurular kapsamındaki projelerin değiştirilmesi ancak ilgilinin TFF Genel 
Sekreterliği’ne yazılı başvurusu ve Yönetim Kurulu’nun değişikliği uygun görmesi 
durumunda mümkündür.  
 
MADDE 8 – KAYNAK KULLANDIRMA KOMİSYONU 
 

(1) Kaynak Kullandırma Komisyonu, Genel Sekreter veya görevlendireceği Vekili başkanlığında, 
TFF Hukuk Departmanı’ndan bir avukat, Tesis ve İnşaat İşleri Müdürlüğü’nden bir kişi, 
Stadyum ve Güvenlik Müdürlüğü’nden bir kişi ve Mali İşler Departmanı’ndan bir kişi olmak 
üzere beş kişiden oluşur.  

 
(2) Kaynak Kullandırma Komisyonu, Komisyon Başkanı’nın daveti ile yılda en az iki defa 

toplanır. Üyelerden biri Kaynak Kullandırma Komisyonunun yazışmalarını yürütmek, dosya 
arşivini oluşturmak üzere görevlendirilir. 
 

(3) Kaynak Kullandırma Komisyonu, başvuru belgelerinin uygunluğunu kontrol eder, başvuruları 
teknik, mali, hukuki açıdan inceler ve listeler halinde değerlendirilmek üzere Yönetim 
Kurulu’na sunar. Kaynak kullandırılmasına karar verilen projelerin durumlarıyla ilgili olarak 
6’şar aylık dönemlerde değerlendirme yapar. 

 
MADDE 9 –BAŞVURULARIN İNCELENMESİ 

 
(1) İşbu talimat kapsamında 1 Nisan tarihine kadar yapılmış olan başvurular öncelikle Kaynak 

Kullandırma Komisyonu tarafından incelenir. 
 
(2) Kaynak Kullandırma Komisyonu gerekli incelemenin yapılması için başvuru sahiplerinden 

projeleri ile ilgili ilave bilgi, belge ve rapor temin edilmesini talep edebilir. 
 

(3) Amatör kulüplerden gelen başvuruların uygunluğu konusunda, gerek duyulması halinde, 
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’ndan görüş talep edilebilir. 

 
(4) Kaynak Kullandırma Komisyonu başvuru dosyaları ile ilgili incelemelerini tamamlayarak 

başvurulara ilişkin listeleri, değerlendirme yapmak, kabul edilecek projeler ile bu projeler için 
kullandırılacak katkı payı miktarlarını belirlemek üzere Yönetim Kurulu’na sunar. 

 
MADDE 10 - KAYNAK KULLANDIRMA KARARI 
 

(1) Yönetim Kurulu, Kaynak Kullandırma Komisyonu tarafından kendisine iletilen başvuru 
listelerinde yer alan projeler arasından uygun gördüklerine, bütçe dönemi süresince uygun 
gördüğü tarihlerde gerçekleştireceği toplantılarda kaynak kullandırılmasına karar verebilir.  

 
(2) Kaynak kullandırılmasına karar verilen projelere tahsis edilecek katkı payı tutarları Yönetim 

Kurulu tarafından serbestçe belirlenir. 
 

(3) Yönetim Kurulu kaynak kullandırmaya ilişkin kararın verilmesinden sonra meydana 
gelebilecek proje kapsamının genişlemesi, maliyet artışları vb. gerekçelerle yapılacak 
başvurular neticesinde projeye ek kaynak tahsis etmeye ve kapsamını belirlemeye yetkilidir.                 
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(4) Önceki bütçe dönemlerinde tahsis almasına rağmen kullandırılan kaynağın tamamını başvuru 
projesine ve kaynak kullandırma kararına uygun olarak kullandığı Proje Denetçisi raporlarıyla 
tespit edilemeyen ve dolayısıyla dosyası kapatılmayan ilgililerin başvuruları değerlendirmeye 
alınmaz.  

 
MADDE 11 - KAYNAĞIN KULLANDIRILMASI 

 
(1) Yönetim Kurulu tarafından verilen kaynak kullandırma kararı Genel Sekreterlik’çe ilgili 

kulüp, kurul, kurum veya kuruluşa bildirilir. 
 

(2) İlgililere kaynak kullandırma kapsamında herhangi bir ödeme yapılabilmesi için TFF 
tarafından gönderilecek Taahhütname’nin ilgiliyi temsile yetkili kişilerce imzalanan aslının 
usulüne uygun şekilde düzenlenerek, talep edilebilecek ek belgeler ile birlikte TFF’ye 
iletilmesi gerekir.  

 
(3) Taahhütname ve talep edilebilecek ek belgelerin TFF’ye iletilmesini müteakip ilgiliye kural 

olarak tahsis tutarının %25’lik bölümü avans olarak ödenir. Bakiye miktarın 3 eşit taksitte 
ödenmesi esastır. Bununla beraber, Yönetim Kurulu iklim şartları, projenin büyüklüğü gibi 
nedenleri göz önüne alarak avans tutarını artırmaya ya da kaynak kullandırmaya ilişkin ödeme 
planını düzenlemeye yetkilidir. 

 
(4) Her bir taksitin ödenebilmesi için ilgilinin önceden avans veya taksit olarak almış olduğu 

tutarı usulüne uygun olarak kullandığını teyit eden Proje Denetçisi raporunun mevcut olması 
gerekir. Denetimi temin amacıyla ilgili TFF’ye yazılı olarak başvurarak denetim talebinde 
bulunmalıdır. Ayrıca TFF projenin mevcut durumunun ve aktarılan kaynağın kaynak 
kullandırma kararına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla her aşamada 
denetim yaptırabilir.  

 
(5) İlgilinin gerçekleştirdiği projeye ilişkin denetimler Proje Denetçisi tarafından yerinde yapılır 

ve proje kapsamında yapılan işleri ve harcamaları belirten ödemeye esas rapor düzenlenir.  
 

(6) Denetimler neticesinde düzenlenen ödemeye esas raporda, proje kapsamındaki işe, ilgiliye 
önceden ödenmiş avans veya taksit miktarını aşan tutarda harcama yapıldığının tespit edilmesi 
halinde, kullandırılmasına karar verilen kaynak tutarını geçmemek üzere ilgiliye önceden 
ödenmiş miktarı aşan tutar bir sonraki takside eklenerek ödenir.  

 
(7) Denetimler neticesinde, ilgilinin proje kapsamındaki iş için TFF tarafından kullandırılmasına 

karar verilen kaynak miktarında ya da daha fazla miktarda harcamayı gerçekleştirdiğinin 
tespit edilmesi durumunda, kullandırılmasına karar verilen kaynak tutarının tamamı -varsa 
ilgiliye proje kapsamında yapılmış ödemeler mahsup edilerek- ödenebilir. 

 
(8) Malzeme temini konusunda Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun uygun 

görüşü ile projeleri için kaynak kullandırılmasına karar verilen amatör spor kulüplerinin 
ödemesi Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’na defaten yapılır. Malzemelerin 
temini ve tahsisin amacına uygun kullanımının denetimi Türkiye Amatör Spor Kulüpleri 
Konfederasyonu’nca yapılarak TFF’ye bildirilir. Kaynak kullandırmanın malzeme temini 
dışında bir proje için yapılmış olması durumunda yukarıda belirtilen genel prosedür 
uygulanır. 

 
(9) Projeleri ilerleme kaydetmeyen ilgililer Genel Sekreterlik aracılığıyla yazılı olarak uyarılır. 

 
MADDE 12 - KAYNAK KULLANDIRMA DOSYASININ KAPATILMASI 

 
(1) İlgilinin kaynak kullandırmaya ilişkin dosyasının kapatılabilmesi ancak Proje Denetçisi 

tarafından yürütülen denetimler neticesinde proje için kaynak kullandırma kararında belirtilen 
miktarda veya daha fazla harcamanın yapılmış olduğunun tespit edilmesi halinde mümkündür.   
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(2) Proje Denetçisi’nin olumlu raporu üzerine ilgilinin dosyası Kaynak Kullandırma Komisyonu 
Sekreterliği tarafından dosyanın kapatılması hususunda karar verilmek üzere Yönetim 
Kurulu’na sunulur.    

 
(3) Amatör kulüplerin malzeme temini ile ilgili başvurularının dosyalarının kapatılması Türkiye 

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun malzeme temin yazısı ile yapılır. Amatör 
kulüplerin altyapıya ya da tesise yönelik yatırım projelerinin dosya kapatma işlemi bir üst 
paragrafta açıklanan usuller çerçevesinde gerçekleştirilir. 

 
MADDE 13 - BAŞVURU SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 
(1) TFF’nin TFF Statüsü’nün 67/3 maddesi uyarınca sunulacak projelerin konusunu veya 

niteliğini önceden belirlemesi durumunda, başvuru sahipleri belirlenen konu veya nitelikte 
proje ile başvurmak veya evvelce sunmuş oldukları projelerini TFF’nin talepleri 
doğrultusunda tadil etmekle yükümlüdürler.  

 
(2) İşbu talimat kapsamında Yönetim Kurulu kararı ile projesine katkı payı sağlanan ilgililer, 

TFF’den almış olduğu kaynağı kaynak kullandırma kararına uygun şekilde harcamak 
zorundadırlar.  

 
(3) İlgililer kendilerine kullandırılan kaynağı 11. madde kapsamında verilmesi gereken 

Taahhütname’nin TFF’ye iletildiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde karara esas projesinde 
kullanmak zorundadırlar. TFF’den sağlanan proje katkı payının 1 yıllık süre içerisinde 
projeye harcanmaması halinde, ilgililer yazılı olarak süre uzatım talebinde bulunabilirler. Bu 
talebin incelenebilmesi için haklı sebeplerin belirtilmesi gerekir. Süre uzatımı verilmesi ve 
şartları Yönetim Kurulu’nun takdirindedir. 

 
(4) İlgililer, işbu talimat kapsamında gerçekleştirilecek denetim faaliyetleri sırasında Proje 

Denetçisi’nin projenin mevcut durumunu yerinde incelemesini sağlamak,  TFF veya Proje 
Denetçisi tarafından gerekli görülecek tüm bilgi ve belgeleri temin etmek, özetle denetim 
faaliyetlerinin gereği gibi yürütülmesi için tüm uygun şart ve olanakları temin etmekle 
yükümlüdür.  

 
(5) İlgililer kendilerine kaynak kullandırma kararı gereğince ödenen son taksit tutarının proje 

kapsamında yürütülen iş için usulüne uygun olarak harcandığını tespit ettirmek ve TFF 
nezdinde bulunan kaynak kullandırma katkı payı dosyasını kapattırmak amacıyla TFF’ye 
yazılı olarak başvurarak denetim talebinde bulunmalıdır.     

 
(6) İlgililerin işbu talimat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, TFF 

ilgililerden kullandırılan kaynağın proje için harcanmayan miktarını % 50 fazlası ve ilgiliye 
yapılan son ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte geri alma hakkına 
sahiptir. TFF bu alacağını ilgilinin TFF nezdinde doğmuş doğacak her türlü alacağından 
mahsup edebilir. 

 
 

III. SON HÜKÜMLER 
 

MADDE 14- YÜRÜRLÜK 
 
Bu Talimat, TFF Yönetim Kurulu’nun 21.07.2009 tarih ve 52 sayılı toplantısında kabul 
edilmiş ve 22.07.2009 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
MADDE 15 - YÜRÜTME 
 
Bu talimatı TFF yürütür. 
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MADDE 16 – YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 
 
İşbu talimatla 02.08.2001 tarih ve 24481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren, 26.12.2004 tarih ve 25682 sayılı Resmi Gazete’de ve 26.10.2006 tarih 26328 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak bazı maddeleri değiştirilen Kaynak Kullandırma Talimatı 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
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