ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALİMATI
I. GENEL HÜKÜMLER
MADDE 1 – AMAÇ
Bu talimat, özel müsabaka ve özel turnuvalar ile ilgili esasları ve ilgili tarafların uymaları
gereken yükümlülükleri belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.
MADDE 2 – TANIMLAR
Bu talimattaki;
a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu'nu,
b) KULÜP: Futbol dalında faaliyeti bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve TFF
tarafından tescil edilmiş dernek veya şirketleri,
c) TRANSFER ve TESCİL DÖNEMİ: Futbolcuların kulüplere tescil işlemlerinin
yapılabileceği dönemi,
d) SEZON: Liglerin ilk resmi müsabakası ile son resmi müsabakasının oynandığı tarihler
arasındaki süreyi,
e) TESCİL: Bir futbolcunun bir kulüpte oynama uygunluğu kazanabilmesi için TFF
kayıtlarında ilgili futbolcunun kulüp adına kaydedilmesini,
f) MÜSABAKA ORGANİZATÖRÜ: FIFA’nın ilgili talimatları uyarınca futbol müsabakası
organize etme yetkisine sahip lisanslı gerçek kişiyi,
ifade eder.
II. UYULMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 3 – TARİHLER
Kulüpler, TFF tarafından her futbol sezonunda açıklanan sezon planlamasına uygun olarak
resmi müsabakaların sona erdiği veya resmi müsabakalara ara verildiği dönemlerde özel
müsabaka ve turnuva yapabilirler.
MADDE 4 – BAŞVURU
1) Madde 3’te belirtilen tarihlerde yapılması düşünülen özel müsabaka veya turnuvalar için
organizatör kulüp veya müsabaka organizatörü bir dilekçe ile TFF’ye başvuruda
bulunarak yazılı izin almak zorundadır.
2) Anılan başvuruda;
a) Müsabaka veya turnuvanın hangi takımların katılımıyla, nerede ve nasıl
yapılacağını anlatan bir dilekçe,
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b) İlgili müsabaka veya turnuvanın yapılacağı sahaya ilişkin saha tahsis yazısı,
c) Müsabaka veya turnuva süresince güvenlik ve sağlık (doktor ve ambulans)
hizmetlerinin sağlanacağına dair taahhütname,
d) Müsabaka, bir müsabaka organizatörü tarafından organize ediliyorsa, müsabaka
organizatörünün lisansının fotokopisi,
e) Müsabakanın yayınlanması halinde TFF Yayın Talimatı kapsamında yapılacak
başvuruya ilişkin dilekçe ve TFF payının yatırıldığını gösterir dekont,
f) Turnuvaya katılacak olan takımlardan alınacak olan ve turnuvaya katılacaklarını
beyan ettikleri taahhütname,
g) Özel müsabaka veya turnuvaya ilişkin hakem, varsa gözlemci ve/veya temsilci
ücretleri ile harcırahların, kulüp veya müsabaka organizatörü tarafından
yatırıldığını gösterir dekont,
yer almalıdır.
MADDE 5 – TFF ONAYI
Bu talimat kapsamında yer alan kriterlere uygun başvurular TFF tarafından onaylanır. TFF
tarafından onaylanmayan özel müsabaka veya turnuva düzenlenemez.
MADDE 6 – OYUNCU UYGUNLUĞU
1) Müsabakalarda kulübe tescilli olan futbolcular haricinde başka kulübe tescili olan veya
tescili olmayan en fazla 2 futbolcu oynayabilir. Başka bir kulübe tescilli olan futbolcunun
oynayabilmesi için tescilli olduğu kulübün yazılı onayının alınması zorunludur.
2) Anılan müsabaka veya turnuvalarda yer alacak futbolcular için “Futbolcu Sağlık Raporu”
alınmış olması şarttır.
MADDE 7 – DİSİPLİN UYGULAMALARI
Özel müsabaka veya turnuvalarda gerçekleşecek ağır disiplin ihlalleri (ihlalin cezasının alt
sınırının iki veya daha fazla müsabakadan men cezası olması hali) halinde Futbol Disiplin
Talimatı kapsamında gerekli işlemler yapılır.
III. ÖZEL MÜSABAKALARA İLİŞKİN KURALLAR
MADDE 8 – ÖZEL MÜSABAKA
1) Kulüpler, işbu Talimat’ın 3. maddesinde belirtilen tarihlerde olmak ve futbolcuların
dinlenme dönemlerine bağlı kalmak kaydıyla özel müsabakalar düzenleyebilir veya
düzenlenen müsabakalarda yer alabilirler.
2) TFF’ye tescilli hiçbir kulüp, FIFA tarafından tanınmayan federasyon veya ülkelere mensup
kulüplerle hazırlık müsabakası yapamaz.
2

3) Kulüplerin müsabaka organizatörleri ile bir futbol sezonundan uzun süreli yapmış oldukları
sözleşmeler TFF’ye karşı hüküm ifade etmez.
4) Kulüplerin TFF'ye tescili bulunmayan kulüpler ile yurtiçi veya yurtdışında yapacakları özel
müsabakalarda, FIFA'nın Uluslararası Maçları Düzenleyen Talimat hükümleri uygulanır.
IV. ÖZEL TURNUVALARA İLİŞKİN KURALLAR
MADDE 9 – ÖZEL TURNUVA
1) Kulüpler, işbu Talimat’ın 3. maddesinde belirtilen tarihler içinde olmak ve futbolcuların
dinlenme dönemlerine bağlı kalmak kaydıyla, özel turnuvalar düzenleyebilir veya
düzenlenen turnuvalarda yer alabilirler.
2) İlgili turnuva herhangi bir kişi veya kuruluş adına düzenleniyorsa, bu kişi veya kuruluşun
onayının olduğuna dair yazının TFF’ye ibrazı şarttır.
3) TFF’ye tescilli hiçbir kulüp, FIFA tarafından tanınmayan federasyon veya ülkelere mensup
kulüplerin yer aldığı turnuvalara katılamaz.
4) Özel bir turnuvaya TFF’ye tescilli bulunmayan bir kulübün katılabilmesi için, ilgili
kulübün bağlı bulunduğu federasyonun ve federasyonun bağlı bulunduğu konfederasyonun
yazılı onayı gereklidir.
5) Kulüplerin müsabaka organizatörleri ile bir futbol sezonundan uzun süreli yapmış oldukları
sözleşmeler TFF’ye karşı hüküm ifade etmez.
6) Kulüplerin TFF'ye tescili bulunmayan kulüplerin katılımı ile yurtiçi veya yurtdışında
katılacakları turnuvalarda, FIFA'nın Uluslararası Maçları Düzenleyen Talimat hükümleri
uygulanır.
V. SON HÜKÜMLER
MADDE 10 – TİCARİ HAKLAR
İşbu Talimat kapsamında düzenlenen özel müsabaka ve turnuvalardan elde edilen ticari
gelirlerin paylaşımı ilgili kulüpler arasında yapılacak bir protokol ile belirlenir. TFF payları
organizasyondan sorumlu kulüp veya müsabaka organizatörü tarafından organizasyonun
bitiminden en fazla üç gün içinde TFF hesabına defaten yatırılır.
MADDE 11 – KULÜPLERİN SORUMLULUĞU
1) Özel müsabaka ve turnuva organize etme yetkisi ilgili organizasyonda yer alacak
kulüplerden birine veya müsabaka organizatörüne aittir.
2) Lisansı olmayan bir müsabaka organizatörü tarafından özel müsabaka veya turnuva
organize edildiğinin tespiti halinde, ilgili organizasyonda yer alan kulüplere Futbol
Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır ve kulüplerin ilgili organizasyon kapsamında elde
edecekleri tüm ticari gelirlerin (bahis gelirleri, gişe gelirleri, reklam ve yayın gelirleri vb.)
iki katı oranında para cezası verilir.
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3) Kulüplerin özel bir müsabaka veya turnuvadan elde edecekleri gelirleri bir organizasyon
şirketine devrettiklerinin tespit edilmesi (bahis gelirleri üzerine konulan temlik, yayın
gelirleri temliki vb. durumlar) halinde ilgili organizasyonun bu kuruluş tarafından organize
edildiğine karine teşkil eder.
4) Müsabaka veya turnuvalarda oynayacak oyuncuların sağlık durumları da dahil olmak üzere
tüm sorumluluk kulüplere aittir.
MADDE 12 – TALİMATTA BULUNMAYAN HÜKÜMLER
Bu talimatta hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında TFF karar vermeye yetkilidir.
MADDE 13 – YÜRÜRLÜK
Bu talimat, TFF Yönetim Kurulu'nun 28.07.2015 tarih ve 3 sayılı toplantısında kabul edilmiş
ve 01.08.2015 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde ilan edilerek
yürürlüğe girmiştir.
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