
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından: 
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STATÜSÜ DEĞİŞİKLİKLERİ 

16.06.2022 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel 
Kurulu’nda kabul edilen Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nde yapılan değişiklikler, 5894 sayılı 
Kanun’un 3. maddesinin 2. fıkrası ve TFF Statüsü’nün 30. maddesi uyarınca aşağıda ilan olunur. 

TFF Statüsü’nün Tanımlar kısmının kulüp tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Kulüp: Futbol dalında faaliyeti bulunan 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları 

Kanunu uyarınca kurulmuş ve TFF tarafından tescil edilmiş olan spor kulüpleri ve/veya spor anonim 
şirketidir.” 

TFF Statüsü’nün 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“c) Kulüp niteliğine sahip TFF üyelerine münhasır bir düzenleme olmak üzere, TFF tarafından 
düzenlenen müsabakalara ve diğer spor faaliyetlerine katılmak;” 

TFF Statüsü’nün 35’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (y) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“y) Disiplin Kurulları, Tahkim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu, Etik Kurulu ve Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu başkanları ile asıl ve yedek üyeleri atamak.” 

TFF Statüsü’nün 37’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
TFF Statüsü’nün 38’inci maddesinin 1’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“1. Genel Kurulda Başkan adayı olmak isteyen kişi, ilgili Genel Kurul toplantısından en geç 

yedi (7) gün önce TFF Genel Sekreterliği’ne yazılı olarak başvurmak zorundadır. İşbu maddenin 
üçüncü fıkrasında sayılan şartları taşıdığına ilişkin evrak asıllarını ve Statü’nün 9. maddesinde sayılan 
üyelerden en az 5 tanesinin başkan adaylığı için ıslak imzalı yazılı teklifini (tüzel kişiler için yetkili 
organı tarafından alınacak karar ile) başvuru dilekçesiyle birlikte ibraz ederek süresinde başvuruda 
bulunan Başkan adayları Genel Kurul toplantısına altı (6) gün önceden başlamak üzere TFF’nin resmi 
internet sitesinde ilan edilir. Ancak her üyenin bir başkan adayı gösterme hakkı vardır. 

TFF Statüsü’nün 54’üncü maddesinin 2 ve 6’ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“2. Hukuk Kurullarına seçilen başkan ve üyelerin görev süresi Yönetim Kurulunun görev 

süresi ile bağlı olmaksızın 4 yıldır. Hukuk Kurulu başkan ve üyeleri, 4 yıllık süre sona ermiş olsa dahi, 
yeni seçilecek olan Hukuk Kurulu başkan ve üyeleri göreve başlayana kadar görevlerine devam eder. 

Başkan ve üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yeni üye seçilemez. 
Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde, Yönetim Kurulu yedek üyeler arasından seçer. Bu 
fıkra uyarınca seçilen yedek üyeler, kalan süre kadar görev yapar. 

Hukuk Kurullarının asıl ve yedek üyelerinin tamamının boşalması veya asgari üye sayısının 
altına düşmesi halinde, boşalan kurul üyeliklerine kalan sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu 
tarafından yeni üyeler atanır. 

Bu kurulların çalışma usul ve esasları, Kulüp Lisans Talimatı, Futbol Disiplin Talimatı, 
Tahkim Kurulu Talimatı, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı, Etik Kurulu Talimatı ve konuya ilişkin 
diğer talimatlarla belirlenir. 

6. İl disiplin kurulları hariç, Hukuk Kurulu başkan ve üyeleri görevlendirmelerine dair Yönetim 
Kurulu kararı tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, görevlerini tarafsızlık ve bağımsızlık içinde 
yerine getirmelerine engel bir durumlarının olmadığına dair yazılı beyanlarını sunmak ve Yönetim 

 



Kurulu üyelerinin huzurunda görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getireceklerine dair yemin 
etmek suretiyle görevlerine başlar.” 

TFF Statüsü’nün 55’inci maddesinin 1, 2, 3 ve 4’üncü fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“1. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir (1) Başkan, altı (6) 
asıl ve altı (6) yedek üyeden oluşur. Kurul üyelerinin hukukçu olması zorunludur. 

Kurul üyeleri, TFF Hukuk Kurullarının yargı yetkisine tabi olan kulüplerin üyesi veya bu 
kulüplerin iştirak şirketlerinin hissedarı, yöneticisi ve denetim kurulu üyesi olamaz. 

2. Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi ile bağlı 
olmaksızın 4 yıldır. Üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçer. 

3. TFF Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile diğer kurul ve yan kurullarında görev yapanlar 
veya kulüplerde aktif görevde bulunanlar (profesyonel kulüplerin seçilmiş veya atanmış kurullarında 
görev alanlar da dâhil olmak üzere) ile profesyonel futbolcular, teknik adamlar, sağlık ekibi, futbol 
menajerleri, müsabaka organizatörleri Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyeliği yapamazlar. 

4.Kurul, görevinde tarafsız ve bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça 
yerlerine yeni üye görevlendirilemez. Ölüm, istifa ve başka nedenlerle oluşan boşalmalarda, boşalan 
üyelik için Yönetim Kurulu yedek üyeler arasından seçer. Bu fıkra uyarınca seçilen yedek üyeler, kalan 
süre kadar görev yapar.” 

TFF Statüsü’nün 57’inci maddesinin 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“2- Disiplin Kurulları başkan ve üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından seçilir. 
Kurul üyeleri, TFF Hukuk Kurullarının yargı yetkisine tabi olan kulüplerin üyesi veya bu 

kulüplerin iştirak şirketlerinin hissedarı, yöneticisi ve denetim kurulu üyesi olamaz. 
3. İl disiplin kurulları hariç, Disiplin Kurulları başkan ve üyeleri görevlendirmelerine dair 

Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, görevlerini tarafsızlık ve bağımsızlık 
içinde yerine getirmelerine engel bir durumlarının olmadığına dair yazılı beyanlarını sunmak ve 
Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getireceklerine 
dair yemin etmek suretiyle görevlerine başlar. 

4. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bir (1) Başkan, altı (6) asıl ve altı (6) yedek üyeden 
oluşur. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar toplantıda hazır 
bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu belirleyicidir. Amatör 
Futbol Disiplin Kurulu bir Başkan ve altı üyeden; İl Disiplin Kurulu ise bir başkan ve illerin sportif 
faaliyetlerine göre en az iki en fazla dört üyeden oluşur. Kurullara asıl üye kadar yedek üye atanır. 

5. Atanacak asıl ve yedek üyelerin fakülte veya yüksekokul mezunu olmaları şarttır. Başkan, 
başkanvekili ve raportör olarak görev yapacak olanların ise hukuk fakültesi mezunu olması zorunludur. 
Bununla birlikte, Amatör Futbol Disiplin Kurulu ile Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna atanacak asıl 
ve yedek üyelerin hukukçu olması zorunludur. 

6. Disiplin kurullarının görev süresi Yönetim Kurulunun görev süresi ile bağlı olmaksızın 4 
yıldır.” 

TFF Statüsü’nün 59’uncu maddesinin 3 ve 4’üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“3. Kulüp Lisans Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından atanacak bir Başkan, bir Başkan 

Yardımcısı olmak üzere yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. Kulüp Lisans Kurulu’nda; 

 



a) Bir üyenin en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip hukukçu, 
b) Bir üyenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na 

göre yetkilendirilmiş yeminli mali müşavir, 
c) İki üyenin 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yayınlanan Kamu Gözetimi 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca yetkilendirilmiş bağımsız denetçi, 
d) Bir üyenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na 

göre yetkilendirilmiş serbest muhasebeci mali müşavir, 
e) İki üyenin işletme veya ekonomi alanında en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip, 

üniversite mezunu olması şarttır. 
4. Kulüp Lisans Kurulunun görev süresi Yönetim Kurulunun görev süresi ile bağlı olmaksızın 

dört (4) yıldır.” 
TFF Statüsü’nün 60’ıncı maddesinin 1 ve 2’nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“1. Etik Kurulu, Yönetim Kurulunun kararı ile seçilecek bir Başkan ve dört (4) asıl ve dört (4) 

yedek üyeden oluşur. Üyelerin tamamının hukukçu olması zorunludur. Etik Kurulu, Türk Futbolunun 
etik değerleri ve marka değerinin korunması ve toplumdaki saygınlığının zedelenmesinin önüne 
geçilmesi konusunda gerekli hukuki denetimleri yapar. 

2. Etik Kurulunun görev süresi Yönetim Kurulunun görev süresi ile bağlı olmaksızın dört (4) 
yıldır.” 

TFF Statüsü’nün 61’inci maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 9’uncu fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“1. Tahkim Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip 
hukukçular arasından seçilecek bir Başkan ve altı (6) asıl ve altı (6) yedek üyeden oluşur. 

Kurul üyeleri, TFF Hukuk Kurullarının yargı yetkisine tabi olan kulüplerin üyesi veya bu 
kulüplerin iştirak şirketlerinin hissedarı, yöneticisi ve denetim kurulu üyesi olamaz. 

Tahkim Kurulu başkan ve üyeleri, görevlendirmelerine dair Yönetim Kurulu kararı tarihinden 
itibaren en geç bir hafta içinde, görevlerini tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmelerine engel 
bir durumlarının olmadığına dair yazılı beyanlarını sunmak ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda 
görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getireceklerine dair yemin etmek suretiyle görevlerine 
başlar. 

2. Tahkim Kurulunun görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi ile bağlı olmaksızın 4 
yıldır. Üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçer. 

3. Tahkim Kurulu üyeleri, görevleri süresince TFF'nin başka kurul ve organlarında görev 
alamayacakları gibi TFF üyeleri veya bu üyelerle doğrudan bağlantılı diğer özel hukuk tüzel kişileri 
bünyesinde de görev alamazlar. Spor federasyonlarının veya kulüplerin kurullarında görev alanlar bu 
görevlerinden istifa etmedikçe veya disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza alanlar Tahkim Kurulu 
üyeliği yapamazlar. 

4. Tahkim Kurulu üyeleri, görevlerini, tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde, TFF Statüsü ve 
talimatta belirtilen kurallara uygun şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Hiçbir organ, makam, merci 
veya kişi, Tahkim Kurulunun görevine ilişkin emir ve talimat veremez, tavsiye veya telkinde 
bulunamaz. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yeni üye görevlendirilemez. 

 



Ölüm, istifa ve başka nedenlerle oluşan boşalmalarda boşalan görev için Yönetim Kurulu yedek üyeler 
arasından seçim yapar. Bu fıkra uyarınca seçilen yedek üyeler, kalan süre kadar görev yapar. 

9. Tahkim Kurulunun çalışma esas ve usulleri ile Tahkim Kuruluna başvurulması, başvuruların 
incelenmesi ve karara bağlanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak bir 
talimatla belirlenir.” 

TFF Statüsü’nün 67’nci maddesinin 2 ve 5’inci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“2. 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 kulüplere Genel 
Kurul kararı ile TFF’nin kaynak kullandırılmasına ilişkin düzenlemesine uygun şekilde, katılım payı 
karşılığı olarak kullandırılabilir. 

5. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kulüplere veya kamu kurumu veya kuruluşlarına 
protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen spor tesislerinin ve 
Bakanlığın personelinden yararlanılması karşılığı eğitim ve tesis projelerinde kullanılmak üzere 
yapılacak protokolle ödenecek giderler.” 

TFF Statüsü’nün 75’inci maddesinin 1’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“1. Bir profesyonel kulübün ulusal müsabakalara ve UEFA kulüp müsabakalarına katılımı 

yetkili Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilecek lisansa tabiidir.” 
TFF Statüsü’nün 76’ncı maddesinin 1 ve 2’nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“1. Tüm kulüpler TFF Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan "Futbol Kulüpleri Tescil 

Talimatı" doğrultusunda tescil edilir. 
2. Tüm kulüpler kar veya zarar tablolarını, finansal durum tablolarını ve takip eden hesap 

dönemini kapsayan bütçeleri ile Genel Kurul Tutanaklarını yıllık Genel Kurullarında onaylandığı 
biçimi ile ve ilgili Genel Kurul tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde TFF'ye sunar. Herhangi bir 
kulübün bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya bu açıdan yanlış yönlendirici bilgi vermesi 
durumunda bu kulübe bir uyarı verilir ve yetkililerinin hakları askıya alınır.” 

TFF Statüsü’nün 81’inci maddesinin 2’nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“2. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kulüplere veya kamu kurum veya kuruluşlarına 

protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen spor tesislerine ait 
protokol tribünlerinin kullanılmasında kişi sayılarının tespiti ve protokol yönlendirmesi T.C. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı talimatları dâhilinde il ve ilçe müdürlüklerince yapılır. Milli müsabakalarda ise protokol 
tribünleri ve VIP alanları TFF tarafından FIFA ve UEFA'nın ilgili ilkeleri doğrultusunda düzenlenir.” 

TFF Statüsü’nün Geçici 2’nci maddesinin 1’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“1. İşbu Statünün 55, 57 ve 61. maddelerinde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte 

görevde bulunan ilk derece hukuk kurulları ile Tahkim Kurulu üyelerinin görev süresi, bu kurulların 
göreve başlama tarihinden itibaren dört yıl sonunda sona erer.” 

TFF Statüsü’nün Geçici 2’nci maddesinin 2’nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
TFF Statüsü’nün Geçici 3’üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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