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TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU
PROFESYONEL FUTBOLCULARIN
JÜBĐLELERĐ TALĐMATI
MADDE 1 – AMAÇ
Bu talimatın amacı, futbol faaliyetini sona erdirecek profesyonel futbolcular için jübile
organizasyonunun yapılmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesidir.
MADDE 2 – BAŞVURU ŞEKLĐ ve ĐNCELENMESĐ
(1) Profesyonel futbolcu, jübile isteğini TFF’ye hitaben yazılı olarak yapar.
(2) Profesyonel futbolcunun yazısı, jübile organizasyonunu yerinde gören kulübün uygunluk
yazısı ile birlikte TFF’ye ibraz edilir.
(3) TFF, ibraz edilen belgeleri inceler ve başvuruyu yerinde görürse jübile organizasyonu için
gerekli izni verir.
(4) Hastalık, sakatlık ve maluliyetten dolayı futbol oynayamayacak durumda olan profesyonel
futbolcuların jübile organizasyonu talepleri TFF tarafından karara bağlanır.
(5) Bu talimattaki uygunluk şartlarına sahip futbolcular için jübile yapmak isteyen kulüpler, bu
müsabakaları organize ederler.
(6) Profesyonel futbolcu, jübile organizasyonunu bir defa yapabilir.
MADDE 3 – JÜBĐLE UYGUNLUĞU
Kendisi için jübile organizasyonu yapılacak bir profesyonel futbolcunun aşağıda belirtilen
şartların en az birisine sahip olması gerekir;
a) Fiilen en az 10 yıl profesyonel futbol oynamış olmak,
b) U-20 ve üstü Milli Takım kategorilerinde toplam en az 40 defa Milli takımda oynamış
olmak.
MADDE 4 – JÜBĐLE UYGUNLUĞUNUN KAYBI
(1) Kendisi için jübile organizasyonu yapılacak bir profesyonel futbolcunun;
a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan; zimmet, nitelikli zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara
fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı kesin hüküm giymemiş olması
b) Faal futbolculuk döneminde, disiplin kurullarından bir defada 6 aydan fazla veya toplamda
bir yılı geçen disiplin cezası almamış olması,
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c) Faal futbolculuk döneminde kırmızı kart cezaları da dahil olmak üzere toplamda 25
müsabakadan men cezası almamış olmak,
d) Spor hayatı boyunca doping, müsabaka sonucunu etkileme, bahis, sahtecilik, milli
müsabakaya katılmamak, görevi ihmal veya kötüye kullanma eylemleri nedeniyle disiplin
kurullarından ceza almamış olması,
şarttır.
(2) Sarı kart uygulamaları nedeniyle alınan cezalar, bu maddenin “c” bendi kapsamında
değerlendirilmez.
MADDE 5 – JÜBĐLENĐN TAMAMLANMASI ve SAHA TAHSĐSĐ
(1) Jübile organizasyonunun yapılacağı sahanın tahsisi, organizasyonu üstlenen kulübe aittir.
(2) Jübile organizasyonunun, futbolcunun faaliyetinin sona ermesi tarihinden itibaren en geç 36
ay içerisinde tamamlanması şarttır.
MADDE 6 – ÖDÜL
(1) Jübile yapan futbolcuya TFF veya jübile organizasyonuna katılmış kulüpler tarafından ödül
verilebilir.
(3) Ayrıca diğer kişiler de dilerlerse kendi adlarına ödül verebilirler.
MADDE 7 – DĐSĐPLĐN HÜKÜMLERĐ
Bu talimat hükümlerine uymayan kulüpler ve kişiler hakkında Futbol Disiplin Talimatı
hükümleri uygulanır.
MADDE 8 – YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Bu Talimat’ın yürürlüğe girmesi ile birlikte 18 Nisan 1990 tarih ve 20497 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Profesyonel Futbolcuların Jübile Töreni Talimatı
hükümleri yürürlükten kalkmıştır.
MADDE 9 – TALĐMATTA DÜZENLENMEYEN KONULAR
Talimat ile düzenlenmeyen konular hakkında karar verme yetkisi TFF’ye aittir.
MADDE 10 – YÜRÜTME
Bu Talimat, TFF tarafından yürütülür.
MADDE 10 – YÜRÜRLÜK
Bu Talimat, TFF Yönetim Kurulu’nun 05.05.2009 tarihli kararıyla kabul edilmiş ve
01.06.2009 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
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