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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

SAĞLIK EKİPLERİNİN 

YAPILANMALARI ve İŞLEYİŞLERİ TALİMATI 

 
MADDE 1 - AMAÇ  

 

Bu talimat; futbol faaliyetlerinin uluslararası standartlara uygun sağlık koşulları 

düzeyinde yürütülmesini, Kulüplerin Sağlık Ekiplerinin oluşumunu sağlamak, ekip 

çalışanlarının çalışma esasları ile hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 

düzenlenmiştir.  

 
MADDE 2 - TANIMLAR ve KISALTMALAR  

 
Bu talimattaki:  

 

a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu,  

 

b) Sağlık Kurulu: TFF Sağlık Kurulu’nu,  

 

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

tarafından tescil edilmiş dernek veya şirketleri,  

 

d) Kulüp Sağlık Kurulu: Kulüp yönetim kuruluna bağlı çalışan, bütün sağlık 

organizasyonlarını yapılandıran, takip eden, sağlık ekibi çalışanlarını seçen ve işleyişini 

denetleyen, stratejileri belirleyen, projeler geliştiren, sağlık işleyişi ile ilgili sorunları 

kulüp yönetim kuruluna ve TFF Sağlık Kurulu’na aktaran, kulübün belirlediği 

hekimlerden oluşan bir başkan ve uygun sayıda üyelerden oluşan kurulu, 

 

e) Sağlık Ekibi: Profesyonel kulüplerin bünyesinde sözleşmeli olarak çalışan ve Kulüp 
Sağlık Kurulu başkanına bağlı olan doktorları, performans uzmanlarını (tıbbi antrenman ve 

egzersiz uzmanı), fizyoterapistleri, masörleri, beslenme uzmanlarını, psikolojik performans 

danışmanlarını ve diğer profesyonellerden oluşan ekibi, 

 

f)  Sağlık Ekibi Çalışanı: Sağlık personellerini,  

 

g) Takım Doktoru: T.C yasalarınca tıp doktorluğu yapmasına izin verilen, TFF 

tarafından düzenlenen eğitim programlarından katılım ve başarı belgesi almış tıp 

doktorunu, 

 

h) Performans uzmanı (tıbbi antrenman ve egzersiz uzmanı): Türkiye’de veya 

yurtdışında kurulu spor akademisi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Fizik Tedavi 

Yüksekokulu ve benzeri yükseköğretim (lisans) programlarından mezun olan veya 

Egzersiz Fizyolojisi ya da Hareket ve Antrenman Bilimlerinde Yüksek Lisans yapmış 

kişilerden, TFF tarafından düzenlenen eğitim programlarından katılım ve başarı belgesi 

almış, T.C yasalarına göre mesleklerini icra etmelerine izin verilen kişiyi, 

 

i) Takım Fizyoterapisti: T.C yasalarına göre mesleklerini icra etmelerine izin verilen 

ve TFF tarafından düzenlenen eğitim programlarından katılım ve başarı belgesi almış 

fizyoterapisti,  
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j) Takım Masörü: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu veya TFF tarafından 

düzenlenen Futbol Masörlüğü Temel Eğitim Programını başarıyla tamamlamış, masaj 

tekniklerini takım doktoru denetiminde uygulayan, TFF tarafından düzenlenen eğitim 

programlarından katılım ve başarı belgesi almış TC yasalarına göre mesleklerini icra 

etmelerine izin verilen kişiyi,  

 

k) Beslenme Uzmanı: T.C. yasalarına göre beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak 

mesleklerini icra etmelerine izin verilen ya da farklı bir meslek grubunda olup  

beslenme veya diyabetik ile ilgili en az yüksek lisans eğitimine sahip ve TFF tarafından 

düzenlenen eğitim programlarından katılım ve başarı belgesi almış kişiyi,  

 

l) Psikolojik Performans Danışmanı: Çocuk ve ergen futbolcuların gelişimi ve elit 

sporcu yetiştirilmesine katkı sağlayabilecek, kılavuzluk yapabilecek donanıma sahip tıp, 

psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile spor bilimleri disiplinlerinin birinden 

lisans veya psikoloji ile ilgili alanlardan birinde lisans üstü eğitime sahip ve TFF 

tarafından düzenlenen eğitim programlarından katılım ve başarı belgesi almış kişiyi,   

 

m) Sözleşme: Kulüp ile Sağlık Ekibi Çalışanı arasında imzalanan ve TFF tarafından 

tescil edilen Sağlık Ekibi Çalışanı Tip Sözleşmesi’ni, 

 

n) Lisans: T.C yasalarına göre ilgili branşlarda mesleğini icra etmelerine izin verilen ve 

TFF tarafından düzenlenen eğitim programlarından katılım ve başarı belgesi almış  

kişilerin, mesleklerini futbol kulüplerinde icra edebilmelerine imkan sağlayan ve TFF 

tarafından verilen belgeyi, 

 

ifade eder.  

 

MADDE 3 - EĞİTİM PROGRAMI  

 
(1) Bu talimatın 2.maddesindeki koşulları taşıyan doktorlar, performans uzmanları (tıbbi 

antrenman ve egzersiz uzmanları), fizyoterapistler, masörler, beslenme uzmanları, 

psikolojik performans danışmanları ve diğer profesyoneller için TFF, her sezon en az bir 
kez olmak üzere katılım zorunluluğu bulunan eğitim programı düzenler. 

 

(2) Eğitim programı ve kursa katılım esasları Sağlık Kurulu’nun teklifi ve TFF Yönetim 

Kurulu’nun onayı ile belirlenir.  

 

(3) Eğitim programına katılan kişiler, program sonunda kendi branş programları 

çerçevesinde sınava tabi tutulurlar. Katılımcıların, başarılı sayılabilmeleri için, yapılan 

sınavda, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almaları zorunludur.  

 

  (4)  Sınav başarı belgesi alanlara, TFF tarafından 2 sezon boyunca geçerli olan lisans verilir.  

 

MADDE 4 - ÇALIŞMA ŞARTLARI  

 
(1) Eğitim programına katılarak katılım ve başarı belgesi alan takım doktorları, performans 

uzmanları (tıbbi antrenman ve egzersiz uzmanları), fizyoterapistler, masörler, beslenme 
uzmanları, psikolojik performans danışmanları ile kulüpler arasında TFF tarafından 

belirlenen tip sözleşme formu, eksiksiz düzenlenerek imzalanır. İmzalanan  sözleşme TFF 

tarafından tescil edilir. 
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(2) Forma uygun olmayan ya da aykırı hüküm taşıyan sözleşmeler tescil edilmez. Kulüpler, 

bu sözleşmelerin bir örneğini 15 gün içerisinde, her sağlık ekibi çalışanı için Sosyal 

Güvenlik Kurumu’na bağlı olduklarına dair belge ile birlikte TFF’ye göndermekle 

yükümlüdürler.  

 

(3) Sözleşmelerin tescili için, hastaneden alınmış bir sağlık kurulu raporu (müracaat 

tarihinden itibaren en geç 1 ay önce alınmış olması koşuluyla) ile sağlık ekibi çalışanı 

için özel kaza sigortası yapıldığına dair belgenin sözleşme ile birlikte TFF’ ye 

sunulması zorunludur.  

 

(4) Yaptırılacak özel kaza sigorta poliçelerinin kapsam ve miktarları her sezon için TFF 

tarafından tespit ve ilan edilir.  

 

MADDE 5 - KULÜPLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

 

Profesyonel kulüpler;  

 

a) En üst iki profesyonel ligde mücadele eden kulüpler için Kulüp Sağlık Kurulu 

oluşturmak, 

 

b) Lisans almış en az bir takım doktoru ve masör ile sözleşme imzalayarak kadrolarında 

bulundurmak (EK-1).  

 

c) En üst iki profesyonel ligde mücadele eden kulüpler için, fizyoterapist, performans 
uzmanı (tıbbi antrenman ve egzersiz uzmanı), beslenme uzmanı ve psikolojik performans 

danışmanı ile sözleşme imzalayarak kadrolarında bulundurmak (EK-1). 

 

d) Oynadıkları özel ve resmi tüm müsabakalarda, yedek kulübesinde görevli lisanslı bir 

adet takım doktoru ile lisanslı bir takım fizyoterapisti veya lisanslı bir takım masörü 

bulundurmak ve kulüp sağlık ekibi çalışanı olmayan kişileri, müsabaka esame listesine 

doktor, fizyoterapist ve masör olarak yazmamak,   

 

e) Sezonun bitiminden en geç 15 gün sonra sağlık ekiplerini TFF’ye bildirmek, 

 

f) Sağlık ekibinin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli şartları sağlamak,  

 

g) Kulüp sağlık yapılanmasının temel hizmet alanları ile ilgili yükümlülüklerini yerine 

getirmek (Ek-2),  

 

h) Futbolcu sağlığı ve performansı ile ilgili TFF talimat, genelge ve taleplerinin Sağlık 

Ekibi tarafından uygulanmasını sağlamak (Ek-2), (Ek-3),  

 

i) Sağlık Ekibi Çalışanının, TFF tarafından bildirilen eğitim programı, toplantı ve 

sınavlara katılmaları için gerekli maddi desteği sağlamak,  

 

j) Sözleşme ile kabul edilmiş edimleri, ücretleri ve diğer hak ve alacakları zamanında 

yerine getirmek ,  

 

k) Sağlık ekibi çalışanlarını ilgili mevzuata göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 

kaydettirmek sözleşme süresince doğacak sigorta primlerini yatırmak,  
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l) Sözleşme ile sağlık ekibi çalışanlarına ücret olarak yapılacak ödemeler üzerinden 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, gelir vergisi tevkifatı 

yapılarak bağlı olduğu vergi dairesine yatırmak, 

 

m) TFF’ye tescil ettirdikleri iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını, 

sözleşmenin imzalandığı tarihte veya en geç bunların TFF’ye tescil ettirildiği tarihte 

imza karşılığında sağlık ekibi çalışanına teslim veya noter aracılığı ile tebliğ etmek, 

 

ile yükümlüdürler.  

 

MADDE 6 - SAĞLIK EKİBİ ÇALIŞANLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

 
Profesyonel kulüplerle sözleşme imzalamış lisanslı takım doktorları, performans 

uzmanları (tıbbi antrenman ve egzersiz uzmanları), fizyoterapistler, masörler, beslenme 

uzmanları ve psikolojik performans danışmanları; 

 

a) Kulüp sağlık yapılanmasının temel hizmet alanlarındaki görevleri uygulamak, (EK-2) 

 

b) Sözleşmeyle bağlı oldukları kulübün takımında yer alan futbolcuların; kamplar, 

antrenmanlar, seyahatler ve müsabakalar sırasındaki tüm sağlık kontrollerini yapmak, 

meydana gelebilecek sakatlık ve benzeri sağlık sorunlarına müdahale etmek, bunların 

önlenebilmesi için gerekli tedbirleri almak, tedavi için azami gayret sarf etmek, 

psikolojik sorunlarını çözmesinde yardımcı olmak, işine konsantrasyonunu artırmak, 

beslenmesini düzenlemek, performanslarını değerlendirip, performans artırıcı tedbirler 

almak (EK-3),  

 

c) TFF’ye, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere kulüplere ve diğer kişilere 

karşı disiplin ihlali meydana getirmekten kaçınmak,  

 

d) TFF mevzuatına ve diğer hukuk kurallarına uygun hareket etmek,  

 

e) TFF Sağlık Kurulu’nun belirleyeceği esaslar doğrultusunda performans ve sağlık 

konusunda gerekli bilgi paylaşımına uygun zeminde hareket etmek,  

 

f) Kulübün izni veya sözleşmede özel hüküm bulunmaksızın aynı anda birden fazla 

kulüpte çalışmamak,  

 

g) TFF tarafından bildirilen eğitim programları, toplantı ve sınavlara katılmak,  

 

h) Sağlık ekibinin hiyerarşik düzeni içerisinde kulüp sağlık kurulu başkanının, başkanın 

olmadığı durumlarda ise takım doktorunun talimatlarına uygun hareket etmek,  

 

i) Kendisine teslim edilen araç, gereç ve sıhhi yardım malzemelerinin bakım ve 

muhafazasını yapmak, 

 

j) (TFF Yönetim Kurulu’nun, 10.08.2011 tarih ve 4 sayılı kararıyla yürürlükten 

kaldırılmıştır.)  
 

ile yükümlüdürler.  
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MADDE 7 - PROTOKOLLER  

 

(1) Sağlık İşbirliği Protokolü Yapılan Kuruluşlardan Alınan Sağlık Hizmetleri:  Sağlık 

ekip ve hizmetleri konusunda bir sağlık kuruluşundan destek alan kulüpler, ekip ve 

hizmet konusunda aldıkları destekleri işbirliği protokolünün ilgili maddelerinin 

asıllarını veya nüshalarını en geç 1 hafta içerisinde TFF’ye sunmak zorundadırlar.  

 

(2)  Bilimsel İşbirliği Protokolü Yapılan Üniversitelerden Alınan Sağlık ve Performans 

Hizmetleri: Sağlık ekibinin kurulması, sağlık ve performans hizmetleri konusunda, 

bilimsel işbirliği protokolü yaparak üniversitelerden destek alan kulüpler, işbirliği 

protokolünün ilgili maddelerinin asıllarını veya nüshalarını en geç 1 hafta içerisinde 

TFF’ye sunmak zorundadırlar.   

 
MADDE 8 - SAĞLIK EKİBİ ÇALIŞANI TİP SÖZLEŞMESİ  

 

(1) Taraflar, TFF tarafından belirlenen Sağlık Ekibi Çalışanı Tip Sözleşmesi’ni (EK-4 ve 

EK-5) eksiksiz olarak iki nüsha halinde düzenler ve imzalarlar.  

 

(2) Taraflar, ahlaka, genel hukuk kurallarına ve bu talimat hükümlerine aykırı olmamak 

kaydı ile özel hükümler tespit edip sözleşmede gösterilen bölüme yazabilirler.  

 

(3) Sözleşmelerin en az 1 yıl süreyle yapılması zorunludur. Sözleşme bitiş tarihinden sonra 

resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine 

kadar uzamış sayılır. 

 

(4) Kulübün izni ya da sözleşmesinde aksi yönde hüküm bulunmamasına rağmen birden 

fazla kulüple sözleşme imzalayan sağlık ekibi çalışanlarının sözleşmelerinin hiçbiri 

tescil edilmez. Tescil edilmiş sözleşme varsa, TFF tarafından tescil iptal edilir. Sağlık 

ekibi çalışanı, on beş günlük süre içerisinde sözleşmelerin taraflarından birinin 

muvafakatini alamaması halinde, sezon sonuna kadar hiçbir kulüpte görev yapamaz.  

 

(5) Sağlık ekibi çalışanına yapılacak olan ödemeler ve tazminat koşulları sözleşmede 

mutlaka gösterilir.  

 

(6) Tarafların birbirlerine yapacakları her türlü tebligat, sözleşmede gösterilen adreslerine 

iadeli — taahhütlü mektupla yapılır. Taraflar adreslerinde olabilecek değişiklikleri, 

taahhütlü bir mektupla birbirlerine ve TFF’ye bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde 

sözleşmede yer alan adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılır. 

 

MADDE 9 -  ÜCRET 

 

(1) Ücret, sözleşmede belirlenmesi zorunlu olan ve sağlık ekibi çalışanlarına aylık asgari 

ücret tutarının altında olmamak kaydıyla ödenen tutardır. 

 

(2) Sözleşmede aylık ücrete ek olarak transfer ücreti ve primler de belirlenebilir. 

 

(3) Sağlık Ekibi Çalışanı, Kamu Görevlisi olması halinde, bağlı olduğu kurumdan alacağı 

izin yazısını ibraz ederek, kulüplerde ücret almadan gönüllü olarak görev yapabilir. 
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MADDE 10 -  SÖZLEŞMENİN TESCİLİ   

 
Sağlık Ekibi Çalışanı Tip Sözleşmesinin tescili için;  

 

a) Taraflarınca imzalanmış, süresi ve sağlık ekibi çalışanına ödenecek ücreti içeren 

Sağlık Ekibi Çalışanı Tip Sözleşmesi’nin, 

 

b) Kulübü temsile yetkili kişileri belirleyen noter tasdikli imza sirkülerinin, 

 

c) Sağlık ekibi çalışanının veya vekilinin, imza tarihinden en geç 10 gün önce 

düzenlenmiş ve ilgili kulüple yapacağı sözleşmede kullanılacağına ilişkin açıklamayı da 

içeren noter tasdikli imza beyannamesinin, 

 

d) Sağlık ekibi çalışanına TFF tarafından verilen lisansın,  

 

e) Başvuru tarihinden en geç 1 ay önce tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu  

raporunun, 

 

f) Sözleşmelerin tescilinde alınacak ve her yıl sezon başında TFF tarafından 

belirlenecek referans ücretlerinin ödendiğini gösteren makbuzun, 

 

g) Herhangi bir kulüple sözleşmesi olmadığına dair TFF tarafından düzenlenmiş 

belgenin, 

 

h) İşbu talimatın ekinde yer alan taahhütnamenin noterce tasdik edilmiş suretinin, 

 

i) TFF tarafından istenecek diğer belgelerin, 

 

TFF’ye ibrazı zorunludur.  

 

MADDE 11 - KARŞILIKLI SONA ERDİRME 

 

Karşılıklı sona erdirmenin kayıtlara işlenebilmesi için buna ilişkin sözleşmenin aşağıda 

belirtilen belgelerle birlikte TFF’ye ibrazı zorunludur: 

 

a) Kulübü temsile yetkili kişileri belirleyen noter tasdikli imza sirküleri, 

 

b) Sağlık Ekibi Çalışanının veya vekilinin, imza tarihinden en geç 10 gün önce 

düzenlenmiş ve ilgili kulüple yapacağı sona erdirme sözleşmesinde kullanılacağına 

ilişkin açıklamayı da içeren noter tasdikli imza beyannamesi. 
 

MADDE 12 - SAĞLIK EKİBİ ÇALIŞANININ FESİH HAKKI  

 
(1) Kulüp, sağlık ekibi çalışanının ücretlerini ödemekte ya da sözleşmeden kaynaklanan 

diğer edimlerini ifada temerrüde düştüğü takdirde, sağlık  ekibi çalışanı sözleşmesini 

feshetmek arzusunda ise, kulübüne keşide edeceği bir ihtarname ile edimini 20 gün 

içinde yerine getirmesini bildirmek zorundadır. 

 

(2) Kulüp, söz konusu mehle rağmen ücretini ödemediği veya sözleşmeden kaynaklanan 

diğer edimlerini yerine getirmediği takdirde, sağlık ekibi çalışanı mehlin sona 

ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde sözleşmesini feshedebilir. 
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(3) Sağlık ekibi çalışanı sözleşmesinde belirtilen görev tanımlamalarının dışındaki işlere 

zorlanması halinde, sözleşmenin feshi ihbarında bulunabilir.  

 

MADDE 13 - KULÜBÜN FESİH HAKKI  

 

a) Sağlık ekibi çalışanının 6. maddede belirtilen yükümlülüklerini ağır bir şekilde ihlal  

etmesi,  

 

b) Sağlık ekibi çalışanının her ne sebeple olursa olsun sürekli 5 gün veya aralıklı 10 gün 

veya daha fazla bir müddetle kulübü ile fiilen irtibatını kesmiş olması,  

 

c) Sağlık ekibi çalışanının futbol faaliyeti dışında vaki hastalık veya istirahat halinin bir 

yıl içinde toplam on dört haftayı aşması,  

 

d) Futbol Disiplin Talimatı çerçevesinde kurulmuş Disiplin Kurulları tarafından üç ay 

veya üzerinde müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilmesi,  

 

hallerinde kulüpler sözleşmenin haklı sebeple feshi ihbarında bulunabilir.  

 

MADDE 14 -FESİH BİLDİRİMİ  

 
(1) Bu talimatta belirtilen hükümler doğrultusunda fesih hakkını kullanmak isteyen kulüp, 

noterden sağlık ekibi çalışanını muhatap gösteren bir ihbarname keşide ederek, bu 

ihbarnamenin bir suretini bilgi için TFF’ye göndermek zorundadır.  

 

(2) Bu talimatta belirtilen hükümler doğrultusunda fesih hakkını kullanmak isteyen sağlık 

ekibi çalışanı, noterden kulübü muhatap gösteren bir ihbarname keşide ederek, bu 

ihbarnamenin bir suretini bilgi için TFF’ye göndermek zorundadır.  

 

(3) TFF, ibraz üzerine ihbarnameyi kayıtlarına işler. 

  
MADDE 15 - (TFF Yönetim Kurulu’nun, 17.11.2015 tarih ve 9 sayılı toplantısında 

alınan kararla yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

MADDE 16 –DİSİPLİN HÜKÜMLERİ 

(1) Mesleki açıdan yapmaları gerekenleri yanlış veya eksik yapmaları veya hiç 

yapmamaları halinde, sağlık ekibi çalışanlarına, ihtar, para cezası veya hak mahrumiyeti 

cezası verilir. 

(2) Sağlık ekibi çalışanlarının yetkileri ve mesleki sorumluluk alanları dışında bir 

uygulamada bulunmaları halinde para cezası veya hak mahrumiyeti cezası verilir. 

Ayrıca ihlalde bulunan sağlık ekibi çalışanlarının lisansları askıya alınabilir veya iptal 

edilebilir.  

(3) Yukarıdaki iki fıkradaki ihlallerin varlığını Sağlık Kurulu Başkanı tespit eder. Sağlık 

Kurulu Başkanı, fiilin ağırlığı konusunda TFF Sağlık Kurulu Onur Kurulu’nun 

görüşünü alır ve dosyanın Hukuk Kurulu’na gönderilmesine karar verir. 

 (4) Bu talimat hükümlerinde belirlenmiş şartları taşımayan bir kişi ile sağlık ekibi tip 

sözleşmesi imzalanamaz. 
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(5) [TFF Yönetim Kurulu’nun 12.08.2010 tarih ve 90 sayılı toplantısında çıkartılmış ve 

aynı tarihte ilan edilmiştir] 

MADDE 17 - TALİMATTA HÜKÜM BULUNMAMASI  

 
Bu talimatta hüküm bulunmayan hallerde TFF Yönetim Kurulu karar vermeye 

yetkilidir.  

 

MADDE 18 - YÜRÜRLÜK  

 
Bu Talimat 30.06.2009 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir 

 

MADDE 19 - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 

 

Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile 16 Ağustos 2007 gün ve 26615 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Ekipleri Talimatı yürürlükten kalkar.  

 

MADDE 20 - YÜRÜTME  

 
Bu talimatı, TFF yürütür.  

 

Bu Talimat’ın 16. maddesinin 5. fıkrası, TFF Yönetim Kurulu’nun 12.08.2010 tarih ve 

90 sayılı toplantısında çıkartılmış ve aynı tarihte TFF’nin resmi web sitesi olan 

www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

TFF Yönetim Kurulu’nun 23.08.2011 tarih ve 6 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu 

talimatın 6. maddesinin “j” fıkrası yürürlükten kaldırılmış, 15. maddesi, Ek-4 ve Ek-5 

değiştirilmiş ve bu değişiklik 24.08.2011 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan 

www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

TFF Yönetim Kurulu’nun 13.05.2013 tarih ve 24 sayılı toplantısında, bu Talimat’ın 2. 

maddesinin “e” ve “l” bentleri, 3. maddesinin 1. fıkrası, 4. maddesinin 1. fıkrası, 5. 

maddesinin “c” bendi, 6. maddesinin ilk cümlesi, 8. maddesinin 1. fıkrası, 10. 

maddesinin “a” bendi ile Ek 1 ve Ek 4’ün değiştirilmesine karar verilmiş ve bu 

değişiklikler 15.05.2013 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

TFF Yönetim Kurulu’nun 18.06.2013 tarih ve 27 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu 

talimatın, 4. maddesinin 1. fıkrası ve Ek 4’ü değiştirilmiş ve bu değişiklikler 19.06.2013 

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

yürürlüğe girmiştir. 

 

TFF Yönetim Kurulu’nun 17.11.2015 tarih ve 9 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu 

talimatın, 15. maddesi  yürürlükten kaldırılmış,  Ek 4’ü ve Ek 5’in 3. maddesi 

değiştirilmiş bu değişiklikler 18.11.2015 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan 

www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

TFF Yönetim Kurulu’nun 15.08.2018 tarih ve 94 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu 

talimatın, 9. maddesine 3. fıkra eklenmiş ve bu değişiklikler 17.08.2018 tarihinde 

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

girmiştir. 

http://www.tff.org/
http://www.tff.org/
http://www.tff.org/
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C17VJ69A/TFF-Mevzuat-Word-Format/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C17VJ69A/TRANSFER-TALIMATI-CALISMASI/www.tff.org
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C17VJ69A/TFF-Mevzuat-Word-Format/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C17VJ69A/TRANSFER-TALIMATI-CALISMASI/www.tff.org


 11 

GEÇİCİ MADDE 

 

Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce kulüplerde görev yapan sağlık ekibi 

çalışanları, kulüplerin sağlık ekiplerinde görev yapabilmek için katılım ve başarı belgesi 

almak zorundadırlar. Sağlık ekibi çalışanları,  bu talimat gereği TFF’nin açacağı ilk 

eğitim programına katılıncaya kadar bağlı bulundukları kulüplerde görev yapabilirler. 

Bu sürenin bitiminde katılım ve başarı belgesi almayan sağlık ekibi çalışanları futbol 

kulüplerinin sağlık ekiplerinde çalışamazlar.  
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                  (Ek 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulüp/ 

Takım  

Performans 

Antrenörü/ 

Performans 

Uzmanı 

Beslenme 

Uzmanı 

Psikolojik 

Performans 

Danışmanı 

Masör 
Fizyo- 

terapist 
Doktor 

Süper Lig 1 1 1 1 1 1 

TFF 1. Lig  

1 1 1 1 1 1 

TFF 2. Lig  

- - - 1 - 1 

TFF 3. Lig  

- - - 1 - 1 

Amatör 

Ligler  - - - - - - 
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     (Ek 2)  

                       KULÜP SAĞLIK YAPILANMASININ  

                           TEMEL HİZMET ALANLARI  
Kulüplerdeki sağlık kurulu ve sağlık ekiplerinin temel hizmet alanlarını 3 ana başlıkta 

toplamak mümkündür:  

1. KORUYUCU hekimlik uygulamaları,  

2. PERFORMANS hekimliği uygulamaları,  

3. TEŞHIS ve TEDAVI EDİCİ hekimlik uygulamaları,  

KORUYUCU HEKİMLİK UYGULAMALARI  
a) Kulüp çalışanlarının, aşçılarının ve hizmetlilerinin sağlık, hijyen ve bulaşıcı 

hastalıklar yönünden durumlarının değerlendirilmesi, eğitilmesi ve gerekli (portör 

testleri, aşılama vb) önlemlerin alınması,  

 

b) Sporcuların antrenman yaptıkları salon, saha ve benzeri alanların sağlığa 

uygunluğunun tespiti ve sağlık durumunu etkileyecek konuların (zemin ve malzeme 

problemleri vb) değerlendirilmesi ve önlemlerinin alınması,  

 

c) Sporcuların sağlık standartlarının tespiti için düzenli olarak gerekli sağlık 

kontrollerinden geçirilmesi,  

 

d) Sporcuların bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik olarak kontrolden geçirilmesi ve 

gerekli hallerde koruyucu uygulamaların (aşılama vb) yapılması,  

 

e) Sporcuların sağlıklılık hallerinin devamı, oluşabilecek iş gücü kayıplarının önlenmesi 

için sakatlık risklerinin tayini ve bu risklerin küçültülmesine yönelik çalışmaların 

yapılması ve futbolculara gerekli eğitimin verilmesi.  

 

PERFORMANS HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI  
a) Sporcuların performans alt yapılarının değerlendirilmesine yönelik çalışmaların 

planlanması ve uygulanması,  

 

b) Atletik performansın sahaya taşınmasındaki iki önemli unsurun (fiziksel ve psişik 

durumun) değerlendirilmesi, takip edilmesi ve gerekli durumlarda uygun desteğin 

yapılması,  

 

c) Motorik özelliklerin saha ve laboratuar testleri ile değerlendirilerek sporcuların 

fiziksel performans durumları ile ilgili bilginin teknik heyetle paylaşılması,  

 

d) Tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik egzersiz reçetelerinin yazılması ve 

uygun planlamanın teknik heyetle paylaşılması,  

 

e) Fiziksel performans konusundaki eksikliklerin ve dengesizliklerin  

oluşturabileceği risklerin değerlendirilerek önlemlerinin alınması,  

 

f) Sporcuların psişik durumlarının değerlendirilmesi, gerekli bilgilerin düzenli olarak 

teknik heyet ve idari heyetle paylaşılması,  

 

g) Sporcuların karşılaştıkları fiziksel-psişik yük, dinlenme ve beslenme düzenlerinin 

planlanması ve uygulamaların bu planlamaya göre yapılmasının sağlanması.  
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TEŞHİS ve TEDAVİ EDİCİ HEKİMLİK UYGULAMALARI  

 
a) Tüm sporcuların sağlık kayıtlarının tutulması, takiplerinin yapılması, sakatlık ve 

hastalıklarının kayıt altına alınması,  

 

b) Oluşan sakatlıklara acil ve ilk müdahalenin yerinde ve zamanında yapılması,  

 

c) Sakatlığın tanınması, teşhis için gerekli tetkiklerin yapılması ve gerekli hallerde ilgili 

branş hekimleri ile konsülte edilmesi,  

 

d) Tedavi planlamasının yapılması ve uygulanması,  

 

e) Sporcunun sahaya dönüş kriterlerine uygun hale gelene kadar tedavisinin 

sürdürülmesi,  

 

f) Sporcunun sakatlık öncesi, hatta en yüksek performans sınırına yakın performans 

düzeyine ulaştırılması için rekondisyon çalışmalarının planlanıp, uygulanması.  
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(Ek  3) 

SAĞLIK PROBLEMİ OLAN SPORCUNUN HASTA HAKLARI   
 

Bilgi edinme hakkı: 

Sporcu sağlık problemi yaşadığı süreçte; her türlü tıbbi gerçekler, kendisine 

uygulanacak girişimler, bu girişimlerin risk ve yararları ve uygulanabilecek alternatif 

tedaviler hakkında bilgi edinme hakkı vardır. 
 

Sporcunun, tedavinin herhangi bir aşamasında kulüp sağlık ekibinin bilgisi ve kulüp 

yönetiminin onayı ile ikinci bir görüşü alma hakkı vardır. 

 

Tıbbi bakım ve tedavi hakkı: 
Her sporcunun; ırk, dil, din ayrımı gözetilmeksizin eşit olarak, saygın bir şekilde sağlık 

hizmetlerinden yararlanma, kendisiyle ilgili tıbbi kararlara ve tedavi planına katılma 

veya tedavi planını reddetme ile sağlık ekibine ve tıbbi bakıma her an ulaşabilme hakkı 

vardır.  

 

Aydınlatılmış onam hakkı: 
Sporcunun; her türlü girişim için bilgilendirilerek onayının alınmasını isteme hakkı 

vardır. 

 

Mahremiyet ve özel hayata saygı, tıbbi kayıtların saklanması hakkı:  

Sporcunun; tüm bilgilerinin gizlilik esaslarına uyarak saklanmasını isteme, tıbbi 

kayıtlarının eksiksiz ve doğru olarak korunmasını isteme, bu kayıtlara, kendisi veya 

yetkili kıldığı kişi tarafından istediğinde ulaşabilmesini isteme hakkı vardır. 

 

Başvuruda bulunma hakkı: 
Sporcunun; kolayca ulaşabileceği, kendisini dinleyen, sorunlarını rahatça ifade 

edebileceği bir başvuru mekanizmasını kulüpteki sağlık yapılanmasında bulma hakkı 

vardır. 

 

SAĞLIK PROBLEMİ OLAN SPORCUNUN SORUMLULUKLARI  
Sağlık durumu ile ilgili eksiksiz ve doğru bilgiyi sağlık ekibi ile paylaşmak. 

 

Tedavi planı ve/veya bu planın başarı ile tamamlanması için tedavi ile ilgili endişe ve 

sorularını sağlık ekibi ile paylaşmak. 

 

Tıbbi bakımdan birinci derecede sorumlu kişilerin tedavi planı ile ilgili tavsiyelerine 

uymak. 

 

Tedavi planını uygulamadığı veya reddettiği durumlarda yaşayabilecekleri konusunda 

bilgilendirildikten sonra, bu karara ait sorumluluğu taşımak. 

 

Tıbbi tedavi ve rekondisyon süresi boyunca kulübün ve sağlık ekibinin kural ve 

prosedürlerine uymak. 

 

Diğer sporcuların, sağlık ekibi çalışanlarının ve kulüp vasıtası ile ilişki içinde olduğu 

sağlık uygulamaları ile ilgili her bireyin haklarına saygılı olmak. 

 

Yeni gelişen sağlık sorunu olduğu veya var olan şikayetlerinin arttığı durum ile 

karşılaştığı zaman, sağlık ekibini en kısa zamanda bilgilendirmek. 
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(E k 4 )  

 

TÜRKİYE FUTBOL 

FEDERASYONU 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesyonel takımı bulunan Kulüplerle Profesyonel Sağlık Personeli arasında yapılacak 

akitlerde kullanılmak üzere örnek olarak hazırlanmıştır.  

 

 

SAĞLIK EKİBİ ÇALIŞANI 

SÖZLEŞMESİ 
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BU SÖZLEŞME 

Profesyonel takımı bulunan Kulüp ile Sağlık Ekibi Çalışanı arasında yapılacak akitlerde 

kullanılır.  

1. SÖZLEŞME DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 

 
a) Kulüp ile Sağlık Ekibi Çalışanı arasında yapılacak akitlere ait olan bu SÖZLEŞME, 

SAĞLIK EKİPLERİNİN YAPILANMALARI ve İŞLEYİŞLERİ TALİMATI esaslarına 
göre düzenlenmiştir.  

b) İşlemler, TEBLİGAT KANUNU hükümlerine göre yapılır. Taraflar, sözleşmedeki 
adreslerinde olabilecek değişikliği yekdiğerine ve TFF’ye resmen bildirmek 
zorundadırlar. 

c) Aksi özel hükümlerde belirtilmediği sürece birden fazla kulüp ile SÖZLEŞME 
YAPILAMAZ. 

d) Sözleşme, TARAFLARIN RIZASI ile NOTER’den bu talimattaki hükümlere göre 
FESHEDİLEBİLİR. Fesihnamenin birer örneği TFF’ye gönderilir. 

e) Bu sözleşme ile sağlık ekibi çalışanına yapılacak ödemeler üzerinden 193 sayılı Gelir 
Vergisi kanununun ilgili maddeleri uyarınca Gelir Vergisi tevkifatı yapılarak kulüp 
tarafından bağlı olduğu Vergi Dairesine yatırılır. Aksine davrananlar hakkında Vergi 
Usül Kanunu’nda belirtilen cezalar uygulanır. Ayrıca bu sözleşmenin bir örneği bir ay 
içerisinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilir. 

f) Sözleşme (1) nüsha olarak tanzim ve imza edilir. Tanzim edilen sözleşme, TFF 
tarafından tasdik edildikten sonra birer örneği taraflara verilir. 

2. ÖZEL HÜKÜMLER 

 

 
 

*Basılı yetki ve sorumluluklar dışında kalan anlaşma maddeleri bu bölümde yer alır.  
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A - SAĞLIK EKİBİ ÇALIŞANININ 
Görevi  

T.C. Kimlik No.  

Adı ve Soyadı  

Ana adı ve Baba adı  

Doğum Yeri ve Tarihi (ay, 

gün) 
 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer  

Bölgesi  

Kulüp Tebligat Adresi  

Çalışanın Kulüp Dışı  

İkametgahı 
 

B - SPOR KULÜBÜNÜN 

Adı  

Bölgesi  

Tebligat (İkametgah) 

Adresi 
 

Yetkili Temsilcinin  

Adı ve Soyadı 
 

Kulüpteki Görev ve Unvanı  

ŞARTLAR 
Sözleşmenin Başlama 

Tarihi 
 

Sözleşmenin Bitiş Tarihi   

Aylık Ücret (Net, Brüt)  

Gördüğü En Son Kursun 

Yeri ve Tarihi 
 

 

Sözleşmeyi müştereken imzalayan bizler, karşı sayfada yazılı konu ve hususları tamamen okuduğumuzu; SAĞLIK 

EKİPLERİNİN YAPILANMALARI ve İŞLEYİŞLERİ TALİMATI’nın hükümlerini bildiğimizi; Talimatın yüklediği 
vecibeleri eksiksiz yerine getireceğimizi; Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a, TFF 

Statüsü’ne, müsabaka statülerine ve talimatlara uyacağımızı, bu sözleşmenin akdinden sonra yürürlüğe girecek 

talimatlara ve mevcut talimatlarda yapılacak her türlü değişikliğin, hakkımızda uygulanacağını kabul ettiğimizi beyan 

ve kabul ederiz.  
 

İşbu Sözleşmeyi tadil eden anlaşmalar veya Sözleşme’ye yapılacak olan eklemeler yazılı olmadıkça Tarafları 

bağlamaz. 

 
Her iki tarafın katılımıyla tek nüsha olarak tanzim edilen işbu …... sayfalık Profesyonel Sağlık Ekibi Çalışanı Tip 

Sözleşmesi ……..………… tarihinde ………………… birlikte okunup imzalanarak teati edilmiş ve TFF’ye tevdi 

edilmek suretiyle yürürlüğe girmiştir.  

 

Sağlık Ekibi Çalışanının  Kulüp Temsilcisinin 
Adı ve Soyadı   Adı ve Soyadı  

Görevi   Unvanı  

İmzası   İmzası  
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1. SÖZLEŞMENİN TFF TARAFINDAN TASDİKİNE AİT KISIM: 
 

İşbu sözleşme TFF tarafından    ...... / ...... / ............    tarihinde tasdik ve tescil edilmiştir. 

 

 

 

 

Sorumlu Memurun 

Adı ve Soyadı  

İmzası  
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(Ek - 5) 

SAĞLIK EKİBİ ÇALIŞANI İÇİN TAAHHÜTNAME    

Sağlık Ekibi Çalışanı statüsünde TFF nezdinde tescil edildiğim sürece; 

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

 2) TFF tarafından düzenlenecek profesyonellik kriterleri ile lig statülerini kabul 

ettiğimi; 

3) TFF Yönetim Kurulu’nun, TFF Disiplin Kurulları’nın Etik Kurulu’nun Kulüp Lisans 

Kurulu’nun ve karar vermeye yetkili diğer kurullarının kararlarına karşı sadece TFF 

Tahkim Kurulu’na itiraz edeceğimi, Tahkim Kurulu’nun bu kararlarına karşı adli ya da 

idari yargıda tespit, iptal ya da tazminat davası açmayacağımı, bu kararlara karşı temyiz 

ve iptal gibi kanun yollarına başvurmayacağımı 

4) Yukarıdaki taahhütlerime aykırı hareket ettiğim takdirde tescilimin iptalini ve 

müsabakalara iştirak ettirilmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

NOT: 

Sağlık Ekibi Çalışanı tarafından imzalanan bu taahhütname, noter tarafından tasdik 

edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


