TEMSİLCİLER KURULU TALİMATI
MADDE 1 - AMAÇ
Bu talimatın amacı; Temsilciler Kurulu’nun teşkilatlanması, görev ve yetkileri ile çalışma prensipleri,
temsilciliğe giriş koşulları, adaylık ve başlama, klasman oluşturma, klasmanlar arası geçişin kural,
prensip ve yöntemleri, temsilcilere yönelik eğitim, kurs, sınav, vize yenileme işlemlerini belirlemektir.
MADDE 2 – TANIMLAR VE KISALTMALAR
Bu talimatta yer alan;
a) TFF
b) TK
c) Temsilci
ç) Talimat
d) Sezon
e) ÜKT
f) FGAT
g) FMT
ğ) KT
h) YKT
ı) Alt Komisyon
i) Temsilci Denetmeni

: Türkiye Futbol Federasyonu’nu,
: Temsilciler Kurulu’nu,
: Görevli olduğu müsabakalarda TFF adına stat içi ve stat dışı, müsabaka
öncesi, esnası ve sonrasında müsabaka organizasyonunu talimatlara uygun
işleyişi bakımından denetleyen ve durumu TFF’ye raporlayan kişiyi,
: Temsilciler Kurulu Talimatı’nı,
: İlk resmi müsabaka ile son resmi müsabakanın oynandığı tarihler arasındaki
süreyi,
: Üst Klasman Temsilcisi’ni,
: Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi’ni,
: Federasyon Medya Temsilcisi’ni,
: Klasman Temsilcisi’ni,
: Yeni Klasman Temsilcisi’ni,
: Kurul kararıyla üyeleri içinden oluşturulan Temsilci Atama, İletişim ve
Eğitim alt komisyonlarını,
: Son 5 yıl içerisinde veya halihazırda ÜKT veya FGAT olarak görev yapmış
veya yapmakta olan Temsilciler veya Temsilciler Kurulu üyeleri arasından
müsabakalarda görevlendirilecek kişileri,

ifade eder.
I. TEMSİLCİLER KURULU
MADDE 3 - KURUL’UN OLUŞUMU
1) Kurul, TFF Başkanı’nın teklifi üzerine TFF Yönetim Kurulu tarafından atanan bir başkan ve altı
üyeden oluşur. Kurul Başkanı dahil üyelerin,
a) En az 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olması,
b) Futbol Disiplin Talimatı uyarınca bir defada veya toplamda 3 ay ve daha fazla ceza almamış olması;
herhangi bir suç nedeniyle kesin hüküm giymemiş olması ve adli sicil kaydı bulunmaması;
c) 40 yaşından gün almış olması gerekir.
2) Üyeler kendi aralarında bir Başkan Vekili, bir Raportör seçer ve gerekli alt komisyonları oluşturur.
3) Kurul üyeleri, TFF’nin diğer organ, kurul ve yan kurullarında veya kulüplerde fahri veya aktif görevde
bulunamazlar.

4) Kurul Başkan ve üyeleri, görevlendirmelerine dair Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren en geç
bir hafta içinde Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine
getireceklerine dair EK-1’de yer alan yemini etmek suretiyle görevlerine başlar.
5) Kurul Başkan ve üyeleri, göreve başladıktan en geç 1 ay içerisinde notere kapalı zarf içerisinde mal
beyanı sunmak, mal beyanı sunduğuna ilişkin ilgili makbuz suretini TFF’ye ibraz etmek zorundadır.
TFF’nin Hukuk Kurulları ve yetkili mercileri tarafından talep edilmesi halinde mal beyanının TFF’ye
ibrazı zorunludur.
6) Mal beyanını sunmayan veya TFF’ye ibraz etmeyen başkan veya üyenin üyeliği kendiliğinden sona
erer.
MADDE 4 - KURUL’UN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
(1) TK; temsilcilerle ilgili talimatları uygulamak, TFF tarafından organizasyonu yapılan veya izin
verilen tüm müsabakalara Yönetim Kurulu tarafından verilen yetki çerçevesinde temsilci atamalarını
yapmak, bunlarla ilgili raporlar ile belgeleri incelemek, vb. konuları görüşmek üzere toplantılar yapar.
(2) TK; ayda en az 1 kez salt çoğunlukla toplanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılarak karar alınır.
(3) Bir sezonda mazeret beyan etmeksizin; aralıklı veya aralıksız olarak 3 toplantıya katılmayan üyenin
TK üyeliği düşer ve yerine TFF Başkanı’nın teklifi üzerine TFF Yönetim Kurulu’nca yeni üye atanır.
MADDE 5 - KURUL’UN GÖREVLERİ
TK’nın görevleri şunlardır:
a) Futbolumuzun çağdaş düzeye ulaştırılmasına yönelik olarak, temsilcilik kurumunun UEFA ve FIFA
standart ve kriterlerine göre yapılanmasını gerçekleştirmek, buna ilişkin stratejik planı hazırlamak ve
uygulamak,
b) Kurul’un yıllık planını hazırlamak ve bütçesi ile ilgili görüşlerini TFF Yönetim Kurulu’nun onayına
sunmak,
c) Temsilciler Kurulu Talimatı’nda yapılacak değişiklik önerilerini TFF Yönetim Kurulu’nun onayına
sunmak,
ç) Atama yetkisi kendisine ait resmi ve özel tüm müsabakaların temsilci atamalarını Alt Komisyon
aracılığı ile yapmak,
d) Temsilci eğitimlerini TFF’nin diğer birimleriyle ortaklaşa planlamak ve gerçekleştirmek,
e) Temsilci raporlarını ve performanslarını denetlemek, gerekli durumlarda temsilcileri izlemek,
f) Her futbol sezonu öncesinde temsilcilerin klasmanlarını belirlemek ve TFF Yönetim Kurulu’nun
onayına sunmak,
g) Hukuki sonuçlar doğurabilecek kararlarını onay için TFF Yönetim Kurulu’na sunmak,
ğ) Cezayı gerektirecek durumlarda temsilcileri, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmek
üzere disiplin müfettişlerine bildirmek,
h) Alt komisyonlar ile gerekebilecek diğer komisyonları kurmak,

MADDE 6 - KURUL BAŞKANI’NIN GÖREVLERİ
TK Başkanı’nın görevleri şunlardır:
a) TK toplantı gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek,
b) TK adına basına demeç vermek veya bu konuda bir üyeyi görevlendirmek,
c) Gerekli gördüğü durumlarda alt komisyonlara başkanlık yapmak,
ç) Talimatlarda belirtilmiş hususlarda Kurul üyelerine görev vermek,
d) En Üst Profesyonel Ligde gerek görülen maçlarda temsilcileri değerlendirmek üzere temsilci
denetmeni görevlendirmek.
MADDE 7 - KURUL BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREVLERİ
TK Başkan Vekilinin görevleri şunlardır:
a) TK Başkanı’nın katılmadığı toplantılara başkanlık yapmak,
b) TK Başkanı’nın olmadığı durumlarda 6. Maddede belirtilen görev ve yetkileri üstlenmek.
MADDE 8 - KURUL RAPORTÖRÜ’NÜN GÖREVLERİ
TK Raportörü’nün görevleri şunlardır:
a) TK Başkanı ile uyumlu hareket ederek toplantı gündemini hazırlamak,
b) Toplantılarda alınan kararları tutanağa geçirmek,
c) Kararların; alt komisyonlara, temsilcilere duyurulmasını sağlamak,
ç) Temsilci raporlarını, ilgili talimat hükümlerine göre denetlemek,
d) TK kararlarının uygulanmasını takip etmek ve sonuçlarını kurula raporlamak.
MADDE 9 – ALT KOMİSYONLAR
1) TK; TFF Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği görevleri daha etkin bir şekilde yerine getirebilmek
için Alt Komisyonlarını kurar.
2) Alt komisyonların başkan ve üyeleri kurul içinden oluşturulur.
3) Komisyonların çalışma yöntem ve prensiplerini TK belirler.
MADDE 10 - TEMSİLCİ İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ’NÜN GÖREVLERİ
Temsilci İşleri Koordinatörü’nün görevleri şunlardır:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

İdari olarak TFF Genel Sekreterliği’ne bağlı çalışmak.
TK ile TFF’nin tüm birimleri arasındaki işbirliğini koordine etmek.
TK’nın sekretarya görevini yürütmek.
TK’nın tüm toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak.
Kararların ilgililere tebliğini sağlamak.
Alt Komisyonlar ve temsilciler ile iletişimi sağlamak.

MADDE 11 – HUZUR HAKKI
TK Başkan ve üyelerine TFF Yönetim Kurulu’nca tespit olunacak miktarda huzur hakkı ödenir.
II. TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, KLASMANLARA AYRILMA,
VİZE YENİLEME, KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ
MADDE 12 - TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ KOŞULLARI
1) Yaş : Yeni Klasman Temsilcisi kadrosuna ilk defa girecek temsilcilerin, 1 Temmuz itibariyle 36
yaşından gün almış olmaları ve 51 yaşından gün almamış olmaları gerekir. Sezon içerisinde yaş sınırını
aşanlar, sezon sonuna kadar kadroda kalırlar. Nüfus kayıtlarında ay yazılı olmayanlar o yılın Temmuz
ayının birinci günü, ay yazılı olup da günü yazılı olmayanlar ise doğdukları ayın birinci günü doğmuş
sayılırlar.
2) Kurs ve Sınav Başarısı: TK tarafından düzenlenecek kurs ve sınavlarda başarılı olmak,
3) Eğitim: En az 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,
4) Bilgisayar Kullanımı: Internet üzerinden iletişim yapabilecek ve gerekli uygulamaları kullanabilecek
düzeyde bilgisayar kullanıcısı olmak,
5) Sportif Engeller: Aktif olarak; futbol branşında faaliyeti olan spor kulübü ve bağlı kuruluşlarında fahri
veya profesyonel yöneticilik, teknik adamlık, futbolculuk ve/veya futbol hakemliği, futbol gözlemciliği,
futbol menajerliği veya görsel- işitsel ve yazılı (internet dahil) medyada futbol yorumculuğu yapıyor
olmak ve TFF nezdinde veya TFF’nin başkaca herhangi bir kurulunda asil ya da yedek üye görevinde
bulunmak;
6) Cezai Durum: Futbol Disiplin Talimatı uyarınca bir defada veya toplamda 3 ay ve daha fazla ceza
almamış olmak
7) Herhangi bir suç nedeniyle kesin hüküm giymemiş olmak ve adli sicil kaydı bulunmaması;
8) İngilizce veya ikinci bir yabancı dil bildiğini belgelemek;
şartlarını taşıyanlar aşağıdaki belgelerle temsilciliğe başvurabilirler.
9) Temsilciliğe Başvuru İçin Gereken Belgeler;
a) Aday Başvuru formu (Ek-2)
b) Noter Onaylı Mezuniyet Belgesi sureti
c) Onaylı Nüfus Cüzdanı sureti
ç) Vize Bedeli dekontu
d) Bilgi Formu
e) Anket Formu
f) Taahhüt Formu ( seminer tarihinde düzenlenecek )
g) Profesyonel liglerde görev yapacak temsilciler için, temsilci kadrolarının belirlenmesinden itibaren
en geç 1 ay içerisinde 8. fıkrada belirlenen usule uygun olarak mal beyanında bulunmak,
ğ) TFF tarafından istenecek diğer belgeler

İbraz edilen belgelerin gerçeği yansıtmaması halinde, başvuru dikkate alınmaz.
10) Mal beyanı: Mal beyanı, notere kapalı zarf içerisinde sunulur ve sunulduğuna ilişkin ilgili makbuz
sureti TFF’ye ibraz edilir. TFF’nin Hukuk Kurulları ve yetkili mercileri tarafından talep edilmesi halinde
mal beyanının TFF’ye ibrazı zorunludur. Mal beyanını sunmayan veya verilen süre içerisinde TFF’ye
ibraz etmeyen temsilciler müsabakalarda görev alamaz.
MADDE 13 – TEMSİLCİLİK KADROSUNDAN ÇIKARILMANIN KOŞULLARI ve
SONUÇLARI
1) Temsilciler, aşağıda belirtilen nedenlerle kadrodan çıkartılırlar;
a) Madde 12’de belirtilen temsilciliğe giriş koşullarından birini kaybetmek,
b) Bir sezonda iki kez TK tarafından verilen göreve gitmemek
c) Yeni sezon ile ilgili vize işlemlerini tamamlamamak ve vize evraklarını tamamlasa dahi seminere ve
mazeret seminerine katılmamak.
ç) Talimatta belirtilen süre içinde vize işlemlerini tamamlamamak.
d) Madde 19’un (ç) bendinde belirtilen hata puanlarından bir sezonda bir defada ( -10 ) veya toplamda
(-10) hata puanı alanlar.
2) Kadrolardan çıkarılanlar ile Klasman Temsilci Kadrosundan düşenler temsilcilik için başvuramazlar.
MADDE 14 – TEMSİLCİ KLASMANLARI
Temsilciler; Üst Klasman Temsilcisi (ÜKT), Klasman Temsilcisi (KT) ve Federasyon Güvenlik ve
Akreditasyon Temsilcisi (FGAT), Yeni Klasman Temsilcisi (YKT) olarak dört klasmana ayrılır. TK;
ÜKT ve FGAT klasmanlarında bulunan temsilcileri, en üst ligde uygulanan Federasyon Medya
Temsilcisi ( FMT ) olarak da görevlendirir.
MADDE 15 – YENİ KLASMAN TEMSİLCİSİ (YKT)
1) Genel Esaslar
Tanım
: En üst iki lig dışındaki profesyonel liglerde, Türkiye Kupası’nda en üst iki lig dışındaki
takımlar arasında oynanan müsabakalarda ikinci temsilci olarak görevlendirilen temsilcilerdir.
Giriş
: Talimatta belirtilen Giriş Koşulları’na uymaları; ayrıca seminer, kurs ve sınavlarda kadroya
girebilecek düzeyde başarılı olmaları gereklidir.
Kadro
: Klasman Temsilci eksiği kadar YKT, ilana çıkılarak alınır. Bu kadroda görev yapacak
temsilcilerin en fazla %40’ı aynı meslek grubu, aynı iş dalı veya aynı iş kolu mensubu olabilir.
Yaş

: 36 – 50

2) Belirleme esasları
YKT’ler, Klasman temsilciliğine terfi edebilmesi için, bu Talimattaki Hata / Ödül Kriterleri ve kurul
denetim raporları doğrultusunda, puanlarına göre sıralanırlar. Ayrıca, bir tam sezon ve o sezon içerisinde
en az 10 maç görev yapmaları gerekir.

MADDE 16 - KLASMAN TEMSİLCİSİ (KT)
1) Genel Esaslar
Tanım
: En üst iki lig dışındaki profesyonel ligler, Türkiye Kupası’nda en üst iki lig dışındaki
takımlar arasında oynanan müsabakalar ile BAL ve TFF tarafından denetlenen müsabakalarda
görevlendirilen temsilcilerdir.
Giriş
: Talimatta belirtilen Giriş Koşulları’nı kaybetmemiş olmaları; ayrıca seminer, kurs ve
sınavlarda kadroya girebilecek düzeyde başarılı olmaları gereklidir.
Kadro
: En üst iki lig dışındaki profesyonel takım sayısının en çok 2 katıdır. Bu kadroda görev
yapacak temsilcilerin en fazla % 40’ı aynı meslek grubu, aynı iş dalı veya aynı iş kolu mensubu olabilir.
Yaş
: 36 - 60
Klasman Temsilci kadrosuna ilk defa girecek temsilcilerin, 1 Temmuz itibariyle 37 yaşından gün almış
olmaları ve 61 yaşından gün almamış olmaları gerekir.
2) Klasman Temsilcilerini Belirleme Kural, Prensip ve Yöntemi:
a) ÜKT kadrosundan düşenler arasından TK tarafından uygun görülen temsilciler KT kadrosuna eklenir.
Temsilciliğe devamı uygun görülmeyenler kadrodan çıkarılır.
b) Temsilciler, Bu Talimattaki Hata / Ödül Kriterleri doğrultusunda, puanlarına göre sıralanır ve alttan
yukarı doğru toplam sayının en az % 10’u kadrodan çıkarılır.
c) Kadro eksiği, başarılı olan YKT’ler arasından yukarıdan aşağıya doğru puan sıralamasına göre
tamamlanır.
3) Klasman Temsilcileri en az 2 sezon görev yaptıktan ve bir sezonda 10’dan az olmamak üzere
toplamda iki sezon en az 20 maç görev aldıktan sonra ÜKT ve FGAT kadrolarına terfi için teklif
edilebilirler.
MADDE 17 - ÜST KLASMAN TEMSİLCİSİ ( ÜKT )
1) Genel Esaslar
Tanım
: TFF tarafından düzenlenen ve denetlenen tüm müsabakalarda görevlendirilebilen
temsilcilerdir.
Giriş
: Talimatta belirtilen Giriş Koşulları’nı kaybetmemiş olmaları; ayrıca seminer, kurs ve
sınavlarda kadroya girebilecek düzeyde başarılı olmaları gereklidir.
Kadro
: En üst iki lig takım sayısının 1,5 katıdır. Ancak TK bu sayıyı ihtiyaçları göz önüne alarak en
fazla %10 arttırmaya yetkilidir. Bu kadroda görev yapacak temsilcilerin en fazla %10 u aynı meslek
grubu, aynı iş dalı veya aynı iş kolu mensubu olabilir.
Yaş
: 39 – 60
Üst Klasman Temsilci kadrosuna ilk defa girecek temsilcilerin, 1 Temmuz itibariyle 40 yaşından gün
almış olmaları ve 61 yaşından gün almamış olmaları gerekir.

2) Üst Klasman Temsilcilerini Belirleme Kural, Prensip ve Yöntemi
a)
Bu Talimattaki Hata / Ödül Kriterleri puanlamasına göre yapılan ÜKT sıralamasının alttan yukarı
doğru toplam sayının en az % 10’u kadar olan ÜKT, KT’ye indirilir. Temsilciliğe devamı uygun
görülmeyenler kadrodan çıkarılır.
b)
Kadro eksiği, KT’lerin sezon sonunda sahip oldukları nihai puanlar dikkate alınarak sıralanması
sonrasında, yukarıdan aşağıya doğru tamamlanır. Bu kadrodan klasman temsilci kadrosuna indirilen
temsilciler tekrar terfi edemezler.
MADDE 18- FEDERASYON GÜVENLİK VE AKREDİTASYON TEMSİLCİSİ ( FGAT )
1) Genel Esaslar
Tanım

: TFF tarafından düzenlenen tüm müsabakalarda görevlendirilebilen temsilcidir.

Giriş
: Talimatta belirtilen Giriş Koşulları’nı kaybetmemiş olmaları; ayrıca seminer, kurs ve
sınavlarda kadroya girebilecek düzeyde başarılı olmak.
Kadro
: En üst iki lig takım sayısının en fazla 2 katıdır. Ancak TK bu sayıyı ihtiyaçları göz önüne
alarak %10 arttırmaya yetkilidir. Bu kadroda görev yapacak temsilcilerin en fazla %40’ı aynı meslek
grubu, aynı iş dalı veya aynı iş kolu mensubu olabilir.
Yaş
: 39 – 60
Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi kadrosuna ilk defa girecek temsilcilerin, 1 Temmuz
itibariyle 40 yaşından gün almış olmaları ve 61 yaşından gün almamış olmaları gerekir.
2) FGAT Belirleme Kural, Prensip ve Yöntemi
a)
Bu Talimattaki Hata/Ödül Kriterleri puanlamasına göre yapılan FGAT sıralamasının alttan yukarı
doğru toplam sayının en az %10’u kadar olan FGAT, KT Kadrosuna indirilir. Temsilciliğe devamı uygun
görülmeyenler kadrodan çıkarılır.
b)
Kadro eksiği; KT kadrosundan TK tarafından uygun görülen kişiler arasından tamamlanır. Bu
kadrodan klasman temsilci kadrosuna indirilen temsilciler tekrar terfi edemezler. FGAT’lar ÜKT
kadrosuna terfi edemez.
MADDE 19 - TEMSİLCİ PUANLAMA YÖNTEMİ
1) Her 4 klasmanda görev yapan temsilcilerin performansları; raporları, görev sorumlulukları ve
davranışları üzerinden TK tarafından denetlenir. ÜKT, FGAT, KT ve YKT’nin klasman belirlemelerine
dayanak teşkil edecek sezon sonu nihai puanları, aşağıdaki formüle ve puanlama kriterlerine göre
belirlenir.
( Maç Puanı + Yazılı Sınav Puanı + Ödül Puanı ) – (Hata Puanı + maç iade) = Nihai Puan
2) Puan Kriterleri şunlardır;
(a) Temsilcilere görevlendirildikleri her müsabaka için + 2,5 Maç Puanı verilir.
(b) Yazılı Sınav Puanı’nın nihai puana etkisi, yazılı sınav notunun 50 puan ve üzerinin % 5’idir. Yazılı
sınav notunun 49 puan ve altı değerlendirmeye alınmaz. Yazılı Sınav Puanı hesaplanmasında, sınavların

her biri 100 puan üzerinden değerlendirilir ve birden fazla yazılı sınav yapıldığında, sınav puanlarının
aritmetik ortalaması alınır.
(c) Temsilcilerin görevleri sırasındaki üstün performanslar ile kurul üyelerinin değerlendirmeleri
sonucunda, Temsilciler Kurulu tarafından +1 ile + 5 arasında Ödül Puanı verilir.
(ç) Raporlar ile diğer dokümanların düzenlenmesinde tespit edilen şekilsel ve içeriksel eksiklik ve
yanlışlıklara, kurul üyelerinin görev performansı değerlendirmeleri ile talimat ve uygulamalara aykırı
tutum ve davranışlara, önemi ve ağırlığına göre Temsilciler Kurulu tarafından ( – 0.25 ) ile ( -10 ) puan
arasında değişen Hata Puanı uygulanır.
(d) Sezon içerisinde müsabaka tebligatı yapıldıktan sonra kabul edilebilir mazereti olmaksızın maç iade
eden temsilcilere -3 hata puanı verilir.
3) Puan kriterleri uygulanarak yukarıdaki formüle göre sıralanan temsilcilerin klasman belirlemeye
dayanak teşkil edecek sezon sonu puanları ortaya çıkar.
MADDE 20 - TEMSİLCİ ADAY KURSU
1) TK tarafından, sezon sonunda mevcut klasmanlarda bulunan temsilcilerin, talimatın 19. maddesinde
belirtilen puanlamaya göre terfi ve tenzilleri yapılır.
2) Talimatın 16. maddesinde belirtilen müsabakalarda görevlendirilecek temsilci sayısı yeterli olmadığı
takdirde, TFF resmi internet sitesinde Yeni Klasman Temsilci sınav ve kursu açılacağını ilan eder.
Temsilci adaylığı başvuruları online olarak temsilci@tff.org adresine, ilanın yayından itibaren 72 saat
içerisinde yapılabilir. Sürenin dolmasından sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz.
3) TK gelen adayları, Talimatın Ek-2’sinde yer alan form üzerinden yapılacak puanlamaya göre en
yüksek puandan aşağıya doğru ihtiyaç duyulan ve ilan edilen klasman temsilci adayının 1,5 katı kadar
adayı bilgisayar sınavına katılması için davet eder ve TFF tarafından belirlenen bilgisayar yeterlilik
sınavına tabi tutulur. Puanların eşitliği veya gerek görülmesi halinde kurslara davet edilecek adaylar
mülakata tabi tutulabilir.
4) Kursa katılım için bilgisayar sınavında başarılı olmak zorunludur. Kurs süresi içerisinde yazılı sınav,
mülakat ve eğitimler yapılır. Kurslarda başarılı olan adaylar seminere davet edilir.
5) Programı ve içeriği TK tarafından belirlenen kurs ve sınavlar ile mülakat değerlendirmelerinde
başarılı olan kadro ihtiyacı kadar aday, temsilciliğin temel konularını kapsayan eğitim programına davet
edilir.
6) Sınavlara veya eğitime katılmayanlar YKT kadrosuna alınmaz.
7) YKT kadrosuna girenler, stat denetimi ve organizasyon toplantısı uygulamalarına katıldıktan sonra
görevlendirilir.
MADDE 21 – EĞİTİM
1) Temsilcilerin eğitimleri TK tarafından belirlenen takvim ve içerikle, sezon öncesinde ve devre
arasında merkezi veya bölgesel olarak yapılır.
2) Eğitim çalışmalarına, davet edilen tüm temsilcilerin katılımları zorunludur. Ancak, yazılı mazeretleri
TK’ca uygun görülenler mazeret eğitimlerine alınırlar.

3) Geçerli mazeretleri olmaksızın eğitimlere katılmayan temsilcilere bir sonraki eğitim programına
katılıncaya kadar görev verilmez.
4) Yazılı sınav merkezi veya bölgesel yapılabilir.
III. GENEL HÜKÜMLER
MADDE 22 – KLASMANLAR
1) Temsilcilerin klasmanlara ayrılması, bu talimatta belirtilen kurallara göre yapılır.
2) Temsilcilerle ilgili klasman tespiti ile klasmanlar arası geçişin kural, prensip ve yöntemleri; bu
talimatta düzenlenmiştir.
3) TK; kadroları, unvanları ve klasmanları bu talimatta belirtilen esaslara ve zaman sınırlamasına bağlı
kalmaksızın belirleme hakkına sahiptir.
4) TK başkan ve üyeleri, müsabakalarda temsilci denetçisi olarak görev yapabilirler. Üyeler, başkanın
gerekli gördüğü müsabakalarda görevlendirilir.
5) TK üyelerinin sezon içerisinde görevlerinin sona ermesi veya görevden ayrılmaları durumunda,
talepte bulunmaları halinde yaş sınırını aşmamak ve vize işlemlerini tamamlamak kaydıyla, kendilerine
sezon sonuna kadar en üst kadroda temsilci olarak görev verilebilir. Yeni sezon için üyenin durumu
TK’ca değerlendirilir.
MADDE 23 - TEMSİLCİ ATAMALARININ PRENSİP VE YÖNTEMLERİ
Temsilci atamaları, Temsilci Atama Alt Komisyonu tarafından yapılır. Temsilciler Kurulu Başkanı,
Temsilci Atama Alt Komisyonun da Başkanıdır. Kurul bu atamaları yaparken yapay zeka ve benzeri
bilişim teknolojilerinden faydalanabilir.
a) Temsilci atamaları bu Talimata uygun olarak gerçekleştirilir.
b) TFF tarafından düzenlenen Profesyonel lig müsabakalarında, Üst Klasman Temsilcileri ve
Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcileri; Süper Lig ve TFF 1.Lig, Klasman Temsilcileri ve
Yeni Klasman Temsilcileri; TFF 2.Lig ve 3.Lig müsabakalarında, Türkiye Kupası ve Playoff
müsabakalarına katılacak takımların Ev sahibi takımın kategorisine göre temsilci atamaları yapılır.
c) Birinci derece akrabalık ilişkisi olan temsilciler aynı kategoride bulunamazlar ve görev alamazlar.
MADDE 24 - TEMSİLCİ DENETLEME KRİTERLERİ
1) Temsilciler, düzenledikleri raporlar üzerinden ve TK’nın belirleyeceği yöntemlere göre denetlenir.
2) TK, temsilcilerin denetlenmelerinde tespit ettiği hata ve başarıları bu talimatta belirtilen yöntemlere
göre değerlendirir.
MADDE 25 – LİSANS, VİZE, ASKIYA ALMA VE MAZERET
(1) Temsilci lisansları, istisnai durumlar hariç, her yıl 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında vize edilir. TK,
gerekli hallerde bu tarihlerde değişiklik yapabilir. Lisanslar yalnızca vize edildikleri sezon için geçerli
olup vizesini yaptırmayanlar kadrodan çıkarılır ve temsilcilik yapamaz.

(2) Temsilci olarak görev yapabilmek için, TFF Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği vize bedelini süresi
içinde yatırmak zorunludur.
(3) Belgelendirilmiş mazeretleri TK’ca kabul edilenlerin klasmanları ilgili yılın 01 Temmuz tarihine
kadar askıya alınabilir. Klasmanları askıya alınan temsilcilerin yazılı olarak başvurmaları halinde, tekrar
görev alabilmeleri için TK’nın onayı, gerekli olan vize evrakını ibraz etmeleri ve gerekli eğitimlerini
tamamlamaları gerekmektedir. Evraklarını ve eğitimlerini tamamlayan temsilciler kadrolarına iade
edilirler. Askı süresi sona eren temsilciler o sezon terfi edemezler ve mazereti nedeniyle tekrar askı
talebinde bulunamazlar.
MADDE 26 - TAKVİM, DEĞİŞİKLİKLER VE İLANI
1) TK, talimatta belirlenen faaliyet takvimini belirler. Belirlenen takvim yazılı olarak Temsilci İşleri
Koordinatörlüğü tarafından ilgililere bildirilir.
2) TK, ihtiyaç duyması halinde takvimde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler aynı yöntemle ilgililere
duyurulur.
MADDE 27 - İTİRAZLAR
1) Kurslar sırasında yapılacak olan sınavların sonuçları ve temsilcilerin nihai puan hesabına yönelik
maddi hata itirazları; sonuçların Temsilci İşleri Koordinatörlüğü’nce ilgiliye tebliğinden itibaren 5 gün
içerisinde TK’ya iletilmek üzere Temsilci İşleri Koordinatörlüğü’ne yazılı olarak kargo, faks, e-posta
vs. yöntemlerinden biri ile süresi içerisinde yapılması zorunludur. Faks ve e-posta ile yapılan
başvurularda başvuru tarihi faks ve e-posta iletilerinin üzerindeki tarih olarak dikkate alınır. Faks ve eposta ile yapılan başvurularda belge asıllarının 7 gün içinde Temsilci İşleri Koordinatörlüğü’ne
ulaştırılmalıdır. Belge asıllarının gönderiminde yaşanabilecek gecikmeler kabul edilmez.
2) TK’nın puan hesabına yönelik kararı, TFF Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. TFF Yönetim
Kurulu kararının tebliğini takip eden 7 gün içinde ise TFF Tahkim Kurulu’na Tahkim Kurulu
Talimatı’nda öngörülen usule göre itiraz edilebilir.
MADDE 28 - DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
1) Aşağıdaki hallerde, temsilcilerin lisansları Disiplin Kurulu tarafından iptal edilir.
a) Müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerde bulunulması.
b) Sosyal yaşamı ve davranışları ile TFF’yi küçük düşürecek tutum ve davranış sergilenmesi.
c) Temsilcilik görevleri dolayısıyla maddi ya da manevi haksız menfaat sağlanması.
ç) TFF’nin yetkili mercileri tarafından talep edilmesine rağmen geçerli bir mazereti olmaksızın ek rapor,
yazılı savunma veya görüşün süresinde sunulmaması.
d) Yazılı, görsel, işitsel basın ve internet ortamında TFF, TK, temsilcilik ve hakemlik kurumu ile yaptığı
görev hakkında izin almadan görüş beyan edilmesi.
e) Herhangi bir suç nedeniyle kesin hüküm giymiş olmak ve adli sicil kaydı bulunmak.
f) Görev aldıkları müsabakalarla ilgili rapor, belgeler ile görevlerinin ifası sırasında edindikleri gizli
nitelikteki bilgi ve belgeleri, görevleri sırasında ve sonrasında görevinin ifası haricinde üçüncü şahıslarla
paylaşması.

2)
Herhangi bir nedenle Disiplin Kurulu tarafından bir defada veya toplamda 3 ay veya daha fazla
süreyle cezalandırılan ve haklarındaki ceza kararı kesinleşen temsilcilerin lisansları ayrıca bir karara
gerek kalmaksızın iptal edilir.
3)
Temsilcilerin fiilleri önce Temsilciler Kurulu’nca incelenir ve gerekli görülen dosyalar düzenlenen
bir rapor ile disiplin müfettişliğine iletilir.
4)

Temsilcileri yargılama yetkisi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na aittir.
IV. SON HÜKÜMLER

MADDE 29 – YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Bu talimatla, 11.08.2017 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde
yayımlanarak yürürlüğe giren Temsilciler Kurulu Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 30 - YÜRÜRLÜK
Bu Talimat, TFF Yönetim Kurulu’nun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve
27.08.2020 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
TFF Yönetim Kurulu’nun 01.12.2021 tarih ve 120 sayılı toplantısında, bu Talimatın 18. maddesinin 1.
fıkrasının ve 23. maddesinin (b) ve (c) bentlerinin değiştirilmesine karar verilmiş olup bu değişiklikler
02.12.2021 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir.
TFF Yönetim Kurulu’nun 20.07.2022 tarih ve 10 sayılı toplantısında, bu Talimatın 3. Maddesine 2, 3 ve
4. fıkralarının, 12. maddesine 8. fıkranın, Geçici Madde 1 ve Ek-1’in eklenmesine; 12. Maddesinin 7.
fıkrasına (ğ) bendinin eklenerek devam eden bendin teselsül ettirilmesine karar verilmiş olup bu
değişiklikler 21.07.2022 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
TFF Yönetim Kurulu’nun 12.10.2022 tarih ve 42 sayılı toplantısında, bu Talimatın 1., 2., 3., 5., 6., 7.,
8., 10., 12., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 23., 25., 26., 27. ve 28. maddelerinin değiştirilmesine, Geçici
Madde 2’nin ve Ek-2’nin eklenmesine karar verilmiş olup bu değişiklikler 14.10.2022 tarihinde TFF’nin
resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1 – İşbu Talimat’ın 3. maddesinin 2. fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihte halihazırda
görevde bulunan Temsilciler Kurulu Başkan ve üyeleri EK-1’de yer alan yemini sözlü olarak Yönetim
Kurulu önünde etmek zorundadır.
GEÇİCİ MADDE 2 - İşbu Talimat’ın yürürlüğe girdiği tarihte halihazırda temsilci kadrosunda yer alan
temsilcilere 12/3, 12/7 ve 12/8. maddeleri uygulanmayacaktır.

EK – 1
YEMİN METNİ:
“Temsilciler Kurulu Başkanlığı/Üyeliği görevimi bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve hakka saygı
duygusu içinde; her türlü etki ve kaygıdan uzak olarak temel hak ve hürriyetleri göz önünde
bulundurarak; hukukun temel ilkelerine uygun şekilde; kanun önünde eşitlik ilkesine ve dürüstlük
kuralına bağlı kalarak, sadece vicdanımın emrine uyarak yerine getireceğime namusum, şerefim ve
kutsal saydığım tüm inanç ve değerlerim üzerine and içerim."

EK – 2

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
TEMSİLCİ ADAY BAŞVURU FORMU
2022-2023 SEZONU
Formu doldurmadan önce Temsilciler Kurulu Talimatını mutlaka okumalısınız.
KİŞİSEL BİLGİLER
ADI

:

SOYADI

DOĞUM YERİ :

:

SON ALTI AYDA
ÇEKİLMİŞ BİR
FOTOGRAF
YAPIŞTIRINIZ

DOĞUM TARİHİ :

İLETİŞİM BİLGİLERİ
EV ADRESİ

İŞ ADRESİ

İŞ TEL
e-MAİL

:

:

:

:

İŞ FAX

:

:

CEP TEL :

:

İletişim adresi olarak kullanmak istediğiniz adresi işaretleyiniz.

:

:
Ev

İş

MESLEK BİLGİLERİ
MESLEK
ÇALIŞTIĞI KURUM
İŞE BAŞLAMA TARİHİ
KURUMDAKİ ÜNVANI
İŞ YERİ (SERBEST MESLEK)

EMEKLİYSENİZ İŞARETLEYİNİZ

:
:
:
:
:
EMEKLİ OLDUĞU TARİH

:

EMEKLİ OLDUĞU KURUM VE EN SON ÜNVANI

:

ADAY PUANLAMA KRİTERLERİ
1

TAHSİLİNİZ : (YÜKSEK LİSANS VE ÜZERİ)

2

SPOR AKDEMİSİ MEZUNUMUSUNUZ VEYA SPOR HUKUKUKU KONUSUNDA TECRÜBENİZ?

3

YAŞNIZ : (36-50 YAŞ ARALIĞI)

4

MS OFFİCE VE BİLGİSAYAR KULLANIMI BELGELİ SEVİYENİZ:

5

YABANCI DİL BİLGİNİZ : (BELGELİ İNGİLİZCE /VARSA 2.DİL)

6

FUTBOLA DAİR ULUSLARARASI VEYA ULUSAL FEDERASYONLAR,
HUKUK VE KURULUŞLARINDA YÖNETİM VEYA KOMİSYON ÜYELİĞİNİZ VARM?

7

MİLLİ TAKIMLARDA VEYA PROFES YONEL LİGLERDE
FUTBOL OYNAMIŞ OLMAK VE HANGİ YILLARDA OLDUĞUNU YAZINIZ?

8

TFF KURULLARINDA GÖREV YAPTINIZMI, GÖREV ÜNVANI VE YILLARI?

9

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE YÖNETİCİLİK ÜNVANINIZ YILI VE YANINDA ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI :

YUKARIDAKİ BİLGİLERİN GİRİŞ KRİTERLERİNE VE TALİMATLARA UYGUN OLARAK
DOLDURDUĞUMU, AKSİ TAKDİRDE MÜRACAATIMIN İPTALİNİ TAAHHÜT EDERİM.

TARİH :

İMZA :

:

