TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU
GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ
I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ
MADDE 1 Amaç
ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu (“TFF”) genel kurul
toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.
MADDE 2 Genel Kurul Toplantıları
TFF Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki Ģekilde toplanır.
ĠĢbu iç tüzük, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısı ayrımına bakılmaksızın
uygulanır.
Genel Kurul toplantılarına iliĢkin her türlü iĢlem TFF tarafından yapılır.

II. TOPLANTIYA ÇAĞRI VE DELEGELER
MADDE 3 Toplantı Kararı ve Delegelerin Belirlenmesi Talebi
Genel Kurul toplantısının yeri, zamanı, gündemi yönetim kurulunca karara
bağlanır.
(29.06.2011 tarihli Genel Kurul kararı ile değiĢik) Karardan sonra genel sekreterlik,
TFF Statüsü’nde öngörülen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, çağrı tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerin delegelerini ve delegelere ait bilgilerini faks yoluyla talep
eder.
Üyeler, genel sekreterlik tarafından yapılan çağrıyı takip eden yedi gün içinde
genel kurul toplantısında kendilerini temsil edecek delegelerin listesini ve bilgilerini TFF’
ye bildirmek zorundadırlar.
Genel Kurul delegeleri toplantıya ilan ve iadeli taahhütlü mektupla çağrılır.
Toplantının ilanı, toplantı gününden en az on beĢ gün önce ulusal bir gazete ile
TFF resmi internet sitesinde (www.tff.org) yapılır. Bu ilanda, ilk toplantıda çoğunluk
sağlanamadığı takdirde, ikinci ve üçüncü toplantının yapılacağı, yer, tarih ve toplantı
yeter sayısı belirtilir.
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(29.06.2011 tarihli Genel Kurul kararı ile değiĢik) Genel Kurul toplantı gündemi
denetleme kurulu ve bağımsız denetçi raporu ve gerekli diğer evrak toplantı gününden en
az on beĢ gün önce delegelere gönderilir.
MADDE 4 Toplantıya Katılma
Genel Kurul delegeleri toplantı saatinden önce toplantı salonunun giriĢinde hazır
bulunurlar.
Delegeler toplantı salonuna girerken, TFF tarafından görevlendirilmiĢ kiĢilere
kimliklerini ibraz ederler, delegelik belgesini alırlar ve delege listesinde adlarının hizasını
imzalarlar.

III. GENEL KURUL TOPLANTISI
MADDE 5 Çoğunluğun Bulunduğunun Tespiti
(29.06.2011 tarihli Genel Kurul kararı ile değiĢik) Toplantı için aranan çoğunluğun
bulunup bulunmadığı TFF BaĢkanı veya onun görevlendireceği baĢkan vekili ya da
yönetim kurulu üyesinin delege listesini incelemesi ile tespit edilir.
MADDE 6 Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı
Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için delege sayısının yarısından
fazlasının katılımı gerekir. Ġlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantı
ertesi gün delege tam sayısının üçte biri ile yapılır. Ġkinci toplantıda da çoğunluk
sağlanamadığı takdirde, üçüncü toplantı bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır.
MADDE 7 Toplantı Açılması
Genel Kurul toplantısı TFF baĢkanının veya görevlendireceği baĢkan vekili veya
yönetim kurulu üyesinin konuĢması ile açılır. Daha sonra genel kurul, divan kurulunu
oluĢturur.
MADDE 8 Genel Kurul Divan Kurulunun OluĢturulması
Genel Kurul divan kurulu, bir baĢkan, bir baĢkan vekili ile iki üyeden oluĢur. Tek
adayın bulunması halinde seçim açık oyla, birden fazla adayın bulunması halinde seçim
açık veya gizli oyla yapılır. Bu durumda oylamanın nasıl yapılacağına genel kurul açık
oyla karar verir.
MADDE 9 Oturum Açılması
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Genel Kurul divan kurulu yerini aldıktan ve genel kurul dosyasını inceleyip kanun
ve TFF Statüsüne uygunluğunu saptadıktan sonra varsa delegelere yönelik itirazları genel
kurulun oyuna sunar. Genel kurul, delegelere yönelik itirazları açık oyla karara bağlar.
Delegelere yönelik itirazların karara bağlanmasının ardından divan baĢkanı, daha
önce çağrı yazısında belirlenmiĢ bulunan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve
gündem maddelerine geçer.
MADDE 10 Söz Ġsteme Sırası, Öncelikle Söz Hakkı Verilmesi
Usul hakkında söz isteyenler ile organlar ve komisyon sözcüleri ve cevap hakkı
doğanlara öncelikle, söz isteyen delegelere ise yazılma sıralarına göre söz hakkı verilir.
MADDE 11 Divan BaĢkanının GörüĢmelere Katılması
Divan BaĢkanı, gündem maddeleri görüĢülürken ya da oylama yapılırken,
düĢüncesini açıklayamaz.
KonuĢma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini BaĢkan vekiline
bırakarak düĢüncelerini açıklar. BaĢkan, hakkında düĢüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüĢülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.
MADDE 12 KonuĢma Süresinin Sınırlandırılması
KonuĢma süresi, Genel Kurul’a katılan delegelerden on kiĢinin yazılı isteği üzerine
görüĢme açılmaksızın yapılacak açık oylama ile sınırlandırılabilir.
MADDE 13 Soruların Yanıtlanması
Genel Kurul’da delegelerin TFF iĢlemlerine iliĢkin sorularını yönetim kurulu ya da
denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.
MADDE 14 GörüĢmelerin Sınırlandırılması
Gündemin bir maddesine iliĢkin görüĢmelerin sınırlandırılması önergesi ancak üç
delege konuĢtuktan sonra yazılı olarak verilebilir. Önerge açık oylamaya sunulur ve
oylama sonucuna göre hareket edilir.
MADDE 15 Kapalı Oturum
Genel kurul toplantısında, yönetim kurulu, denetleme kurulu ya da delegelerden
on kiĢi, yazılı bir önerge ile belirli bir konu hakkındaki görüĢmeler tamamlanıncaya kadar
ya da süresiz olarak kapalı oturum isteyebilir.
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Bu önerge görüĢme açılmaksızın açık oya sunulur. Önergenin kabulü halinde
delegeler ile görevli federasyon çalıĢanları dıĢında kalanlar salondan çıkarılır.

MADDE 16 Komisyonlar Kurulması
Genel Kurul, çalıĢmaları kolaylaĢtırmak için belirli görevlere yardımcı komisyonlar
kurabilir.
MADDE 17 GörüĢmelerin Yinelenmesi
Bir konu görüĢülüp, karara bağlandıktan sonra yinelenerek görüĢülmez.
MADDE 18 Bütçeye ĠliĢkin Öneriler
Bütçe görüĢmelerinde, Bütçenin tümüyle ilgili olarak belli ve yeni kaynak
gösterilmeden giderleri artırıcı ve gelirleri azaltıcı öneri yapılamaz.
MADDE 19 Önerilerin Yazılı Yapılması Zorunluluğu
Genel Kurul’a sunulacak önerilerin yazılı olarak yapılması Ģarttır.
MADDE 20 Tutanaklar
Genel Kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur.
Toplantı tutanakları toplantı sonunda, divan baĢkanı ve divan kurulu üyeleri ile
birlikte imzalanır.
Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanıĢını takiben yedi (7) gün içinde TFF
genel sekreterliğine teslim edilir. TFF genel sekreterliği kendisine sunulan tutanakları
yedi (7) gün içinde TFF’nin resmi internet sitesinde yayınlar.
Yayınlarını takip eden yedi (7) gün içinde itiraz edilmemesi halinde tutanaklar
kesinleĢir.
MADDE 21 Kararların Yürürlük Tarihi
Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, genel kurul tarafından aksi yönde bir
karar alınmadığı takdirde derhal yürürlüğe girer.

IV. SON HÜKÜMLER
MADDE 22 TFF Statüsüne Aykırılık Hali
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ĠĢbu iç tüzüğün herhangi bir hükmü ile TFF Statüsü’nde farklılık bulunması
halinde TFF Statüsü’nde yer alan hüküm uygulanır.
MADDE 23 Yürütme
TFF Statüsü’nün bir parçası olan iĢbu iç tüzük TFF Genel Kurulu tarafından
yürütülür.
MADDE 24 Yürürlük
ĠĢbu iç tüzük TFF Statüsü’nün yürürlüğü ile birlikte yürürlüğe girer.
29.06.2011 tarihli Genel Kurul’da kabul edilen TFF Genel Kurul Ġç Tüzüğü değiĢiklikleri
21.07.2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
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