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1. KISIM Başlangıç Hükümleri  
 
MADDE 1 – Kapsam  
 
(1) Bu Talimat, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Talimatındaki ilgili referansa göre 
geçerlidir. 
 
(2) Bu Talimat, UEFA kulüp lisanslama sistemine (Kısım II) dahil olan tüm tarafların 
haklarını, görevlerini ve sorumluluklarını düzenler ve özellikle şunları tanımlar: 
Bir UEFA üyesi federasyon tarafından kulüplerine lisans veren olarak hareket etmek için 
yerine getirilmesi gereken asgari şartlar ve lisans verenin kulüp lisans kriterlerini 
değerlendirirken izlemesi gereken asgari prosedürler (Bölüm 1); 

 
a) Lisans adayı ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne girmek için gerekli lisans 

(Bölüm 2); 
 

b) UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne giriş prosedürünün bir parçası olarak lisans 
vereni tarafından lisans verilmesi için bir kulübün yerine getirmesi gereken asgari 
sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali kriterler 
(Bölüm 3). 

 
MADDE 2 – Hedefler  

 
(1) Bu Talimat şunları amaçlamaktadır: 

 
a) Avrupa'da futbolun tüm yönlerinin standardını daha da ilerletmek ve sürekli 

iyileştirmek ve her kulüpteki genç Futbolcuların eğitimine ve refahına sürekli 
öncelik vermek; 

 
b) Futbola katılımı teşvik etmek ve kadın futbolunun gelişimine katkıda bulunmak; 
 
c) Kulüplerin yeterli düzeyde yönetim ve organizasyona sahip olmasını sağlamak; 
 
ç) Kulüplerin spor altyapısını Futbolculara, seyircilere ve medya temsilcilerine uygun, 

iyi donanımlı ve güvenli tesisler sağlayacak şekilde uyarlamak; 
 
d) UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin bütünlüğünü ve sorunsuz işleyişini korumak 

için; 
 
e) Her kulübün kimliğini, tarihini ve mirasını korumak için; 
 
f) Lisans verenler ve kulüpler arasındaki iş birliğini teşvik etmek ve Avrupa çapında 

finansal, sportif, yasal, futbol sosyal sorumluluk, personel, idari ve altyapı ile ilgili 
kriterlerde kulüpler için kıyaslama geliştirmeyi sağlamak; 

 
g) Futbolda sosyal sorumluluğu benimsemek için: 
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ğ) Kulüpler ve taraftarlar arasında sağlıklı bir ilişkiyi teşvik etmek ve futbolda 
erişilebilirliği artırmak. 

 
MADDE 3 – UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun Sorumlulukları  

 
(1) UEFA Kulüp Mali Kontrol Organı, görevlerini mevcut Talimatda ve UEFA Kulüp Mali 
Kontrol Organını yöneten Usul kurallarında belirtildiği şekilde yerine getirir. 

 
(2) Bu sorumlulukları yerine getirirken, UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, tüm lisans 
verenlere, lisans başvuru sahiplerine ve lisans sahiplerine eşit muamele edilmesini sağlar ve 
sağlanan tüm bilgilerin tam gizliliğini garanti eder. 

 
MADDE 4 – Tanımlar   
 
Bu Talimatın amacına uygun olarak, aşağıdaki tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir: 
 
Yönetim prosedürleri 

Bir işletmenin tasfiyesine alternatif olarak kullanılabilecek gönüllü veya zorunlu bir süreç, 
genellikle yönetime girme olarak bilinir. Yönetimdeki bir işletmenin faaliyetlerinin günlük 
yönetimi, alacaklılar adına yönetici tarafından yürütülebilir. 
 

Temsilci/aracı 
Futbolcuları ve/veya kulüpleri bir iş sözleşmesi akdetmek amacıyla yapılan görüşmelerde 
veya bir transfer sözleşmesi akdetmek amacıyla yapılan görüşmelerde kulüpleri ücretli veya 
ücretsiz olarak temsil eden gerçek veya tüzel kişidir. 
 

Üzerinde anlaşmaya varılan prosedürler 
Denetçi ve ilgili taraf ve ilgiliyse diğer taraflarca kabul edilen prosedürler. 
 

Yıllık muhasebe referans tarihi 
Yıllık mali tablolar için raporlama döneminin sona erdiği tarih. 
 

Ortak 
Ortaklık gibi tüzel kişiliği olmayan bir kuruluş da dahil olmak üzere ne bir yan kuruluş ne 
de bir ortak girişimde payı olmayan ve yatırımcının üzerinde önemli etkisinin bulunduğu 
bir kuruluş. 
 

Denetçi 
Uluslararası Muhasebe Meslek Mensupları Etik Kurallarına (Uluslararası Bağımsızlık 
Standartları dahil) uygun hareket eden bağımsız bir denetim firması. 
 

CFCB 
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu  
 

Kulüp lisans kriterleri 
Altı kategoriye ayrılan (spor, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel ve idari, hukuki 
ve mali kriterler, bir lisans adayının lisans verilebilmesi için yerine getirmesi gerekir. 
 

UEFA Kulüp Lisans Kalite Standardı 
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Kulüp lisans sistemini işletmek için lisans verenlerin uyması gereken minimum 
gereksinimleri tanımlayan belge. 
 

Kontrol 
Hisse sahipliği, oy verme gücü, anayasal belgeler (tüzükler), anlaşma veya başka yollarla 
bir kuruluşun faaliyetlerini yürütme ve getirileri etkileyen finansal, işletme veya spor 
politikalarını yönlendirme gücü. 
 
Kontrol örnekleri bir tarafı içerir: 

a) Hissedarların veya üyelerin oy haklarının çoğunluğuna sahip olmak: 
b) Bir işletmenin yönetiminden sorumlu üyelerin çoğunluğunu atama veya görevden 

alma hakkına sahip olmak (örneğin, bir işletmenin herhangi bir idari, yönetim veya 
denetim organı); 

c) Azınlık hissedarı veya işletmenin bir üyesi olmak ve tek başına, işletmenin diğer 
hissedarları veya üyeleri ile yapılan bir sözleşme uyarınca veya diğer herhangi bir 
yolla kontrol uygulayabilme (a) veya (b)'de tanımlananlar dahil olmak üzere). 
 

Bir Futbolcunun tescil masrafları 
Aşağıdakileri içeren, bir Futbolcunun tesciliyle doğrudan ilişkilendirilebilen ödenen 
veya ödenecek tutarlar: 
a) Sabit transfer tazminatı; 
b) Dönem içinde ödenebilir hale gelen tutarlar için gerçekleşen şartlı transfer 

tazminatı; 
c) Başka bir futbol kulübü, menajer/aracı veya ulusal futbol federasyonu/ligi gibi 

başka bir tarafa ödenen ve/veya ödenecek doğrudan atfedilebilen diğer tutarlar. 
 

Doğrudan atfedilebilir 
Doğrudan atfedilebilir, belirli bir faaliyetle ilgili olarak şu anlama gelir: 
a) Söz konusu faaliyet üstlenilmemiş olsaydı, masraftan kaçınılmış olurdu; ve 
b) Gider, paylaştırma yapılmadan ayrı olarak tanımlanabilir. 

 
Temettüler 

Öz kaynağa dayalı finansal araç sahiplerine ödenen dağıtımlar. 
 

Büyük ekonomik öneme sahip olay veya durum 
Raporlayan işletmenin/kuruluşların finansal tabloları için önemli olarak kabul edilen 
ve raporlama döneminde meydana gelmesi durumunda, raporlayan 
işletmenin/işletmelerin faaliyet sonuçlarının, finansal durumunun ve net varlıklarının 
farklı (olumsuz) bir şekilde sunulmasını gerektirecek bir olay veya koşul 

Devlet 
Devlet kurumları, devlet daireleri, devlet kurumları ve yerel veya ulusal benzer 
kuruluşlar dahil olmak üzere herhangi bir hükümet biçimi. 

Grup 
Bir ana şirket ve tüm yan kuruluşları. Ana şirket, bir veya daha fazla bağlı ortaklığı 
olan bir kuruluştur. Bağlı ortaklık, ortaklık gibi tüzel kişiliği olmayan bir kuruluş da 
dahil olmak üzere, başka bir kuruluş (ana şirket olarak bilinir) tarafından kontrol 
edilen bir kuruluştur. 

 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) 
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Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayınlanan Standartlar 
ve Yorumlar: 
a) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları; 
b) Uluslararası Muhasebe Standartları ve 
c) Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi (IFRIC) veya eski Daimi 

Yorumlama Komitesi (SIC) tarafından yapılan yorumlar. 
ISRS 4400 

İlgili Hizmetlere İlişkin Uluslararası Standart 4400 (Revize), Mutabık kalınan 
Prosedürler Taahhütleri. 

 
Kilit yönetim personeli 

Kuruluşun herhangi bir yöneticisi (yönetici veya başka şekilde) dahil ancak bunlarla 
sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak bir kuruluşun faaliyetlerini 
planlama, yönetme ve kontrol etme yetkisine ve sorumluluğuna sahip kişiler. 
 

Lisans 
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne giriş prosedürünün bir parçası olarak lisans 
adayı tarafından tüm asgari kriterlerin yerine getirildiğini onaylayan lisans veren 
tarafından verilen sertifika. 
 

Lisans sezonu 
Bir lisans adayının lisans için başvurduğu/onaylandığı UEFA sezonu. Lisans veren 
tarafından UEFA'ya lisans kararları listesinin sunulması için son tarihi izleyen gün 
başlar ve bir sonraki yıl aynı son tarihe kadar sürer. 
 

Lisans Sahibi: 
Lisans veren tarafından lisans verilen lisans adayı. 
 

Lisans veren ( TFF ) 
Kulüp lisans sistemini işleten ve lisanslar veren UEFA üye birliği veya bağlı ligi. 
 

Lisans kararlarının listesi 
TFF tarafından UEFA'ya sunulan, diğer şeylerin yanı sıra, lisans sürecinden geçen 
ve UEFA tarafından oluşturulan ve bildirilen formatta ulusal karar alma organları 
tarafından lisans verilen veya reddedilen lisans başvuru sahipleri hakkında bilgileri 
içeren liste. 
 

Önemlilik Derecesi 
Öğelerin veya bilgilerin ihmalleri veya yanlış beyanları, kulüp tarafından sunulan 
bilgilere dayanarak kullanıcıların kararlarını bireysel veya toplu olarak 
etkileyebiliyorsa önemlidir. Önemlilik, çevredeki koşullar veya bağlamda 
değerlendirilen ihmal veya yanlış beyanın boyutuna ve niteliğine bağlıdır. Bilginin 
boyutu veya doğası ya da her ikisinin birleşimi belirleyici faktör olabilir. 
 

Asgari kriterler 
Lisans adayının lisans alabilmesi için yerine getirmesi gereken kriterler.  
 

Ulusal muhasebe uygulaması 
Belirli bir ülkedeki kuruluşlardan istenen muhasebe ve raporlama uygulamaları ve 
açıklamalar. 
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İlgili taraflar 
UEFA yönetimi, CFCB, lisans veren, lisans adayı/lisans sahibi ve onlar adına dahil 
olan herhangi bir kişi dahil olmak üzere UEFA kulüp lisans sistemine dahil olan 
herhangi bir kişi veya kuruluş. 
 

Taraf 
Gerçek veya tüzel kişi, tüzel kişi veya hükümet. 
 

Futbolcu tescili 
Futbolcu tescili, FIFA Futbolcuların Statüsü ve Transferlerine İlişkin 
Yönetmeliklerinde belirtilen anlama sahiptir. 
 

Raporlayan şirket/şirketler 
Raporlama çerçevesine dahil olan ve kulüp lisanslama amacıyla lisans verene bilgi 
sağlaması gereken kayıtlı bir üye veya futbol şirketi veya kuruluşlar grubu veya diğer 
bazı kuruluş kombinasyonları. 
 

Raporlama dönemi 
Raporlayan kuruluşun yıllık muhasebe referans tarihinde sona eren bir finansal 
raporlama dönemi. 
 

Önemli değişiklik: 
Daha önce lisans verene sunulan belgeler için önemli olarak kabul edilen ve 
belgelerin sunulmasından önce gerçekleşmişse farklı bir sunum gerektirecek bir olay. 
 

Önemli etki 
Hisse sahipliği, oy hakkı, anayasal belgeler (tüzükler), anlaşma veya başka yollarla 
bir kuruluşun mali, işletme veya spor politikalarına katılma, ancak bu kuruluşun 
kontrolünde veya müşterek kontrolünde olmayan güç. 
Önemli etki örnekleri arasında bir taraf yer alır: 
 
a) Pay sahiplerinin veya üyelerin oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak %20 ila 

%50'sini elinde bulunduran; 
 

b) Bir işletmenin üst yönetiminden sorumlu üyelerin çoğunluğunun atanmasını veya 
görevden alınmasını etkileme gücüne sahip olma (örneğin, bir işletmenin herhangi 
bir idari, yönetim veya denetim organı); 

 
c) Azınlık hissedarı veya işletmenin bir üyesi olmak ve tek başına, diğer hissedarlar 

veya işletme üyeleri ile yapılan bir sözleşme uyarınca veya diğer herhangi bir yolla 
önemli bir etkide bulunabilme (a) ve b'de tanımlananlar dahil); 

 
ç) Tek başına veya aynı nihai kontrol eden taraf veya hükümet altındaki taraflarla 

birlikte (UEFA, UEFA üyesi bir dernek ve bağlı bir lig hariç), aynı dönem için 
işletmenin toplam gelirinin en az %30'una eşdeğer bir tutarın bir raporlama 
döneminde sağlanması. 

Stadyum 
Çevredeki tüm mülkler ve tesisler (örneğin ofisler, ağırlama alanları, basın merkezi 
ve akreditasyon merkezi) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir müsabaka 
maçının yeri. 
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Ek bilgi 
Açıklama ve muhasebeye ilişkin asgari gerekliliklerin karşılanmaması durumunda, 
mali tablolara ek olarak lisans verene sunulacak mali bilgiler. Ek bilgiler, mali 
tablolarla tutarlı muhasebe ve muhasebe politikaları esas alınarak hazırlanmalıdır. 
Mali bilgiler, yıllık mali tabloların hazırlanmasında kullanılanlarla tutarlı 
kaynaklardan elde edilmelidir. Uygun olduğunda, ek bilgilerdeki açıklamalar, mali 
tablolardaki ilgili açıklamalarla uyumlu olmalı veya bunlarla uzlaştırılmalıdır. 
 

Antrenman tesisleri 
Bir kulübün kayıtlı Futbolcularının düzenli olarak futbol eğitimi veya gençlik 
geliştirme faaliyetleri yürüttüğü mekan(lar). 
 

Nihai kontrol eden taraf 
Bir işletme üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak nihai kontrole sahip olan gerçek 
veya tüzel kişi. 
 

 
2. KISIM UEFA Kulüp Lisansı 
  
Bölüm 1 – Lisans Veren (Türkiye Futbol Federasyonu)  
 
MADDE 5 – Lisans verenin sorumlulukları  

 
(1) Lisans veren (TFF), UEFA üyesi bir kuruluştur ve kulüp lisans sistemini yönetir. 

 
(2) Lisans veren (TFF), bu Talimatın II. Bölümünde tanımlanan tüm geçerli hükümlerin, Ek 
B'de tanımlanan prosedüre göre gözden geçirilmek üzere UEFA'nın resmi dillerinden birinde 
UEFA'ya sunulması gereken ulusal kulüp lisanslama Talimatına entegre edilmesini 
sağlamalıdır. 

 
(3) Lisans veren özellikle aşağıdaki sorumlulukları yerine getirir: 

 
a) Madde 6'da tanımlandığı gibi uygun bir lisanslama yönetimi kurmak; 
 
b) Madde 7'de tanımlandığı şekilde en az iki karar alma organı oluşturmak; 
 
c) Madde 8'de tanımlandığı gibi bir yaptırım kataloğu oluşturmak; 
 
ç) Madde 10 uyarınca temel süreci tanımlamak; Lisans adayları tarafından sunulan 

belgeleri değerlendirmek, bunun uygun olup olmadığını değerlendirmek ve  
 
d) Madde 11 uyarınca değerlendirme prosedürlerini tanımlamak; 
 
e) Tüm lisans başvuru sahiplerine eşit muamele edilmesini sağlamak ve Madde 12'de 

tanımlanan lisanslama sürecinde sağlanan tüm bilgilerle ilgili olarak onlara tam 
gizliliği garanti etmek; 
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f) Her bir kriterin karşılanıp karşılanmadığını ve eğer varsa, bir lisansın verilmesi için 
hangi ek bilgilerin gerekli olduğunu belirlemek. 

 
MADDE 6 – Lisans yönetimi 

 
(1) TFF, lisans yönetiminden sorumlu bir Kulüp Lisans Koordinatörü atamalıdır. 

 
(2) Kulüp lisans ve finansal sürdürülebilirlik sisteminin yönetimi ve denetimi, Kurulun 
koordinasyonunda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. 
Koordinatörlük, bir koordinatör ve yeteri kadar uzman personelden oluşur.  

 
(3) Koordinatörlük personelinin üniversite mezunu olması ve FIFA dillerinden en az birini 
iyi derecede konuşması ve yazması şarttır. Koordinatörlük personeli arasında en az bir Mali 
Uzman yer alır. Bu sağlanamazsa gerekli sertifikalara sahip bir mali uzman ile hizmet 
sözleşmesi imzalanır. 

 
(4) Lisans yönetiminin görevleri şunları içerir: 

 
a) Kulüp lisanslama sisteminin hazırlanması, uygulanması ve daha da geliştirilmesi; 
 
b) Karar alma organlarına idari destek sağlanması; 
 
c) Sezon boyunca lisans sahiplerine yardımcı olmak, danışmanlık yapmak ve takip 

etmek; 
 
ç) Yasal biçim, yasal grup yapısı (mülkiyet değişikliği dahil) veya kimlik değişikliği 

dahil olmak üzere, TFF’ye önceden sunulan bilgilerde önemli bir değişiklik 
oluşturan lisans kararından sonra meydana gelen herhangi bir olayı UEFA'ya 
bildirmek;  

 
d) Diğer UEFA üyesi derneklerin lisans departmanları ve UEFA'nın kendisi için 

irtibat noktası olarak hizmet vermek ve uzmanlıklarını paylaşmak. 
 

MADDE 7 – Karar verme organları  
 

(1) Karar verme organları, Kulüp Lisans Kurulu ve Tahkim Kuruludur ve birbirlerinden 
bağımsız olmalıdırlar. 

 
(2) Kulüp Lisans Kurulu, başvuru sahibine lisans verilip verilmeyeceğine, TFF tarafından 
belirlenen teslim tarihine göre sağlanan belgelere ve lisansın geri alınıp alınmayacağına karar 
verir. 

 
(3) Tahkim Kurulu, yazılı olarak yapılan itirazlar hakkında karar verir ve bir lisansın 
verilmesi veya geri alınması konusunda nihai kararı verir. 

 
(4) İtirazlar yalnızca şu kişiler tarafından yapılabilir: 

 
a) Kulüp Lisans Kurulu’ndan ret alan bir lisans adayı; 
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b) Kulüp Lisans Kurulu tarafından lisansı geri alınan bir lisans sahibi veya 
c) Lisans veren adına lisans yöneticisi. 

 
(5) Tahkim Kurulu, kararını Kulüp Lisans Kurulu’nun kararına ve temyiz edenin yazılı 
temyiz talebiyle sunduğu tüm kanıtlara ve belirlenen son tarihe göre verir. 

 
(6) UEFA üyesi bir derneğin tüzüğünde belirtilen bir tahkim mahkemesi varsa, bu mahkeme 
kulüp lisans sisteminin kendi yetkisi altına girip girmediğine karar verir. Bu bağlamda, UEFA 
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne giriş için ilgili son tarihlere özellikle dikkat edilmelidir. 

 
(7) Karar alma organlarının üyeleri, UEFA üye federasyon tüzüğüne göre seçilir veya 
atanırsa ve şunları yapmalıdır: 

 
a) Görevlerini yerine getirirken tarafsız davranırlar; 
 
b) Lisans adayından bağımsız olduklarına dair herhangi bir şüphe varsa veya bir çıkar 

çatışması varsa, çekimser kalın. Bu bağlamda, bir üyenin veya ailesinden herhangi birinin 
(eş, çocuk, ebeveyn veya kardeş) lisans adayının bir üyesi, hissedarı, iş ortağı, sponsoru 
veya danışmanı olması durumunda bağımsızlığı garanti edilemez; 

 
c) Lisans yöneticisi veya lisans yönetiminin üyesi olarak aynı anda hareket etmemek; 
 
ç) Aynı anda lisans verenin yasal bir organına ait olmamak; 
 
d) UEFA üye derneğinin veya ona bağlı ligin yürütme organına aynı anda ait olmamak; 
 
e) Aynı anda bağlı bir kulübün personeline ait olmamak; 
 
f) Uygun ulusal meslek kuruluşu tarafından tanınan bir niteliğe sahip en az bir nitelikli 

avukat ve bir kalifiye finans uzmanı dahil edin. 
 

(8) Karar alma organlarının nisabı en az üç üyeden oluşmalıdır. Beraberlik durumunda, başkanın 
oyu belirleyicidir. 

 
(9) Karar alma organları, asgari olarak aşağıdaki standartları düzenlemesi gereken – lisans veren 
tarafından tanımlanacak – usul kurallarına göre çalışmalıdır: 

 
a) Son tarihler (ör. son teslim tarihi, vb.) 

 
b) Eşit muamele ilkesinin güvenceleri 

 
c) Temsil (ör. yasal temsil vb.) 

 
ç) Dinlenme hakkı (örneğin, toplantı, duruşma) 

 
d) Resmi dil (varsa) 

 
e) İstekler için zaman sınırı (ör. hesaplama, uyumluluk, kesinti, uzatma) 
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f) Temyiz için zaman sınırı 
g) Temyizin etkileri (ör. geciktirme etkisi yok) 

 
ğ) Talep edilen kanıt türü 

 
h) İspat yükü (örn. lisans adayı ispat külfetine sahiptir) 

 
ı) Karar (örn. gerekçeli yazılı olarak, vb.) 

 
i) Şikâyet gerekçeleri 

 
j) İtirazın içeriği ve şekli 

 
k) Müzakere/duruşmalar 

 
l) Prosedür maliyeti/idari ücret/depozito 

 
MADDE 8 – Yaptırımlar Kataloğu  

 
(1)Uygun bir değerlendirme sürecini garanti etmek için : 
 
Madde 18/2'de atıfta bulunulan kriterlere uyulmaması nedeniyle kulüp lisans sistemi için bir 
ihtar cezası TFF tarafından uygulanır. 
 
MADDE 9 – Lisans verenin sertifikası  
  
(1) TFF, UEFA tarafından atanan bağımsız bir organ tarafından yıllık olarak UEFA Kulüp 
Lisans Kalite Standardına göre sertifikalandırılmalıdır. 

 
MADDE 10 – Lisans süreci  

 
 Lisans veren, lisans kriterlerini incelemek için lisans sürecini belirleyerek lisansın verilmesini 

koordine ederek yönetir. 
 

 Lisans süreci, TFF’nin belirleyeceği tarihte başlar. UEFA Kulüp Lisansı için lisans verme 
kararlarının UEFA’nın belirlediği süre içinde UEFA’ya iletildiği tarihte, Ulusal Kulüp Lisansı için 
ise Kulüp Lisans Kurulu'nun lisans süreci ile alakalı nihai kararlarını verdiği tarihte sona erer. 
 

 Lisans süreci, aşağıdaki asgari aşamaları içerir: 
 

 Lisans adaylarına lisans başvuru belgelerinin sunulması; 
 

 Başvuru belgelerinin TFF’ye sunulması; 
 

 Kulüp Lisans ve Finansal  Fair Play  Koordinatörlüğü tarafından belgelerin 
değerlendirilmesi; 

 
 Yazılı temsile ilişkin belgenin TFF’ye sunulması; 
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 Kulüp Lisans Kurulunun değerlendirmesi ve karar vermesi; 
 

 Lisans kararları listesinin, her bir kararın kesinleşmesinden itibaren 7 gün içinde TFF 
Başkanlığı’na, muhataplarına ve UEFA'ya sunulması. 

 Yukarıda sıralanan temel aşamalara ilişkin nihai tarihler, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play  
Koordinatörlüğü’nün teklifi üzerine, Kulüp Lisans Kurulu tarafından açıkça belirlenir ve ilgili 
kulüplere başvuru belgeleri ile birlikte lisans sürecinin başlamasından önce duyurulur. 
 
MADDE 11 – Değerlendirme prosedürleri   

 
(1) TFF, Ek VI'de belirtilen belirli değerlendirme süreçlerinin takip edilmesi gereken tanımlanmış 
kriterlere uygunluğu doğrulamak için kullanılanlar dışında, değerlendirme prosedürlerini tanımlar. 
 
MADDE 12 – Eşit muamele ve gizlilik   

 
(1) TFF, temel süreç boyunca tüm lisans başvuru sahiplerine eşit muamele edilmesini sağlar. 
 
(2) TFF, lisanslama sürecinde sunulan tüm bilgilerle ilgili olarak lisans başvuru sahiplerine tam 
gizliliği garanti eder. Lisans sürecine dahil olan veya lisans veren tarafından atanan herkes, 
görevlerini üstlenmeden önce bir gizlilik sözleşmesi imzalamalıdır. 

 
MADDE 13 – İstisnalar politikası    

 
(1) UEFA, Ek I'da belirtilen sınırlar dahilinde Bölüm II'de belirtilen hükümlere bir istisna 
verebilir. 

 
Bölüm 2 – Lisans adayı ve Lisans  

 
MADDE 14 – Lisans adayının tanımı ve üç yıl kuralı   

   
(1) Lisans adayı yalnızca bir futbol kulübü olabilir; ulusal ve uluslararası kulüp 
müsabakalarına katılan bir futbol takımından tamamen ve münhasıran sorumlu bir tüzel kişilik 
olabilir ve bu kişiler:  

 
a) TFF’ye tescilli (bundan böyle: kayıtlı üye olarak anılacaktır); veya  
 
b) Kayıtlı bir üyeyle (bundan böyle: futbol şirketi olarak anılacaktır) sözleşme ilişkisi vardır. 
 

(2) Lisans sezonunun başlangıcında, üyelik ve/veya sözleşme ilişkisi (varsa) en az üç ardışık 
sezon sürmüş olmalıdır. Ayrıca, lisans adayı, arka arkaya en az üç sezon boyunca resmi 
müsabakalara katılmış olmalıdır (bundan sonra üç yıl kuralı olarak anılacaktır). 

 
(3) Bir lisans adayının/lisans sahibinin yasal biçiminde, yasal grup yapısında (başka bir 
kuruluşla birleşme veya futbol faaliyetlerinin başka bir kuruluşa devri dahil) veya kimliğinde 
(genel merkez, ad veya renkler dahil) herhangi bir değişiklik lisans verene ve lisans süreci 
başlamadan önce UEFA'ya bildirilmelidir.  
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(4) Lisans sezonunun başlangıcından önceki üç sezon içinde, bir lisans adayının/lisans 
sahibinin yasal biçiminde, yasal grup yapısında (başka bir kuruluşla birleşme veya futbol 
faaliyetlerinin başka bir kuruluşa devri dahil) veya kimliğinde (genel merkez, ad veya renkler 
dahil) bir yarışmanın bütünlüğünü bozacak şekilde meydana gelen herhangi bir değişiklik; veya 
lisans adayının sportif başarı üzerine bir yarışma için kalifikasyonunu kolaylaştırmak; veya 
lisans adayının lisans almasını kolaylaştırmak, bu hüküm anlamında üyelik veya sözleşme 
ilişkisinin (varsa) kesilmesi olarak kabul edilir. 

 
(5) Üç yıllık kuralın istisnaları, Ek I'e uygun olarak CFCB tarafından verilebilir. 

 
MADDE 15 – Lisans adayının genel sorumlulukları     
  
(1) Lisans adayı, TFF’ye aşağıdakileri sağlamalıdır: 

 
a) Lisanslama yükümlülüklerinin yerine getirildiğini tam olarak göstermek için 

gerekli tüm bilgi ve ilgili belgeler ve 
 
b) TFF’nin karar vermesiyle ilgili diğer belgeler. 

 
(2) Bu, spor, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel ve idari, hukuki ve finansal 
bilgilerin sağlanması gereken raporlayan kurum/kuruluşlara ilişkin bilgileri içerir. 

 
(3) Lisans belgelerinin lisans verene sunulmasından sonra meydana gelen ve daha önce 
sunulan bilgilerde önemli bir değişikliği temsil eden herhangi bir olay, derhal yazılı olarak 
TFF’ye bildirilmelidir (lisans adayının yasal biçimi, mülkiyet dahil yasal grup yapısı veya 
kimlik). 

 
MADDE 16 – Lisans  

 
(1) Sportif başarısıyla UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan kulüpler, 
17. maddenin geçerli olduğu durumlar dışında, bu talimat hükümleri uyarınca TFF tarafından 
verilen UEFA Kulüp Lisansı almaları zorunludur. 

 
(2) Lisans, verildiği sezonun sonunda önceden haber verilmeksizin sona erer. 

 
(3) Lisans devredilemez. 

 
(4) Lisans, aşağıdaki durumlarda TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından geri alınabilir: 

 
a) Lisans verilmesine ilişkin koşullardan herhangi biri artık yerine getirilmemiştir veya 
 
b) Lisans sahibi, bu talimat kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal 

ediyorsa. 
 

(5) Lisansın geri alınması öngörüldüğü anda, TFF UEFA'yı buna göre bilgilendirmelidir. 
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MADDE 17 – Özel İzin   

 
(1) Bir kulüp sportif açıdan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne hak kazanır ancak herhangi 
bir lisans sürecinden geçmemişse veya üst ligdeki kulüplerin UEFA Kadınlar Şampiyonlar 
Ligi'ne girmesi için geçerli olandan daha düşük/eşdeğer olmayan bir lisans sürecinden 
geçmişse, üst bölüm dışındaki bir bölüme ait olduğu için, ilgili kulübün TFF’yi – böyle bir 
kulüp adına – Ek III uyarınca kulüp lisans sisteminin olağanüstü bir şekilde uygulanmasını 
talep edebilir. 

 
(2) Böyle olağanüstü bir uygulamaya dayanarak, UEFA, geçerli müsabaka talimatina tabi 
olarak kulübe UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne girmesi için özel izin verebilir. Böyle 
olağanüstü bir uygulama sadece ilgili kulüp ve söz konusu sezon için geçerlidir. 
 
BÖLÜM 3 – Kulüp lisans kriterleri   
 
MADDE 18 – Genel  
   
(1) Aşağıdaki 2. paragrafta belirtilenler dışında, kulüplerin UEFA Kadınlar Şampiyonlar 
Ligi'ne girme lisansı alabilmeleri için bu bölümde tanımlanan kriterleri yerine getirmeleri 
gerekir. 

 
(2) 24’üncü maddeden 31’inci maddeye, 34’üncü maddeye, 36’ncı maddeye, 41’inci 
maddeye ve 44’üncü maddeden 48’inci maddeye ve Madde 21/2’ye göre belirlenen kriterlerin 
yerine getirilmemesi, lisansın reddine yol açmaz, ancak TFF tarafından Madde 8'e göre 
tanımlanan bir yaptırıma yol açar. 

 
Sportif Kriterler 
 
MADDE 19 – Gençlik geliştirme programı 
 
(1)        Lisans adayı, TFF tarafından onaylanmış yazılı bir gençlik geliştirme programına sahip 
olmalıdır. 
 
(2)        Program asgari olarak aşağıdaki alanları kapsamalıdır: 
 

 Kadın futbolunun desteklenmesi 
 

 Gençlik geliştirme programının hedefleri ve felsefesi; 
 

 Gençlik geliştirme departmanın organizasyonu (organizasyon şeması, ilgili birimler, 
lisans adayı ile ilişkisi, genç takımlar vs.); 

 
 Personel (teknik, sağlık, idari vs.) ve gerekli olan asgari nitelikleri; 

 
 Gençlerin kullanabileceği altyapı tesisleri (antrenman ve maç tesisleri, müsaitlik vb.); 

 
 Finansal kaynaklar (bütçe, lisans adayının, futbolcuların veya yerel toplumun katkıları 

vs.); 
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 Çeşitli yaş grupları için futbol eğitim programı (oyun becerileri, teknik, taktik ve 
fiziksel); 
 

 
 Eğitim Programları (Oyun kuralları; anti-doping; sporda dürüstlük; ırkçılık karşıtlığı);  

 
 Genç futbolcular için tıbbi destek (sağlık muayene kayıtlarının tutulması dahil); 

 
 Sonuçları ve kazanımları hedeflere göre değerlendirmek için gözden geçirme ve geri 

bildirim süreci; 
 

 Programın süresi (asgari üç, azami yedi yıl); 
 

(3) Lisans adayı ayrıca: 
 

 Gençlik geliştirme programında yer alan her genç futbolcunun, ulusal kanunlar uyarınca 
zorunlu okul eğitimine devam edebilir olduğunu ve 
 

b)   Gençlik geliştirme programında yer alan her genç futbolcunun, futbol dışı eğitimine 
devam etmekten alıkonulmadığını temin etmelidir. 

 
MADDE 20 – Kadın genç takımları 
 
(1) Lisans adayının 12-21 yaş aralığında en az iki kadın genç takımı olması gerekir. 
 
(2) Bu yaş aralığındaki her kadın genç takımı, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde oynanan ve TFF 
tarafından tanınan resmi müsabakalarda veya programlarda yer almalıdır. 

 
MADDE 21 – Futbolcuların sağlık muayeneleri 
 
(1) Lisans adayı, kadın A takımı için oynamaya uygun tüm futbolcuların UEFA Sağlık Talimatının 
ilgili hükümlerine uygun olarak yıllık sağlık muayenesinden geçmesini sağlamak için bir politika 
oluşturmalı ve uygulamalıdır. 
 
(2)Lisans adayı, 12 yaşını doldurmuş tüm genç futbolcuların TFF düzenlemelerine uygun olarak 
TFF tarafından belirlenen ilgili hükümlere göre yıllık sağlık muayenesinden geçmesini sağlayacak 
bir politika oluşturmalı ve uygulamalıdır. 

 
MADDE 22 – Futbolcuların tescili 
 
(1)Lisans adayının 12 yaşından büyük tüm futbolcuları, FIFA Futbolcuların Statüsü ve Transferleri 
Talimatının ve TFF Talimatlarının ilgili hükümlerine uygun olarak TFF tarafından tescil edilmiş 
olmalıdır. 

 
MADDE 23 – Profesyonel futbolcularla sözleşme imzalanması 
 
(1)Lisans adayının profesyonel futbolcularının her biri, ligin profesyonel statüde olması durumunda, 
FIFA Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının ilgili hükümleri uyarınca lisans adayı ile 
yazılı bir sözleşmeye sahip olmalıdır. 
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MADDE 24 – Profesyonel futbolcuların geçici transferi 
 
(1)Lisans adayı, profesyonel futbolcuların geçici transferiyle ilgili olarak, ligin profesyonel statüde 
olması durumunda,  FIFA Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı hükümlerine uymalıdır. 

 
MADDE 25 – Hakemlik ve futbol oyun kuralları 
 
(1)Lisans adayı, kadınlar A takımının tüm üyelerinin (futbolcular, antrenörler ve diğer teknik 
personel), lisans sezonundan önceki 12 ay boyunca TFF tarafından veya onunla iş birliği içinde 
düzenlenen bir hakemlik seminerine veya etkinliğine katılmasını sağlamalıdır. 

 
Futbol Sosyal Sorumluluk Kriterleri 
 
MADDE 26 – Futbol sosyal sorumluluk stratejisi 
 
(1)Lisans adayı, asgari olarak eşit olma ve herkesi kapsama, ırkçılık karşıtlığı, çocuk ve gençlerin 
korunması ve refahı, herkes için futbol alanlarında UEFA Futbol Sürdürülebilirlik Stratejisi 2030 ve 
ilgili UEFA yönergelerine uygun bir futbol sosyal sorumluluk stratejisi oluşturmalı ve uygulamalıdır. 

 
MADDE 27 – Eşit olma ve herkesi kapsama 
 
(1)Lisans adayı, kendi düzenlediği futbol etkinliklerini izleyen ve katkıda bulunan tüm kişilere eşit 
hak ve fırsatlar sağlayacak bir politika oluşturmalı ve uygulamalıdır. 
 
MADDE 28 – Irkçılıkla mücadele 
 
(1)Lisans adayı, ırkçılıkla mücadele için bir politika oluşturmalı ve uygulamalı ve lisans adayının 
tüm politikalarının, programlarının ve uygulamalarının hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmasını 
garanti altına almalıdır. 
 
MADDE 29 – Çocukların ve gençlerin korunması ve esenliği 
 
(1)Lisans adayı, genç Futbolcuların esenliğini korumak, kollamak ve sağlamak için bir politika 
oluşturmalı ve uygulamalı ve lisans adayı tarafından düzenlenen etkinliklere katılırken onların 
güvenli bir ortamda olmalarını sağlamalıdır. 

 
MADDE 30 – Herkes için futbol 
 
(1)Lisans adayı, kendisi tarafından düzenlenen futbol aktivitelerini takip etme ve katkıda bulunma, 
engellilik veya engelleyici faktörlerden bağımsız olarak herkes için erişilebilir ve eğlenceli hale 
getirmek için bir politika oluşturmalı ve uygulamalıdır. 
 
MADDE 31 – Çevre koruma 
 
(1)Lisans adayı, etkinliklerin organizasyonu, altyapı inşaatı ve yönetimi ile ilgili çevresel ayak izini 
ve sürdürülebilirliğini iyileştirmek için bir politika oluşturmalı ve uygulamalıdır. 
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Altyapı Kriterleri 
 
MADDE 32 – UEFA Kadınlar şampiyonlar ligi müsabakalarının oynanacağı stadyum 
 
(1)Lisans adayının UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi için uygun, TFF’nin yetki sınırları içinde 
olması ve UEFA Stadyum Altyapı Talimatı uyarınca TFF tarafından onaylanmış bir stadyumu 
olması gerekir. 
 
(2)Lisans adayı stadyum sahibi değilse, kullanacağı stadyum(lar)ın sahibi/sahipleri ile yazılı bir 
sözleşme sunmalıdır. 
 
(3)Stadyumların lisans sezonu boyunca lisans adayının UEFA iç saha maçları için kullanılabileceği 
garanti edilmelidir. 
 
(4)Stadyum(lar) UEFA Stadyum Altyapı Yönetmeliklerinde tanımlanan minimum gereksinimleri 
karşılamalı ve en az bir UEFA kategori 1 stadyumu olarak sınıflandırılmalıdır. 

 
MADDE 33 – Antrenman tesisleri – müsaitlik 
 
(1)Lisans adayı, yıl boyunca kullanıma elverişli antrenman tesislerine sahip olmalıdır. 
 
(2)Lisans adayı antrenman tesislerinin sahibi değilse, tesislerin sahibi/sahipleri ile yazılı bir sözleşme 
yapmalıdır. 
 
(3)Gençlik geliştirme programı dikkate alınarak,  tesislerin lisans sezonu boyunca lisans adayının 
tüm ekipleri tarafından kullanılabileceği garanti edilmelidir. 

 
MADDE 34 – Antrenman tesisleri – asgari gereklilikler 
 
(1)Asgari olarak, antrenman tesislerinin altyapısı, TFF tarafından tanımlanan gereksinimleri 
karşılamalıdır, örneğin: 
 

a) İlgili iç/dış mekân tesisleri; 
 

b) Bu tesislerin özellikleri (ör. futbol sahalarının sayısı ve boyutu); 
 

c) Soyunma odası özellikleri; 
 

ç) Sağlık odası ve minimum ekipmanı (ör. defibrilatör ve ilk yardım çantası); 
 

d) Yeterli aydınlatma; 
 
   e) Lisans veren tarafından belirlenen diğer ilgili gereklilikler. 

 
Personel ve idari kriterler 

 
MADDE 35 – İdari Müdür 
 
(1)Lisans adayı, operasyonel meselelerini yürütmekten sorumlu bir idari görevli atamış olmalıdır. 
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MADDE 36 – Medya sorumlusu 
 
(1)Lisans adayı, lisans adayının sosyal medyadaki faaliyetlerinin tanıtımı da dahil olmak üzere 
medya konularından sorumlu nitelikli bir medya görevlisi atamış olmalıdır. 
 
(2)Medya sorumlusu, aşağıdaki niteliklerden en az birine sahip olmalıdır: 

 
a) Gazetecilik diploması; 

 
b) TFF veya TFF tarafından tanınan bir kuruluş tarafından verilen medya yetkilisi 

diploması; 
 

c) Bu tür konularda en az üç yıllık pratik deneyime dayalı olarak, TFF tarafından verilen 
yetkinliğin tanınması. 

 
MADDE 37 – Tıp doktoru 
 
(1)Lisans adayı, maçlar ve antrenmanlar sırasında A takımının tıbbi desteğinden ve dopingin 
önlenmesinden sorumlu en az bir doktor atamış olmalıdır. 
 
(2)Tıp doktorunun yeterliliği, Tabipler Odası veya Sağlık Bakanlığı tarafından tanınmalıdır. 
 
(3)Tıp doktoru, TFF’ ye tescilli olmalıdır. 

 
MADDE 38 – Fizyoterapist 
 
(1)Lisans adayı, antrenman ve maçlar sırasında A takımı için tıbbi tedavi ve masajlardan sorumlu 
en az bir fizyoterapist atamış olmalıdır. 
 
(2)Fizyoterapistin yeterliliği, Tabipler Odası veya Sağlık Bakanlığı tarafından tanınmalıdır. 
 
(3)Fizyoterapist, TFF’ ye tescilli olmalıdır. 

 
MADDE 39 – Kadınlar A takım teknik sorumlusu 
 
(1)Lisans adayı, ilgili UEFA üyesi federasyon tarafından A takım teknik sorumlusu olarak 
onaylanan ve A takımının aşağıdaki konularından sorumlu olan kadınlar A takımının nitelikli bir A 
takım teknik sorumlusu atamış olmalıdır: 

 
a) Futbolcu seçimi; 

 
b) Taktikler ve eğitim; 

 
c) Maç öncesi, maç sırası ve sonrasında soyunma odası ve teknik alanda Futbolcu ve teknik 

personelin yönetimi; ve 
 

ç) Medya konularına ilişkin görevler (basın toplantıları, röportajlar vb.). 
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(2)Teknik sorumlu, UEFA Antrenörlük Konvansiyonu uygun olarak bir UEFA üyesi kuruluş 
tarafından verilen aşağıdaki minimum antrenörlük niteliklerinden birine sahip olmalıdır: 

 
a)     Geçerli UEFA A antrenörlük lisansı; 

 
b) (a) şıkkı kapsamında gerekli olan lisansa eşdeğer geçerli UEFA yetki tanıması. 
 

MADDE 40 – Kadınlar A takım teknik sorumlu yardımcısı 
 
(1)Lisans adayı, kadınlar A takımının tüm futbol konularında A takım teknik sorumlusuna yardımcı 
olan nitelikli bir antrenör atamış olmalıdır. 
 
(2)Kadınlar A takımının teknik sorumlu yardımcısı, UEFA Antrenör Konvansiyonuna uygun olarak 
bir UEFA üyesi federasyon tarafından verilen aşağıdaki minimum antrenörlük niteliklerinden birine 
sahip olmalıdır: 

 
a)  Geçerli UEFA B antrenörlük lisansı; 

 
b) (a) şıkkı kapsamında gerekli olan lisansa eşdeğer geçerli UEFA yetki tanıması. 

 
 

MADDE 41 – Kadınlar A takımının kaleci antrenörü 
 
(1)Lisans adayı, kadınlar A takımının kalecilik konularında A takım teknik sorumlusuna yardımcı 
olan nitelikli bir kaleci antrenörü atamış olmalıdır. 
 
(2)Kaleci antrenörü, UEFA üyesi bir federasyon tarafından verilen aşağıdaki minimum antrenörlük 
niteliklerinden birine sahip olmalıdır: 

 
a) UEFA Antrenör Konvansiyonu uyarınca geçerli UEFA kaleci B lisansı; 

 
b) Geçerli kaleci lisansı: 

 
c) UEFA Antrenörlük Konvansiyonuna uygun olarak verilen ve yukarıdaki a) kapsamında 

gereken lisansa eşdeğer geçerli UEFA yetkinliği. 
 
 

MADDE 42 – Kadınlar genç takım teknik sorumluları 
 
(1)Lisans adayı, Madde 20'de tanımlanan genç kadın takım(lar)ıyla ilgili tüm futbol işlerinden 
sorumlu en az iki nitelikli antrenör atamış olmalıdır. 
 
(2)Genç takım teknik sorumlularından en az biri, UEFA Antrenörlük Konvansiyonuna uygun olarak 
bir UEFA üyesi federasyon tarafından verilen aşağıdaki minimum antrenörlük niteliklerinden birine 
sahip olmalıdır: 

a) Geçerli UEFA Gençlik antrenör lisansı; 
 

b) Geçerli UEFA B antrenörlük lisansı; 
 

c) Geçerli olduğu üzere, yukarıdaki a) veya b) kapsamında gerekli olan lisansa eşdeğer 
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geçerli UEFA yetki tanıması. 
 
 

MADDE 43 – Teknik sorumlulara ilişkin ortak hükümler 
 
(1)39 ile 42.Maddeler arasındaki UEFA antrenörlük lisansına sahip olan bir kişi, UEFA 
Antrenörlük Konvansiyonunun uygulama hükümlerine göre aşağıdaki özelliklere sahip olan bir 
antrenör olarak kabul edilir: 

 
a) UEFA üyesi bir dernek tarafından bir UEFA antrenörlük lisansı verilen; veya 

 
b) En azından gerekli UEFA antrenörlük diploması kursuna başlayan. Gerekli diploma 

dersine kayıt bu kriteri karşılamak için yeterli değildir. 
 

(2)Bir UEFA üyesi federasyonun UEFA Antrenörlük Konvansiyonu üyelik statüsü yükseltilirse 
(örn. A seviyesinden Pro seviyesine), aşağıdakiler geçerlidir: 

 
a) Yukarıdaki 1(a) paragrafı ile ilgili olarak, mevcut en yüksek veya ikinci en yüksek UEFA 

antrenörlük lisansı (geçerli olduğu şekilde), TFF ikinci kursunu bu daha yüksek seviyede 
çalıştırır çalıştırmaz lisans adayı için zorunlu hale gelecektir. Bu geçiş döneminden sonra, 
yalnızca yeni gerekli olan UEFA antrenörlük diplomasına sahip bir kişi, kritere uygun 
olarak kabul edilecektir; 
 

b) Yukarıdaki 1(b) paragrafı ile ilgili olarak, yalnızca yeni mevcut olan en yüksek veya en 
yüksek ikinci UEFA antrenörlük diploması (geçerli olduğu şekilde) için bir eğitim 
kursuna katılım, kritere uygun olarak kabul edilecektir. 

 
(3)UEFA Antrenörlük Konvansiyonu kapsamında bir ortaklık anlaşması olması durumunda, sınırlı 
UEFA Antrenörlük Konvansiyonu üyelik statüsüne sahip UEFA üye derneği tarafından sunulan 
UEFA antrenörlük nitelikleri geçerlidir. 
 
(4)UEFA, UEFA Antrenörlük Konvansiyonu üyelik statüsündeki herhangi bir düşüşün (örneğin 
Pro’dan A seviyesine) ve ayrıca söz konusu UEFA üyesi kuruluşla yapılan ortaklık anlaşmalarının 
sonuçlarını gözden geçirme ve bu bağlamda duruma göre kararlar alma hakkını saklı tutar. 
 
(5)Tüm nitelikli antrenörler, UEFA üye derneğine ve/veya bağlı ligine usulüne uygun olarak kayıtlı 
olmalıdır. 

 
MADDE 44 – Yazılı sözleşmeler 
 
(1)Madde 35 ila 42'de belirtilen işlevlerden herhangi birini yerine getiren tüm idari, teknik, tıbbi ve 
güvenlik personeli veya hizmet sağlayıcıları, lisans adayı ulusal yasal çerçeve (veya lisans adayının 
yasal grup yapısındaki başka bir kuruluş) ile yazılı sözleşmelere sahip olmalıdır. 
 
(2)Lisans adayı, her bir antrenörün sözleşmesinin, Futbolcuların Statüsü ve Transferine İlişkin 
FIFA Talimatının ilgili hükümlerine uygun olduğundan emin olmalıdır. 
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MADDE 45 – Servis sağlayıcılar 
 
(1)Ulusal yasal çerçeveye uygun olarak bir hizmet sağlayıcıya belirli bir görev verilmişse, lisans 
adayı hizmet sağlayıcı ile yazılı bir sözleşme imzalamalıdır. Asgari olarak aşağıdaki bilgileri 
içermelidir: 

 
a) Tanımlanmış görev ve sorumluluklar; 

 
b) İlgili nitelikleri de dahil olmak üzere işlevden sorumlu kişi(ler) hakkında bilgi. 
 

MADDE 46 – Görevlerin ihrazı 
 
(1)Madde 35 ila 42'de tanımlanan zorunlu işlevler, lisans adayı için gerekli olan asgari organizasyon 
yapısını temsil eder. 
 
(2)Bir kişi, yeterli zamana, yeterli yetkinliklere ve her bir işlev için gerekli niteliklere sahip olması 
ve çıkar çatışması olmaması koşuluyla birden fazla işlevi yerine getirebilir. 
 
MADDE 47 – Organizasyon yapısı 
 
(1)Lisans adayı, ilgili personeli ve organizasyon yapısındaki hiyerarşik ve işlevsel sorumluluklarını 
açıkça tanımlayan bir organizasyon şemasını TFF’ye vermelidir. 
 
(2)Asgari olarak, organizasyon şeması Madde 35'ten Madde 38'e kadar tanımlanan kilit personel 
hakkında bilgi sağlamalıdır. 
 
MADDE 48 – Lisans sezonunda yapılan değişikliklere ilişkin bildirimde bulunma yükümlülüğü 
 
(1)Lisans döneminde 35’inci madde ile 42’nci maddede tanımlanan bir görevin boşalması halinde, 
lisans sahibi en fazla 60 gün içinde bu işlevin gerekli niteliklere sahip biri tarafından devralınmasını 
sağlamalıdır. 
 
(2)Bir fonksiyonun hastalık veya kaza nedeniyle boş kalması durumunda, TFF, ancak ilgili kişinin 
tıbbi olarak görevlerini yerine getirmek için hala uygun olmadığına makul ölçüde ikna olması 
halinde 60 günlük süreyi uzatabilir. 
 
(3)Lisans alan, bu tür herhangi bir değişikliği derhal TFF’ye bildirmelidir. 

 
 

Hukuki Kriterler 
 
 
MADDE 49 – UEFA Kadınlar şampiyonlar ligi’ne katılımla ilgili deklarasyon 

 
(1)Lisans adayı, aşağıdakileri teyit eden yasal olarak geçerli bir beyan sunmalıdır: 
 

a) FIFA, UEFA, UEFA üye federasyonu ve varsa ulusal ligin tüzüklerini, 
yönetmeliklerini, direktiflerini ve kararlarını ve ayrıca Lozan'daki Spor Tahkim 
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Mahkemesi'nin (CAS) UEFA Statülerinin ilgili maddeleri, yargı yetkisini yasal 
olarak bağlayıcı olarak kabul eder. 
 

b) Ulusal düzeyde, UEFA üye federasyonu tarafından tanınan ve onaylanan 
yarışmalarda (örn. ulusal şampiyona, ulusal kupa) oynayacaktır. 

 
c) Uluslararası düzeyde UEFA tarafından tanınan müsabakalara katılacaktır 

(herhangi bir şüpheye mahal vermemek için bu hüküm dostluk maçlarıyla ilgili 
değildir). 

 
ç) Büyük ekonomik öneme sahip herhangi bir önemli değişiklik, olay veya koşul 

hakkında TFF’ye derhal bilgilendirecektir. 
 

d) TFF’nin Kulüp Lisans Talimatına uyacak ve bunlara riayet edecektir. 
 

e) UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi için UEFA Kulüp Lisans Talimatına uyacak ve 
riayet edecektir. 

 
f) Raporlama çevresi Madde 55'e göre tanımlanmıştır. 

 
g) Paragraf 55/3'te listelenen futbol etkinliklerinin her biri ile ilgili tüm gelirler ve 

maliyetler raporlama çerçevesine dahil edilmiştir. 
 

ğ) Raporlama çerçevesine dahil olan bir kuruluşun yukarıdaki d) ve e) maddelerine 
uymaması ve bunlara uymaması durumunda ortaya çıkacak sonuçlardan sorumlu 
olacaktır. 

 
h) Lisans sezonunun başlangıcından önceki üç sezondan itibaren yasal şekli, yasal 

grup yapısı (mülkiyet dahil) veya kimliğindeki herhangi bir değişiklikle ilgili tüm 
ilgili bilgiler lisans verene ve UEFA'ya rapor edilmiştir. 

 
ı) Gönderilen tüm belgeler eksiksiz ve doğrudur. 

 
i) Yetkili ulusal kulüp lisanslama idaresine ve ulusal kulüp lisanslama organlarına, 

UEFA idaresine ve UEFA Adalet İdaresi Organlarına, ulusal yasalara uygun 
olarak ilgili herhangi bir belgeyi inceleme ve ilgili herhangi bir kamu makamından 
veya özel kuruluştan bilgi alma yetkisi verir. 

 
m. UEFA'nın 63. madde uyarınca uygunluk denetimleri yürütme hakkını saklı  
      tuttuğunu kabul eder. 

 
(2)Beyan, TFF’ye sunulması için son tarihten en fazla üç ay önce lisans adayının imza yetkilisi 
tarafından yapılmalıdır. 

 
MADDE 50 – Asgari hukuki bilgiler 
 
(1) Lisans adayı, kendisi ve farklıysa kayıtlı üye hakkında en az aşağıdaki asgari yasal bilgileri 
sunmalıdır: 
 

a) Tam yasal ad; 
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b) Yasal form; 

 
c) Mevcut, geçerli tüzüklerin kopyası (ör. şirket kanunu); 

 
ç) Bir kamu sicilinden alıntı (örneğin ticaret sicili); 

 
d) Yetkili imza sahiplerinin listesi; 

 
e) Gerekli imza türü (ör. bireysel, toplu). 

 
(2)Lisans adayı ayrıca aşağıdaki iletişim bilgilerini sağlamalıdır: 

 
a) Resmi merkezinin adresi; 
 
b) Resmi iletişim bilgileri (telefon/faks numarası ve e-posta adresleri gibi); 

 
c) Resmi kamu web sitesinin adresi; 

 
ç) Kulüp lisanslama konuları için ana resmi irtibat kişisinin adı ve doğrudan iletişim 

bilgileri. 
 
 

MADDE 51 – Bir futbol şirketi ile yazılı sözleşme 
 
(1) Lisans adayı madde 14/1(b)'de tanımlanan bir futbol şirketi ise, kayıtlı bir üye ile yazılı bir devir 
sözleşmesi sunmalıdır. 
 
(2)Sözleşme, asgari olarak aşağıdakileri şart koşmalıdır: 

 
a) Futbol şirketi, FIFA, UEFA, UEFA üye federasyonu ve bağlı liginin geçerli tüzük, 

düzenleme, yönerge ve kararlarına uymalıdır. 
 

b) Futbol şirketi, ulusal veya uluslararası düzeyde bir müsabakaya katılma hakkını ayrıca 
devretmemelidir. 

 
c) Futbol şirketinin böyle bir müsabakaya katılma hakkı, devreden kulübün dernek 

üyeliğinin sona ermesi halinde geçerliliğini yitirir. 
 
ç) Futbol şirketinin iflas etmesi veya tasfiyeye girmesi, madde 14 anlamında üyeliğin veya 

sözleşme ilişkisinin kesilmesi olarak kabul edilir. Açıklığa kavuşturmak için, futbol 
şirketine verilmiş bir lisans futbol şirketine devredilemez. 

 
 
d) UEFA üyesi dernek, futbol şirketinin ulusal müsabakalara katıldığı adı onaylama 

hakkını saklı tutmalıdır. 
 

e) Futbol şirketi, yetkili ulusal tahkim mahkemesinin veya Spor Tahkim Mahkemesinin 
(CAS) talebi üzerine, futbol şirketinin ulusal veya uluslararası müsabakalara katılımına 
ilişkin konularda görüş, bilgi ve belgeler sunmalıdır. 



26 
 

 
 

(3)Devir sözleşmesi ve sözleşmede yapılacak herhangi bir değişiklik, UEFA üye birliği veya ona 
bağlı lig tarafından onaylanmalıdır. 

 
MADDE 52 – Hukuki grup yapısı 
 
(1) Lisans adayı, lisans başvurusunun TFF’ye sunulması için son tarihten önce, hukuki grup 

yapısını yıllık muhasebe referans tarihinde sunan bir belgeyi lisans verene sağlamalıdır.  
 
(2) Bu belge aşağıdaki bilgileri açıkça tanımlamalı ve içermelidir: 

 
a) Lisans adayı ve farklıysa kayıtlı üye; 

 
b) Lisans adayının herhangi bir yan kuruluşu ve farklıysa kayıtlı üye; 

 
c) Lisans adayının ve farklıysa kayıtlı üyenin herhangi bir ortak kuruluşu; 

 
ç) Lisans adayının %10 veya daha fazla doğrudan veya dolaylı mülkiyetine veya 

%10 veya daha fazla oy hakkına sahip olan herhangi bir taraf; 
 

d) Lisans adayının herhangi bir doğrudan veya dolaylı kontrol eden kuruluşu; 
 

e) a) ila e) maddelerinde belirtilen taraflardan herhangi birinin veya bunların kilit 
yönetici personelinden herhangi birinin, yönetimi veya sportif performans idaresi 
üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı veya oy hakkı veya üyeliği veya herhangi bir 
katılımı veya etkisi olduğu herhangi bir diğer futbol kulübü; ve 

 
f) Lisans adayının ve farklıysa kayıtlı üyenin kilit yönetici personeli. 

(3) 55. maddede tanımlanan raporlama çevresi de belgede açıkça belirtilmelidir. 
(4) Yasal grup yapısında yer alan tarafların her biri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler sağlanmalıdır: 

 
a) Ad ve varsa yasal biçim; 

 
b) Ana aktivite; ve 

 
c) Mülkiyet payının yüzdesi ve farklıysa oy haklarının yüzdesi. Lisans adayının 

herhangi bir yan kuruluşu ve farklıysa kayıtlı üye için aşağıdaki bilgiler de 
sağlanmalıdır: 

 
ç) Sermaye; 

 
d) Toplam varlıklar; 

 
e) Toplam gelir; ve 

 
f) Toplam öz sermaye. 

 
(5) TFF, yıllık muhasebe referans tarihi ile bu bilgilerin TFF’ye sunulması arasındaki dönemde 

yasal grup yapısında olabilecek herhangi bir değişiklik hakkında bilgilendirilmelidir. 
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(6) İlgili görülmesi halinde TFF, lisans adayı/lisans sahibinden yukarıda sıralananlara ek olarak 

başka bilgiler vermesini talep edebilir. 
 
(7) Lisans adayı, yasal grup yapısına ilişkin bilgilerin eksiksiz, doğru ve bu Talimata uygun 

olduğunu teyit etmelidir. Bu, lisans adayının yürütme organı/yetkili imza sahipleri tarafından 
kısa bir açıklama ve imza ile kanıtlanmalıdır. 

 
MADDE 53 – Nihai kontrol eden taraf, nihai lehtar ve önemli etkiye sahip taraf 
 
(1) Lisans adayı, TFF’ye aşağıdakilerle ilgili bilgileri içeren bir belge sağlamalıdır: 
 

a) Lisans adayının nihai kontrol eden tarafı; 
 

b) Lisans adayının nihai lehdarı, yani adına bir tüzel kişilik veya düzenlemenin sahibi 
olunan veya kontrol edilen veya bir işlemin yürütüldüğü gerçek bir kişi; ve 

 
c) Lisans adayı üzerinde önemli etkisi olan herhangi bir taraf. 

 
(2) Bu bilgilerin TFF’ye sunulduğu tarihte yukarıdaki 1. paragrafta tanımlanan tarafların her biri 
ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler sağlanmalıdır: 
 

a) Ad ve varsa yasal biçim; 
 

b) Ana aktivite; 
 

c) Lisans adayına ilişkin mülkiyet payı yüzdesi ve farklıysa oy haklarının yüzdesi; 
 

ç) Varsa, kilit yönetici personel; ve 
 

d) Tarafın veya onun kilit yönetici personelinin herhangi bir mülkiyet çıkarına, oy 
hakkına veya üyeliğine veya herhangi bir şekilde katılımına veya etkisine sahip 
olduğu diğer herhangi bir futbol kulübü. 

 
(3) Lisans adayı, yıllık mali tabloların kapsadığı süre içinde, bilgilerin TFF’ye sunulmasına kadar 
geçen süre içinde yukarıdaki 1. ve 2. fıkralarda belirtilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olup 
olmadığını teyit etmelidir. 
 
(4) Yukarıdaki 3. paragrafta belirtildiği gibi bir değişiklik meydana geldiyse, lisans adayı 
tarafından TFF’ye verilen bilgilerde ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Asgari olarak aşağıdaki bilgiler 
sağlanmalıdır: 

a) Değişikliğin gerçekleştiği tarih; 
b) Değişikliğin amacının ve nedenlerinin bir açıklaması; 

 
c) Lisans adayının mali, işletme ve spor politikalarına ilişkin çıkarımları; ve 

 
ç) Lisans adayının öz sermaye veya borç durumu üzerindeki herhangi bir etkinin 

tanımı. 
 

(5) İlgili görülmesi halinde TFF, lisans adayından yukarıda listelenenler dışında ek bilgiler sağlamasını 
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talep edebilir. 
 

(6) Lisans adayı, nihai kontrol eden taraf, nihai yararlanıcı ve önemli etkiye sahip taraf hakkındaki 
beyanın eksiksiz, doğru ve bu Talimata uygun olduğunu teyit etmelidir. Bu, hem lisans adayını, 
hem de lisans adayını nihai kontrol eden tarafının yürütme organı/yetkili imza sahipleri tarafından 
kısa bir beyan ve imza yoluyla kanıtlanmalıdır. 

 
MADDE 54 – Lisans verme kararından önce sunulması gereken beyanlar 
 
(1)Lisans adayı, TFF tarafından madde 10 uyarınca tanımlandığı şekilde, Kulup Lisans Kurulu’nun 
karar verme sürecinin başlamasından önceki yedi gün içinde lisans verene yazılı bir beyan 
sunmalıdır. 
 
(2)Lisans adayı şunları doğrulamalıdır: 

 
a) TFF’ye sunulan tüm belgelerin eksiksiz, doğru ve bu Talimata uygun olduğunu; 

 
b) Lisans başvurusu veya kulüp lisans kriterlerinden herhangi biri ile ilgili olarak 

önemli bir değişiklik veya benzer bir olayın meydana gelip gelmediği; 
 

c) Önceki denetlenmiş yıllık mali tabloların ve gözden geçirilmiş ara mali tabloların 
bilanço tarihinden bu yana lisans adayının mali durumu üzerinde olumsuz etkisi 
olabilecek büyük ekonomik öneme sahip herhangi bir olay veya koşulun meydana 
gelip gelmediği (varsa, yönetimin beyanları, olayın veya koşulun niteliğinin bir 
tanımını ve finansal etkisinin bir tahminini veya böyle bir tahminin 
yapılamayacağına dair bir açıklama içermelidir); 

 
ç) Lisans adayının ve farklıysa, lisans adayının raporlama çerçevesine dahil kayıtlı 

üyesi veya herhangi bir ana şirketi, lisans sezonundan önceki 12 ay içinde yasa 
veya yönetmelikler uyarınca alacaklılarından koruma arıyor veya almış olsun ya 
da olmasın. 

 
(3)Lisans adayının yönetiminin onayı, lisans adayının yürütme organı adına imza yoluyla 
kanıtlanmalıdır. 

 
Mali Kriterler 

 
MADDE 55 – Raporlama yapan kuruluş/kuruluşlar ve raporlama kapsamı 
 
(1) Lisans adayı, raporlama çevresini, yani finansal bilgilerin (örn. tek bir işletme, konsolide veya 
birleşik finansal tablolar) sağlanması gereken işletme veya işletmeler kombinasyonunu belirler ve 
lisans verene sağlar. 
(2) Raporlama çevresi şunları içermelidir: 
 

a) Lisans adayı ve farklıysa kayıtlı üye; 
 

b) Lisans adayının herhangi bir yan kuruluşu ve farklıysa kayıtlı üye; 
 

c) Yasal grup yapısına dahil olup olmadığına bakılmaksızın, aşağıdaki 3(a) ve (b) 
paragraflarında tanımlanan kadın futbolu faaliyetlerinden herhangi biri ile ilgili 
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olarak gelir üreten ve/veya hizmet veren ve/veya maliyete maruz kalan herhangi 
bir kuruluş; 

 
ç) Aşağıdaki 3(ç) ila (h) paragraflarında tanımlanan kadın futbolu faaliyetlerinden 

herhangi biri ile ilgili olarak gelir üreten ve/veya hizmet veren ve/veya maliyete 
maruz kalan yasal grup yapısına dahil olan diğer herhangi bir kuruluş. 
 

(3) Kadın futbolu aktiviteleri şunları içerir: 
 

a) Sözleşmeden doğan veya yasal yükümlülüklerden doğan her türlü bedelin çalışanlara 
ödenmesi dahil olmak üzere (58. maddede tanımlandığı gibi) işçi çalıştırma/işe alma: 

 
b) Futbolcu tescilinin alınması/satılması (geçici transfer dahil); 
 
c) Biletlendirme; 
 
ç) Sponsorluk ve reklam; 
 
d) Yayın gelirleri; 
 
e) Mağazacılık ve misafirperverlik; 
 
f) Kulüp operasyonları (yönetim, maç günü etkinlikleri, seyahat, keşif vb.); 
 
g) Stadyum ve antrenman tesislerinin kullanımı ve yönetimi; 
 
ğ) Gençlik gelişimi; ve 
 
h) Lisans adayı üzerinde yükümlülükler doğuran öz sermaye dahil finansman veya lisans 

adayının varlıkları veya gelirlerine karşı doğrudan veya dolaylı olarak teminat altına 
alınan veya rehin verilen borç. 

 
(4) Bir işletme, yalnızca aşağıdaki durumlarda raporlama çevresinden hariç tutulabilir: 
 

a) Gerçekleştirdiği futbol faaliyetleri, raporlama çerçevesine dahil olan kuruluşlardan 
birinin finansal tablolarına zaten yansıtılmıştır; ve 

 
b) Faaliyetleri, yukarıdaki 3. paragrafta tanımlanan futbol faaliyetleri veya futbol 

kulübünün yerleri, varlıkları veya markası ile tamamen ilgisizdir; veya 
 
c) Raporlama çevresini oluşturan tüm kuruluşlarla karşılaştırıldığında önemsizdir ve 

yukarıdaki 3(a) ve (b) paragraflarında tanımlanan futbol faaliyetlerinden hiçbirini 
gerçekleştirmez. 

 
(5) Lisans adayı, aşağıdakileri teyit eden bir imza yetkilisi tarafından bir beyan sunmalıdır: 
 

a) 3. paragrafta belirtilen futbol etkinliklerinin her biri ile ilgili tüm gelir ve maliyetlerin, 
durum böyle değilse ayrıntılı bir açıklama sağlayarak raporlama çerçevesine dahil 
edildiğini; ve 
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b) Yasal grup yapısına dahil edilen herhangi bir kuruluşun, 4. paragrafa atıfta bulunarak 
bu tür bir hariç tutmayı gerekçelendirerek raporlama çerçevesinin dışında tutulup 
tutulmadığı. 

 
MADDE 56 – Yıllık finansal tablolar 
 
(1)Lisans adayı, TFF tarafından bildirilen tarihe kadar, başvurunun TFF’ye sunulması için son 
tarihten önceki yılda sona eren ve lisans kararları listesinin sunulması için son tarihten önceki yılda 
sona eren raporlama dönemi için yıllık mali tabloları hazırlamalı ve UEFA'ya sunmalıdır. 
 
(2)Önceki dönem için karşılaştırmalı tutarlar da dahil olmak üzere yıllık finansal tablolar, 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları veya ulusal muhasebe standartlarına (geçerli olduğu 
şekilde) uygun olarak hazırlanmalı ve aşağıdakileri içermelidir: 

 
a) Raporlama döneminin sonundaki bir bilanço; 
 
b) Raporlama dönemi için bir kar ve zarar hesabı/gelir tablosu; 
 
c) Raporlama dönemi için nakit akış tablosu; 
 
ç) Raporlama dönemi boyunca öz kaynak değişim tablosu; 
 
d) Önemli muhasebe politikalarının bir özetini ve diğer açıklayıcı notları içeren notlar; ve 
 
e) Yönetim tarafından mali inceleme. 
 

(3)Yıllık mali tablolar, ulusal yasal çerçeveye uygun olarak bağımsız bir denetçi/YMM tarafından 
denetlenmelidir.  
 
(4)Yıllık mali tablolar Ek IV'de belirtilen asgari açıklama gerekliliklerini karşılamıyorsa, lisans 
adayı ayrıca TFF’ye şunları sunmalıdır: 

 
a) Ek IV'te belirtilen minimum açıklık gerekliliklerini karşılamak için ek bilgiler; ve 
 
b) Ek bilgilerin eksiksizliğini ve doğruluğunu teyit etmek için lisans veren tarafından 

belirlenen, üzerinde anlaşmaya varılan prosedürler yoluyla yıllık mali tabloları 
imzalayan aynı denetçi tarafından sağlanan bir değerlendirme raporu. 

 
(5)Kadın futbol takımları ve faaliyetleri, erkek futbol takımları ve faaliyetleri ile aynı tüzel 
kişilik/raporlama çevresinin parçası olduğunda, lisans adayı, kadın futbolu faaliyetleriyle bağlantılı 
gelir ve giderleri belirlemeli ve Ek IV'ün gerekliliklere uygun bir kar ve zarar hesabı hazırlamalıdır. 

 
MADDE 57 – Diğer futbol kulüplerine vadesi geçmiş borcunun bulunmaması 
 
(1)Lisans adayı, lisans sezonundan önceki 31 Mart tarihi itibariyle, diğer futbol kulüplerine, 28 
Şubat tarihinden önceki 28 Şubat tarihine kadar ödenmesi gereken transferlerden doğan 
yükümlülükler nedeniyle vadesi geçmiş borcunun (Ek V'de tanımlandığı gibi) olmadığını 
kanıtlamalıdır. 
 
(2)Borçlar, aşağıdakilerin bir sonucu olarak futbol kulüplerine olan borçlardır: 



31 
 

 
a) Profesyonel Futbolcuların transferleri (Futbolcuların Statüsü ve Transferlerine İlişkin 

FIFA Talimatinda tanımlandığı şekilde), belirli koşulların yerine getirilmesi üzerine 
ödenecek herhangi bir miktar dahil; 

 
b) Belirli koşulların yerine getirilmesi üzerine ödenecek herhangi bir miktar da dahil 

olmak üzere, profesyonel olarak ilk kez kayıt yaptıran Futbolcular; 
 
c) Futbolcuların Statüsü ve Transferine İlişkin FIFA Talimatinda tanımlanan antrenman 

tazminatı ve dayanışma katkıları; ve 
 
ç) Bir Futbolcu tarafından bir sözleşmenin feshedilmesi için yetkili bir makam tarafından 

kararlaştırılan herhangi bir müşterek ve müteselsil sorumluluk. 
 

(3)Lisans adayı, devir bilgileri hâlihazırda TFF’ye mevcut ulusal devir gereklilikleri (örneğin ulusal 
takas sistemi) ulusal kapsamında açıklanmadıkça ve TFF, aşağıdaki 4 ve 5. paragraflarda 
açıklandığı gibi gerekli tüm bilgileri alıp değerlendirebilecek durumda değilse, bir devir tablosu 
hazırlamalı ve lisans verene sunmalıdır. İlgili dönemde herhangi bir transfer/kiralama yapılmamış 
olsa dahi mutlaka bir transfer tablosu hazırlanmalıdır. 
 
(4)Lisans adayı şunları açıklamalıdır: 

 
a) 28 Şubat'a kadar olan 12 aylık dönemde yapılan transfer anlaşmaları sonucunda, 28 

Şubat itibariyle ödenmemiş bir miktar olup olmadığına bakılmaksızın tüm yeni 
Futbolcu kayıtları (krediler dahil); 

 
b) 28 Şubat itibariyle ödenmemiş tüm transferler (Futbolcuların serbest bırakılması veya 

tescili ile ilgili olup olmadığına ve transferlerin ne zaman yapıldığına bakılmaksızın); 
ve 

 
c) Tüm transferler, 28 Şubat itibariyle ihtilaflı olan herhangi bir tutara tabidir. 

 
(5)Transferler tablosu asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermelidir (her Futbolcu transferi ile ilgili 
olarak): 
 

a) Futbolcunun adı ve doğum tarihi; 
 
b) Devir sözleşmesinin tarihi; 
 
c) Alacaklı olan futbol kulübünün adı; 
 
ç) Alacaklı tarafından ödeme talep edilmemiş olsa dahi ödenen veya ödenmesi gereken 

transfer (veya ödünç) ücreti (eğitim tazminatı ve dayanışma katkısı dahil); 
 
d) Futbolcunun kaydının ödenen veya ödenmesi gereken diğer doğrudan maliyetleri; 
 
e) Bir devir sözleşmesi kapsamında ödenen veya ödenecek diğer tazminatlar; 
 
f) 28 Şubat ve ödeme tarih(ler)inden önce ödenen tutarlar; 
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g) Her bir ödenmemiş öğe için vade(ler) dahil olmak üzere 28 Şubat'ta ödenecek bakiye; 
 
ğ) Ödenmemiş her bir unsur için vade(ler) dahil olmak üzere 28 Şubat itibariyle vadesi 

geçmiş tutarlar ve varsa, 28 Şubat ile 31 Mart arasında ödeme tarihleri ile ödenmiş 
tutarlar ve 31 Mart (28 Şubat'tan ileri tarihli) itibariyle vadesi geçmiş ödenecek 
bakiyeler ile açıklayıcı yorum; 

 
h) Ertelenen her unsur için orijinal ve yeni vade(ler) ve taraflar arasında yazılı bir 

anlaşmanın imzalandığı tarih dahil olmak üzere 28 Şubat'ta (Ek V'de tanımlandığı gibi) 
ertelenen tutarlar; 

 
ı) Dava referansları ve ilgili tüm tarafların pozisyonlarının kısa bir açıklaması dahil olmak 

üzere 28 Şubat'ta (Ek V'de tanımlandığı gibi) ihtilaflı tutarlar; ve 
i) Koşullu tutarlar (koşullu yükümlülükler) 28 Şubat tarihli bilançoda henüz 

muhasebeleştirilmemiştir. 
 

(6)Lisans adayı, devir tablosuna göre yükümlülüklerini temel muhasebe kayıtlarıyla uzlaştırmak 
zorundadır. 
 
(7)Lisans adayı, devir tablosunun eksiksiz, doğru ve bu Talimata uygun olduğunu teyit etmelidir. 
Bu, lisans adayının yürütme organı/yetkili imza sahipleri tarafından kısa bir beyan ve imza ile 
kanıtlanmalıdır. 

 
MADDE 58 – Personele vadesi geçmiş borcunun bulunmaması 
 

(1) Lisans adayı, lisans sezonundan önceki 31 Mart tarihi itibariyle, çalışanları ile ilgili olarak önceki 
28 Şubat tarihine kadar; Ödenmesi gereken sözleşme veya yasal yükümlülükler nedeniyle vadesi 
geçmiş borcunun (Ek V'de tanımlandığı gibi) olmadığını kanıtlamalıdır. 

 
(2) Borçlar, ücretler, maaşlar, imaj hakları ödemeleri, ikramiyeler ve diğer menfaatler dahil olmak 

üzere, sözleşmeden doğan veya yasal yükümlülükler sonucunda çalışanlar açısından ödenmesi 
gereken her türlü bedeldir. 

 
(3) "Çalışanlar" terimi aşağıdaki kişileri içerir: 

 
a) FIFA Futbolcuların Statüsü ve Transferi Hakkında Yönetmelik uyarınca tüm 

profesyonel Futbolcular; 
 
b) 35. madde ile 42. madde arasında atıfta bulunulan işlevlerden herhangi birini yerine 

getiren tüm idari, teknik, tıbbi ve güvenlik personeli; ve 
 
c) 35. madde ile 42. madde arasında atıfta bulunulan işlevlerden herhangi birini yerine 

getiren hizmet sağlayıcılar. 
 

(4) “Çalışanlardan” herhangi birinin, lisans adayı dışındaki yasal grup yapısı veya raporlama çevresi 
içindeki bir kuruluş tarafından istihdam edilmesi, sözleşmeli olması, danışmanı veya başka bir 
şekilde hizmet vermesi halinde, bu borçların da fıkra kapsamına dahil edilmesi gerekir. 

 
(5) Çeşitli nedenlerle lisans adayı veya lisans adayının yasal grup yapısındaki bir kuruluş tarafından 

artık istihdam edilmeyen veya istihdam edilmeyen kişilere ödenecek tutarlar bu kriter 
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kapsamındadır ve sözleşmede belirtilen süre içinde veya kanunla tanımlanmış, bu tür borçların 
finansal tablolarda nasıl muhasebeleştirildiğine bakılmaksızın ödenmesi gerekir. 

 
(6) Lisans adayı, lisans sezonundan önceki 28 Şubat tarihi itibariyle çalışanlarla ilgili olarak aşağıdaki 

toplam bakiyeleri gösteren bir çalışan tablosu hazırlamalı ve lisans verene sunmalıdır: 
 

a) Ödenecek toplam bakiye; 
 

b) 31 Mart itibariyle vadesi geçmiş toplam tutar ve kalan vadesi geçmiş tutar (28 
Şubat'tan ileri aktarılmıştır); 

 
c) Ertelenen toplam tutar (Ek V'de tanımlandığı gibi); ve 

 
ç) İtiraz edilen toplam tutar (Ek V'de tanımlandığı gibi). 

 
(7) Açıklayıcı bir yorumla birlikte, 28 Şubat itibariyle vadesi geçmiş, ertelenmiş veya ihtilaflı her bir 

tutarla ilgili olarak asgari olarak aşağıdaki bilgiler verilmelidir: 
 

a) Çalışanın adı ve pozisyonu/görevi (kişinin 28 Şubat'a kadar olan yıl içinde istihdam 
edilmiş veya meşgul olup olmadığına bakılmaksızın); 

 
b) Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi (varsa); 

 
c) Ödenmemiş her bir unsur için vade(ler) dahil olmak üzere vadesi geçmiş tutarlar ve 

uygunsa, 28 Şubat ile 31 Mart arasında ödenmiş tutarlar ve ödeme tarihleri ile 31 Mart 
itibarıyla vadesi geçmiş ödenecek kalanlar (28 Şubat'tan ileri sarılmıştır); 

 
ç) Ertelenen her unsur için orijinal ve yeni vade(ler) ve taraflar arasında yazılı bir 

anlaşmanın imzalandığı tarih dahil olmak üzere ertelenen tutarlar; ve 
 

d) Dava referansları ve ilgili tüm tarafların pozisyonlarının kısa bir açıklaması dahil 
olmak üzere tartışmalı tutarlar. 

 
(8) Lisans adayı, çalışanlar tablosuna göre yükümlülüklerini temel muhasebe kayıtlarıyla uzlaştırmak 

zorundadır. 
 

(9) Lisans adayı, çalışanlar tablosunun eksiksiz, doğru ve bu Talimata uygun olduğunu teyit etmelidir. 
Bu, lisans adayının yürütme organı/yetkili imza sahipleri tarafından kısa bir beyan ve imza ile 
kanıtlanmalıdır. 

 
MADDE 59 – SGK ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunmaması 
 
(1) Lisans adayı, lisans sezonundan önceki 31 Mart tarihi itibariyle, istihdam edilen tüm bireylerle 

ilgili olarak, sözleşmeden doğan veya yasal yükümlülükler nedeniyle SGK/vergi dairesine 
vadesi geçmiş borcunun (Ek V'de tanımlandığı gibi) olmadığını kanıtlamalıdır. 

 
(2) Borçlar, çalışan tüm bireylerle ilgili olarak sözleşmeden doğan veya yasal yükümlülükler 

sonucunda SGK/vergi dairesine ödenmesi gereken tutarlardır. Borçlar, kişisel gelir vergisi, 
emeklilik fonu ödemeleri, sosyal güvenlik ve benzeri ödemeleri içerir ancak bunlarla sınırlı 
değildir. 



34 
 

 
(3) Lisans adayı, lisans sezonundan önceki 28 Şubat'ta aşağıdakileri gösteren bir sosyal/vergi 

tablosunu lisans verene sunmalıdır: 
 

a) Sosyal/vergi makamlarına ödenecek toplam bakiye; 
 
b) 31 Mart itibariyle vadesi geçmiş toplam tutarın yanı sıra kalan vadesi geçmiş tutar (28 

Şubat'tan ileriye aktarılmıştır); 
 
c) Ertelenen toplam tutar (Ek V'de tanımlandığı gibi); 
 
ç) İtiraz edilen toplam tutar (Ek V'de tanımlandığı gibi); ve 
 
d) Yetkili makam tarafından bekleyen bir karara tabi toplam tutar (Ek- V'de tanımlandığı 

gibi). 
 

(4) 28 Şubat itibariyle vadesi geçmiş, ertelenmiş, ihtilaflı veya bekleyen her tutar için asgari olarak 
aşağıdaki bilgiler açıklayıcı yorumla birlikte verilmelidir: 

 
a) Alacaklının adı; 
 
b) Ödenmemiş her bir unsur için vade(ler) dahil olmak üzere vadesi geçmiş tutarlar ve 

uygunsa, 28 Şubat ile 31 Mart arasında ödenmiş tutarlar ve ödeme tarihleri ile 31 Mart 
itibarıyla ödenecek kalan vadesi geçmiş ödemeler (28 Şubat'tan ileri sarılmıştır); 

 
c) Ertelenen her unsur için orijinal ve yeni vade(ler) ve taraflar arasında yazılı bir 

anlaşmanın imzalandığı tarih dahil olmak üzere ertelenen tutarlar; 
 
ç) Yetkili makam tarafından bekleyen bir karara tabi tutarlar ve lisans adayının talebinin 

kısa bir açıklaması; ve 
 
d) Dava referansları ve ilgili tüm tarafların pozisyonlarının kısa bir açıklaması dahil olmak 

üzere tartışmalı tutarlar. 
 
(5) Lisans adayı, sosyal/vergi tablosuna göre yükümlülüklerini temel muhasebe kayıtlarıyla 

uzlaştırmalıdır. 
(6) Lisans adayı, çalışanlar tablosunun eksiksiz, doğru ve bu Talimata uygun olduğunu teyit 

etmelidir. Bu, lisans adayının yürütme organı/yetkili imza sahipleri tarafından kısa bir beyan ve 
imza ile kanıtlanmalıdır. 

 
MADDE 60 – UEFA ve TFF’ye vadesi geçmiş borcunun bulunmaması 
 
(1) Lisans adayı, lisans sezonundan önceki 31 Mart tarihi itibarıyla UEFA, UEFA tarafından 

belirlenen ek kuruluşlar veya lisans veren tarafından ödenmesi gereken yükümlülükler 
nedeniyle vadesi geçmiş borcu (Ek V'de tanımlandığı gibi) olmadığını kanıtlamalıdır. 

 
(2) UEFA ile ilgili borçlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, CFCB tarafından uygulanan mali 

disiplin cezalarını içerir. 
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(3) Son başvuru tarihine ve TFF tarafından bildirilen biçimde, lisans adayı UEFA'ya toplam 
borçlarını, UEFA ve TFF tarafından belirlenen ek kuruluşlara ve vadesi geçmiş borçların 
yokluğuna veya varlığına ilişkin bir beyan hazırlamalı ve sunmalıdır. 

 
 

3.KISIM Nihai Hükümler 
 

MADDE 61 – Yetkili metin ve yazışma dili 
 
(1) UEFA kulüp lisans başvurusu/izleme süreciyle ilgili bu talimat hükümleriyle UEFA Kulüp 
Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nın İngilizce versiyonunun yorumlanmasında herhangi 
bir tutarsızlık olması durumunda, İngilizce versiyonu geçerli olacaktır. 
 
(2) UEFA ile TFF ve/veya lisans alan arasındaki tüm yazışmalar, üç UEFA resmi dilinden 
(İngilizce, Fransızca ve Almanca) birinde yapılmalıdır ve UEFA, masrafları kendisine ait olmak 
üzere TFF’den ve/veya lisans sahibinden belgelerin onaylı tercümesini isteyebilir. 

 
MADDE 62 – Ekler 
 
(1) Bu yönetmeliğin tüm ekleri onun ayrılmaz bir parçasını oluşturur. 
 
MADDE 63 – Uygunluk denetimleri 
 
(1) UEFA ve/veya atanmış organları/ajansları, herhangi bir zamanda TFF’nin ve lisans 

adayının/lisans sahibinin uygunluk denetimlerini yürütme hakkını saklı tutar. 
 
(2) Uygunluk denetimleri, TFF’nin ve lisans adayının/lisans sahibinin bu Talimatta tanımlanan 

yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve TFF’nin nihai kararı anında lisansın doğru bir şekilde 
verildiğini sağlamayı amaçlar. 

 
(3) Uygunluk denetimleri amacıyla, bir UEFA resmi dil versiyonu ile resmi ulusal dil versiyonu 

arasında ulusal kulüp lisans Talimatının yorumlanmasında herhangi bir tutarsızlık olması 
durumunda, UEFA resmi dil versiyonu geçerli olacaktır. 

 
 
MADDE 64 – Disiplin prosedürleri 
 
(1) CFCB her zaman bu Talimatın genel hedeflerini, özellikle de bu hedeflerin etrafından 

dolanmaya yönelik her türlü girişimin yenilgiye uğratılmasını akılda tutmaktadır. 
 
(2) Bu Talimatın herhangi bir ihlali, UEFA tarafından bu Talimata ve CFCB’yi yöneten Usul 

kurallarına uygun olarak ele alınabilir. 
 

MADDE 65 – Uygulama hükümleri 
 
(1) UEFA, kararları alacak ve yönergeler şeklinde, bu Talimatın uygulanması için gerekli ayrıntılı 

hükümleri benimseyecektir. 
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MADDE 66 – Yürürlük 
 
(1) Bu Talimat Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarih ve 44 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 
30.12.2022 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
GEÇİCİ MADDE 1–  
 
(1) Bu talimat kapsamındaki istisnai ve geçiş hükümleri aşağıdaki şekildedir. 
 

a) Bu talimatın 40. ve 41. maddeleri 1 Haziran 2023'te yürürlüğe girer. 
 

b) Madde 14’e istisna olmak üzere, madde 14/2, madde 14/4 ve madde 14/5, 1 Haziran 
2024'te yürürlüğe girer. 

 
c) Madde 20'ye istisna olmak üzere, 2023/24 lisans sezonu için lisans adayının 12 ila 21 

yaş aralığında en az bir genç takımı olması gerekir. 
 
ç) Madde 42'ye istisna olmak üzere, 2023/24 lisans sezonu için lisans adayının TFF 

tarafından tanımlanan minimum antrenörlük yeterliliğine sahip en az bir nitelikli 
antrenör atamış olması gerekir. 

 
d) Madde 56’ya istisna olarak, madde 56/2(c), madde 56/4 ve madde 56/5 1 Haziran 

2023'te yürürlüğe girer. 
 
e) Madde 56’ya istisna olarak madde 56/3, 1 Haziran 2025'te yürürlüğe girer. 
      
f) Yukarıdaki e paragrafına bakılmaksızın, 2024/25 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 

grup aşamasına katılan lisans adayları için Madde 56/3 1 Haziran 2024'te yürürlüğe 
girer. 
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EK I - İstisnalar politikası 

 
A. Prensip  
(1)  UEFA yönetimi veya CFCB, 13. madde uyarınca aşağıdaki konularda istisnalar verebilir: 

 
a) Madde 7'de tanımlanan karar alma organları veya süreçleri ile ilgili asgari şartın 

ulusal hukuk veya başka bir nedenle uygulanamaması; 
 

b) Ulusal hukuk veya başka herhangi bir nedenle madde 10'da tanımlanan temel 
süreçle ilgili bir asgari şartın uygulanamaması; 

 
c) Ulusal hukuk veya başka herhangi bir nedenle madde 11'de tanımlanan asgari 

değerlendirme prosedürünün uygulanamaması; 
 

ç) 14. maddede tanımlanan üç yıl kuralının uygulanamaması; 
 

d) Kısım II, Bölüm 3: ve ilgili eklerde tanımlanan belirli bir kriterin ulusal hukuk 
veya başka bir nedenle uygulanamaması; 

 
e) Kısım II, Bölüm 3'te tanımlanan bir kriter veya kriter kategorisinin uygulanması 

için giriş süresinin uzatılması. 
 

(2) Paragraf a), b), c), d) ve e) ile ilgili istisnalar, TFF’ye sağlanmıştır ve bu istisnalar TFF’ye 
tescilli olan ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne girmek için lisans başvurusunda bulunan tüm 
kulüpler için geçerlidir. 
 
(3) e) bendi ile ilgili istisnalar, lisans için başvuran bireysel kulübe verilir. 

 
B. Süreç 
(1) UEFA yönetimi veya CFCB, istisna taleplerinde karar alma organı olarak hareket eder. 
UEFA, Ek I.1.1(a), (b), (c), (d) ve (e) ile ilgili tüm istisnalara karar verir ve CFCB, Ek I.1.1(ç) ile 
ilgili istisna taleplerine karar verir. 
 
(2) Bir istisna talebi yazılı, açık ve sağlam temellere dayalı olmalıdır. 
 
(3) Ek I.1.1(a), (b), (c), (d) ve (e) ile ilgili istisna talepleri, son tarihe kadar ve UEFA tarafından 
bildirilen biçimde TFF tarafından sunulmalıdır. 
 
(4) Ek I.1.1(ç) ile ilgili istisna talepleri, lisans adayı adına TFF tarafından son tarihe kadar ve 
UEFA tarafından iletilen biçimde sunulmalıdır. Talebin eksiksiz ve doğru olmasını sağlamak lisans 
adayının/lisans sahibinin sorumluluğundadır. 
 
(5) UEFA yönetimi ve CFCB, bu Talimatin sınırları dahilinde istisnalar sağlamak için gerekli 
takdir yetkisini kullanır. 
 
(6) Bir istisna düşünülürken, futbolun ve lisans adayının UEFA üyesi federasyon sınırları 
içindeki statüsü ve durumu dikkate alınacaktır. Bu, örneği şunları kapsar: 
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a) Bölgenin büyüklüğü, nüfusu, coğrafyası, ekonomik geçmişi; 

 
b) UEFA üye derneğinin büyüklüğü (kulüp sayısı, kayıtlı Futbolcu ve takım sayısı, 

dernek yönetiminin boyutu ve kalitesi, vb.); 
 

c) Futbol düzeyi (profesyonel, yarı profesyonel veya amatör kulüpler); 
 

ç) Futbolun bölge içindeki bir spor olarak statüsü ve pazar potansiyeli (ortalama 
katılım, TV pazarı, sponsorluk, gelir potansiyeli vb.); 

 
d) UEFA katsayısı (dernek ve kulüpleri) ve FIFA sıralaması; 

 
e) Dernek bünyesinde stadyum sahipliği durumu (kulüp, şehir/topluluk vb.); 

 
f) Ulusal spor bakanlığı da dahil olmak üzere ulusal, bölgesel ve yerel  

 
makamlardan (mali ve diğer) destek; 

 
g) Alacaklıların korunması; 

 
ğ) Kulübün yasal grup yapısı ve raporlama çevresi; 

 
h) Kulübün kimliği. 

 
(7) Ek I.1.1(a), (b), (c), (d) ve (e) ile ilgili bir karar, gerekçesi belirtilerek TFF’ye yazılı olarak 
iletilecektir. TFF daha sonra bunu ilgili tüm lisans başvuru sahiplerine iletmelidir. 
 
(8) Ek I.1.1(ç) ile ilgili bir karar, gerekçesi belirtilerek TFF’ye ve talepte bulunan kulübe yazılı 
olarak iletilecektir. 
 
 
(9) UEFA yönetimi veya CFCB tarafından verilen nihai kararlara karşı, UEFA Statülerinde 
belirtilen ilgili hükümler uyarınca Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) önünde yazılı olarak temyiz 
başvurusunda bulunulabilir. 
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EK II - UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi kulüp lisans kriterlerinin ulusal kulüp 
lisanslama yönetmeliklerine entegrasyonu 

 
A. Prensip 
(1)   TFF, Ulusal kulüp lisanslama Talimatında, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne girmek için 
bu Talimata uygun olarak ilgili tarafları, haklarını ve görevlerini, kriterleri ve gerekli süreçleri 
tanımlamalıdır (bkz. Madde 5/3). 

 
B. Süreç 
(1) TFF, ulusal kulüp lisans Talimatının metnine son halini vermeli ve UEFA'nın resmi 
dillerinden birinde, UEFA tarafından bildirilen son tarihe kadar incelenmek üzere UEFA'ya 
göndermelidir. 
 
(2) TFF, bu Talimatın geçerli tüm hükümlerinin kendi ulusal kulüp lisanslama Talimatına entegre 
edilmesini sağlamaktan sorumludur ve UEFA'ya bunu göstermelidir. Bu Yönetmeliğin 13. 
maddesine göre istisnalar verilebilir. 
 
(3) TFF, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne girmek amacıyla ulusal kulüp lisans Talimatında 
ek asgari kriterleri artırmak veya eklemekte serbesttir. 
 
(4) TFF tarafından ulusal kulüp lisanslama Talimatında tanıtıldığı durumlarda, artırılmış veya ek 
asgari kriterler, gerekli değişiklikler yapılarak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne giriş için 
geçerlidir. 
 
(5) TFF, ulusal kulüp lisanslama Talimatında yer alan tüm hükümlerin geçerli ulusal yasalara 
uygun olduğunu UEFA'ya teyit etmelidir. 
 
(6) Ulusal kulüp lisanslama yönetmelikleri, yetkili ulusal organlar tarafından onaylanmalı ve 
lisanslama süreci başlamadan önce lisans başvuru sahiplerine iletilmelidir. UEFA tarafından 
usulüne uygun olarak onaylanmadıkça, lisans sürecinde değiştirilemezler. 
 
(7) UEFA, ulusal kulüp lisans Talimatının son halini gözden geçirir ve TFF ‘ye aşağıdakileri 
yazılı olarak onaylar: 

 
a) UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne girmek amacıyla bu yönetmeliğin geçerli 

hükümleri, ulusal kulüp lisanslama Talimatına entegre edilmiştir; 
 

b) Ulusal kulüp lisanslama yönetmeliklerine göre yetkili ulusal kuruluşlar tarafından 
verilen lisans, bu yönetmeliğin II. Kısmında belirtilen asgari kriterlere dayanmaktadır. 

 
(8) TFF, yerel müsabakalara katılımı yönetmek için bir kulüp lisans sistemi uygulamaya teşvik 
edilir. 

 
(9) Bu amaçla, TFF, yerel müsabakalara girme izni vermek amacıyla, ulusal kulüp lisanslama 
Talimatında azalmayı artırmak veya ilave asgari kriterler koymakta serbesttir. 
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EK III – Kulüp Lisanslama Sisteminin Olağanüstü Uygulaması  
 
A. Prensip 
(1) UEFA, Madde 17/1'de belirtildiği gibi kulüp lisans sisteminin olağanüstü uygulaması için 
gerekli son tarihleri ve minimum kriterleri tanımlar ve bunları TFF’ye en geç lisans sezonundan önceki 
yılın 31 Ağustos tarihine kadar bildirir. 
 
(2) TFF, olağandışı başvuru taleplerini UEFA tarafından bildirilen son tarihe kadar ilgili kulübün 
adını belirterek yazılı olarak UEFA'ya bildirmelidir. 
 
(3) TFF, olağanüstü başvuru talebinin değerlendirilmesi için ilgili kulübe kriterleri sunmaktan 
sorumludur. Ayrıca, olağanüstü başvuru prosedürüne hazırlanmak için ilgili kulüple birlikte derhal 
harekete geçmelidirler. 
 
(4) İlgili kulüp, kulübü sabit asgari standartlara göre değerlendirecek ve UEFA'nın resmi 
dillerinden birinde aşağıdaki belgeleri UEFA'nın bildirdiği son tarihe kadar UEFA'ya iletecek olan 
lisans verene gerekli belgesel kanıtları sağlamalıdır: 

 
a) UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne girmek için özel izin için yazılı talep; 
 
b) Lisans verenin değerlendirmesine dayalı olarak tavsiyesi (kulübü değerlendiren 

kişilerin tarihleri ve isimleri dahil); 
 
c) UEFA tarafından talep edildiği üzere kulüp ve lisans veren tarafından sağlanan tüm 

belgesel kanıtlar; 
 
ç) Olağanüstü başvuru prosedürü sırasında UEFA tarafından talep edilen diğer belgeler. 
 

(5) UEFA, kararını alınan belgelere dayandırır ve tüm kriterlerin yerine getirilmesi ve kulübün nihai 
olarak sportif başarısıyla hak kazanması durumunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne girmek için 
özel izin verir. Karar, ilgili kulübe iletmesi gereken TFF’ye iletilecektir. 
 
(6) Böyle bir kulüp, olağanüstü başvuru prosedürü sırasında sportif mücadele nedeniyle elenirse, 
ilgili lisans verenin UEFA'yı derhal bilgilendirmesi gerekir ve prosedür, başka bir karara gerek 
olmaksızın derhal sonlandırılır. Bu şekilde sonlandırılan bir prosedür daha sonraki bir aşamada 
yeniden başlatılamaz. 

 
(7) UEFA tarafından yazılı olarak verilen nihai kararlara karşı, UEFA Statülerinin ilgili 
hükümleri uyarınca Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz edilebilir. 
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EK IV – Mali Tablolar için açıklama gereklilikleri   
 
A. Prensip 
(1)  Ulusal muhasebe uygulamasının gerekliliklerine, Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartlarına veya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Uluslararası Finansal Raporlama 
Standardına bakılmaksızın, bu Talimatın finansal kriterleri, lisans başvuru sahiplerinin/lisans 
sahiplerinin lisans verene 56. maddede belirtildiği gibi minimum düzeyde finansal bilgi sunmasını 
gerektirir. 
 
(2) Mali tabloların her bir bileşeni açıkça tanımlanmalıdır. Sunulan bilgilerin doğru bir 
şekilde anlaşılması için aşağıdaki bilgiler belirgin bir şekilde gösterilmeli ve gerektiğinde finansal 
tablolarda tekrarlanmalıdır: 

 
a) Raporlayan tüzel kişinin/kuruluşların adı (ve yasal şekli), ikametgahı ve iş adresi ve 

önceki yıllık muhasebe referans tarihinden bu yana bu bilgilerdeki herhangi bir 
değişiklik; 

 
b) Finansal bilgilerin bireysel lisans adayı/lisans sahibini, bir işletme grubunu veya diğer 

bazı işletme kombinasyonlarını kapsayıp kapsamadığı ve bu tür herhangi bir grup veya 
kombinasyonun yapısı ve bileşiminin tanımı; 

 
c) Yıllık muhasebe referans tarihi ve finansal bilgilerin kapsadığı dönem (hem cari hem 

de karşılaştırmalı bilgiler için); ve 
 
ç) Finansal tabloda kullanılan para birimi. 
 

(3)  Yıllık mali tablolar Ek IV'de belirtilen açıklama gerekliliklerine uygun değilse, lisans  adayı 
ayrıca aşağıdakileri de lisans verene sunmalıdır: 

 
a) Ek IV'de belirtilen açıklama gerekliliklerini karşılamak için ek bilgiler; 
 
b) Yeniden düzenlenmiş mali tabloların eksiksizliği ve doğruluğu konusunda TFF 

tarafından öngörülen, üzerinde anlaşmaya varılan prosedürler yoluyla yıllık mali 
tabloları imzalayan aynı denetçi tarafından sağlanan bir değerlendirme raporu. 

 
B. Bilanço 

(1) Bilanço kalemleri için asgari açıklama gereklilikleri aşağıda belirtilmiştir. 
 
Varlıklar 
a) Nakit ve nakite eşdeğer 

 
b) Diğer mevcudatlar 

 
c) Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar 

 
ç) Alacak hesapları 

 
d) Diğer duran varlıklar 

 
e) Toplam varlıklar (a ila e öğelerinin toplamı) 
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Yükümlülükler 
 

f) Banka ve diğer krediler 
 

g) Ödenecek diğer hesaplar 
 

ğ) Diğer mevcut yükümlülükler 
 

h) Diğer kısa vadeli yükümlülükler 
 

ı) Toplam yükümlülükler (g'den j'e kadar olan maddelerin toplamı) 
 

Öz Kaynak 
 

i) Toplam öz kaynak 
 

C. Kar ve zarar hesabı 
(1) Kar ve zarar hesabı için asgari açıklama gereklilikleri aşağıda belirtilmiştir. 
 

Hasılat/Gelir 
a) Gişe Geliri 

 
b) Sponsorluk ve reklam 

 
c) Yayın hakları 

 
ç) Ticari faaliyetler 

 
d) UEFA dayanışması ve para ödülü 

 
e) Sübvansiyonlar, bağışlar, katkılar ve diğer hibeler 

 
f) Diğer faaliyet gelirleri 

 
g) Toplam gelir (a ila g arasındaki öğelerin toplamı) 

 
Masraflar/Giderler 

 
ğ) Personel giderleri 
 
h) Diğer işletme giderleri 

 
ı) Toplam işletme giderleri (Futbolcu kayıtları hariç) (i ve j öğelerinin toplamı) 

 
i) Futbolcu transferlerinden net sonuç 
j) Net faaliyet dışı gelir /(gider)- diğer 
 
k) Vergi geliri/ (gider) 

 
l) Ödenen temettüler / azınlık payları 
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m) Toplam giderler (k ile o arasındaki kalemlerin toplamı) 

 
D. Nakit akış tablosu 
(1) Nakit akış tablosu, mali döneme ilişkin nakit akışlarını aşağıda belirtildiği gibi ayrı olarak 
sınıflandırmalıdır: 

 
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı 
 
Faaliyet faaliyetleri, raporlayan işletmenin başlıca gelir getiren faaliyetleri ve yatırım 
veya finansman faaliyetleri olmayan diğer faaliyetlerdir. Bu nedenle, genellikle net 
sonucun belirlenmesine giren işlem ve diğer olaylardan kaynaklanmaktadır. Asgari 
açıklama gereklilikleri aşağıda belirtilmiştir: 
 
i. İşletme faaliyetlerinden net nakit girişi/çıkışı 
 
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları 
 
Yatırım faaliyetleri, uzun vadeli varlıkların (Futbolcu kayıtları dahil) ve nakit 
benzerlerine dahil olmayan diğer yatırımların satın alınması ve elden çıkarılmasıdır. 
Asgari açıklama gereklilikleri aşağıda belirtilmiştir: 
 
i. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişi/çıkışları 
 
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları 
 
Finansman faaliyetleri, raporlayan işletmenin katkıda bulunan özkaynak 
sermayesinin ve borçlarının boyutunda ve bileşiminde değişikliklere neden olan 
faaliyetlerdir. Asgari açıklama gereklilikleri aşağıda belirtilmiştir: 
 
i. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişleri/çıkışları 
 
Diğer nakit akışları 
 
Alınan ve ödenen faiz ve temettülerden kaynaklanan nakit akışlarının her biri ayrı 
ayrı açıklanmalıdır. Her biri, faaliyet, yatırım veya finansman faaliyetleri olarak 
dönemden döneme tutarlı bir şekilde açıklanmalıdır. 
 
Gelir üzerinden alınan vergilerden kaynaklanan nakit akışları, uygun ve özel olarak 
finansman veya yatırım faaliyetleri olarak tanımlanmadıkları sürece, ayrı olarak 
açıklanmalı ve işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları olarak 
sınıflandırılmalıdır. 
 

(2) Nakit ve nakit benzerlerinin bileşenleri açıklanmalı ve sunulan nakit akış tablosundaki 
tutarların  
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EK V – Vadesi geçen borçlar kavramı   
  
A. Prensip 
(1) Borçlar, sözleşme veya yasal şartlara göre ödenmediği takdirde vadesi geçmiş sayılır. 
 
(2)   Lisans adayı/lisans sahibi, 31 Mart tarihine kadar 57. madde, 58. madde, 59. madde ve 60. 
madde uyarınca aşağıdakileri ispat edebilirse, bu Yönetmelik kapsamında vadesi geçmiş sayılmaz: 

 
a) İlgili tutarın ödenmiş olması, yani ya tam olarak ödenmesi ya da alacaklının 

borçluya karşı yükümlülüklerinden mahsup edilmesi; veya 
 

b) İlgili miktarın ödenmesi için son tarih ertelenmiştir (bu Talimatde “ertelenen 
tutarlar” olarak anılacaktır), yani alacaklı ile son ödeme tarihini uzatmak için yazılı 
bir anlaşma imzalanmıştır (bir alacaklının bir meblağın ödenmesini istememesi, 
sürenin uzatıldığı anlamına gelmez); veya 

 
 

c) İlgili miktar, yasal bir hak talebine veya açık takibata tabidir (bu Talimatde 
“tartışmalı tutarlar” olarak anılmaktadır), yani: 
 
i. Borçlu, ulusal hukukta yetkili merci tarafından kabul edilebilir görülen bir 

hukuki talepte bulunmuş veya vadesi geçmiş ödemeye ilişkin sorumluluğa itiraz 
ederek ulusal veya uluslararası futbol mercileri veya ilgili tahkim mahkemesi 
nezdinde dava açarsa kurumlar, bu tür bir talebin ileri sürüldüğünü veya bu tür 
davaların yalnızca bu Yönetmelikte belirtilen geçerli son tarihlerden kaçınmak 
amacıyla açıldığını düşünürse, tutar yine de vadesi geçmiş bir ödenecek olarak 
kabul edilecektir; veya 
 

ii. Borçlu, vadesi geçmiş borçlara ilişkin olarak bir alacaklı tarafından aleyhine 
açılan dava veya davaya ilişkin ulusal hukuk, ulusal veya uluslararası futbol 
otoriteleri veya ilgili tahkim mahkemesi nezdinde yetkili makama itirazda 
bulunmuş ve açılan davaya veya davaya itiraz etmek için gerekçeler 
oluşturduğunu ilgili karar verme organlarını tatmin edecek şekilde gösterirse, 
karar organları davaya veya davaya itiraz etme nedenlerini açıkça temelsiz 
olarak kabul ederse, miktar yine de vadesi geçmiş bir borç olarak kabul 
edilecektir; veya 

 
ç) İlgili tutarın ödenmesi askıdadır (bu Talimatta “bekleyen tutarlar” olarak 

anılacaktır), yani: 
 
i. Borçlu, yetkili makamdan yazılı olarak ve yürürlükteki kanuna uygun olarak, 

sosyal/vergi makamlarına (madde 59'da tanımlandığı üzere) olan borçların 
ödenmesi için son tarihin uzatılmasını talep etmiş ve yetkili makam, bu talebin 
kabul edildiğini ve 31 Mart’a kadar halen beklemede olduğunu yazılı olarak teyit 
etmiştir (59. madde ile ilgili olarak); veya 

 
ii. Borçlu, yetiştirme tazminatı ve dayanışma katkılarıyla (Futbolcuların Statüsü ve 

Transferine İlişkin FIFA Talimatında tanımlandığı şekilde) ilgili olarak 
alacaklıları belirlemek ve ödemek için tüm makul önlemleri aldığını ilgili karar 
alma organlarına (lisans veren veya CFCB) temin edebilir. 
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EK VI – Lisans verenin değerlendirme prosedürleri  
   

A. Prensip 
(1) TFF, lisans için başvuran tüm kulüplerin eşit muamele görmesini sağlayarak değerlendirme 
prosedürlerini tanımlar. Kulüpler tarafından sunulan belgeleri değerlendirir, uygun olup olmadığını 
değerlendirir ve her bir kriterin karşılanıp karşılanmadığını ve eğer varsa, verilecek her bir lisans 
için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunu rahatça belirler. 
 
(2)   Madde 11'de belirtilen tanımlanmış hükümlere uygunluğu kontrol etmeye yönelik 
değerlendirme süreçleri, aşağıda belirtildiği gibi lisans veren tarafından takip edilmesi gereken belirli 
değerlendirme adımlarını içerir. 

 
B. Mali tablolara ilişkin denetçi raporunun değerlendirilmesi 
(1) Yıllık mali tablolarla ilgili olarak, lisans veren aşağıdaki asgari değerlendirme prosedürlerini 
gerçekleştirmelidir: 

 
a) Raporlama çevresinin kulüp lisanslama amaçları için uygun olup olmadığını 

değerlendirin; 
 

b) Lisans kararı için bir temel oluşturmak üzere sunulan bilgileri değerlendirin; 
 

c) Yıllık mali tabloları ve bunlara ilişkin denetçi raporunu okuyun ve değerlendirin; 
 

ç) Denetçi raporunda yapılan herhangi bir değişikliğin sonuçlarını (niteliksiz raporun 
normal biçimine kıyasla) ve/veya aşağıdaki Ek VI/B.2'ye göre asgari açıklama ve 
muhasebe gerekliliklerine kıyasla eksiklikleri ele alın. 

 
(2) Raporlama çerçevesini değerlendirdikten ve yıllık mali tablolara ilişkin denetçi raporunu 
okuduktan sonra, lisans veren bunları aşağıdaki maddelere göre değerlendirmelidir: 

 
a) Raporlama çerçevesi, 55.maddenin gerekliliklerini karşılamıyorsa, lisans 

reddedilmelidir; 
 
b) Denetçi raporunun herhangi bir değişiklik yapılmadan bir şartsız görüşü varsa, bu, 

lisans verilmesi için tatmin edici bir temel sağlar; 
 
c) Denetçi raporunun görüş vermekten kaçınma veya olumsuz görüş içermesi durumunda, 

görüş vermekten kaçınma veya olumsuz görüş olmaksızın müteakip bir denetim görüşü 
sağlanmadıkça (asgari gereklilikleri karşılayan aynı mali yıl için başka bir mali tablo 
seti ile ilgili) ve lisans veren müteakip denetim görüşünden tatmin olmadıkça, lisans 
reddedilmelidir; 

 
ç) Denetçi raporunda işletmenin sürekliliği ile ilgili bir vurgu, kilit denetim konusu veya 

şartlı "hariç" görüş varsa, aşağıdakilerden biri olmadıkça lisans reddedilmelidir: 
 

i. Aynı mali yılla ilgili olarak, işletmenin sürekliliği, konunun vurgulanması, kilit 
denetim konuları veya niteliği olmaksızın müteakip bir denetim görüşü sağlanır; 
veya 
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ii. Lisans adayının en azından lisans sezonunun sonuna kadar bir süreklilik olarak 

devam etme kabiliyetini gösteren ek belgelere dayalı kanıt, lisans verene 
sağlanmalı ve lisans veren tarafından tatmin edici bir şekilde değerlendirilmeli. 

 
d) Denetçi raporunda, işletmenin sürekliliği dışında bir konu ile ilgili olarak, bir konunun 

vurgulanması, kilit denetim konusu veya şartlı bir "hariç" görüş varsa, lisans veren, 
değişikliğin kulüp lisanslama amaçları açısından sonuçlarını değerlendirmelidir. Ek 
belgeler sağlanmadıkça ve TFF’yi tatmin edecek şekilde değerlendirilmedikçe, lisans 
reddedilebilir. TFF tarafından talep edilebilecek ek kanıtlar, denetim raporundaki 
değişikliğin nedenine bağlı olacaktır; 

 
e) Denetçi raporunda 54’üncü maddede tanımlanan herhangi bir duruma atıfta 

bulunuluyorsa lisans reddedilmelidir. 
 

 
(3) Lisans adayının ek bilgiler ve/veya yeniden düzenlenmiş mali tablolar sağlaması durumunda, 
TFF, ek bilgiler ve/veya yeniden düzenlenmiş mali tablolar açısından üzerinde mutabık kalınan 
prosedürlere ilişkin denetçi raporunu ek olarak değerlendirmelidir. Denetçi raporunun TFF’yi 
tatmin etmemesi ve/veya bulunan hatalara ve/veya istisnalara atıfta bulunması durumunda lisans 
reddedilebilir. 

 
C. Vadesi geçmemiş borçlar için lisans belgelerinin değerlendirilmesi 
(1) Futbol kulüplerine, çalışanlara ve sosyal/vergi makamlarına “vadesi geçmiş borcun 
olmaması” kriterleri ile ilgili olarak, TFF aşağıdaki kararlara varabilir: 

 
a) Lisans adayı tarafından sunulan bilgileri değerlendirmek için, bu durumda Ek VI/C.2'de 

belirtilen değerlendirmeyi yapması gerekir; veya 
 
b) Bağımsız denetçilerin değerlendirme prosedürlerini ISRS 4400 uyarınca yürütmesini 

sağlamak için, bu durumda TFF, lisans adayı tarafından sunulan bilgileri (özellikle borç 
tabloları ve ilgili destekleyici belgeler) değerlendirmeli ve denetçi raporunu gözden 
geçirmelidir. TFF, numuneyi genişletmek veya lisans adayından ek belgesel kanıt talep 
etmek de dahil olmak üzere, gerekli olduğuna inandığı herhangi bir ek değerlendirmeyi 
yapabilir. 

 
 

(2) Futbol kulüplerine, çalışanlara ve sosyal kurumlara/vergi kurumlarına “vadesi geçmiş borcun 
olmaması” kriteri açısından değerlendirmenin TFF veya bağımsız bir denetçi tarafından yapılıp 
yapılmadığına bakılmaksızın, aşağıdaki asgari prosedürler uygulanmalı ve lisans veren veya denetçi 
raporunda açıklanmalıdır. 

 
a) 28 Şubat'a kadar ödenmesi gereken yükümlülüklere ilişkin olarak lisans adayı 

tarafından sunulan 31 Mart tarihli borç tablolarını (yani transfer tablosu, çalışan tablosu, 
sosyal/vergi tablosu ve ilgili destekleyici belgeler) edinin; 

 
b) Raporlanan terazilerin eksiksizliğini ve doğruluğunu değerlendirmek için gerekli 

adımları (numune boyutunun belirlenmesi dahil) gerçekleştirin ve gerçekleştirilen 
prosedürlerin her biri ile ilgili bir sonuç çıkarın; 
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c) 28 Şubat'ta lisans adayı tarafından bildirilen vadesi geçmiş bakiyenin tam olup 
olmadığını kontrol edin; 

 
ç) 28 Şubat ve 31 Mart tarihleri arasında vadesi geçmiş borçların mutabakatını kontrol 

edin; ve 
 
d) 31 Mart itibariyle vadesi geçmiş bakiyeleri tanımlayın. 
 

(3) UEFA ve TFF ‘ye ilişkin “vadesi geçmiş borç yok” kriteri ile ilgili olarak, lisans veren 
asgari olarak aşağıdaki değerlendirme prosedürlerini gerçekleştirmelidir: 

 
a) TFF ‘nin bağlı kulüplerinin borçlu olduğu bekleyen vadesi geçmiş tutarlarla ilgili olarak 

UEFA'dan alınan tüm bilgileri gözden geçirin ve 28 Şubat ile 31 Mart tarihleri arasında 
vadesi geçmiş bakiyelerin ödemesini kontrol edin; ve 

 
b) Herhangi bir ek değerlendirme yapın ve gerekli olduğuna inandığı lisans adayından 

herhangi bir ek belgeye dayalı kanıt isteyin. 
 
D. Lisans kararı öncesi yazılı beyanın değerlendirilmesi 
(1) Yazılı beyanla ilgili olarak, TFF, kulüp lisans kriterleriyle ilgili olarak meydana gelen 
herhangi bir önemli değişikliğin etkisini okumalı ve dikkate almalıdır. 
 
(2) TFF ayrıca, finansal tablolar, gelecekteki finansal bilgiler ve lisans adayı tarafından sağlanan 
herhangi bir ek belgesel kanıtla birlikte, büyük ekonomik öneme sahip herhangi bir olay veya 
koşulla ilgili bilgileri okumalı ve dikkate almalıdır. TFF, bu değerlendirmenin bir denetçi tarafından 
yapılmasına karar verebilir. 
 
(3) TFF, kulübün en azından lisans sezonunun sonuna kadar bir süreklilik olarak devam etme 
kabiliyetini değerlendirmelidir. TFF ‘nin değerlendirdiği mali bilgilere dayanarak, TFF ‘nin 
kanaatine göre, lisans adayı en azından lisans sezonunun sonuna kadar sürekliliğini 
sürdüremeyecekse, lisans reddedilmelidir. 
 
(4) Lisans adayı (veya 14'üncü madde anlamında lisans adayı ile sözleşme ilişkisi bulunan kayıtlı 
üyenin) veya lisans adayının raporlama çerçevesine dahil olan herhangi bir ana şirketi, lisans 
sezonundan önceki 12 ay içinde yasa veya yönetmeliklere göre koruma talep ediyorsa veya 
alacaklılarından koruma alıyorsa lisans reddedilmelidir. Şüpheye mahal vermemek için, ilgili 
kuruluş lisans kararının verildiği anda artık alacaklılarından koruma almıyor olsa bile lisans 
reddedilmelidir. 
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