Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI
TÜZÜĞÜ

(29 Haziran 2019 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş şekliyle.)

ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ
GİRİŞ
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Genel Kurulu, Beden Eğitimi ve Spor Yasasının
39. Maddesinin 1. Fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki
Kıbrıs Türk Futbol Çalışma, Usul ve Esasları Tüzüğünü yapar.
Madde 1- Kısa İsim
Bu Tüzük, "Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Çalışma, Usul ve Esasları Tüzüğü"
olarak isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar
Madde 2- Tefsir
Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
Birlikler: Hakem ve Gözlemciler Derneği, Antrenör Derneği ve Futbolcular
Derneği’ni anlatır.
“CAS/TAS”: Merkezi Lozan’da bulunan Spor Tahkim Mahkemesini anlatır.
Çekilme: Herhangi bir mazeret göstermeksizin bir ay süreyle toplantılara
katılmama veya sürekli sağlık problemi yaşama veya benzeri nedenlerle
faaliyetlere katılamamayı anlatır.
Delege: Genel kurullarda oy hakkına sahip olan Kulüp Yönetim Kurulu üyesi
olan kişi ile Bölge terfi müsabaka ligleri adına gelen kişiyi anlatır.
FIFA: Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’ni anlatır.
Futbol: FIFA denetimine tabi olan ve Futbol Oyun Kuralları çerçevesinde
düzenlenen oyununu anlatır.
Futbolcu: KTFF’ye tescilli olan futbolcuyu anlatır.
Genel Kurul: KTFF’nin en üst karar organını anlatır.
IFAB: Futbol Oyun Kuralları’nı değiştirmek ve onaylamakla görevli Uluslararası
Futbol Federasyonları Kurulu’nu anlatır.
Konfederasyon: FIFA tarafından tanınan ve aynı kıtaya (veya benzeri coğrafi
bölgeye) ait olan Federasyonlar topluluğunu anlatır.
KTFF: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu anlatır.
Kulüp: KTFF üyesi olan tüzel kişiliğini anlatır.
Kulüp Başkanı: Kulüp genel kurulları ile seçilmiş olan Yönetim Kurulu başkanı
olan kişiyi anlatır.
Lig: Federasyona bağlı bir müsabaka organizasyonunu anlatır.
Temsilci: Derneklerin yetkili organları tarafından atanan kişiyi anlatır.
UEFA: Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’ni anlatır.
Üst Lig: Süper Lig A, 1'nci Lig A ve 2'nci Lig A takım liglerini anlatır.
Üye: Genel Kurul tarafından KTFF üyeliğine kabul edilen tüzel kişiyi anlatır.
Yetkili: Federasyonda veya kulüpte görev yapan bütün yönetim kurulu üyeleri,
kurul üyeleri, teknik direktörler, hakemler, yardımcı hakemler ve teknik, sağlık
ve idari işlerden sorumlu diğer bütün kişileri anlatır.
Yönetim Kurulu: KTFF’nin icra organını anlatır.
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Madde 3- Hukuki Nitelik, Merkez ve Logo
1.Bu Tüzüğün amacı, özerk KTFF’nin genel ilkelerini, kuruluş, teşkilatlanma,
görev ve yetkilerini düzenlemektir.
2.İşbu Tüzük, Kıbrıs’ın kuzeyindeki her türlü futbol faaliyetinin
organizasyonunun ve gelişiminin ulusal ve uluslararası kurallara göre
gerçekleştirilmesini kapsar.
3.KTFF, futbol sporunu ulusal düzeyde yürüten ve düzenleyen tek kuruluştur.
Ayrıca Kıbrıs’ın kuzeyindeki futbol ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası
düzeyde ülkesini temsil etmeye tek yetkilidir.
4.KTFF’nin merkezi Lefkoşa’dadır.
5.KTFF, 29/10/1955 tarihinde kurulmuştur.
6. KTFF logosu işbu Tüzüğün ekinde yer alan şekildedir.
Madde 4- KTFF’nin Amaç ve Yetkileri
1.KTFF’nin amaç ve yetkileri:
A)Her türlü futbol faaliyetini Kıbrıs'ın kuzeyinde teşkilatlandırmak,
düzenlemek ve denetlemek;
B)Futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak;
C)FIFA ve UEFA tarafından konulan kuralların gereğince uygulanmasını
sağlamak, bu konuda yurt içinde ilgili düzenlemeleri yapmak ve futbolla ilgili
konularda yurt dışında Kıbrıs Türk Futbolunu temsil etmek;
Ç)Futbol faaliyetleri ile ilgili plan, program, düzenleme ve anlaşmalar yapmak
ve başarılı sonuçlar alınması için gereken tedbirleri almak;
D)Fair Play kuralları ve FIFA ve UEFA’nın Etik Kurallarına uygun olarak
bağlılık, dürüstlük ve sportmenlik ilkelerini gözetmek;
E)Kendi üyelerinin, kulüplerin, futbolcuların, hakemlerin, yöneticilerin,
teknik direktörlerin ve antrenörlerin, sağlık personelinin, futbolcu
temsilcilerinin, müsabaka organizatörlerinin ve diğer tüm ilgililerin, BU
Tüzük kurallarına ve esasları tüzüğüne, talimat ve kararlarına ve ayrıca
FIFA, UEFA’nın yetkili organ ve kurullarının verdiği kararlara uymalarını
sağlamak;
F)Şiddet, şike, teşvik primi, ırkçılık, doping ve her türlü ayrımcılıkla mücadele
etmek.
G)Futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına
yayılmasını sağlamak, bu konularda birleştirici, eğitici, kültürel ve insani
değerler ışığında ve özellikle de gençlik ve geliştirme programları aracılığıyla
her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak;
H)IFAB tarafından hazırlanan Futbol Oyun Kurallarına, FIFA ve UEFA
tarafından hazırlanan diğer oyun kurallarına uymak;
I)FIFA ve UEFA’nın statülerine, talimatlarına ve kararlarına riayet etmek;
İ)Müsabaka ve organizasyonların bütünlüğünü tehlikeye düşürebilecek veya
Futbol’un istismarına yol açabilecek hukuka aykırı tüm yöntem veya
uygulamaların önlenmesini sağlamak;
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2.KTFF, yukarıdaki (1)’inci fıkrada sıralanan amaçlarını gerçekleştirmek ve
uygulamak için gerekli her türlü talimatı, düzenlemeyi ve anlaşmayı yapar.
Yetkili kurul ve organlarında yapılan düzenleme ve anlaşmalarının
uygulanmasına yönelik kararlar alınmasını sağlar.
Madde 5- Tarafsız Davranma ve Ayrımcılık Yapmama
1.KTFF, her konuda tarafsızdır.
2.Herhangi bir ülkeye, kişiye veya insan topluluğuna karşı türü ne olursa olsun
ayrımcılık yapmak kesinlikle yasaktır ve ayrımcılık yapanların üyeliği askıya
alınır veya sona erdirilir.
3.KTFF, kendi üyeleri, kulüpler, hakemler ve futbolcular arasında ve toplumda
insani amaçlara yönelik dostane ilişkileri teşvik eder.
Madde 6- Futbolcular ve Futbol İle İlgili Diğer kişiler
1.Futbolcuların statüsü ve transferlerine ilişkin hükümler, FIFA’nın Oyuncu
Statüsü ve Transferlerine ilişkin talimatlarına uygun olarak Yönetim Kurulu
tarafından düzenlenir.
2.Futbolcular, Yönetim Kurulu’nun onayladığı ilgili talimatlara uygun olarak
tescil edilir.
3.Yönetim Kurulu, futbol alanında aktif rol oynayan kişilerin (teknik direktör ve
antrenörler, sağlık personelleri, hakemler, futbolcu temsilcileri ve müsabaka
organizatörleri, v.s) tesciline ilişkin düzenlemeler de yapabilir.
Madde 7- Futbol Oyun Kuralları
KTFF’nin üyeleri, futbolu IFAB tarafından çıkarılan Futbol Oyun Kurallarına
uygun olarak oynarlar. Futbol Oyun Kuralları yalnızca IFAB tarafından
düzenlenir ve değiştirilir.
Madde 8- KTFF Organlarında ve Kurullarında Görev Alanların ve Yetkililerin
Davranışı
1.KTFF’nin organ veya kurullarında görev alanlar ile KTFF’nin yetkilileri, FIFA,
UEFA ve KTFF’nin tüzüğüne, talimatlarına, düzenleme ve kararlarına ve ayrıca
kendi faaliyetleri ile ilgili olması halinde FIFA’nın Etik Kuralları’na ve fair play
kurallarına uygun olarak bağlılık, dürüstlük ve sportmenlik ilkelerini
gözetmekle yükümlüdürler.
2.Futbol alanında faaliyet gösteren her kişi ve kuruluş FIFA ve UEFA’nın
statülerine, talimatlarına, düzenleme ve kararlarına ve ayrıca fair play
kurallarına uygun olarak bağlılık, dürüstlük ve sportmenlik ilkelerine saygı
göstermekle yükümlüdür.
3.KTFF, kendi üyeleri, kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direktör ve
antrenörler, futbolcu temsilcileri, sağlık personelleri ve müsabaka organizatörleri
arasında çıkan uyuşmazlıkları çözmek için gerekli kurumsal düzenlemeleri
yapar.
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Madde 9- Resmi Dil
1. KTFF’nin resmi dili TÜRKÇE’dir. Resmi evraklar ve yazışmalar bu dilde
yapılır. Yabancı bir dilde yazılmış herhangi bir evrak ile tercümeden doğan
herhangi bir anlam farklılığı baş gösterecek olursa, Türkçe dilinde yazılmış olan
metin geçerli sayılacaktır.
2. Genel Kurul’un resmi dili TÜRKÇE’dir.
İKİNCİ KISIM
Üyelik
Madde 10-Üyeler
KTFF Üyeleri şunlardır:
a) Üst Liglerde yer alan Kulüpler
b) Bölgesel Terfi Lig Kulüpleri
c) Futbolcular Derneği
d) Hakemler Derneği
e) Antrenörler Derneği
Madde 11- Üyeliğe Kabul Etme, Üyeliğin Askıya Alınması ve Üyelikten İhraç
1.KTFF’ye üye olmak isteyen tüzel kişiler bu Tüzükteki kriterleri eksiksiz olarak
yerine getirmek suretiyle KTFF Genel Sekreterliğine yazılı olarak başvururlar.
KTFF kriterlerine uygun olarak yapılmayan başvurular Genel Kurula sunulmaz.
2. Üyeliğe kabul etmeye, üyeliği askıya almaya ve üyelikten ihraca Genel Kurul
yetkilidir.
3. Üyelik, ayrılma veya ihraç kararı ile sona erer. Üyeliğin kaybedilmesi, üyenin
KTFF veya diğer KTFF üyelerine karşı olan mali yükümlülüklerini ortadan
kaldırmaz ancak üyenin KTFF’ye ilişkin tüm haklarını sona erdirir.
Madde 12- Üyeliğe Başvuru İçin Gerekli Evraklar
Üyeliğe Başvuru için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir;
1. Başvuranın yasal olarak geçerli tüzüklerinin ve kurallarının bir kopyası,
2. KTFF, FIFA ve UEFA kuralları ve kararlarına her zaman bağlı kalacağına ve
aynı zamanda kendisine bağlı Üye, Kulüp, Yetkili ve Futbolcuların da aynı
şekilde davranacağına dair yazılı beyan,
3. Yürürlükteki Oyunun Kuralları’na uyacaklarına dair yazılı beyan,
4. Bu tüzükte belirtildiği gibi, KTFF Tahkim Kurulu ve CAS/TAS’ı yetkili olarak
tanıdıklarına dair yazılı beyan,
5. Merkezinin, KTFF’nin yetkisi altındaki coğrafyada bulunduğuna dair yazılı
beyan,
6. Kendi evinde oynayacağı tüm resmi maçları KTFF’nin yetkisi altındaki
coğrafyada oynayacağına dair yazılı beyan,
7. Başka hiçbir gücün etkisi altında kalmadan kendi kararlarını bağımsız bir
şekilde verebilecek bir yapıda olduklarına dair yazılı beyan,
8. Hukuki bağlayıcılığı bulunan anlaşmalar imzalama yetkisine sahip yetkili
kişilerin listesi,
9. Sadece KTFF’den önceden onay almak kaydıyla dostluk maçları organize
edebileceklerini kabul ettiklerine dair yazılı bir beyan,
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10. En son gerçekleşen Genel Kurul veya Tüzük toplantısının tutanaklarının bir
kopyası
Madde 13- Başvuru Usulü
Üyeliğe başvuru usulüne ilişkin kurallar aşağıdaki gibidir.
1.Üyeliğe başvuru usulü ve üyelik koşulları, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan
KTFF üyeliğine ilişkin talimatla belirlenir.
2.A)Yönetim Kurulu, üyelik başvurusunda bulunanların üyeliğe kabulünü veya
reddini Genel Kurul’a önerebilir.
B)Başvuru sahibi, Genel Kurul’a başvurma gerekçelerini yazılı olarak
açıklayabilir.
C)Genel Kurul üyelik başvurularını karara bağlamakta tümüyle serbesttir.
3.Yeni üyeler, üyeliğe kabul edildikleri anda üyelik hak ve yükümlülüklerini
kazanırlar.
Madde 14- Üyelerin Hakları
1.KTFF’nin üyeleri şu haklara sahiptir;
A)KTFF Genel Kurul toplantılarına katılma, gündemi önceden bilme,
belirlenen süreler içinde Genel Kurul’a katılmaya çağrılma.
B)Olağan Genel Kurul gündeminde yer almak üzere teklifte bulunma,
C)KTFF’nin
organları
kanalıyla
KTFF’nin
faaliyetleri
hakkında
bilgilendirilme;
Ç)KTFF tarafından düzenlenen turnuvalara ve/veya diğer sportif faaliyetlere
katılma;
D)KTFF Tüzük ve talimatlarında KTFF üyelerine tanınan diğer bütün hakları
kullanma.
2. Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen hakların kullanımı, işbu Tüzük ve ilgili
talimatlarda yer alan diğer hükümlere tabidir.
Madde 15- Üyelerin Yükümlülükleri
1.KTFF’nin üyelerinin yükümlülükleri şunlardır:
A)FIFA, UEFA ve KTFF’nin tüzük, talimat, düzenleme ve kararlarına tam
olarak uymak ve kendi tüzük veya diğer düzenlemelerinde yer alacak bir
hüküm aracılığıyla kendi üyelerinin de bunlara her zaman uymasını
sağlamak;
B)Kendi karar organlarının serbest seçimler yoluyla oluşmasını sağlamak;
C)KTFF tarafından düzenlenen müsabakalara ve diğer spor faaliyetlerine
katılmak;
Ç)Üyelik aidatlarını ödemek;
D)IFAB tarafından belirlenen Futbol Oyun Kurallarına saygı göstermek ve
bu kurallara kendi üyelerince de her zaman uyulmasını sağlamak;
E)FIFA, UEFA ve KTFF’nin tüzüğü, talimatları, yönetmelikleri ve kuralları
ile alakalı herhangi bir anlaşmazlık durumunda, kendisi veya kendine bağlı
üyelerin, adli yargıya başvurmak yerine ilgili FIFA, UEFA veya KTFF
Tahkim Kuruluna başvuracağını garantileyen yasal düzeneğe sahip olma;
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F)Üyeler seçildikleri tarihten itibaren en geç yedi gün içinde kendi tüzük ve
düzenlemelerinde temsil yetkisine sahip olan kişileri Federasyona
bildirmek zorundadırlar.
G)KTFF tarafından tanınmayan veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten
ihraç edilmiş üyelerle sportif nitelik taşıyan hiçbir ilişki kurmamak;
H)Kendi tüzüklerinde yer alacak bir hüküm aracılığıyla bağlılık, dürüstlük
ve sportmence davranış ilkelerine uygun davranmak;
I)Üyeliği süresince işbu Tüzük’te belirtilen zorunlu hükümlere uymak;
İ)Düzenli olarak güncellenen bir üye sicili tutmak;
J)İşbu Tüzük ve diğer talimatlardan kaynaklanan tüm yükümlülüklere tam
olarak uymak.
2.Üyelerin yukarıda (1)’inci fıkrada belirtilen yükümlülükleri ihlal etmeleri
halinde, işbu Tüzük’te yer alan yaptırımlar uygulanır.
Madde 16- Üyeliğin Askıya Alınması
1.Bir üyenin üyeliğinin askıya alınmasına Genel Kurul karar verir.
Ancak Yönetim Kurulu, üyelik yükümlülüklerini ciddi ve sürekli bir biçimde
ihlal eden üyenin üyeliğini derhal askıya alabilir. Yönetim Kurulu askıya alma
kararını kaldırmadığı sürece, askıya alma kararı takip eden ilk Genel Kurul’a
kadar devam eder.
2.Üyeliği askıya alma Genel Kurul’un kararına tabidir. Üyeliğin askıya alınması
Genel Kurul’daki oylamada oyların üçte ikisi ile kesinleşir. Üyeliği askıya alma
kararı Genel Kurul tarafından kabul edilmediği takdirde kendiliğinden ortadan
kalkar.
3.Üyeliği askıya alınan bir üye üyelik haklarını (oy verme hakkı da dâhil)
kullanamaz. Diğer üyeler de üyeliği askıya alınmış bir üye ile sportif temas
kuramazlar. Disiplin Kurulu, askıya alma kararına ilaveten başka yaptırımlar
uygulayabilir.
4.KTFF tarafından düzenlenen sportif faaliyetlere veya etkinliklere aralıksız
olarak iki (2) yıl boyunca katılmayan bir üyenin Genel Kurul’da oy verme hakkı
askıya alınır. Bu durum bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar
devam eder ve bu üye KTFF içindeki herhangi bir göreve aday olamaz.
Madde 17- Üyelikten İhraç
1.Genel Kurul aşağıdaki hallerde bir üyeyi üyelikten ihraç edebilir:
A)KTFF’ye olan mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi; veya
B)FIFA, UEFA veya KTFF Tüzüğünü, talimatlarını, düzenleme ve kararlarını
ciddi biçimde ihlal etmesi ve bu nedenle cezalandırılmış olması
2.Üyelikten ihraç kararının geçerli olabilmesi için Genel Kurulda oy verme
hakkına sahip olanların salt çoğunluğunun salonda olması (50%+1) gerekir ve
kararın alınabilmesi için de oy verenlerin üçte ikisinin tarafından kabul edilmesi
zorunludur. Oylama yapılmadan önce, üyelikten ihraç edilmesi görüşülen üyenin
savunmasını yapmasına olanak tanınır.
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Madde 18- Üyelikten Ayrılma
1.Bir üye, futbol sezonunun sona ermesiyle KTFF üyeliğinden ayrılabilir.
Üyelikten ayrılma bildirimi, en geç ilgili sezonunun ikinci yarısı başlamadan
önce Genel Sekreterliğe ulaştırılmalıdır.
2.Üyelikten ayrılmak isteyen üye KTFF’ye ve KTFF’nin diğer üyelerine olan mali
borçlarını ve/veya yükümlülüklerini yerine getirmedikçe üyelikten ayrılma
geçerli olmaz.
Madde 19- KTFF’nin Üyelerinin Üst Lige Çıkmasının ve Bölgesel Lige
Düşmesinin Sonuçları
1.KTFF’ye kayıtlı olup Bölgesel Terfi Müsabakaları Liginde bir üst lige yükselen
bir kulüp KTFF üyeliğine kendiliğinden kavuşur. Üst lige yükselen kulüpler,
KTFF üyeliğine başvuruda bulunurken işbu tüzüğün ilgili maddesinde belirtilen
bütün belgeleri Genel Sekreterliğe sunmak zorundadır. Anılan bilgi ve belgelerin
uygunluğuna KTFF Yönetim Kurulu karar verir.
2.Üst ligden Bölgesel Terfi Müsabakaları ligine düşen bir kulüp KTFF üyeliğini
kaybetmez. Ancak, bu kulüp bölgesel ligde kaldığı süre boyunca Genel Kurul’da
temsil edilemez ve dolayısıyla da Genel Kurul üyeliğine ilişkin tüm haklarını
kaybeder.
Madde 20- Kulüplerin ve KTFF Kapsamındaki Birliklerin Statüsü
1.Kulüpler veya diğer birlikler, KTFF’ye bağlıdır ve KTFF tarafından tanınırlar.
Bu üyeler veya birlikler tüzük ve talimatlarını KTFF’ye yollamak zorundadırlar.
2.KTFF üyesi kulüpler ve dernekler, üyelikleri ile ilgili bütün kararlarını
herhangi bir kurum veya kuruluştan bağımsız olarak kendileri alırlar. Bu
zorunluluk, kurumsal yapılarına bakılmaksızın bu üyelerin hepsi için geçerlidir.
3.Hiçbir gerçek veya tüzel kişi herhangi bir müsabaka veya turnuvanın
dürüstlüğünün tehlikeye düşmesine neden olacak şekilde birden fazla kulübün
kontrolünü elinde bulunduramaz.
Madde 21- Onursal Başkan veya Onursal Üye
1.Genel Kurul, KTFF Başkanlığı yapmış ve futbola değerli katkıları olmuş bir
kişiye Onursal Başkanlık veya Onursal Üye unvanı verebilir.
2.Onursal Başkanlık veya Onursal Üye adayı Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.
3.Onursal Başkan veya Onursal Üye, Genel Kurul toplantılarına katılabilir,
ancak oy kullanamaz.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilat Yapısı
Madde 22- KTFF’nin Organları
1. Genel Kurul en yüksek karar organdır.
2. Yönetim Kurulu yürütme organıdır.
3. Genel Sekreterlik idari organdır.
4. Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu yargı organlarıdır.
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5. Daimi ve Geçici kurullar Yönetim Kurulu’na görevlerini yerine getirmede
tavsiye verir ve yardımcı olur. Görevleri, oluşumları ve işlevleri Yönetim
Kurulu’nca yapılacak talimatlar çerçevesinde belirlenir.
6. KTFF organlarına üyeler başkan tarafından, hiçbir baskıya maruz kalmadan
ve bu tüzükte belirlenen prosedürler ışığında atanır.
Birinci Bölüm
Genel Kurul
Madde 23- Genel Kurulun Niteliği ve Oluşumu
1.Genel Kurul, KTFF üyelerini temsil eden DELEGELERDEN oluşur ve
KTFF’nin en üst karar organıdır.
2.Sadece usulüne uygun olarak toplanan bir Genel Kurul karar alma yetkisine
sahiptir.
3.Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki çeşittir.
4.KTFF, Genel Kurula ilişkin işlemleri Genel Kurul talimatına uygun olarak
yapar.
5.Divan Kurulu Genel Kurul’a ilişkin işlemleri Genel Kurul talimatına uygun
olarak yürütür.
6.Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a misafir davet edebilir, ancak bu misafirler oy
kullanamazlar.
7.Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter, oy kullanma hakkı olmaksızın Genel Kurul
toplantılarına katılırlar.
Madde 24- Delegeler ve oylar
1.Genel Kurul, çağrı tarihindeki aşağıda belirtilen delegelerden oluşur:
A)KTFF en üst liglerindeki kulüpler;
B)Bölgesel Terfi Liglerinde kayıtlı kulüplerin kendi aralarında seçtikleri bir
temsilci;
2.Her delegenin sadece bir (1) oyu vardır. Yalnızca hazır bulunan delegeler oy
kullanabilirler. Vekaleten veya mektup yoluyla oy kullanılamaz.
3.Delegelerin, temsil ettikleri üyenin yetkili organı tarafından tayin edilmiş veya
seçilmiş olması zorunludur. Delegeler, Genel Kurul’da talep edilmesi halinde bu
durumu kanıtlayan yetki belgesi sunmakla yükümlüdürler.
4.KTFF Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreteri, görevde bulundukları sürece
Genel Kurul delegesi seçilemezler.
5.KTFF'de ücretli veya sözleşmeli statüde görev yapanlar ile huzur hakkı alanlar
Genel Kurul delegesi seçilemezler. Bu kişilerin Genel Kurul delegesi
seçilebilmeleri için, seçilmek istedikleri ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurul
toplantısından en az bir yıl önce görevlerinden ayrılmış olmaları gerekir.
Madde 25- Genel Kurul’un Yetkileri
Genel Kurul’un yetkileri şunlardır.
1)KTFF Tüzüğünü kabul etmek ve değiştirmek,
2)Genel Kurul için delegeler arasından Divan Kurulu başkanını, başkan
vekilini ve bir üyesini seçmek,
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3)KTFF Başkanı’nı seçmek,
4)Mali raporları onaylamak,
5)Bütçeyi onaylamak,
6)Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu görüşüp onaylamak,
7)Yönetim Kurulu tarafından önerilen, Onursal Başkanlık veya Onursal
Üyelik unvanının verilip verilmeyeceğine karar vermek,
8)Üyeliğe kabul etmek, bir üyenin üyeliğini askıya almak ve üyelikten ihraç
etmek,
9)Üyelerin tekliflerini bu Tüzüğe uygun olarak değerlendirmek.
10)Üyelikten çekilme başvurularını onaylamak,
Madde 26- Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı
1.Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için delege tam sayısının salt (50% +1)
çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır.
2.İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı tam yirmi
dört saat sonra aynı yerde ve aynı gündemle toplanır.
3.Eğer ikinci toplantıda yine toplantı yeter sayısı sağlanamazsa (50% +1), üçüncü
toplantı ikincinin tarihinden yedi (7) gün sonra aynı saatte ve aynı gündemle en
az dörtte bir (1/4) delege ile yapılır.
Madde 27- Genel Kurul’un Kararları
1.Bu Tüzük’te aksi belirtilmediği sürece, kararlar, toplantıda hazır bulunan
delegelerin salt çoğunluğunun oyuyla alınır. Tahrif edilmiş veya boş oy
pusulaları veya çekimser oylar oy sayımında dikkate alınmaz.
2.KTFF Tüzüğünde yapılacak değişiklikler delege tam sayısının asgari üçte
ikisinin (2/3) geçerli oyu ile alınır.
3.KTFF’nin bir üyesinin Federasyondan atılması ve Başkanlık seçimi için delege
tam sayısının salt (50% +1) çoğunluğunun oyu gerekir.
4.Oylama gerektiren kararlarda oy verme işlemi el kaldırarak yapılır. Eğer bir
teklif oylanırken ellerin kaldırılması suretiyle yapılan oylamada teklif lehine
şüpheye yer bırakmayan bir sonuç sağlanamazsa, oylama alfabetik olarak isim
okumak suretiyle yapılır.
5.Genel Kurul toplantısında hazır bulunan delegelerin salt çoğunluğu gizli
oylama yapılmasını teklif etmesi durumunda oylama gizli yapılır.
Madde 28- Seçimler
1.Seçimler gizli oyla yapılır.
2.Tek aday olmasına bakılmaksızın seçim yapılır.
3.Oylamada en fazla geçerli oyu alan kişi seçimi kazanır. Oyların eşitliği halinde
seçim yenilenir.
4.Oyların sayımında Divan Kurulu açık tasnif ilkesini uygular.
5.Genel Kurul tarafından usulüne uygun olarak seçilen Başkan ve bütün KTFF
kurulları dört (4) yıl süreyle görev yaparlar. Bu süre her haluk ar da Yönetim
Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.
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Madde 29- Olağan Genel Kurul
1. A)Olağan Genel Kurul her yılın Haziran ayı içerisinde yapılır,
B)Seçimli Genel Kurulu ise dört (4) yılda bir liglerin tescilinden itibaren
Haziran ayı içinde Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarih ve yerde toplanır.
2.Toplantının gündemi, yeri ve tarihi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve
toplantı tarihinden en az on beş (15) gün önce ulusal iki gazete ile KTFF’nin
resmi internet sitesinde (www.ktff.org) ilan edilir.
Madde 30- Olağan Genel Kurul Gündemi
1. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu ve üyelerden gelen öneriler ışığında gündemi
belirler. Herhangi bir üye gündeme katkı koymak isterse bunu Genel
Sekreterliğe, Genel Kuruldan en az bir ay önce, beraberinde açıklayıcı bir notla,
yazılı olarak bildirir.
2. Genel Kurul gündeminde zorunlu maddeler:
A) Genel Kurul Kongresi’nin KTFF Tüzüğü uyarınca oluştuğuna ve
toplandığına dair bir deklarasyon,
B) Gündemin onaylanması,
C) Başkan’ın hitabı,
D) Divan Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
E) Üyeliklerin askıya alınması veya sonlandırılması, (gerektiği halde)
F) Üyelik onaylanması, (gerektiği halde)
G) Son Genel Kurul’dan beri gerçekleşen faaliyetleri içeren Başkan’ın
Faaliyet Raporunun onaylanması,
H) Mali Raporun onaylanması,
I) Bütçenin onaylanması,
J) Tüzükte değişiklik gerekiyorsa bunların oylanması,
K) Başkanlık seçimi (gerektiği halde),
L) Başkan, Yönetim Kurulu veya Üyeler tarafından sunulan diğer önerilerin
görüşülmesi.
3. Genel Kurulda mevcut üyelerin beşte birinin değişiklik önergesi olması ve bu
önerinin salt çoğunluk kararıyla kabul edilmesi halinde Olağan Genel Kurul
gündemi değiştirilebilir.
4. Gündemde olmayan hiçbir madde üzerinde Genel Kurul herhangi bir karar
üretemez.
Madde 31- Olağanüstü Genel Kurul
1.Yönetim Kurulu, Genel Kurulu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir.
2.Genel Kurul, toplam delege sayısının üçte birinin (1/3) yazılı müracaatı üzerine
Yönetim Kurulu tarafından en geç on beş (15) gün içinde olağanüstü olarak
toplanır. Bu müracaatı yapacak delegelerin temsil ettikleri üyeler tarafından
usulüne uygun olarak belirlenmiş olmaları zorunludur.
3.Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündemi, tarihi ve
yeri en az on beş (15) gün önceden günlük ulusal iki gazete ile KTFF’nin resmi
internet sitesinde (www.ktff.org) ilan edilir.
4.Olağanüstü Genel Kurul talebinde bulunanlar gündem maddelerini belirtirler.
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5.Olağanüstü Genel Kurul gündeminde seçim maddesi var ise, seçim kararı
Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Bu durumda
olağanüstü seçimle Genel Kurul en geç on beş (15) gün içinde yapılır.
6.Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemi değiştirilemez.
Madde 32- KTFF Tüzüğünde Değişiklik Yapılması
1.Tüzük değişikliklerden Genel Kurul yetkilidir.
2.Herhangi bir tüzük değişikliği Genel Sekreterliğe yazılı olarak bir Üye veya
Yönetim Kurulu tarafından yapılmalı ve beraberinde kısa bir açıklama
içermelidir. Bir üye tarafından yapılan öneri diğer tüm üyelerin beşte birinin
(1/5) yazılı desteğiyle Genel Sekreterliğe sunulabilir.
3.Tüzükte yapılacak bir değişiklik önergesi, oy kullanma hakkına sahip üyelerin
salt çoğunluğunun (50%+1) mevcut olması halinde onaylanabilir.
Madde 33- Tutanaklar
1.Genel Kurul toplantı tutanakları Divan Kurulu tarafından tutulur.
2.Tutanaklar, toplantı sonunda Divan Kurulu Başkanı ve Divan Kurulunun
diğer üyeleri tarafından imzalanır.
3.Tutanaklar, Genel Kurul toplantısının kapanışını takiben KTFF Genel
Sekreterliğine verilir.
Madde 34- Kararların Yürürlük Tarihi
Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, Genel Kurul tarafından aksi yönde
bir karar alınmadıysa, derhal yürürlüğe girer.
İkinci Bölüm
Yönetim Kurulu
Madde 35- Yönetim Kurulunun Oluşumu
1.Yönetim Kurulu, KTFF Başkanı ve onun tarafından atanan on üyeden oluşur.
2.Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev süreleri kendi görev süresiyle sınırlı
olan kendi üyeleri arasından birinci ve ikinci başkan vekillerini seçer. Birinci
veya ikinci başkan vekilliğinin boşalması halinde, boşalan başkan vekilliğine bir
hafta içinde yeni bir başkan vekili seçilir.
3.Yönetim Kurulu üyelerinden birinin hukukçu olması gerekir.
4.Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, KTFF
Başkanı Yönetim Kurulu’nun görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere
yeni atama yapabilir. Ancak Yönetim Kurulu’ndan asgari altı kişinin birlikte
istifa etmesi halinde Başkan ve Yönetim Kurulu düşmüş olur ve en geç üç ay
içerisinde Başkanlık seçimi için Olağanüstü Genel Kurul toplanır.
5.Yönetim Kurulu üyelerinin aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:
A) On sekiz yaşını doldurmuş ve vatandaş olmak,
B) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak;
C) Müracaat tarihinde herhangi bir spor kuruluşu veya kurullarında üye veya
görevli olmamak
6.Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
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7.Yönetim Kurulu üyeleri, üyelikleri süresince KTFF’nin diğer herhangi bir
organ veya kurulunda veya Divan Kurulu’nda görev alamazlar ve Genel Kurul
delegesi olamazlar.
8.Seçimli Genel Kurul’a altı aydan az bir süre varsa Yönetim Kurulu’ndaki
boşalmalar nedeniyle Olağanüstü Genel Kurul’a gidilmez.
Madde 36- Yönetim Kurulu Toplantıları
1.Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır.
2.Yönetim Kurulu toplantılarının daveti Başkan tarafından yapılır. Üyelerden üç
tanesi toplantı talep ederse, Başkan en az iki gün içinde toplantıyı yapmak
zorundadır.
3.Gündemi Başkan belirler. Yönetim Kurulunun her üyesi gündeme konmak
üzere madde önerme hakkına sahiptir.
4.Genel Sekreter Yönetim Kurulu toplantılarına danışman olarak katılır.
5.Yönetim Kurulu toplantıları halka açık olmaz. Ancak, Yönetim Kurulu gerek
görmesi halinde herhangi bir kişiyi toplantıya davet edebilir. Bu kişinin oy
kullanma hakkı olmaz ve bu kişi sadece Yönetim Kurulunun izni ile fikir
bildirebilir.
Madde 37- Yönetim Kurulu’nun Yetkileri
1.Yönetim Kurulu aşağıdaki yetkilere sahiptir;
A)Futbol takımlarını kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara
ayırmak, liglerin isimlerini belirlemek, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi
ve tenzil statüsünü belirlemek,
B)Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, müsabakaları ertelemek, gün, saat ve
yerini değiştirmek, yarım kalan müsabakalar ile olaylı ve anlaşmalı
müsabakalar hakkında karar vermek,
C)Futbol ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem, futbolcu, sağlık
personeli ve benzeri elemanları eğitmek ve bu elemanların gelişmesi için her
türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp
değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, futbol
faaliyetlerinden alınacak tescil, vize, aktarma ücretlerini tespit etmek,
öngörülmesi halinde ücretlerden belirli indirimler uygulamak,
Ç)Futbol liglerinin isim haklarından elde edilen gelirlerin paylaşım esaslarını
belirlemek. Ancak bu esaslar belirlenirken her ligden elde edilen isim
hakkının belli bir oranının liglerde yer alan kulüplere aktarılması zorunludur.
D)Kulüplerin futbol dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara
bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek,
E)Futbol takımlarını, futbolcularını, yöneticilerini ve çalıştırıcılarını gerek
görmesi halinde ödüllendirmek,
F)Başkanın teklifi üzerine Genel Sekreter atamak veya görevden almak,
G)KTFF faaliyetleri ile ilgili olarak menkul ve/veya gayrimenkul satın almak,
tesis kiralamak, işletmek, işlettirmek, futbol faaliyetleri için her türlü araç,
gereç malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak. KTFF’nin günlük ve/veya
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sürekliliği için her türlü faaliyetleri için gerekli tüm teçhizatları, kırtasiye
ihtiyaçlarını ve benzeri ihtiyaçları satın almak,
H)Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve futbol ile
ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,
I)KTFF’de görev yapmak üzere gerekli personel istihdamı yapmak ve/veya
olan personelin görevine son vermek. Yine personelin hakları ve/veya çalışma
koşulları ile ilgili karar vermek ve gerekli duyduğu hallerde bir çalışma
talimatı hazırlamak,
İ)Futbol müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz
ve benzeri araçlarla yayınlanmasını düzenlemek ve programlamak, basılı eser
yayınları ile reklamlara ilişkin ticari ve mali hakları düzenlemek ve
denetlemek,
J)Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu görev ve
yetkileri dışında kalan hususlarda; kulüpler, futbolcular, teknik yönetici ve
öğreticiler, hakemler, müsabaka görevlileri ile futbol alanında görevli diğer
ilgililerin başvurularını karara bağlamak,
K)Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını hazırlamak,
L)Hazırlanan Talimatları onaylayıp yürürlüğe koymak,
M)Genel Kurul’un verdiği yetkileri kullanmak, KTFF Tüzüğü ve buna bağlı
mevzuatla verilen görevleri yapmak,
N)Birinci ve İkinci Başkan vekillerini belirlemek,
O)Ulusal ve uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını
sağlamak,
Ö)Ülkemizde faaliyette bulunan Dopingle Mücadele Kurulu tarafından
dopingli çıkan futbolcularla ilgili ulusal ve uluslararası kurulların kararlarını
uygulamak,
P)Başkan tarafından teklif edilen Disiplin Kurulları, Tahkim Kurulu ve
benzeri kurullar ile ihtiyaç duyulan kurulların üyelerini atamak,
R)Sporda şiddetin önlenmesi için çalışmalar yapmak ve yetkili mercilerle
koordinasyon sağlamak,
S)Temsilci takımların antrenörlerini ve diğer teknik ekipleri belirlemek,
Ş)KTFF’nin iç işleyişinin nasıl olacağını belirleyen kuralları onaylamak,
T)Yönetim Kurulu, yetkilerini, gerekli görülen durumlarda üyeleri arasından
belirleyeceği kişilere, sınırlarını tespit edeceği çerçevede kullandırtabilir. Bu
kişiler gerekli zamanlarda toplanabilir, kararlar alabilir ve uygulayabilir.
Yapılan işlemler hakkında ilk Yönetim Kuruluna bilgi verilmesi ve onay
alınması zorunludur.
2.İdari birimlerin görev yerleri Yönetim Kurulunca belirlenir.
3.Yönetim Kurulu, yukarıdaki (1)’inci ve (2)’inci fıkrada belirtilen görev ve
yetkilerini yerine getirmek amacıyla gerekli gördüğü talimatları çıkarır ve
uygular.
Madde 38- Yönetim Kurulunun Kararları
1.Yönetim Kurulu’nun müzakerelere başlayabilmesi için üye tam sayısının salt
çoğunluğunun hazır bulunması gerekir.
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2.Yönetim Kurulu toplantıda hazır bulunan üyelerin basit çoğunluğu ile karar
alır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın oyu belirleyici olur. Vekaleten veya
mektup yolu ile oy kullanılmaz.
3.Yönetim
Kurulu
üyeleri,
menfaat
çatışması
içine
girebilecekleri
müzakerelerden çekilir.
4.Alınan kararların tutanağa geçirilmesi zorunludur.
5.Yönetim Kurulu kararları, aksi yönde karar alınmaması halinde derhal
yürürlüğe girer.
6.Yönetim Kurulunun arka arkaya üç toplantısına katılmayan veya bir takvim
yılı içerisinde toplam beş toplantısına katılmayan Yönetim Kurulu üyesi bu
görevini kaybeder ve Başkan tarafından yerine başka bir Yönetim Kurulu üyesi
atanır.
Üçüncü Bölüm
Başkan
Madde 39- Başkan
1.Başkan KTFF’nin yasal temsilcisidir.
2.Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
A)Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları Genel Sekreterlik
aracılığıyla derhal uygulamak,
B)KTFF kurullarının bu Tüzükte yer alan hedeflere ulaşacak şekilde etkili
işleyişini sağlamak,
C)Genel Sekreterin atanmasını ve görevden alınmasını teklif etmek,
Ç)KTFF ile onun üyeleri, FIFA, UEFA, siyasi kurumlar ve diğer ulusal ve
uluslar arası kuruluşlar arasındaki ilişkileri yürütmek,
D)KTFF’nin işlerini bu Tüzüğün kuralları ve diğer ilgili talimatlar uyarınca
yürütmek,
E)Genel Sekreterliğin çalışmasını denetlemek,
F)Daimi ve Geçici Kurulların kurulmasını ve bu kurulların başkanlarının ve
üyelerinin Yönetim Kurulu tarafından atanmasını önermek,
G)KTFF adına harcamalar yapmak ve gerekirse bu yetkiyi Başkan
vekillerine, Genel Sekreterliğe veya bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte
yazılı yetki belgesi vermek şartıyla personele vermek,
H)Bu Tüzük’te belirtilen diğer görevleri yapmak.
3.Başkan, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu (kurul varsa) başkanlık eder.
4.Yönetim Kurulu toplantılarında oyların eşitliği halinde Başkan’ın oyu
belirleyicidir.
5.Bir Başkan en fazla üç (3) dönem (on iki yıl) başkanlık yapabilir.
6.Başkanın katılmadığı toplantılara birinci başkan vekili başkanlık eder. Birinci
başkanvekili de toplantıya katılamıyorsa, ikinci başkanvekili toplantıya
başkanlık eder. İkinci başkanvekilinin de katılamadığı toplantıyı en kıdemli
Yönetim Kurulu üyesi yönetir.
7.Başkanın ölümü, istifası veya görevini sürekli olarak yerine getirememesi
halinde, bir ay içinde tekrar seçim yapılması şartı ile birinci başkan vekili, yoksa
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ikinci başkan vekili, başkan vekillerinin olmaması halinde de Yönetim
Kurulu’nun kendi üyeleri arasından belirleyeceği kişi Başkanlığa vekâlet eder.
Madde 40- Başkan Adayları
1. Başkan Genel Kurul tarafından dört yıllığına seçilir. Görev süresi Genel
Kurul’da seçildiği günü takip eden gün başlar. Başkan en fazla üç dönem (on iki
yıl) başkanlığa seçilebilir.
2. Sadece KTFF üyeleri Başkanlık için aday önerebilir. Genel Kurul’dan en az bir
ay önce üyelerin aday olmasını istedikleri isimler Genel Sekreter’e bildirir.
3.Genel Sekreterlik adaylık için önerilen adayların isimleriyle ilgili olarak,
üyeleri Genel Kurul tarihinden en az on beş gün önce bilgilendirir.
4.Başkanlığa aday olacak kişide aşağıdaki şartlar aranır:
A)On sekiz yaşını doldurmuş ve vatandaş olmak,
B)Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak;
C)Müracaat tarihinde herhangi bir spor kuruluşu veya kurullarında üye veya
görevli olmamak
D)Üye Kulüplerde veya KTFF’ en az 3 yıl başkanlık veya yöneticilik yapmış
olmak;
5. Başkan’ın daimi olarak görevden ayrılması durumunda, yeni seçilecek olan
Başkan dört yıllığına seçilir.
Madde 41- Temsil ve imza
1.Başkan KTFF’nin yasal temsilcisidir ve KTFF adına imza atar.
2.KTFF Yönetim Kurulu, teşkilat yapısını dikkate alarak imza yetkisine sahip
olacak Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer görevlilerini belirler.

Dördüncü Bölük
İcra Kurulu
Madde 42- İcra Kurulu
1.İcra Kurul’u; KTFF Başkanı, bir başkan vekili ve Yönetim Kurulu tarafından
belirlenecek iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. İcra Kurulunun görev süresi
Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.
2.İcra Kurulu’nu KTFF Başkanı toplantıya çağırır.
3.İcra Kurul’u iki Yönetim Kurulu toplantısı arasında acil karar alınması
gereken hususlarda oybirliğiyle karar alır.
4.Genel Sekreter, İcra Kurul’u toplantılarına katılır. Kurulun gerekli görmesi
halinde, konularla ilgili danışmanlar ve uzmanlar da toplantılara katılabilir. Bu
kişilerin oy hakkı yoktur.
5.İcra Kurul’unda alınan kararlar derhal uygulanır. İcra Kurul’unda alınan
kararlar takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu
tarafından onaylanır.
6.Başkan’ın katılamaması halinde toplantıya başkan vekili başkanlık eder.
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Beşinci Bölüm
Daimi ve Geçici Kurullar
Madde 43- Daimi Kurullar
1.KTFF Daimi Kurulları şunlardır:
A) Merkez Hakem Kurulu,
B) Bölge Terfi Lig Müsabakaları Kurulu
C) Eğitim Üst Kurulu
Ç) Etik Kurulu
2. Merkez Hakem Kurulu hariç Daimi Kurulların Başkanları, Yönetim Kurulu
üyeleri olmalıdır. Daimi Komitelerin üyeleri, Başkan veya KTFF Üyeleri
tarafından önerilerek Yönetim Kurulu tarafından atanır. Yönetim Kurulu, işbu
Tüzük’te aksine hüküm bulunmadığı müddetçe tüm kurulların üye sayısını,
çalışma usul ve esaslarını kurulların göreceği hizmetin nitelik ve özelliklerini göz
önünde bulundurarak belirler.
3.Her bir kurul başkanı kendi kurulunu temsil eder. Kurullar Yönetim Kurulu
tarafından hazırlanan ilgili talimatlar doğrultusunda çalışırlar.
4.Her bir kurul başkanı toplantı tarihlerinin belirlenmesi, konularıyla ilgili
görevlerin yapılması ve bunların Yönetim Kurulu’na rapor edilmesini Genel
Sekreter vasıtasıyla yapar.
5.Bu kurulların görüş, öneri ve raporları istişare nitelikte olup, mahiyetine göre
Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu’nca onanmadıkça uygulanamaz.
6.Her bir kurul, Yönetim Kurulu’na konularıyla ilgili talimatlarda değişiklik
teklifinde bulunabilir.
7.Kurulların görev süresi, Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.
Madde 44- Merkez Hakem Kurulu
1.Merkez Hakem Kurulu bir başkan, bir başkan vekili ile yedi (7) üyeden oluşur.
2.Merkez Hakem Kurulu’nun üyeleri, faal hakemliği atama tarihinden bir yıl
veya daha öncesinde bırakmış olanlar arasından atanır. Bununla birlikte,
Merkez Hakem Kurulu’nun başkan da dâhil olmak üzere en fazla üç üyesi spor
alanında deneyimi olan ve hakemlik yapmamış kişiler arasından atanabilir.
3.Merkez Hakem Kurul’u görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya
çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi atanamaz.
4.Merkez Hakem Kurul’u toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar toplantıda hazır
bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu
belirleyicidir.
5.Merkez Hakem Kurulu kararlarından, hukuki sonuçlar doğuracak ve Tahkim
Kuruluna intikal ettirilecek olanlar, KTFF Yönetim Kurulu’nun onayına tabidir.
6.Merkez Hakem Kurulu, KTFF yetkisi dâhilinde üye kulüpler arasında
oynanacak her türlü resmi veya özel müsabakaya hakem ve gözlemci atamak,
IFAB tarafından belirlenen oyun kurallarına ilişkin uyuşmazlıkları karara
bağlamak, hakemlere ve gözlemcilere Futbol Geliştirme Merkezi ile işbirliği
içinde eğitim vermek, onları klasmanlara ayırmak, işbu tüzük ve talimatlarda
belirtilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.
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Madde 45- Eğitim Üst Kurullar
1.Eğitim Üst Kurulu futbol eğitimi ve teknik gelişiminin temel özelliklerini
incelemek ve uygulamaları için çalışmalar yapıp ülke futbolunun ileriye
götürülmesi hedefiyle kurulmuş kuruldur. KTFF Başkanının teklifi üzerine
Yönetim Kurulu tarafından atanacak Bir Başkan (Yönetim Kurulu Üyesi), Bir
Başkan vekili ve üç üyeden oluşur.
2.Eğitim Üst Kurulu’nun görev süresi KTFF Yönetim Kurulunun görev süresi ile
sınırlıdır.
3.Eğitim Üst Kurulu’nun hiçbir üyesinin yerine, istifa etmediği veya çekilmiş
sayılmadıkça yenisi atanamaz.
4.Eğitim Üst Kurul’u toplantı yeter sayısı üçtür. Kararlar toplantıda hazır
bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu
belirleyicidir.
5.Eğitim Üst Kurul’u üyeleri üyelikleri süresince Genel Kurul delegesi olamazlar
ve herhangi bir KTFF kurul veya organında görev alamazlar. Kurul üyelerinin
yeniden atanmaları mümkündür.
6.Eğitim Üst Kurulu, Çalışma koşulları, yetki ve görevleri Yönetim kurulu
tarafından yapılacak talimatla belirlenir.
Madde 46- Bölge Terfi Müsabakaları Ligi Kurulu
1.Bölge Terfi Müsabakaları ligi karşılaşmaları için, Kulüplerin maçlarının
organizasyonu amacıyla yetkili merci olan beş kişilik Bölge Terfi Müsabakaları
Kurulu KTFF Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile göreve
getirilir.
2.Bölge Terfi Müsabakaları Kurulu’nun görev süresi KTFF Yönetim Kurulunun
görev süresi ile sınırlıdır.
3.Bölge Terfi Müsabakaları Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından gerek
görüldüğünde değiştirilebilir.
4.Bölge Terfi Müsabakaları Kurulu toplantı yeter sayısı üçtür. Kararlar
toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği
hâlinde Başkanın oyu belirleyicidir.
5.Bölge Terfi Müsabakaları Kurulu üyeleri üyelikleri süresince Genel Kurul
delegesi olamazlar ve herhangi bir KTFF kurul veya organında görev alamazlar.
Kurul üyelerinin yeniden atanmaları mümkündür.
6.Bölge Terfi Müsabakaları Kurulu, çalışma koşulları, yetki ve görevleri Yönetim
Kurulu tarafından yapılacak talimatla belirlenir.
Madde 47- Etik Kurulu
1.Etik Kurulu, KTFF Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile
seçilecek bir Başkan ve iki üyeden oluşur. Üyelerden bir tanesi üç (3) yıllık
hukukçu olması gerekmektedir. Etik Kurulu, Türk futbolunun etik değerleri ve
marka değerinin korunması ve toplumdaki saygınlığının zedelenmesinin önüne
geçilmesi konusunda gerekli hukuki denetimleri yapar.
2.Etik Kurulu’nun görev süresi KTFF Yönetim Kurulunun görev süresi ile
sınırlıdır.
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3.Etik Kurulu’nun üyeleri Yönetim Kurulu tarafından gerek görüldüğünde
değiştirilebilir.
4.Etik Kurulu toplantı yeter sayısı üçtür. Kararlar toplantıda hazır bulunan
üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu
belirleyicidir.
5.Etik Kurulu üyeleri, üyelikleri süresince Genel Kurul delegesi olamazlar ve
herhangi bir KTFF kurul veya organında görev alamazlar. Etik Kurulu
üyelerinin yeniden atanmaları mümkündür.
6.Etik Kurulu, çalışma usul ve esasları KTFF Yönetim Kurulu tarafından
hazırlanan Etik Kurulu Talimatında belirlenir.
Madde 48- Geçici Kurullar
Yönetim Kurulu gerektiğinde özel görevlerle ve belirli süreler için geçici kurullar
oluşturabilir. Geçici kurulların üyelerini Yönetim Kurulu atar ve görev
kapsamlarını belirler.
Altıncı Bölüm
Genel Sekreterlik
Madde 49- Genel Sekreterlik ve İdari Birimler
1.Genel Sekreterlik idari organdır ve Genel Sekreter'in sorumluluğu altında
KTFF'nin tüm idari işlerini yerine getirir.
2.Genel Sekreterlik Yönetim Kurulu tarafından benimsenen organizasyon yapısı
içindeki çeşitli idari birimlerden oluşur.
3.İdari birimler, KTFF hizmet ve faaliyetlerini icra etmekle ve KTFF Tüzük,
talimatları ile benzeri düzenleme ve kararların uygulanmasını sağlamakla
görevlidir.
4.Genel sekreterlik mensupları verilen görevleri belirlenen hedefler
doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlüdürler.
Madde 50- Genel Sekreter
1.Genel Sekreter, Genel Sekreterliğin en üst yöneticisidir ve Yönetim Kurulu’na
karşı sorumludur.
2.Genel Sekreter, KTFF Başkanı’nın önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından
atanır.
3.Genel Sekreterin görevleri şunlardır:
A)Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları Başkanın
talimatları doğrultusunda uygulamak,
B)Genel Kurul, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Daimi ve Geçici Kurulların
toplantılarını organize etmek,
C)Genel Kurul, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Daimi ve Geçici Kurullar ile
Geçici Kurulların toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak veya herhangi
bir toplantıya katılamayacak olması durumunda vekil tayin etmek,
Ç)Görevinden izinli olarak ayrılma durumunda KTFF’nin işlerinin devam
edebilmesi veya gerekli görevleri yerine getirebilmesi için vekil tayin etmek.
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D)Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ile Daimi ve Geçici Kurulların toplantı
tutanaklarının gereği gibi tutulmasını sağlamak,
E)KTFF hesaplarını mevzuatlara uygun bir şekilde tutmak ve idare etmek,
F)KTFF’nin yazışmalarını yapmak,
G)Üyeler, kurullar, FIFA ve UEFA ile ilişkileri Başkanın talimatıyla
yürütmek,
H)İdari personel alımı için Yönetim Kurulu’na teklifte bulunmak,
I)KTFF organizasyon yapısını Yönetim Kurulu tarafından verilen talimatlar
doğrultusunda düzenlemek.
4.Genel Sekreter, Genel Kurul delegesi veya başka bir KTFF organı veya
kurulunun üyesi olamaz.
Yedinci Bölüm
Hukuk Kurulları
Madde 51- Hukuk Kurulları
1.KTFF' Hukuk Kurulları:
A) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu;
B) Disiplin Kurulu;
C) Kulüp Lisans Kurulu;
Ç) Tahkim Kurulu’ndan ibarettir.
2.Bu kurulların çalışma usul ve esasları, Kulüp Lisans Talimatı, Futbol Disiplin
Talimatı, Tahkim Kurulu Talimatı, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı ve
konuya ilişkin diğer talimatlarla belirlenir.
3.Hukuk Kurulları tarafından alınan kararlar kesin ve bağlayıcıdır. Bu
kararlara karşı, kararın taraflarına resmen tebliği ve/veya talimat ve
düzenlemelerinin yayımlanmasını takip eden yedi gün içinde Tahkim Kurulu
nezdinde itiraz edilmez ise, karar ilgili tüm taraflar hakkında kesin hüküm
teşkil eder. Bu kararlara karşı başka herhangi bir yargılama makamına başvuru
kesin olarak yasaklanmıştır.
4.Hukuk Kurullarının hiçbir üyesi görevleri sırasında KTFF'ye bağlı herhangi
bir üye veya kulüp için çalışamayacağı gibi Yönetim Kurulunda ya da daimi veya
geçici başka herhangi bir kurulunda ya da Genel Sekreterlikte yer alamaz. Bu
üyeler, görevleri ile ilgili sorumluluklarını yerine getirirlerken tam bir
bağımsızlık ve tarafsızlık içinde çalışmakla yükümlüdürler.
Madde 52- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
1.Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, KTFF Yönetim Kurulu tarafından atanacak bir
Başkan ile aşağıdaki üç tüzel kişilik tarafından seçilecek birer üye ile birlikte
toplam dört üyeden oluşur:
A) Kulüpler Birliği;
B) Futbolcular Derneği;
C) Futbol Antrenörleri Derneği.
2.Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görev süresi, KTFF Yönetim Kurulunun görev
süresi ile sınırlıdır.
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3.Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, toplantı yeter sayısı üçtür. Kararlar toplantıda
hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği hâlinde
Başkanın oyu belirleyicidir.
4.Uyuşmazlık Çözüm Kurulu görevinde bağımsızdır. Uyuşmazlık Çözüm
Kurulu’nun hiçbir üyesi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu önünde
herhangi bir tarafın vekili sıfatıyla görev yapamaz ve KTFF’nin diğer hiçbir
kurul ve organında görev alamaz. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş
sayılmadıkça yerlerine yenisi atanamaz. İstifa eden veya çekilmiş sayılan üyenin
yerine, yukarıdaki (1)inci fıkrada belirtilen derneklerce yeni üye bildirilir.
Madde 53- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
1.Uyuşmazlık Çözüm Kurulu:
A) Kulüpler;
B)Kulüpler ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, futbolcu
temsilcileri, sağlık personelleri ve müsabaka organizatörleri,
C)Futbolcu temsilcileri ile futbolcular, teknik direktörler ve antrenörler,
arasında her türlü sözleşmeden doğan ve futbolla ilgili olan uyuşmazlıkları,
taraflarının başvurusu üzerine yetkili olarak inceler ve karara bağlar. Tahkim
Kurulu’na müracaat edilmeyen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararları kesin ve
nihaidir.
2.Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan talimat ile belirlenir.
Madde 54- Disiplin Kurulu
1.Disiplin Kurulu KTFF Başkanı’nın teklifi, KTFF Yönetim Kurulu'nun kararı
ile atanacak bir başkan, bir başkan vekili ve üç üyeden oluşur
2.Disiplin Kurulu, KTFF Yönetim Kurulunun görevde kaldığı süre ile sınırlı
olarak görev yapar.
3.Disiplin Kurulu ilk toplantısında bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
4.Atanacak üyelerin fakülte veya yüksek okul mezunu olması gerekir. Başkan,
başkan vekili ve raportör olarak görev yapacak olanların ise hukukçu olması
zorunludur.
5.Disiplin Kurulu toplantı yeter sayısı üçtür. Kararlar toplantıda hazır bulunan
üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu
belirleyicidir.
6.Disiplin Kurulu’nun çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından
çıkarılacak talimatla belirlenir.
Madde 55- Disiplin Cezaları
1.Futbol müsabakaları ve organizasyonlar sırasında kulüpler ve bireyler
tarafından işlenen tüm disiplin ihlalleri ve sportmenlik dışı davranışlar ve bu
gibi kulüp ve kişilere uygulanacak disiplin cezaları KTFF Yönetim Kurulu
tarafından, genel kabul görmüş ulusal ve uluslararası uygulamalar ile FIFA ve
UEFA Disiplin Talimatları doğrultusunda çıkarılacak KTFF Disiplin
Talimatı’nda düzenlenir.

KTFF ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ

Sayfa 21

2.Genel Kurul üyeliğinin askıya alınması ve ihraç ile ilgili hususlardaki karar
Yönetim Kurulunun yetkileri ile saklıdır.
3.Disiplin Kurulları, kulüpler ve kişiler tarafından sergilenen tüm disiplin
ihlalleri veya sportmenlik dışı davranışları ele alır ve karara bağlar.
4.Bu gibi disiplin ihlalleri veya sportmenlik dışı davranış ve tutumlara
uygulanacak disiplin cezaları esas olarak şunlardır:
A)Gerçek ve tüzel kişiler için:
a) İhtar;
b) Kınama;
c) Para cezası;
ç) Ödüllerin iadesi.
B)Gerçek kişiler için:
a) İhtar;
b) İhraç;
c) Müsabakadan men;
ç) Soyunma odası ve/veya yedek kulübesine giriş yasağı;
d) Stadyuma giriş yasağı;
e) Hak mahrumiyeti(Futbolla ilgili her türlü faaliyetten men edilme);
f) Lisansın askıya alınması.
C)Tüzel kişiler için:
a) Transfer yasağı;
b) Seyircisiz oynama;
c) Tarafsız sahada oynama;
ç) Saha kapatma (Belirli bir sahada oynamama);
d) Belirli bir tribünün veya bölümün boş bırakılması;
e) Müsabaka sonucunun iptali;
f) İhraç;
g) Hükmen mağlubiyet;
h) Puan tenzili;
ı) Bir alt lige düşürme.
Madde 56- Kulüp Lisans Kurulu
1.Kulüp Lisans Kurulu, lisans için başvuran kulüplerin sunduğu bilgi ve belgeler
çerçevesinde ve KTFF kulüp lisans talimatı doğrultusunda başvuru sahibi bir
kulübe lisans verilip verilmemesine karar verir.
2.Kulüp Lisans Kurulu değerlendirmelerini sportif, alt yapı, personel ve idari,
hukuki ve mali kriterlere dayandırır.
3.Kulüp Lisans Kurulu, KTFF Başkanının teklifi üzerine Yönetim Kurulu
tarafından atanacak bir Başkan, bir Başkan vekili ve bir üyeden oluşur.
Başkanın veya başkan vekili üyeden en az bir tanesi mesleki deneyime sahip
hukukçu olmalıdır.
4.Kulüp Lisans Kurulu’nun görev süresi KTFF Yönetim Kurulu’nun görev süresi
ile sınırlıdır.
5. Kurul üyeleri Yönetim Kurulu tarafından gerek görüldüğünde değiştirilebilir.
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6.Kulüp Lisans Kurulu toplantı yeter sayısı üçtür. Kararlar toplantıda hazır
bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu
belirleyicidir.
7.Kulüp Lisans Kurulu üyeleri üyelikleri süresince Genel Kurul delegesi
olamazlar ve Yönetim Kurulu dışında KTFF’deki herhangi bir kurul veya
organda görev alamazlar. Kulüp Lisans Kurulu üyelerinin yeniden atanmaları
mümkündür.
8.Kulüp Lisans Kurulu, çalışma usul ve esasları KTFF Yönetim Kurulu
tarafından hazırlanan Kulüp Lisans Talimatında belirlenir.
Madde 57- Tahkim Kurulu
1.Tahkim Kurulu, KTFF Başkanı’nın teklifi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile en
az üç yıllık meslekî tecrübeye sahip hukukçular arasından seçilecek bir Başkan
ve dört üyeden oluşur.
2.Tahkim Kurulu’nun görev süresi, Federasyon Yönetim Kurulu’nun görev süresi
ile sınırlıdır. Üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçer.
3.Spor federasyonlarının veya spor kulüplerinin kurullarında görev alanlar bu
görevlerinden istifa etmedikçe ve ceza veya disiplin kurullarınca altı aydan fazla
ceza alanlar Tahkim Kurulu üyeliği yapamazlar.
4.Tahkim Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş
sayılmadıkça yerlerine yeni üye görevlendirilemez.
5.Tahkim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı üçtür. Kararlar toplantıda hazır
bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu
belirleyicidir.
6.Tahkim Kurulu, kendisine intikal eden konular hakkında ilgililerden görüş,
bilgi ve belge ister, gerekli delilleri toplar. Lüzum gördüğü takdirde, ilgilileri
davet ederek dinleyebilir.
7.Tahkim Kurulu, çalışmalarını KTFF tüzük hükümleri ile FIFA ve UEFA
kurallarına ve yargılamaya ilişkin ilgili hükümlerine göre yapar ve inceleme
sonunda başvuru konusu talebin kısmen veya tamamen kabulü veya reddi ya da
değiştirilerek kabulüne karar verir.
8.Kararlar Federasyon Başkanı ve Genel Sekreter tarafından uygulanır.
9.Tahkim Kurulu’nun çalışma esas ve usulleri Yönetim Kurulu tarafından
çıkarılacak bir talimatla belirlenir.
Madde 58- Tahkim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
1.Tahkim Kurulu, aşağıdaki karar ve düzenlemelere ilişkin uyuşmazlıkları
ilgililerinin başvurusu üzerine inceleyerek kesin olarak karara bağlar:
A)Federasyon ile kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direktörler,
antrenörler, oyuncu temsilcileri, sağlık personelleri ve diğer yetkililer
hakkında Yönetim Kurulu tarafından verilen kararları,
B)Disiplin Kurullarının kararları,
C)Kulüp Lisans Kurulu kararları,
Ç)KTFF Tüzük ve talimatları uyarınca nihai karar verme yetkisine sahip
diğer kurulların verdikleri hukuki sonuç doğuran kararları,
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D)Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan talimatları.
2.Yukarıda sayılan hususlar hakkında Tahkim Kurulu’na başvuruda bulunmak
isteyen taraf, ilgili kararın kendisine tebliğini veya talimatın yayımını takip eden
yedi gün içinde yazılı olarak başvurusunu gerçekleştirmek zorundadır.
3.Tahkim Kurulu kararları kesin ve nihaidir. İdari veya yargısal makamların
onayına tabi olmadığı gibi, bu kararlara karşı idari veya yargısal makamlara
başvurulamaz.
Madde 59- Hukuk Kurullarının Yetki Alanı
1.KTFF, üyeleri, kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler,
futbolcu temsilcileri, müsabaka organizatörleri, sağlık personelleri ve diğer resmi
görevliler, futbol ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık hakkında hukuk kurullarının
dışında başka hiçbir yargısal makama başvuramazlar.
2.Ulusal ihtilaflarda KTFF, uluslararası ihtilaflarda ise FIFA yetkilidir.
Madde 60- Spor Tahkim Mahkemesi (CAS/TAS)
1. FIFA ve UEFA statüleri uyarınca, kesin ve bağlayıcı bir FIFA veya UEFA
kararına yönelik tüm itirazlar İsviçre Lozan'da bulunan Spor Tahkim
Mahkemesi (CAS/TAS) tarafından ele alınır. Ancak CAS/TAS, oyun kuralları
ihlalleri, FIFA ve UEFA statülerinin ilgili hükümleri doğrultusundaki askıya
almalar veya KTFF’nin bağımsız ve usulüne uygun olarak oluşturduğu Tahkim
Kurulu tarafından alınan dört maça veya üç aya kadar maç oynamama cezası
kararlar aleyhindeki itirazlara bakamaz.
2. KTFF, kendisinin ve üyelerinin, futbolcuların, resmi görevlilerin ve müsabaka
organizatörleri ve futbolcu temsilcilerinin FIFA veya UEFA organları ile
CAS/TAS tarafından alınan ve kesinleşen tüm kararlarına tam olarak uymasını
sağlar.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Mali Kurallar
Madde 61- KTFF'nin Mali Dönemi ve Bütçesi
1.KTFF mali dönemi her yıl 1 Haziranda başlar ve 31 Mayısta sona erer.
2.KTFF bütçesi ilgili mali döneme bağlı olarak Yönetim Kurulu tarafından
hazırlanır ve Genel Kurul’a sunulur ve kabulünü takiben yürürlüğe girer.
3.KTFF'nu gelirleri, masrafları ve faaliyetleri, bu gibi faaliyetlere ayrılacak
fonlar, personel ücretleri, kurul masrafları ve diğer genel masraflar bütçede
bilanço bazında, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçe esaslarına uygun
olarak belirtilir.
4.KTFF Başkanı, Tüzük’te belirtilen gelirleri ilgili bütçe kurallarına uygun
olarak tahsil etme ve harcama yapma yetkisine sahiptir.
Madde 62- Gelirler
KTFF gelirleri şunlardan oluşur:
A)Temsili müsabaka gelirlerinden kesintilerden sonra kalan net meblağ ile bu
müsabakaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri
araçlarla yayınlarından elde edilecek gelirler,
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B)Kulüplerden gelen üye aidatları ve benzeri gelirler,
C)Başvuru harçları ve para cezaları,
Ç)Sponsorluk gelirleri,
D)Tescil, vize, aidat ve benzeri gelirler,
E)Malvarlığı gelirleri, malvarlığı değerlerinin devir,
kiralanması gibi hususlardan elde edilen gelirler,
F)Faiz gelirleri,
G)Bağış ve yardımlar,
H)Diğer gelirler.

temlik,

satış

ve

Madde 63- Giderler
1.Bütçede öngörülen masraflar;
2.Genel Kurul’da onaylanan diğer masraflar ve Yönetim Kurulu’nun yetkisi
dahilinde belirlediği masraflar;
3.KTFF’nin misyonunu gerçekleştirmek için karşısına çıkan diğer masraflar.
Madde 64- Bağımsız Dış Denetim
1.KTFF’nin mali durumu ve kar zarar hesapları yıllık dönemler halinde ulusal
ve/veya uluslararası denetim tecrübesi bulunan bağımsız bir denetim kuruluşu
tarafından denetlenir.
2.Denetim raporları KTFF Genel Kurulu’nda tetkik edildikten sonra kamuoyuna
duyurulur.
3.Denetim raporunun bir kopyası, Genel Kurul toplantı tarihinden önce, KTFF
Başkanlığına ulaştırılır.
Madde 65- Üyelik Aidatları
1.Yıllık üyelik aidatı ilgili sezonun başlangıcından bir (1) hafta önce ödenir.
2.Tüm yeni üyelerin üyelik aidatı üyeliğe kabul edildikleri Genel Kurul
toplantısının hitamından itibaren otuz gün içinde ödenir.
3.KTFF üyelik aidatı miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Miktar her
üye için aynıdır.
4.Üyelik aidatı ödemeyen üyeler o sezonki üyelik haklarından yararlanamazlar.
Madde 66- Takas ve KTFF Alacaklarının Önceliği
1.KTFF alacaklarının tahsili amacıyla üyelerine karşı takas hakkını
kullanmakta serbesttir.
2.KTFF tarafından verilen para cezaları kulüplerin KTFF’den olan
alacaklarından öncelikle mahsup edilir.
Madde 67- Harçlar
KTFF gerekli gördüğü durumlarda üyelerinden gerekli düzenlemeleri yaparak
harçlar alabilir.
Madde 68- Müsabakalar
1.KTFF, Kıbrıs’ın kuzeyinde aşağıdakiler yanında uygun göreceği resmi
müsabakalar düzenleyebilir.
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A) Lig Şampiyonaları,
B) Bölgesel terfi müsabakaları,
C) Ulusal Kupa müsabakaları,
Ç) Farklı yaş grupları için müsabakaları,
D) Kadın futbolu müsabakaları,
E) Engelli müsabakaları,
F) Plaj futbolu müsabakaları,
G) Bölgesel turnuvalar,
H) Master müsabakaları,
2.Müsabakalar, KTFF tarafından belirlenen takvim ile lig yükselme ve düşme
ilkeleri dikkate alınarak düzenlenir.
3.Yönetim Kurulu yeni müsabakalar oluşturabilir ve her bir müsabaka için
gerekli gördüğü müsabaka talimatlarını hazırlayabilir.
Madde 69- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
KTFF’nin kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınai
hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran KTFF’ye aittir.
Madde 70- Haklar veya Yayınların Düzenlenmesi
1.Futbol müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve
benzeri
araçlarla
yayınlanmasına,
yayınların
düzenlenmesine
ve
programlanmasına münhasıran KTFF Yönetim Kurulu yetkilidir.
2.Yönetim Kurulu söz konusu yetkiyi kullanırken Kıbrıs Türk futbolunun,
kulüplerin ve KTFF'nin menfaatlerine öncelik verir.
3.Milli müsabakalar şifreli yayınlanamaz.
4.Mobil haklar münhasıran KTFF Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.
5.Kulüplerin yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler, KTFF’nin gözetim,
denetim ve onayına tâbidir. KTFF tarafından onaylanmayan sözleşmeler,
KTFF’ye karşı hüküm ifade etmez. Gerekli yayın yetki belgesi KTFF'den
alınmadığı sürece hiçbir müsabaka televizyonda, radyoda, internette ve benzeri
hiçbir ses ve veri taşıyıcılarında yayınlanamaz.
6.Müsabakaların yayınına ilişkin kural ve usuller, yayın şirketleri ve kulüplere
verilebilecek haklar ve uygulanabilecek yaptırımlar Yönetim Kurulu tarafından
hazırlanacak Yayın Talimatında belirlenir.
7.KTFF, düzenlediği müsabakaların TV ve radyoda yayınına ilişkin lisanslar
konusunda kulüpler adına şartnameler hazırlayabilir, ihaleler düzenleyebilir ve
sözleşmeler imzalayabilir.
8.Yayın hakları ihalesi, yürürlükte bulunan yayın lisans sözleşmesinin süresinin
sona ermesinden en erken bir yıl, en geç altı ay önce yapılır.
Madde 71- Kulüplerin Yapısı ve Tescili
1.Tüm futbol kulüpleri ve futbol şubesi bulunan spor kulüpleri KTFF Yönetim
Kurulu tarafından oluşturulan "Futbol Kulüplerinin Tescil Talimatı"
doğrultusunda tescil edilir.
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2.Tüm futbol kulüpleri ve futbol şubesi bulunan spor kulüpleri gelir ve gider
cetvellerini, bilançolarını ve gelecek sezonu kapsayan bütçeleri ile Genel Kurul
Tutanaklarını yıllık Genel Kurullarında onaylandığı biçimi ile ve ilgili Genel
Kurul tarihinden itibaren on beş gün içerisinde KTFF'ye sunar. Herhangi bir
kulübün bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya bu açıdan yanlış
yönlendirici bilgi vermesi durumunda bu kulübe bir uyarı verilir ve yetkililerinin
hakları askıya alınır.
3.Kulübün sözü edilen yükümlülüğünü uyarı tarihinden itibaren otuz gün
içerisinde yerine getirmemesi durumunda puan tenzili yaptırımı uygulanır.
Kulübün sözü edilen yükümlülüğünü ilave otuz gün içerisinde de yerine
getirmemesi durumunda kulüp küme düşürülür.
4.Futbolla uğraşan bir kulüp futbol şubesini ilgili yasalar doğrultusunda
kurulmuş bir şirkete devredebilir. Kendisini bir ticari kuruluş olarak yeniden
yapılandıran bir kulüp tescilini var olan sezon içerisinde başka bir şehre transfer
edemez.
5.Hiçbir gerçek veya tüzel kişi herhangi bir müsabaka ya da turnuvanın
dürüstlüğünü herhangi bir biçimde zedeleyecek şekilde birden fazla kulübü
yönetemez veya kontrolünü elinde bulunduramaz.
Madde 72- Yetkilendirme
KTFF, zaman, yer, teknik kısıtlamalarına bakılmaksızın, futbol maçlarıyla kendi
yetkileri dahilindeki başka organizasyonların tüm görüntü, ses ve diğer veri
iletiminin dağıtılması noktasında tek yetki sahibidir.
Madde 73- Uluslararası maçlar ve turnuvalar
1.Federasyon takımlarıyla ligler ve Kulüpler arasında uluslararası maçlar ve
müsabakalar düzenlemekle sorumlu tek yetkili FIFA’dır. Bu hususta hiçbir maç
veya müsabaka FIFA’nın önceden onayı olmadan gerçekleşemez. Ayrıca, FIFA
kuralları çerçevesinde, ilgili konfederasyondan da gerekirse izin alınır.
2.KTFF, FIFA tarafından düzenlenen uluslararası maç takvimine uymak
zorundadır.
Madde 74- Temaslar
KTFF, FIFA’nın üyesi olmayan Federasyonlarla veya bir konfederasyonun şartlı
üyeleriyle, FIFA’nın onayı olmadan herhangi bir maç veya sporla alakalı temas
yapamaz.
Madde 75- Onay
Kulüpler, Ligler veya KTFF ile ilintili herhangi bir birlik, Kulüp başka bir
Federasyona üye olamaz, başka bir Federasyonun bölgesinde KTFF’nin ve
FIFA’nın onayı olamadan müsabakalara katılamaz.
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BEŞİNCİKISIM
Geçici Kurallar
Geçici Madde 1- KTFF Organlarına ve Kurullarına Seçilen Üyelerin Görev
Süreleri
1. 08 Mayıs 2015 tarihinden önce seçilmiş bulunan KTFF Başkanı, KTFF
Yönetim Kurulu ve diğer kurulları görev sürelerinin sonuna kadar görevlerine
devam ederler.
2. Merkez Hakem Kurulu ve bu Tüzük gereğince kurulmasına karar verilen
diğer kurullar, işbu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden en geç on beş gün içinde
KTFF Yönetim Kurulu tarafından atanır. Bu kurulların süresi KTFF Yönetim
Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.
Geçici Madde 2- Üyelik Başvurusu
08 Mayıs 2015 tarihinde Lefkoşa'da yapılan KTFF Genel Kurul toplantısına
katılma hakkı bulunan üyeler ve işbu Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile üyelik
hakkı kazanacaklar, nihai olarak KTFF üyeliğine kabul edilmeleri için bu
Tüzüğünün 12’inci maddesinde sayılan tüm evrakı işbu KTFF Tüzüğünün
yürürlüğe girmesinden bir ay içinde KTFF Genel Sekreterliğine sunacaklardır.
ALTINCI KISIM
Son Kurallar
Madde 76- Beklenmeyen olaylar ve mücbir sebepler
1. Bu Tüzük’te yer almayan tüm konularda ve mücbir sebep hallerinde Yönetim
Kurulu nihai olarak karar verir.
2. KTFF, kararını verirken FIFA ve UEFA kurallarını ve hak ve adalet ilkelerini
dikkate alır.
Madde 77- Yürütme
İşbu Tüzük, KTFF Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Madde 78- Yürürlükten Kaldırma
Bu Tüzük yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu
2.7.2001 tarihli RG.68, Ek III AE.380 ve 6.8.2004 RG.115, Ek III AE.454 tarihli
Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü yürürlülükten kaldırılır
Madde 79- Yürürlüğe Giriş
Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
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EK- MADDE 3 KTFF Logosu
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