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I. GENEL HÜKÜMLER
MADDE 1 - AMAÇ
Bu talimat, teknik adamların çalışma esaslarını, çalışma şartlarını ve kulüpler ile teknik
adamların hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.
MADDE 2 - TANIMLAR
Bu talimattaki;
a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu'nu,
b) KULÜP: Futbol dalında faaliyeti bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve TFF
tarafından tescil edilmiş dernek veya şirketleri,
c) ÜCRET: Profesyonel teknik adamın sözleşmedeki edimleri karşılığı hak kazandığı para
ve para ile ölçülebilir diğer değerleri,
d) SEZON: Liglerin ilk resmi müsabakası ile son resmi müsabakasının oynandığı tarihler
arasındaki süreyi,
e) VĐZE: Sözleşmesi devam eden teknik adamların tescilli oldukları kulüp adına, her
sezonda müsabakaya katılma uygunluğunu ve lisansının verilmesini,
f) PROFESYONEL TAKIM: Profesyonel liglere tescil edilen kulüplerin, bu liglere
katılan takımlarını,
g) AMATÖR TAKIM: Tescil edilen kulüplerin, amatör faaliyetlere katılan takımlarını,
h) TEKNĐK ADAM: Teknik sorumlu, antrenör ve amatör çalıştırıcıları,
i) SÖZLEŞME: Örneği TFF tarafından hazırlanan ve taraflarınca imzalanması ispat şekli
açısından zorunlu olan tip teknik adam sözleşmesini
ifade eder.

II. TEKNĐK ADAMLARIN STATÜLERĐ
MADDE 3 – PROFESYONEL TEKNĐK ADAMLAR
Bir kulüple yazılı sözleşme yapmış olan, kendisine futbol faaliyetleri kapsamında yaptığı
harcamalardan daha fazla miktarda ödeme yapılan ve TFF’den profesyonel takım çalıştırma
lisansı almış teknik adamlardır.
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MADDE 4 - AMATÖR LĐSANSLI TEKNĐK ADAMLAR
(1)

Bu talimatın 3. maddesinde belirtilen tanımın dışında kalan tüm teknik adamlar amatör
lisanslı teknik adam olarak kabul edilirler.

(2)

Bir müsabaka ile ilgili gerçekleşen konaklama, malzeme, sigorta ve antrenman giderlerinin
karşılanması teknik adamların amatör statüsünü bozmaz.

(3)

Amatör lisanlı teknik adamalar, profesyonel lig ve kupa müsabakalarında görev alamazlar.
MADDE 5 - YABANCI UYRUKLU TEKNĐK ADAMLAR

(1)

Yabancı uyruklu teknik adamlar yalnızca en üst profesyonel ligde çalışma hakkına sahiptir.
Diğer liglerde mücadele eden takımlar hiçbir unvan altında yabancı teknik adam
çalıştıramazlar.

(2)

En üst profesyonel ligdeki takımları sportif başarısızlık nedeniyle bir alt lige düşen
kulüplerin teknik adamları, kulübü ile olan sözleşmeleri sona erene kadar bu ligde görev
alabilirler.

(3)

Yabancı teknik adamlarda aranacak şartlar her yıl TFF tarafından tespit ve ilan edilir.

(4)

Đşbu talimat ile TFF tarafından tespit ve ilan edilen hususlara aykırı olarak herhangi bir
unvan altında yabancı uyruklu teknik adam istihdam eden kulüpler hakkında Futbol Disiplin
Talimatı hükümleri uygulanır.

III. TEKNĐK ADAMLARIN ÇALIŞMA ESASLARI VĐZELERĐ ve
TESCĐLLERĐ
MADDE 6 – TESCĐL ve ÇALIŞMA ESASLARI
(1)

Bir teknik adamın, bir kulüpte görev alabilmesi için bağlı olduğu kulübü adına TFF
nezdinde tescil edilmiş olması zorunludur.

(2)

Kulüplerde görev yapacak olan teknik adamların UEFA veya TFF tarafından düzenlenen
lisans kurslarından mezun olmuş veya TFF’ den denklik belgesi almış olması zorunludur.

(3)

TFF tarafından düzenlenen müsabakalara ancak TFF nezdinde tescil edilmiş teknik adamlar
katılabilirler. Teknik adam, tescil işlemiyle FIFA, UEFA ve TFF’nin statü ve talimatlarına
tabi olacağını kabul eder.

(4)

Bir teknik adam, aynı anda birden fazla kulüp adına tescil edilemez.

(5)

Teknik adamlar aynı sezon içerisinde en fazla iki farklı sözleşme tescil ettirebilirler.

(6)

Teknik adamlar, transfer ve tescil dönemlerine bağlı kalmaksızın TFF tarafından kulübü
adına her zaman tescil edilebilirler. Tescilli olduğu kulüple aynı sezon içerisinde imzalanan
yenileme sözleşmeleri bu maddenin 5. fıkrası kapsamı dışındadır.
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(7)

Takımlarını bir üst lige çıkartan teknik adamların lisansları bir üst ligdeki takımlarını
çalıştırmaya elverişli değil ise; aynı takımda geçici çalışma izni almak şartıyla teknik adam
sözleşmesi yapabilirler. Herhangi bir nedenle sözleşmenin sona ermesi halinde bu haklarını
kaybederler.
MADDE – 7 TRANSFER YASAĞI

(1)

Kulüpler transfer ettikleri teknik adamların sözleşmelerinin tescilini talep ederken,
TFF’ye, başka federasyonlara, diğer kulüplere, futbolculara, teknik adamlara, sağlık
personeline, lisanslı futbolcu temsilcilerine ve lisanslı müsabaka organizatörlerine TFF
Yönetim Kurulu ve diğer kurulları ile FIFA kurullarının ve CAS’ın vermiş olduğu ve
kesinleşmiş kararları üzerine doğan borçlarının tamamının ödendiğine veya alacaklılar
tarafından transfere muvafakat edildiğine dair belgeyi tescili istenilen sözleşme ile birlikte
TFF’ye ibraz etmeleri zorunludur.

(2) TFF’ye, kulüplere ve futbolcu temsilcilerine kesinleşmiş borcu olan teknik adamların, vize
işlemleri ya da yeni bir sözleşme imzalamaları halinde sözleşmelerinin tescili için
borçlarını ödemiş olmaları ya da alacaklıların yazılı muvafakatleri şarttır.
MADDE 8 - TESCĐL BAŞVURUSU
(1)

Teknik adamın bir kulüp adına tescil edilebilmesi ve lisans verilebilmesi için aşağıdaki
belgelerin kulüp tarafından TFF’ ye sunulması zorunludur:
a) Taraflarınca imzalanan dört nüsha sözleşmeyi,
b) Kulübü temsile yetkili kişileri belirleyen noter tasdikli imza sirküleri,
c) Teknik adamın, imza tarihinden en geç 10 gün önce düzenlenmiş ve ilgili kulüple
yapacağı sözleşmede kullanılacağına ilişkin açıklamayı da içeren noter tasdikli imza
beyannamesi,
d) Başvuru tarihinden en geç 1 ay önce tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu
raporu,
e) Profesyonel teknik adamın sigortalı olduğuna dair belge,
f) Tescil işlemleri sırasında belirlenecek işlem gideri ve vize ücretlerinin yatırıldığına dair
makbuzu,
g) Đşbu talimatın ekinde yer alan taahhütnamenin noterce tasdik edilmiş sureti,
h) Talimatın 7. maddesinde belirtilen borçsuzluk veya muvafakat belgesi,
i) TFF tarafından istenecek diğer belgeleri.

(2) Teknik adamın vekili aracılığı ile sözleşme imzalaması halinde, hem teknik adamın hem
de vekilinin bu madde de belirtilen içeriğe haiz imza beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.
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(3) Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin ibraz edilmemesi halinde, sözleşmeler
tescil edilmez ve lisans verilmez. Ancak bu maddenin (h) bendinde belirtilen belgenin
ibraz edilmemesi halinde, diğer belgeler mevcut ise kulübün yalnızca kendi teknik
adamları ile yaptığı sözleşmeler tescil edilir, başka kulüplerden yapacağı transferlere ait
sözleşmeler tescil edilmez ve lisans verilmez.
(3)

Sözleşmeleri tescil edilen teknik adamlar her sezon başında limitleri TFF tarafından
belirlenecek esaslar çerçevesinde TFF tarafından belirlenecek özel sigorta şirketine sigorta
ettirilecek ve sigorta primleri TFF tarafından kulüplerinden tahsil edilecektir.

IV. TEKNĐK ADAM SÖZLEŞMESĐ
MADDE 9 – GENEL ESASLAR
(1)

Teknik adam sözleşmesi taraflarınca imzalanmış olmalı ve sözleşmenin süresi ile
profesyonel teknik adama ödenecek ücreti içermelidir.

(2)

Her halükarda sözleşmelerin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur.
Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin
süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır.

(3)

Teknik adamların amatör kulüplerle yapmış oldukları sözleşmelerinin bitiş tarihlerinin lig
kategorilerine göre 31 Aralık veya 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur.

(4)

Tarafların birbirlerine yapacakları her türlü tebligat, sözleşmede gösterilen adreslerine iadeli
taahhütlü mektupla yapılır. Taraflar adreslerinde olabilecek değişiklikleri, iadeli taahhütlü
bir mektupla birbirlerine ve TFF’ye bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde sözleşmede yer
alan adreslere yapılan tebligat geçerli sayılır.
MADDE 10 – SÖZLEŞMENĐN ĐBRAZI

(1)

Sözleşmelerin imzalandıkları tarihi takip eden 3 gün içerisinde ilgili kulüp tarafından
TFF’ye sunulması zorunludur. Teknik adam da aynı sürede sözleşmeyi TFF’ye sunma
hakkına sahiptir. TFF’ye ibraz edilen sözleşmeler yabancı dilde düzenlenmişse, Türkçe
tercümesinin de TFF’ye sunulması zorunludur.

(2)

Bir teknik adamın birbiriyle çakışan süreler içinde birden fazla kulüp ile sözleşme yapması
halinde, uyuşmazlığın çözümlenmesine kadar herhangi bir kulüp adına tescil yapılamaz.
Uyuşmazlığın taraflar arasında iyi niyetle çözümlenememesi halinde, söz konusu ikinci
sözleşmenin tarafları hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.
MADDE 11 - ÜCRET
Ücret, sözleşmede belirlenmesi zorunlu olan ve profesyonel teknik adama aylık asgari ücret
tutarının altında olmamak kaydıyla ödenen tutardır.
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V. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERĐ
MADDE 12 - KULÜPLERĐN YÜKÜMLÜLÜKLERĐ
Kulüpler, teknik adam sözleşmesinin kendilerine yükledikleri edimlerin yanı sıra;
a) Teknik adamların çalışma imkânları ile gerekli araç ve gereçleri sağlamak,
b) Teknik adamların itibar ve otoritelerini korumak, tersine davranış ve demeçlerden
kaçınmak,
c) Teknik adamların TFF tarafından düzenlenen kurs, seminer, sınav ve toplantılara
katılmalarını sağlamak,
d) Milli Takımlar Teknik Sorumlularının kulüp çalıştırıcılarından istedikleri hususların
yerine getirilmesine yardımcı olmak,
e) TFF’ye tescil ettirdikleri iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını,imza
karşılığında teknik adama teslim veya noter aracılığı ile tebliğ etmek,
f) Futbolcuların eğitimi, yetiştirilmesi ve antrenmanların disiplinini sağalamaya yönelik
teknik adamların kabul edilebilir tekliflerini yerine getirmek ve gerekli tedbirleri
almak,
g) TFF tarafından yayınlanan futbol eğitim, öğretim ve düzenlenmesine ilişkin talimat,
genelge ve isteklerin teknik yönetici ve eğitimci tarafından uygulanmasını istemek ve
takip etmek,
h) Teknik adamlarına verdikleri para cezalarına ait kararlarını, nedenlerini, tutarlarını ve
noterden onanmış karar örnekleri ile birlikte, karar tarihinden itibaren en geç 15 gün
içinde teknik adama ve TFF’ye vermek,
i) Profesyonel teknik adamlarını, yurt içinde ve dışında katılacakları müsabakalarda,
antrenmanlarda, antrenmanlara gidiş ve gelişlerde, taşıt vasıtalarında meydana gelmesi
muhtemel kazalar ve sakatlıklar için kısmi ve daimi maluliyet ve ölüm hallerine karşı
TFF tarafından belirlenmiş özel sigorta şirketlerine sigorta ettirmek ve gerçekleşen
rizikoyu beş günlük süre içerisinde özel sigorta şirketine bildirmek,,
zorundadırlar.
MADDE 13 – TEKNĐK ADAMLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERĐ
Teknik adamlar, teknik adam sözleşmesinin kendilerine yükledikleri edimlerin yanı sıra;
a) TFF’nin veya kulübün düzenlediği kurs, ders veya konferanslara katılmak,
b) Kulüpleri ile mevcut hizmet ilişkilerini aksatmamak kaydı ile TFF tarafından verilecek
görev ve hizmetleri kabul etmek ve yerine getirmek,
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c) TFF’den aldığı, genelge, emir ve talimatlar ile görev davetleri hakkında, görevli
olduğu kulübü yetkililerine zamanında bilgi vermek, aksamaları önlemede yardımcı
olmak,
d) TFF mensupları ile hakemlerin itibar ve otoritelerini sarsacak şekilde yazılı veya sözlü
açıklamalarda bulunmamak, bu tür sonuçlara yol açacak tutum ve davranışlardan
kaçınmak,
e) Milli Takım yöneticilerini ve görevlilerini küçük düşürücü milli heyecanı söndürücü,
zedeleyici sözlü ve yazılı herhangi bir beyanda bulunmamak,
f) Futbolcu transferlerinde menfaat karşılığı aracılık etmemek,
g) Kanun, statü, talimat, genelgelere ve TFF tarafından istenen diğer hususlara aynen
uymak ve uygulamak,
h) Müsabakalara katılmak için kendisi tarafından yapılması gereken işlemleri takip etmek
ve tamamlamak, gerekli belgeleri temin etmek,
i) Milli Takımlar Teknik Direktörü ve diğer Milli Takım Teknik sorumlularınca istenen
hususları titizlikle uygulamak ve istenen sorulara doğru ve süresinde cevap vermek,
varsa önerilerini bildirmek,
j) Milli ve temsili takımların belirlenmesi ve hazırlık çalışmalarında TFF’nin yetkili
kıldığı antrenör ve yöneticilerin belirttiği adaylar ile kadroya alınan futbolcular için
verdikleri teknik talimatı yerine getirmek,
k) Sözleşme imzaladığı kulübün kural ve talimatlarına uymak, o kuruluşun yönetimine
müdahale etmemek, iyi niyet ve dürüstlük kurallarına aykırı davranışlarda
bulunmamak,
l) Kulübün onayı olmadan başka bir sportif faaliyete katılmamak,
m) Profesyonel veya amatör takımlarda kulüp yöneticiliği yapmamak, lisanslı dahi olsa
hakemlik yapmamak,
n) Yurt dışında görev alabilmek, yurt dışı kurs ve seminerlere katılabilmek için TFF’ye
bilgi vermek ve dönüşte 15 gün içinde TFF’ye rapor vermek,
o) Hastalık veya sakatlık nedeni ile alınacak istirahat raporlarını beş gün içerisinde
kulübüne ve TFF’ye bildirmek,
p) Kulübü tarafından usulüne uygun verilmiş para cezalarına karşı kararın tebliğ edildiği
sezonun tescilini müteakip en geç 1 ay içinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na
başvurmak
zorundadırlar.
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MADDE 14 - MĐLLĐ TAKIMLAR ĐÇĐN GÖREVLENDĐRME
TFF acil ve gerekli gördüğü hallerde yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı,
kulübü ile ilişkisi devam etmek kaydı ile Milli Takımlarda belli bir süre için
görevlendirmeye yetkilidir.

VI. SÖZLEŞMENĐN SONA ERMESĐ ve SONUÇLARI
MADDE 15 - KARŞILIKLI SONA ERDĐRME
Karşılıklı sona erdirmenin kayıtlara işlenebilmesi için buna ilişkin sözleşmenin aşağıda
belirtilen belgelerle birlikte TFF’ye ibrazı zorunludur:
a) Kulübü temsile yetkili kişileri belirleyen noter tasdikli imza sirküleri,
b) Teknik adamın, imza tarihinden en geç 10 gün önce düzenlenmiş ve ilgili kulüple
yapacağı sona erdirme sözleşmesinde kullanılacağına ilişkin açıklamayı da içeren noter
tasdikli imza beyannamesi; vekil aracılığı ile imzalanan karşılıklı sona erdirme sözleşmeleri
için hem teknik adamın hem de vekilinin imza beyannamesi.
MADDE 16 - KULÜBÜN FESĐH HAKKI
(1)

Özellikle aşağıdaki haller sözleşmenin derhal feshi için haklı neden teşkil eder:
a) Teknik adamın futbol faaliyeti dışında vaki hastalık veya istirahat halinin ondört haftayı
aşması,
b) Teknik adamın en az üç ay müddetle kesinleşmiş hak mahrumiyeti veya müsabakadan
men cezası almış olması,
c) Teknik adamın haklı bir sebep veya kulübün izni olmaksızın sürekli 3 gün veya bir
sezon içerisinde toplam 10 gün veya daha fazla bir müddetle kulübü ile fiilen irtibatını
kesmiş olduğunun noter aracılığı ile tespiti.

(2)

Birinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, teknik adam sözleşmeden kaynaklanan
edimlerini ifada temerrüde düştüğü takdirde, kulüp sözleşmesini feshetmek arzusunda ise,
teknik adama keşide edeceği ve bilgi için TFF’ye göndereceği bir ihtarname ile edimini
uygun bir süre içerisinde yerine getirmesini bildirmek zorundadır. Teknik adam, söz
konusu mehle rağmen edimlerini yerine getirmediği takdirde, kulüp mehlin sona
ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde sözleşmesini feshedebilir.
MADDE 17 – TEKNĐK ADAMIN FESĐH HAKKI
Kulüp teknik adamın ücretlerini ödemekte ya da sözleşmeden kaynaklanan diğer
edimlerini ifada temerrüde düştüğü takdirde, teknik adam sözleşmesini feshetmek
arzusunda ise, kulübüne keşide edeceği ve bilgi için TFF’ye göndereceği bir ihtarname ile
edimini uygun bir süre içerisinde yerine getirmesini bildirmek zorundadır. Kulüp, söz
konusu mehle rağmen ücretini ödemediği veya sözleşmeden kaynaklanan diğer edimlerini
yerine getirmediği takdirde, teknik adam mehlin sona ermesinden itibaren ancak 7 gün
içinde sözleşmesini feshedebilir.
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MADDE 18 – FESĐH USULÜ
(1)

Fesih hakkını kullanmak isteyen taraf, fesih açıklamasını noter kanalıyla bir ihbarname
keşide etmek suretiyle gerçekleştirmeli ve bu ihbarnamenin bir suretini bilgi için TFF’ye
göndermelidir.

(2)

TFF, anılan ihbarnamelerin suretlerini tebellüğ ettiğinde feshi kayıtlarına işler ve bu
işlemi taraflara bildirir.
MADDE 19 – GÖREVĐ BIRAKMA
Sözleşmesi devam ederken kulüpteki görevinden ayrılan teknik adamlar, görevinden
ayrıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde TFF’ye işbu durumu bildirmek zorundadırlar.
Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen teknik adamlar hakkında Futbol Disiplin Talimatı
hükümleri uygulanır.
MADDE 20 - SÖZLEŞMEDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR

(1)

Profesyonel teknik adam sözleşmesinden doğan her türlü uyuşmazlık ile kulüplerin teknik
adamlara verdikleri para cezalarından doğan uyuşmazlıklar, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu kararlara karşı Tahkim Kurulu'na
başvurulabilir.

(2)

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, haksız fesih halinde diğer tarafın talebine bağlı olarak ilgili
sözleşmeye ilişkin tüm hak edişler ve diğer haklar, sözleşmenin kalan süresi, tarafların
yeni sözleşme yapma durumu, yapılmış ödemelerin kulübe teknik adamın edimi olarak
geri dönme oranı gibi tüm objektif kriterleri dikkate alarak haksız fesih tazminatına karar
verir.

VII. SON HÜKÜMLER
MADDE 21 - ARABULUCULUK
Futbolla ilgili tüm uyuşmazlıklarda taraflar TFF’den uyuşmazlığın çözümü için
arabuluculuk yapmasını talep edebilirler.
Bu durumda, Hukuk Kurulu diğer taraf ya da tarafları da dinleyerek ihtilafın halli için çaba
gösterir.
MADDE 22 – TALĐMATTA BULUNMAYAN HÜKÜMLER
Bu talimatta hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında TFF karar vermeye yetkilidir.
MADDE 23 – YÜRÜRLÜK
Bu Talimat, TFF Yönetim Kurulu’nun 09.06.2009 tarihli kararıyla kabul edilmiş ve
10.06.2009 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde ilan
edilerek yürürlüğe girmiştir.
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MADDE 24 - YÜRÜTME
Bu talimatı TFF yürütür.
MADDE 25 – YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Đşbu talimatla, 13.11.2008 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org
adresinde ilan edilerek yürürlüğe giren Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları
Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.
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EK: TEKNĐK ADAMLAR ĐÇĐN TAAHHÜTNAME
Teknik adam statüsünde TFF nezdinde tescil edildiğim sürece;
1) TFF’nin Kanun, Statü, diğer ilgili tüm düzenleme ve kararlarına aynen uyacağımı;
2) TFF tarafından düzenlenecek profesyonellik kriterleri ile lig statülerini kabul ettiğimi;
3) TFF’nin yargı kurullarının görev ve yetkilerini kabul edip kararlarına uyacağımı ve bu
kararlara karşı hiçbir idari ve adli yargıya, temyiz, tashihi karar, yargılamanın iadesi
gibi kanun yollarına başvurmayacağımı;
4) Yukarıdaki taahhütlerime aykırı hareket ettiğim takdirde tescilimin iptalini ve
müsabakalara iştirak ettirilmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

NOT:
Teknik Adam tarafından imzalanan bu taahhütname, noter tarafından tasdik edilecektir.
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