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FUTBOLCU TEMSĠLCĠLERĠ TALĠMATI 

      

I. GENEL HÜKÜMLER 

 

Madde 1 – Amaç  

Bu talimatın amacı,  Futbolcu Temsilcisi Lisansı edinme şartları ile futbolcu temsilciliği faaliyetinin 

yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  

 

Madde 2 – Tanımlar ve Kısaltmalar 

Bu talimattaki: 

  

a) TFF  : Türkiye Futbol Federasyonu’nu, 

b) Yönetim Kurulu    : Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nu, 

c) Tahkim Kurulu    : Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nu, 

d) PFDK     : Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol 

Disiplin Kurulu’nu, 

e) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu  : Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm 

Kurulu’nu, 

f) Futbolcu Temsilcisi   : Bu talimat ve FIFA Futbolcu Temsilcilerine İlişkin 

Düzenleme (FIFA Players’ Agents Regulations) uyarınca elde edilen lisansla, bir ücret karşılığında,  

profesyonel futbolcu sözleşmesi müzakeresi yürütmek amacıyla bir futbolcu ile bir kulübü veya bir 

transfer sözleşmesi müzakeresi yürütmek amacıyla iki kulübü bir araya getiren gerçek kişiyi,  

g) Lisans     : Bir gerçek kişinin futbolcu temsilcisi faaliyeti 

yürütebilmek için bu talimat kapsamında TFF’den temin etmesi gereken “Futbolcu Temsilcisi 

Lisansı”nı, 

h) Sigorta      : İşbu talimat kapsamında Futbolcu temsilcisi tarafından 

yaptırılması gereken Profesyonel Sorumluluk Sigortasını,  

i) Sigorta poliçesi    : Profesyonel Sorumluluk Sigorta Poliçesini,  

j) Temsilci Sözleşmesi   : Futbolcu temsilcilerinin kulüp, futbolcu, teknik sorumlu 

veya antrenörler ile imzalayacakları örneği TFF tarafından hazırlanmış yazılı sözleşmeyi,    

k) Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi  : Profesyonel futbolcu ile kulüp arasında yapılan ve TFF 

tarafından tescil edilen sözleşmeyi 

l) Aday     : Futbolcu temsilcisi olarak faaliyet gösterebilmek için 

lisans başvurusu yapan gerçek kişiyi 

 

ifade eder.  
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II. FUTBOLCU TEMSĠLCĠSĠ SIFATININ KAZANILMASININ KOġULLARI 

 

Madde 3 –BaĢvuru ġartları   

(1)   Futbolcu temsilcisi olmak isteyen gerçek kişiler, TFF tarafından yapılacak sınava katılabilmek için 

aşağıdaki şartları haiz olmalıdırlar:  

 

a) Türk vatandaşı olmak veya Türkiye’de yasal ikametgaha ve çalışma iznine sahip olmak, 

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

c) Kasten işlenen bir suçtan dolayı iki (2) yıldan fazla süreyle hapis cezasına veya Devletin 

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya 

karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 

ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkum edilmemiş olmak (Yukarıda sayılan yüz kızartıcı suçlardan biriyle hüküm 

giymiş kişilerin cezaları ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa bile futbolcu 

temsilcisi olamazlar)  

d) FIFA, UEFA, TFF, herhangi bir kulüp veya bunların herhangi bir kurulunda fahri veya ücretli 

olarak görevli bulunmamak,  

e) Mesleki, sosyal ve ahlaki yönlerden iyi anılmak, 

f) TFF tarafından belirlenecek diğer şartları yerine getirmek, 

 

(2) Aktif futbol hayatı devam eden futbolcuların, teknik adamların ve futbol faaliyeti içerisinde bulunan 

diğer kişilerin doğrudan veya iştigal konusu içerisinde futbolcu temsilciliği bulunan bir şirkete ortak 

olmak da dahil olmak üzere dolaylı olarak futbolcu temsilciliği faaliyetinde bulunmaları yasaktır. Bu 

kişiler ancak aktif futbol faaliyeti sona erdikten sonra ve işbu talimat hükümleri çerçevesinde 

futbolcu temsilciliği lisansına sahip olmaları şartıyla futbolcu temsilciliği faaliyetinde bulunabilirler. 

 

Madde 4 - Gerekli Belgeler 

 

(1) Adaylar girecekleri her sınav için başvuru aşamasında aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak TFF’ye 

sunmak zorundadır: 

 

a) Başvuru dilekçesi 

b) 4 adet vesikalık fotoğraf 

c) İkametgâh Belgesi 

d) Tasdikli Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Vatandaşı olmayan kişiler için Tasdikli Pasaport Örneği) 
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e) Başvuru tarihinden en erken 1 ay önce alınmış Adli Sicil Kaydı  

f) Diploma Örneği (Noterden Tasdikli) (Yurt dışından alınan diplomaların Noter tasdikli Türkçe 

tercümesi ve denkliğini tevsik eden belgeler) 

g) TFF tarafından talep edilebilecek diğer belgeler  

 

(2) Yukarıda sayılan belgelerin faks ve fotokopi suretleri ile işlem yapılmaz. Adaylar yazılı başvurularını 

TFF’nin belirlediği son başvuru tarihine kadar, ilgili departmana elden veya posta yolu ile 

yapabilirler. 

 

Madde 5 – Ön Değerlendirme   

(1) Lisans için başvuru talebini alan TFF, başvurunun bu talimatta belirlenen şartlara uygun olup 

olmadığını inceler,  başvuruları uygun bulunan adaylar yazılı sınava davet edilirler. 

 

(2) Ön değerlendirme neticesinde başvuruları uygun bulunmayan kişilerin başvuruları reddedilir. 

Başvuruları reddedilen adayların ret kararlarına karşı FIFA Futbolcu Temsilcilerine İlişkin 

Düzenleme’nin (FIFA Players’ Agents Regulations) 7. maddesi kapsamında itiraz hakkı saklıdır.  

 

Madde 6 – Sınavlar    

(1) Yazılı sınavlar Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kere FIFA tarafından belirlenen 

tarihlerde Türkçe yapılır. Bununla beraber, adaylar, talep etmeleri halinde sınavlara İngilizce, 

Almanca, Fransızca veya İspanyolca dillerinden birinde de girebilir.  

 

(2) Sınav tarihleri ve sınav ücretinin ödenmesi gereken son tarih sınav tarihinden bir ay öncesinden 

TFF’nin resmi internet sitesi www.tff.org’da ilan edilerek adaylara duyurulur.  

 

(3) Sınav ücretleri her yıl için Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve her sınav için ayrı ödenir. 

Adaylar, sınav ücretini süresi içinde yatırıp buna ilişkin dekontu TFF’ye sunmadıkları takdirde sınava 

alınmazlar. 

 

(4) Futbolcu temsilcisi adayı, sınavda ancak FIFA tarafından belirlenen asgari puanı alırsa başarılı kabul 

edilir.  

 

(5) Sınavda başarısız olan futbolcu temsilcisi adayı müteakip sınava girebilir. Aday, girdiği ikinci 

sınavda da başarılı olamazsa,  tekrar sınava girmek için iki sınav dönemi geçmedikçe başvuruda 

bulunamaz. Aday üçüncü kez sınav için başvuruda bulunması halinde bu sınava TFF veya FIFA 

nezdinde girmeyi talep edebilir.  

 

(6) Üçüncü sınavda da asgari puanı almayı başaramayan aday iki yıl boyunca sınava giremez.  

 

(7) Sınavlar Genel Sekreter, Baş Hukuk Müşaviri, Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürü ve Hukuk 

Müşavirliği mensubu 2 avukattan oluşan Futbolcu Temsilcisi Sınav Komisyonu tarafından 

değerlendirilir.  

 

 

 

http://www.tff.org/
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Madde 7 – Sigorta  

(1) Sınavda başarılı olan adaylar muteber bir sigorta şirketinden kendi adlarına mesleki sorumluluk 

sigortası yaptırmak ve sigorta poliçesinin aslını TFF’ye ibraz etmekle yükümlüdürler.  

 

(2) Sınavdan itibaren altı ay içerisinde sigorta poliçesini ibraz etmeyen adaylar tekrar sınava girip 

başarılı olmadıkça lisans alamazlar.  

 

 

(3) Sigorta poliçesi, futbolcu temsilciliği faaliyetine özgü tüm riskleri karşılayacak ve TFF tarafından 

belirlenecek asgari şartları taşıyacak şekilde düzenlenir. Sigorta poliçesi, özellikle, bu talimat 

hükümlerine ve sair ulusal-uluslararası kurallara aykırı futbolcu temsilciliği faaliyetleri nedeniyle 

futbolcular, kulüpler veya başka futbolcu temsilcilerinin tazminat taleplerini karşılayacak şekilde 

düzenlenmelidir. 

 

(4) Sigorta poliçesinin, süresi içinde meydana gelen riskler ile ilgili olarak süresinin bitiş tarihinden 

sonra ileri sürülecek tazminat taleplerini de kapsar şekilde düzenlenmesi şarttır. 

 

(5) Sigorta teminat tutarı futbolcu temsilcisinin yıllık cirosu üzerinden saptanır. Bu meblağ, hiçbir 

koşulda 100.000.-CHF’den az olamaz. 

 

(6) Sigorta poliçesi, süresiz veya süreli olarak tanzim edilebilir. Poliçenin süreli olarak düzenlenmesi 

halinde, süresinin sona erdiği anda kesintiye uğratılmadan yenilenmesi ve yenilenen poliçe aslının,  

sigorta primlerinin tamamının ödendiğini gösterir belge ile birlikte TFF’ye derhal ibrazı zorunludur.  

 

(7) Sigorta poliçesini kesintiye uğramayacak şekilde yenilemeyen futbolcu temsilcisinin lisansı, sigorta 

poliçesinin sona erdiği tarihten itibaren sigorta yenilenip poliçe TFF’ye ibraz edilinceye kadar 

kendiliğinden askıya alınır.  Askı süresi içerisinde futbolcu temsilcisi faaliyeti yürütülemez.   

 

(8) Futbolcu temsilcisi, faaliyetlerini lisansın iptali ve iadesi neticesinde tamamen sona erdirmedikçe 

yaptırmış olduğu mesleki sorumluluk sigortası poliçesini iptal edemez. Bununla birlikte, futbolcu 

temsilcisi, faaliyetini sona erdirdikten sonra dahi, futbolcu temsilciliği faaliyeti esnasındaki bir 

durumdan kaynaklanan herhangi bir tazminat talebinin sigorta poliçesi kapsamında karşılanmasını 

sağlamakla sorumludur. 

 

Madde 8 – Banka Garantisi   

(1) Futbolcu temsilcisi mesleki sorumluluk sigortasını yukarıda belirlenen şartlara uygun şekilde 

yaptıramadığı takdirde bir İsviçre Bankasından asgari 100.000.-CHF tutarında banka garantisi temin 

edebilir. Bu garanti geri alınamaz nitelikte olmalıdır. 

 

(2) Bu banka garantisi mesleki sorumluluk sigortası ile aynı amaca yönelik olup sadece FIFA tarafından 

kullanılabilir.    

 

(3) Banka garantisinin zararı karşılamaya yetmediği hallerde karşılanamayan zararı bizzat futbolcu 

temsilcisi gidermekle yükümlü olacaktır. 

   

(4) Garanti tutarının, herhangi bir sebeple azalması durumunda futbolcu temsilcisinin lisansı, garanti 

tutarı asgari 100.000.-CHF’ye yükseltilinceye kadar kendiliğinden askıya alınır. Askı süresi 

içerisinde futbolcu temsilcisi faaliyeti yürütülemez.  
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Madde 9 – Taahhütname   

Futbolcu temsilcisi adayının lisans alabilmesi için faaliyetleri sırasında FIFA ve TFF talimat ve 

düzenlemelerine ve mesleğin temel ilkelerine uymayı taahhüt ettiği örneği Ek–1’de yer alan Mesleki 

Ahlak İlkeleri Taahhütnamesini imzalaması ve TFF’ye ibraz etmesi zorunludur. 

 

 

 

III. FUTBOLCU TEMSĠLCĠSĠ LĠSANSI 

 

Madde 10 – Lisans 

(1) Yukarıda anılan tüm şartları yerine getiren futbolcu temsilcisi adayı için “Futbolcu Temsilcisi 

Lisansı” düzenlenir. Aday Yönetim Kurulu tarafından belirlenen işlem giderini ödemediği sürece 

lisansını teslim alamaz.  

 

(2) Lisanslı futbolcu temsilcileri ad ve soyadlarından sonra “Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Lisanslı 

Futbolcu Temsilcisi” unvanını kullanmak zorundadırlar. Temsilcilerin her türlü basılı evrak ve 

kartvizitlerinde TFF tarafından izin verilecek logoları kullanabilirler. Bununla beraber  “FIFA” isim 

ve logosunun kullanılması yasaktır.  

 

(3) Lisanın, bir üçüncü kişiye devri yasaktır.  

 

Madde 11 – Ġlan 

 

TFF tarafından lisans verilen tüm futbolcu temsilcilerinin listesi www.tff.org adresinde ilan edilir. 

TFF her bir sınav döneminden sonra tüm lisanslı futbolcu temsilcilerinin listesini FIFA’ya gönderir 

ve resmi internet sitesindeki futbolcu temsilcileri listesini günceller.  

 

Madde 12 – Lisansın yenilenmesi 

 

(1) Futbolcu temsilcisi lisansının geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren beş yıldır. Ayrıca 

lisansın her yıl vize edilmesi zorunludur. Futbolcu temsilcisi, TFF Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenen yıllık vize ücretini ödemek ve TFF tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri TFF’ye 

sunmakla yükümlüdür. Futbolcu temsilcisinin söz konusu vize ücretini ödememesi veya talep edilen 

bilgi ve belgeleri sunmaması halinde futbolcu temsilcisinin lisansı askıya alınır.  

 

(2) Futbolcu temsilcisi, lisansının geçerlilik süresi sona ermeden sınava tekrar katılmak amacıyla 4. 

maddede belirtilen belgelerle beraber TFF’ye yazılı olarak başvuruda bulunmak zorundadır. Aksi 

takdirde lisansı süresi sonunda kendiliğinden askıya alınır. Futbolcu temsilcisinin lisansının geçerlilik 

süresi sona ermeden tekrar sınava girmek için başvuruda bulunması halinde, lisansı bir sonraki sınav 

sonuçlarının ilan tarihine kadar geçerliliğini muhafaza eder.  

 

(3) Futbolcu temsilcisinin lisansının yenilenmesine imkan tanıyacak sınavda başarılı olamaması halinde 

lisansı kendiliğinden sınavda başarılı olduğu tarihe kadar askıya alınır. 

 

(4) Futbolcu temsilciliğinin yenilenmesine ilişkin sınavlarda herhangi bir üst sınırlama mevcut değildir.  

 

 

http://www.tff.org/
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Madde 13 – Lisansın Yitirilmesi 

 

(1) Futbolcu temsilcisi, lisansın alınması için gerekli koşullardan herhangi birini sonradan kaybetmesi, 

temsilcilik faaliyetinin iradi olarak sona erdirilmesi, bir disiplin soruşturması neticesinde veya işbu 

talimat kapsamında belirtilen sair hallerde lisansını yitirebilir.  

 

(2) Lisansın alınması için gerekli koşullardan herhangi birinin sonradan yitirilmesi halinde aksine özel 

bir düzenleme bulunmadığı sürece eksik koşulun tamamlanması için futbolcu temsilcisine uygun ve 

nihai bir süre verilir. Verilen süreye rağmen eksikliğin giderilmemesi halinde lisans iptal edilir.  

 

Madde 14 –  Lisansın Temsilci Tarafından Ġade Edilmesi 

 

Faaliyetini sona erdirmeye karar veren futbolcu temsilcisi, lisansını TFF’ye iade etmek zorundadır. 

Futbolcu temsilcisinin iade yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde lisansı TFF tarafından iptal 

edilir, durum ilgililere bildirilir ve ilan edilir. 

 

 

IV. TEMSĠLCĠ SÖZLEġMESĠ 

 

Madde 15 – Temsilci SözleĢmesi  

 

(1) Futbolcu temsilcisi, temsil ettiği kulüp veya futbolcu ile yazılı bir sözleşme yapmak zorundadır.  

 

(2) Reşit olmayan futbolcuların futbolcu temsilcileri ile yaptıkları sözleşmelerin geçerliliği yasal 

temsilcilerinin bu sözleşmeyi imzalamalarına bağlıdır.  

 

(3) Sözleşme, en fazla iki senelik bir süre için yapılabilir bununla birlikte süresinin sonunda tarafların 

yazılı mutabakatı ile en fazla iki senelik bir süre için daha uzatılabilir Sözleşmenin süresinin 

bitiminde kendiliğinden uzayacağına dair hükümler geçersizdir. Taraflar sözleşmesel ilişkilerini 

devam ettirmek isterlerse süresi iki yılı geçmeyen yeni bir sözleşme yapmak zorundadırlar. 

 

(4) Temsilci sözleşmesi tarafların isimlerini, sözleşme tarihini, süresini, temsilcinin ücretini, ödeme 

koşullarını, futbolcu temsilcisinin edimlerini ve tarafların imzalarını ihtiva etmek zorundadır.  

 

(5) Futbolcu temsilcileri TFF tarafından hazırlanan ve tavsiye edilen Standart Temsilci Sözleşmesi’nden 

(Ek-2) yararlanabilirler.  

 

(6) Futbolcu temsilcisine yapılacak ödemeler doğrudan temsil ettiği futbolcu veya kulüp tarafından 

yapılır. Futbolcu Temsilcisi’nin temsil etmediği taraftan ücret alması yasaktır. Bununla beraber 

temsilcinin bir futbolcuyu temsil etmesi halinde temsile konu işlemlerin tamamlanmasından sonra 

futbolcu kendisi adına futbolcu temsilcisine ödeme yapılması için kulübe yazılı bir muvafakat 

verebilir. Futbolcu adına gerçekleştirilen ödeme, futbolcu ile temsilci arasında imzalanmış olan 

sözleşmeye uygun olarak yapılır.  

 

(7) Sözleşmenin asgari üç nüsha olarak düzenlenmesi ve tümünün taraflarca imzalanması şarttır. Birer 

nüsha taraflarda kalmak kaydıyla diğer nüshanın sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 30 
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gün içinde tescil için TFF’ye sunulması şarttır. Sözleşme yapılan kulüp veya futbolcunun yabancı 

olması halinde sözleşme 4 nüsha olarak imzalanır ve 4. nüsha sözleşme yapılan kulüp veya 

futbolcunun tescilli olduğu ulusal federasyona sunulmalıdır. TFF’nin asgari şartları içermeyen veya 

TFF ya da FIFA düzenlemelerini ihlal eden sözleşmelerde değişiklik yapılmasını talep etme ya da 

sözleşmeyi tescil etmeme hakkı saklıdır.  

 

Madde 16 – Temsilcinin Ġsminin Müzakerelerine Katıldığı SözleĢmede Belirtilmesi 

 

Futbolcu temsilcisinin katıldığı görüşmeler neticesinde bir transfer sözleşmesi veya profesyonel 

futbolcu sözleşmesi imzalanırsa, söz konusu sözleşmede temsilcinin ismi ve sıfatı açıkça 

belirtilmelidir.  

 

 

Madde 17 – Ücret  

 

(1) Futbolcu temsilcisine ödenecek ücret tutarının ve ödeme koşullarının sözleşme ile belirlenmesi 

zorunludur.  

 

(2) Sözleşmede hüküm bulunmaması halinde futbolcu adına hareket eden futbolcu temsilcisinin ücreti 

futbolcunun yıllık taban brüt geliri üzerinden hesap edilir. Söz konusu yıllık taban brüt gelirin 

hesabında diğer kazandırmalar (taşınır veya taşınmazların karşılıksız kullandırılması ya da 

mülkiyetlerinin nakli), başarı primleri veya bonus ya da imtiyaz gibi garanti edilmemiş olan 

menfaatler dikkate alınmaz. 

 

(3) Temsilci sözleşmesinin futbolcu temsilcisi ile futbolcu arasında kurulması halinde ücretin 

profesyonel futbolcu sözleşmesinin başlangıcında toplu olarak defaten mi, yoksa profesyonel 

futbolcu sözleşmesinin her bir sözleşme yılının sonunda taksitler halinde mi ödeneceği temsil 

sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir. Ücretin profesyonel futbolcu sözleşmesinin başlangıcında 

defaten ödenmesine karar verilmemişse ve futbolcunun profesyonel futbolcu sözleşmesinin süresi 

futbolcu temsilciliği sözleşmesinin süresinden daha uzun ise futbolcu temsilcisi temsilci 

sözleşmesinin sona ermesinden sonra da yıllık ödemelerin ifasını talep hakkına sahiptir. Bu durumda 

futbolcu temsilcisinin talep hakkı, profesyonel futbolcu sözleşmesi sona erene kadar veya 

futbolcunun bu futbolcu temsilcisinin katılımı olmaksızın yeni bir profesyonel futbolcu sözleşmesi 

imzalamasına kadar devam eder. Tarafların ücretin profesyonel futbolcu sözleşmesinin başlangıcında 

toplu olarak defaten mi yoksa profesyonel futbolcu sözleşmesinin her bir sözleşme yılının sonunda 

taksitler halinde mi ödeneceği sözleşmede belirtilmemişse ücretin toplu olarak defaten ödenmesi 

esastır.  

 

(4) Bir kulüp, sözleşme imzaladığı futbolcu temsilcisine, hizmetleri için anlaşılmış olan ücreti aksine 

açık bir anlaşma yoksa defaten ödemekle yükümlüdür.  

 

(5) Futbolcu temsilcisi ile futbolcu, ödenecek ücret tutarı üzerinde anlaşamazlar ise ya da tarafların 

kararlaştırdıkları ücret sözleşmeden anlaşılamıyor ise, futbolcu temsilcisi, kendi katılımı ile 

imzalanan sözleşmeden futbolcunun 2. fıkrada belirtilen usulle hesaplanan yıllık brüt gelirinin  % 3’ü 

tutarında ücret talep edebilir. 
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V.  TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

 

Madde 18 – Futbolcu Temsilcisinin Hakları  

(1) Futbolcu temsilcileri: 

 

a) Başka bir futbolcu temsilcisi ile münhasır bir temsil sözleşmesi bulunmayan futbolcu veya 

kulüplerle temasa geçebilirler; 

 

b) Bir futbolcunun veya kulübün kendisinden talep etmesi halinde söz konusu futbolcu veya kulüp 

nam ve hesabına sözleşme müzakereleri yürütebilir, noter vekaletnamesi ile yetkilendirildiği takdirde 

sözleşme imzalayabilirler; 

 

c) Kendilerini yetkilendiren herhangi bir futbolcunun veya kulübün menfaatlerini temsil edebilir, 

gerekli vekaletnameyi ibraz etmek kaydı ile futbolcu adına TFF nezdinde idari işlem ve kararlar 

açısından başvuruda bulunabilirler.  

 

(2) Futbolcunun üçüncü kişiler ile ihtilaflarına ilişkin ve yargısal netice doğuracak talep ve başvuruları 

ancak futbolcunun kendisi veya avukatı tarafından yapılabilir. 

 

Madde 19 – Futbolcu Temsilcisinin Yükümlülükleri 

 

Futbolcu temsilcileri hak ve yetkilerini kullanırken,  

 

a) Mevzuata, FIFA, UEFA ve TFF’nin statü ve talimatlarına, Mesleki Ahlak İlkeleri 

Taahhütnamesi’ne, FIFA ve TFF’nin yetkili kurulları tarafından verilen tüm kararlara uymak, 

 

b) Katılımı ile yapılan her işlemin mevzuata FIFA, UEFA ve TFF’nin statü ve talimatlarına uygun 

olmasını sağlamak,  

 

c) Bir kulüp ile sözleşmesi devam eden bir futbolcunun, profesyonel futbol sözleşmesini süresinden 

önce feshetmesini veya sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesini temin için veya bu sonucu 

doğurabilecek şekilde faaliyetler yürütmemek, özellikle futbolcunun sözleşmesi olan kulübün açık 

yazılı iznini almaksızın futbolcu adına başka bir kulüple görüşmemek (Aksi futbolcu temsilcisi 

tarafından ispatlanmadıkça, profesyonel futbolcu sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın fesheden 

bir futbolcunun fesihte müdahalesi bulunan temsilcisinin futbolcuyu söz konusu sözleşmeyi feshe 

teşvik ettiği varsayılır), 

 

d)  Temsil ettiği kulüp veya futbolcunun rızası olmadan transfer görüşmelerine girmemek, temsil 

ettiği kulüp veya futbolcuyu her nevi sözleşme müzakeresi ile ilgili detaylar ve olaylardan haberdar 

etmek ve temsil ettiği kişinin hukuki menfaatlerini en iyi şekilde korumak,  
 

e)  Katılımı ile yapılan tüm sözleşmelerde kendi isim ve imzası ile temsil ettiği tarafın (kulüp ya da 

futbolcunun)  adının açıkça belirtilmesini sağlamak, 

 

f)   Talep halinde TFF’ye  ve FIFA’ ya gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak vermek, 

 

g)  TFF ve FIFA tarafından düzenlenen tüm eğitim çalışmalarına katılmak, 

 

h) Futbolcu temsilcisi faaliyetini bizzat yürütmek,  
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i) Gerçek kişi olarak faaliyetlerini tek başına sürdürmek ve futbolcu temsilciliği faaliyeti ile 

bağlantılı idari işlerinin yürütülmesi amacı dışında başkaca bir kişi istihdam etmemek (sadece 

futbolcu temsilcisinin kendisi kulüpleri veya futbolcuları temsil edebilir, başka kulüpler veya 

futbolcular nezdinde temsil ettiği kulüp veya futbolcunun menfaatine çalışabilir),  

 

j) Kendi lisansı ile lisanssız kişilerin futbolcu temsilciliği faaliyeti yürütmesine veya lisansının 

sağladığı haklardan yararlanmasına engel olmak, 

  

k)  Futbolcu temsilcisi faaliyetleri sırasında her türlü menfaat çatışmasından kaçınmak, bir işlemde 

sadece bir tarafı temsil etmek, bir transfer sözleşmesi veya profesyonel futbolcu sözleşmesi 

müzakeresi sırasında karşı taraflarla veya onların temsilcileri ile temsil, işbirliği veya herhangi bir 

ortak çıkar ilişkisi içerisinde bulunmamak,     

 

l)  Adli sicil kaydını her yıl TFF’ye göndermek, 

 

m) Lisansının askıya alındığı veya iptal edildiği dönem içerisinde doğrudan veya dolaylı olarak her 

türlü futbolcu temsilciliği faaliyetinden kaçınmak,  

 

n) TFF nezdindeki adres ve sair iletişim bilgilerini güncel tutmak (TFF’ye bildirilen tebligata esas 

adrese ilişkin değişikliğin bildirilmemesi halinde TFF’de kayıtlı adrese yapılan tebligatlar geçerli 

kabul edilecektir.) 

 

zorundadırlar. 

 

Madde 20 – Futbolcuların Hak ve Yükümlülükleri 

Futbolcular,  

 

a) Mevzuata FIFA, UEFA ve TFF’nin statü ve talimatlarına, FIFA ve TFF’nin yetkili kurulları 

tarafından verilen tüm kararlara uymak, 

 

b) Sadece lisanslı futbolcu temsilcilerinin hizmetlerinden yararlanmak, doğrudan veya dolaylı olarak 

lisanssız hiçbir kişinin onlar ad ve hesabına kulüpler ile sözleşme müzakere etmesine veya temsilcilik 

faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek işlemler yürütmesine izin vermemek,    

 

c) Bir futbolcu temsilcisi ile herhangi bir sözleşmesel ilişkiye girmeden önce söz konusu futbolcu 

temsilcisinin hâlihazırda bu faaliyeti yürütebilecek şekilde lisanslı olduğunu, lisansının iptal 

edilmediğini ve askıda olmadığını kontrol etmek, 

 

d) Talep halinde TFF ve FIFA’ ya gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak vermek, 

 

e) Futbolcu temsilcileri ile yaptığı tüm sözleşmelere riayet etmek, 

 

f) Yaptığı  tüm profesyonel futbolcu sözleşmelerinde lisanslı bir futbolcu temsilcisinin o sözleşme 

kapsamında kendisine hizmet sunup sunmadığını açıkça belirtmek, söz konusu sözleşmede bir 

futbolcu temsilcisinin katılımı mevcutsa bu temsilcinin isim ve unvanının sözleşmede açıkça 

belirtilmesini temin etmek 

 

zorundadırlar. 
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Madde 21 – Kulüplerin Hak ve Yükümlülükleri 

Kulüpler, 

 

a) Mevzuata, FIFA, UEFA ve TFF’nin statü ve talimatlarına, FIFA ve TFF’nin yetkili kurulları 

tarafından verilen tüm kararlara uymak, fahri veya ücretli görev yapan tüm görevlilerinin bunlara 

uymasını temin etmek, 

 

b) Sadece lisanslı futbolcu temsilcilerinin hizmetlerinden yararlanmak, doğrudan veya dolaylı olarak 

lisanssız hiçbir kişinin onlar ad ve hesabına kulüpler veya futbolcular ile sözleşme müzakere 

etmesine veya temsilcilik faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek işlemler yürütmesine izin 

vermemek,  

 

c) Yürüttükleri sözleşme müzakereleri sırasında karşı taraflarında bulunan futbolcular veya 

kulüplerin sadece lisanslı temsilciler aracılığıyla sözleşme müzakerelerinde bulunmasını sağlamak, 

lisansı bulunmayan kişilerin bu müzakerelere girmesine müsaade etmemek, lisanssız kişilerle 

doğrudan veya dolaylı hiçbir sözleşmesel ilişkiye girmemek,   

 

d) Bir futbolcu temsilcisi ile herhangi bir sözleşmesel ilişkiye girmeden önce söz konusu futbolcu 

temsilcisinin hâlihazırda bu faaliyeti yürütebilecek şekilde lisanslı olduğunu, lisansının iptal 

edilmediğini ve askıda olmadığını kontrol etmek, 

 

e) Talep halinde TFF ve FIFA’ ya gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak vermek, 

 

f) Futbolcu temsilcileri ile yaptığı tüm sözleşmelere riayet etmek, 

 

g) Yaptığı tüm profesyonel futbolcu sözleşmelerinde lisanslı bir futbolcu temsilcisinin o sözleşme 

kapsamında kendisine hizmet sunup sunmadığını açıkça belirtmek, söz konusu sözleşmede bir 

futbolcu temsilcisinin kendisinin veya futbolcunun nam ve hesabına müzakerelere katılımı mevcutsa 

bu temsilcinin isim ve unvanının sözleşmede açıkça belirtilmesini temin etmek, 

 

h) Futbolcuyu, futbolcu temsilcisi ile yaptığı sözleşmeye aykırı davranmaya teşvik etmemek 

 

zorundadırlar. 

 

VI. CEZA HÜKÜMLERĠ 

 

Madde 22 – Genel Olarak 

 

(1) İşbu talimat ve FIFA Futbolcu Temsilcileri Talimatı ile FIFA, UEFA veya TFF’nin sair mevzuatına 

aykırı hareket eden futbolcu temsilcileri, futbolcular, kulüpler ve sair kişiler disiplin cezası ile 

cezalandırılmak üzere PFDK’ye sevk edilirler. PFDK kararlarına karşı ancak Tahkim Kurulu’na 

itiraz edilebilir. 

 

(2) Uluslararası niteliği bulunan futbolcu temsilciliği faaliyetleri kapsamında gerçekleşen ihlallerde, 

FIFA Futbolcu Temsilcilerine İlişkin Düzenleme (FIFA Players’ Agents Regulations) ve FIFA 

Disiplin Kodu hükümleri çerçevesinde FIFA Disiplin Komitesi yetkilidir. Yetkiye ilişkin ihtilaflarda 

karar mercii de FIFA Disiplin Komitesi’dir. Lisansını TFF’den almış bir futbolcu temsilcisinin; 

TFF’ye tescilli iki kulüp arasında veya TFF’ye tescilli bir kulüp ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
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bir futbolcu arasında yürütülen sözleşme müzakerelerinde taraflardan birini temsil etmesi halleri 

ulusal nitelikte futbolcu temsilciliği faaliyetleri olarak değerlendirilir. 

 

(3) TFF’nin futbolcu temsilciliğine ilişkin düzenlemelerinin ihlal edildiği şüphesiyle yürütülen 

soruşturmalar kapsamında soruşturma organları ve disiplin kurulları basın ve yayın organlarında 

çıkan haber, fotoğraf, video görüntüleri de dahil olmak üzere her türlü delilden yararlanabilir ve bu 

delilleri serbestçe takdir eder.  

 

(4) Haklarında disiplin ihlali gerçekleştirdiklerine dair kuvvetli şüphe bulunan futbolcu temsilcileri, 

futbolcular veya kulüpler yürütülen disiplin soruşturması ve yargılaması sırasında talimat 

hükümlerine uygun olarak hareket ettiklerini ispat ile mükelleftirler.  

 

Madde 23 – Futbolcu Temsilcilerine ĠliĢkin Ceza Hükümleri  

İşbu talimat ve FIFA Futbolcu Temsilcilerine İlişkin Düzenleme (FIFA Players’ Agents Regulations) 

ile FIFA, UEFA veya TFF’nin sair mevzuatına ve işbu talimatın 9. maddesi uyarınca imzaladıkları 

taahhütnameye aykırı hareket eden futbolcu temsilcileri hakkında: 

   

a) İhtar,  

b) Kınama, 

c) 50.000.-TL’den az olmamak üzere para cezası, 

d) Hak mahrumiyeti cezası, 

e) Lisansın askıya alınması cezası,  

f) Lisansın iptali cezası,  

 

verilebilir. Bu cezalara ihlalin ağırlığı, niteliği, tekrar durumu dikkate alınarak birlikte ya da ayrı ayrı 

hükmedilebilir.  

 

Madde 24  - Futbolculara ĠliĢkin Ceza Hükümleri  

İşbu talimat ve FIFA Futbolcu Temsilcilerine İlişkin Düzenleme (FIFA Players’ Agents Regulations) 

ile FIFA, UEFA veya TFF’nin futbolcu temsilcilerine ilişkin sair mevzuatına aykırı hareket eden 

futbolcular hakkında:  

 

a) İhtar,  

b) Kınama,  

c) Süper Lig futbolcuları İçin 50.000.-TL’den, TFF 1.Lig futbolcuları için 25.000 TL.’den, TFF 2.Lig 

futbolcuları için 10.000 TL.’den ve TFF 3.Lig futbolcuları için 5.000 TL.’den az olmamak üzere para 

cezası, 

d) Müsabakadan men cezası, 

e) Futbolla ilgili her türlü faaliyetten men cezası  

 

verilebilir. Bu cezalara ihlalin ağırlığı, niteliği, tekrar durumu dikkate alınarak birlikte ya da ayrı ayrı 

hükmedilebilir. 
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Madde 25  - Kulüplere ĠliĢkin Ceza Hükümleri  

İşbu talimat ve FIFA Futbolcu Temsilcilerine İlişkin Düzenleme (FIFA Players’ Agents Regulations) 

ile FIFA, UEFA veya TFF’nin futbolcu temsilcilerine ilişkin sair mevzuatına aykırı hareket eden 

kulüpler hakkında;  

 

a) İhtar,  

b) Kınama,  

c) Süper Lig İçin 100.000.-TL’den, TFF 1.Lig için 50.000 TL.’den, TFF 2.Lig için 25.000 TL.’den 

ve TFF 3.Lig i.in 10.000 TL.’den az olmamak üzere para cezası, 

d) Transfer yasağı cezası, 

e) Puan tenzili cezası, 

f) Bir alt lige düşürme cezası 

 

verilebilir. Bu cezalara ihlalin ağırlığı, niteliği, tekrar durumu dikkate alınarak birlikte ya da ayrı ayrı 

hükmedilebilir. 

 

 

VII. – SON HÜKÜMLER 

 

Madde 26 – Talimat Kapsamında Olmayan KiĢiler 

  

Futbolcunun ebeveynleri, kardeşleri ya da eşi, futbolcu adına bir profesyonel futbolcu sözleşmesi 

müzakere edebilir. Futbolcunun ebeveynleri, kardeşi ya da eşi tarafından yürütülen bu tip faaliyetlere 

FIFA ve TFF’nin futbolcu temsilciliğine ilişkin düzenlemeleri uygulanmayacağı gibi, bu faaliyetler 

FIFA veya TFF’nin yetkisinde değildir.  

 

Madde 27 – FIFA’ ya Bildirim 

 

TFF, etkinliği sona eren futbolcu temsilcilerini, futbolcu temsilcileri ile ilgili ihtilafları ve disiplin 

soruşturmalarını FIFA’ ya bildirmekle yükümlüdür. 

 
Madde 28 – Yürürlük 

TFF Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bu talimat TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org 

adresinde 19.03.2010 tarihinde ilan edilerek yürürlüğe girmiştir. 

 

TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2010 tarih ve 98 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın 3. 

maddesine 2. fıkra eklenmiş; bu değişiklik 21.12.2010 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan 

www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

TFF Yönetim Kurulu’nun 23.08.2011 tarih ve 6 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın EK-

2’sinde yer alan standart temsilci sözleşmesinin 5. maddesi değiştirilmiş; bu değişiklik 24.08.2011 

tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org  adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Madde 29 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

 

İşbu talimatın yürürlüğe girmesiyle, 12.06.2003 tarih ve 25151 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 

yürürlüğe giren Futbolcu Temsilcileri Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.    

 

../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C17VJ69A/TFF-Mevzuat-Word-Format/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C17VJ69A/TRANSFER-TALIMATI-CALISMASI/www.tff.org
http://www.tff.org/
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Geçici Madde 1  

 

Bu talimatın yürürlüğünden önceki işlemler ile ilgili ihtilaflar, 12 Haziran 2003 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanan “FIFA Futbolcu Temsilcileri Talimatı” hükümlerine göre çözümlenir. 

 

Geçici Madde 2 

 

İşbu Talimat’ın yürürlüğe girmesinden önce süresiz olarak lisans almış olan futbolcu temsilcilerinin 

lisanslarının geçerlilik süresi, FIFA Futbolcu Temsilcilerine İlişkin Düzenleme’nin (FIFA Players’ 

Agents Regulations) yürürlüğe girdiği tarih olan 01.01.2008 tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir. Söz 

konusu futbolcu temsilcileri bu sürenin sonunda işbu talimatta belirtilen hükümler çerçevesinde 

yeniden sınava girmek zorundadırlar. 

 

Geçici Madde 3  

 

İşbu Talimat’ın yürürlüğe girmesinden sonra, FIFA tarafından FIFA Futbolcu Temsilcilerine İlişkin 

Düzenleme’de (FIFA Players’ Agents Regulations) bir değişiklik gerçekleştirilmesi durumunda, İşbu 

Talimat da tadil edilerek FIFA düzenlemeleri ile uygunluk sağlanır.  
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EK 1 

 

Mesleki Etik Ġlkeleri Taahhütnamesi 

 

1. Futbolcu temsilcisinin, faaliyetlerini dürüstçe yürütmesi; mesleğinde ve diğer işlerinde  saygıdeğer 

ve mesleğe yakışır bir şekilde davranması gerekir. 

 

2. Futbolcu temsilcisi, FIFA’nın, konfederasyonların ve ilgili federasyonların statülerine, talimatlarına, 

direktiflerine ve yetkili organlarının kararlarına koşulsuz olarak uymayı kabul eder. 

 

3. Futbolcu temsilci, temsil ettiği kişiyle, müzakere ettiği kişilerle ve sair kişilerle ilişkilerinde gerçeğe, 

açıklığa ve tarafsızlığa her zaman bağlı kalacaktır. 

 

4. Futbolcu temsilcisi, temsil ettiği kişinin menfaatlerini yasal mevzuata uygun şekilde ve hakkaniyete 

anlayışı içerisinde korumalı, açık hukuki ilişkiler kurmalıdır. 

 

5. Futbolcu temsilcisi, müzakere ettiği kişilerin ve üçüncü kişilerin, haklarına mutlaka saygılı 

olmalıdır. Özellikle, meslektaşlarının sözleşmesel ilişkilerine saygı duymalı ve temsil edilen kişileri 

diğer taraflardan ayartmaya yönelik her türlü davranıştan imtina etmelidir. 

 

6. a) Futbolcu temsilcisi, faaliyetleriyle ilgili olarak, asgari bir muhasebe kaydı tutmak zorundadır. 

Özellikle, faaliyetlerine ilişkin kanıtları, herhangi bir zamanda, belgeler ve sair kayıtlar halinde 

sunabilecek şekilde hazır bulundurmalıdır. 

 

b) Futbolcu temsilcisi tüm kayıtlarını dürüstçe tutmalı ve  diğer kayıtlarda faaliyetlerini gerçeğe 

uygun şekilde detaylandırmalıdır. 

 

c) Futbolcu temsilcisi, herhangi bir disiplin soruşturması veya sair bir ihtilafla ilgili soruşturma 

yürüten yetkililer tarafından talep edilmesi halinde,yürütülen soruşturma ile doğrudan ilgili olan 

defterlerini ve kayıtlarını sunmalıdır. 

 

d) Futbolcu temsilcisi, temsil ettiği kişinin ilk talebi üzerine, ücretlerini, harcamalarını ve diğer 

masrafları gösteren bir fatura düzenlemelidir. 

 

7. Futbolcu temsilcisi, bir ihtilafı FIFA Statüsü’nde de belirtildiği Ģekilde genel mahkemelere 

taĢıyamaz; tüm taleplerine iliĢkin baĢvuruları ilgili federasyon veya FIFA’nın yetkili 

organlarına yapmalıdır. 

 

İmzasıyla, futbolcu temsilcisi yukarıdaki belirtilen hükümleri kabul eder. 

 

Yer ve tarih : …………………………………………………………. 

 

Futbolcu temsilcisi : ……………………………………….…………. 

 

Türkiye Futbol Federasyonu adına : ……………………………………………………….  
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EK 2 

 

Standart Temsilci SözleĢmesi 

 

Taraflar 

 

..........................................................................................................................………………………

…………... 

(Futbolcu Temsilcinin adı, soyadı, açık adresi) 

 

....................................................................... (işbu sözleşmede bundan böyle futbolcu temsilcisi 

olarak anılacaktır) 

 

ve 

 

..........................................................................................................................………………………

…………... 

(Oyuncunun adı (ve varsa lakabı), soyadı, açık adresi ve doğum tarihi ya da kulübün adı ve açık 

adresi) 

 

....................................................................... (işbu sözleşmede bundan böyle  duruma göre 

"futbolcu" veya "kulüp" olarak anılacaktır.)  

 

aşağıdaki maddelerden oluşan bir temsilci sözleşmesi imzalamak hususunda anlaşmışlardır: 

 

1) SÜRE 

 

İşbu sözleşme ............................................. . (toplam ay sayısı, en fazla 24) süre boyunca geçerli 

olacaktır. 

 

Sözleşme ............................. (kesin tarih) tarihinde yürürlüğe girecek ve................................. (kesin 

tarih) tarihinde sona erecektir. 

 

2) ÜCRET 

 

Futbolcu temsilcisinin sonuçlandırmış olduğu iş karşılığı ödenecek olan ücreti sadece temsil ettiği 

futbolcu veya temsil ettiği kulüp ödeyebilir.  

 

a) Temsil edilen futbolcu ise; 

 

Futbolcu temsilcisi, oyuncunun, kendisi tarafından müzakereleri gerçekleştirilmiş olan profesyonel 

futbolcu sözleşmeleri dolayısıyla hakedeceği yıllık taban brüt gelirinin % …..  tutarında komisyon 

alacaktır. Söz konusu komisyon aşağıdaki şekilde ödenecektir. 

 

Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinin başlangıcında götürü usulü bir ödeme:  (    ) 

Her bir sözleşme yılının bitiminde yıllık ödemeler: (    ) 

(uygun olanı işaretleyiniz) 
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b) Temsil edilen kulüp ise; 

 

Futbolcu temsilcisi, bir defada  ................................... (kesin tutar ve kur) komisyon alacaktır.  

 

3) MÜNHASIRLIK 

 

Taraflar iş bu sözleşme ile temsilciye tanınan hakkın 

 

Münhasır olduğunu  (    ) 

Münhasır olmadığını  (    ) 

(uygun olanı işaretleyiniz) 

 

karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmiştir. 

 

4) DĠĞER ANLAġMALAR 

 

Futbolcu Temsilcileri Talimatında yer alan esaslara uygun olan tüm sair anlaşmalar, işbu sözleşmeye 

eklenecek ve sözleşme ile birlikte ilgili Federasyona ibraz edilecektir. 

 

5) ZORUNLU MEVZUAT 

 

Taraflar, FIFA’nın, konfederasyonların ve ilgili federasyonların statülerine, talimatlarına, 

direktiflerine ve yetkili organlarının kararlarına;  federasyonun bulunduğu ülkede geçerli olan 

çalışma mevzuatına ve sair yasal mevzuata ve uluslararası hukuka ve anlaşmalara bağlı kalacaklarını 

kabul ve taahhüt ederler. 

 

Taraflar, işbu sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 

Talimatı çerçevesinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yetkisini kabul edip etmemekte serbesttirler. 
 

 

6) NĠHAĠ HUSUSLAR 

 

İşbu sözleşme dört nüsha olarak düzenlenmiş ve nüshaları aşağıdaki şekilde dağıtılmıştır. 

 

1. Futbolcu temsilcisinin kayıtlı olduğu federasyon: 

 

……………………………………………...................................................................................... 

(açık isim / ünvan) 

 

2. Temsil edilenin kayıtlı olduğu federasyon: 

 

……………………………………………...................................................................................... 

 (açık isim / ünvan) 

 

3. Futbolcu temsilcisi 

 

4. Temsil edilen futbolcu / kulüp 
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Yer ve Tarih : ……………………………………………................................................................. 

 

 

Futbolcu temsilcisi :      Futbolcu / Kulüp : 

.....................................................……             ...............................................………… 

(imza)        (imza) 

 

 

Sözleşmenin teslim alındığına dair onay : 

 

Yer ve Tarih : ……………………………………………….. 

 

 

 

Futbolcu temsilcisinin kayıtlı olduğu   Temsil edilen futbolcu / kulübün kayıtlı olduğu 

federasyon :       federasyon:    

 

 

.....................................................…………  ........................................................……… 

(kaşe ve imza)      (kaşe ve imza) 

 

 


