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TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, 

VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI 

 
MADDE 1 - AMAÇ 

 
Bu Talimat; temsilciliğe başlama, kadro oluşturma, eğitim, kurs, sınav ve vize yenileme 

kural, prensip ve yöntemlerini belirler. 

 
MADDE 2 - TANIMLAR VE KISALTMALAR 

 
Bu Talimat’ta yer alan; 

 
a) TFF                   : Türkiye Futbol Federasyonu’nu, 

b) TK                    : Temsilciler Kurulu’nu, 

c) TEAK               : Temsilci Eğitim Alt  Komisyonu’nu 

ç) Temsilci :  Profesyonel  müsabakalarda  TFF  adına  organizasyondan  sorumlu 

görevlileri, 

d)  Talimat            :  TFF  Temsilciliğe  Giriş,  Unvan  ve  Klasmanlara  Ayrılma,  Vize 

Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri Talimatı’ nı, 

e) Sezon : Liglerin ilk resmi müsabakası ile son resmi müsabakasının oynandığı 

tarihler arasındaki süreyi, 

f) ÜKT                  : Üst Klasman Temsilcisi’ni 

g)  KT                   : Klasman Temsilcisi’ni 

h)  FGAT              : Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi’ni 

 
ifade eder. 

 
MADDE 3 - TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ KOŞULLARI 

 
Temsilcilik yapabilmek için gerekli koşullar: 

 
A. Yaş : ÜKT ve KT için 35 – 60, FGAT için 35 – 55 yaş aralığında bulunmak, (Yaş 

hesaplanmasında; 1 Temmuz itibariyle; ÜKT ve KT’ler için 36 yaşından gün almış olmak, 

61 yaşından gün almamış olmak, FGAT için 36 yaşından gün almış olmak, 56 yaşından 

gün almamış olmak gerekir. Doğum tarihinde; yıl, ay, gün esas alınır. Nüfus kayıtlarında 

ay yazılı olmayanlar o yılın Temmuz ayının birinci günü, ay yazılı olup da günü yazılı 

olmayanlar ise doğdukları ayın birinci günü doğmuş sayılırlar) 

 
Klasman Temsilci kadrosuna ilk defa girecek temsilcilerin, 1 Temmuz itibariyle 35 yaşını 

doldurmuş olmak ve 51 yaşından gün almamış olmaları gerekir. 

 
Sezon içerisinde yaş sınırını aşanlar, sezon sonuna kadar kadroda kalırlar. 

 
B. Kurs ve Sınav Başarısı: TK tarafından düzenlenecek kurs ve sınavlarda başarılı olmak, 

 
C. Eğitim: Yüksek Okul mezunu olmak, 

 
Ç. Bilgisayar Kullanımı: Internet üzerinden iletişim yapabilecek ve gerekli uygulamaları 

kullanabilecek düzeyde bilgisayar kullanıcısı olmak, 
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D. Sportif Engeller:    Aktif olarak; futbol branşında faaliyeti olan spor kulübü ve bağlı 

kuruluşlarında fahri veya profesyonel yöneticilik, teknik adamlık, futbolculuk, futbol 

hakemliği, futbol gözlemciliği, futbolcu temsilciliği veya görsel- işitsel ve yazılı (internet 

dahil) medyada futbol yorumculuğu yapmak ve burada belirtilmemiş olmakla birlikte, 

TFF Yönetim Kurulu tarafından sportif engel teşkil ettiği belirlenen kişiler. 

 
TFF bünyesinde profesyonel olarak çalışanların temsilcilik yapabilmelerine TFF Yönetim 

Kurulu karar verir. 

 
E. Cezai Durum: Futbol Disiplin Talimatı uyarınca bir defada 3 ay, toplam 6 ay ve daha 

fazla  ceza  almamış  (Ancak  TFF  tarafından  cezası  affedilenler  bu  kapsama  girmez.) 

ve/veya yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak. 

 
F.  Temsilciliğe İlk Başvuru’da İbraz Edilmesi Gereken Belgeler: 

 
1. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış arşivli adli sicil sabıka kaydı, 

2. Noter onaylı öğrenim belgesi sureti, 

3. Noter, muhtar veya kurum onaylı nüfus cüzdanı sureti. 

4. İmzalı taahhütname (TFF / TK Taahhüt Formu) 

 
Adayların,  başvuru  yaparken  1.  ve  3.  maddelerde  belirtilen  belgeleri  ibraz  etmeleri 

zorunludur. 

 
Başvurunun kabulü halinde, 2. maddenin noterden onayı ve 4. maddedeki formların imzalı 

asıllarının ibrazı gerekmektedir. 

 
MADDE    4    -         TEMSİLCİLİKTEN    ÇIKARILMANIN    KOŞULLARI    ve 

SONUÇLARI 

 
Temsilciler, aşağıda belirtilen nedenlerle kadrodan çıkartılırlar; 

 
a) 3. maddede belirtilen temsilciliğe giriş koşullarından birini kaybetmek, 

 
b) Bir sezonda 2 kez, geçerli bir mazereti olmaksızın görev kabul etmemek veya  göreve 

gitmemek, 

 
c) TFF/TK tarafından yapılan eğitimlere, mazereti olmaksızın 2 kez katılmamak. 

Kadrodan çıkarılanların vizeleri iptal edilir. 

Kadrolardan çıkarılanlar takip eden sezon temsilci ve gözlemci kadrolarına 

başvuramazlar. 

 
MADDE 5 – TEMSİLCİ UNVANLARI, KADRO VE KLASMAN BELİRLEME 

YÖNTEMLERİ 

 
Temsilciler; Üst Klasman Temsilcisi (ÜKT), Klasman Temsilcisi (KT) ve Federasyon 

Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi (FGAT) olarak üç klasman grubuna ayrılır. 
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TK  kadroları,  unvanları  ve  klasmanları  bu  talimatta  belirtilen  esaslara  ve  zaman 

sınırlamasına bağlı kalmaksızın belirleme hakkına sahiptir. 

 
Tüm klasman grubu temsilcileri, TFF’ nın uygun gördüğü lig ve kupa müsabakalarına 

görevlendirilirler. 

 
1)  KLASMAN TEMSİLCİSİ (KT) ADAYLARI 

 
KT adayları; yukarıda belirlenen Giriş Koşullarına uymak kaydıyla TK tarafından ilan 

edilen yöntem ve şekilde başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunan adaylar TK tarafından 

değerlendirme sürecine tabi tutulurlar. 

 
Değerlendirme sonunda, aday başvurularının tümü üzerinden yapılacak puan 

sıralamasında, puanı en yüksekten aşağı doğru kadro eksiğinin en fazla 2 ( iki ) katı kadar 

aday KT Kursu’na davet edilir. 

 
Kadro ihtiyacı, kurs sonundaki puan sıralamasına göre tamamlanır. 

 
2)  KLASMAN TEMSİLCİSİ (KT) 

 
A)  Genel Esaslar 

 
Tanım:  En  üst  iki  lig  dışındaki  profesyonel  ligler,  Türkiye  Kupası  kademe  ve  TFF 

tarafından denetlenen müsabakalarda görevlendirilen temsilcilerdir. 

 
Giriş: Talimatta belirtilen Giriş Koşulları’na uymaları; ayrıca seminer, kurs ve sınavlarda 

kadroya girebilecek düzeyde başarılı olmaları gereklidir. 

 
Kadro: En üst iki lig dışındaki profesyonel takım sayısının en az 1.5, en çok 2 katıdır. 

Ancak TK bu sayıyı ihtiyaçları göz önüne alarak %10 arttırmaya yetkilidir. 

 
Öneri: TK. 

 
Onay: TFF Yönetim Kurulu 

 
B) Klasman Temsilcilerini Belirleme Kural, Prensip ve Yöntemi: 

 
a) ÜKT kadrosundan düşenler arasından TK tarafından uygun görülen temsilciler KT 

kadrosuna eklenir. Temsilciliğe devamı uygun görülmeyenler kadrodan çıkarılır. 

 
b) Temsilciler, Temsilci El kitabı’nda belirtilen, Hata / Ödül Kriterleri doğrultusunda, 

puanlarına göre sıralanır ve alttan yukarı doğru toplam sayının en fazla % 20’si kadrodan 

çıkarılır. 

 
c) Kadro eksiği, KT Aday Kursu’na katılarak başarılı olan adaylar arasından yukarıdan 

aşağıya doğru puan sıralamasına göre tamamlanır. 

 
3)  ÜST KLASMAN TEMSİLCİSİ ( ÜKT ) 

 
A) Genel Esaslar 
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Tanım : TFF tarafından düzenlenen ve denetlenen tüm müsabakalarda 

görevlendirilebilen temsilcilerdir. 

 
Giriş :  Talimatta  belirtilen  Giriş  Koşulları’na  uymaları;  ayrıca  seminer,  kurs  ve 

sınavlarda kadroya girebilecek düzeyde başarılı olmaları gereklidir. 

 
Kadro : En üst iki lig takım sayısının en az 1,5 katıdır. Ancak TK bu sayıyı ihtiyaçları 

göz önüne alarak %10 arttırmaya yetkilidir. 

 
Öneri        : TK 

 
Onay        : TFF Yönetim Kurulu 

 
B- Üst Klasman Temsilcilerini Belirleme Kural, Prensip ve Yöntemi 

 
a) Temsilci El Kitabında belirtilen  Hata / Ödül Kriterleri puanlamasına göre yapılan ÜKT 

sıralamasının  alttan  yukarı  doğru toplam  sayının  en  fazla % 20’ye kadar olan ÜKT, 

KT’ye indirilir. 

 
b)  Kadro eksiği, KT’lerin sezon sonunda sahip oldukları nihai puanlar dikkate alınarak 

sıralanması sonrasında, yukarıdan aşağıya doğru tamamlanır. 

 
c)  ÜKT kadrosundan düşenler arasından TK tarafından uygun görülen temsilciler KT 

kadrosuna eklenir. Temsilciliğe devamı uygun görülmeyenler kadrodan çıkarılır. 

 
4) FEDERASYON GÜVENLİK VE AKREDİTASYON TEMSİLCİSİ ( FGAT ) 

 
A-  Genel Esaslar 

 
Tanım       :    TFF    tarafından    düzenlenen    tüm    müsabakalarda    görevlendirilebilen 

temsilcidir. 

 
Giriş :  Talimatta  belirtilen  Giriş  Koşulları’na  uymak;  ayrıca  seminer,  kurs  ve 

sınavlarda kadroya girebilecek düzeyde başarılı olmak. 

 
Kadro : En üst iki lig takım sayısının en az 2 katıdır. Ancak TK bu sayıyı ihtiyaçları 

göz önüne alarak %10 arttırmaya yetkilidir. 

 
Öneri        : TK 

 
Onay        : TFF Yönetim Kurulu 

 
B- FGAT Belirleme Kural, Prensip ve Yöntemi 

 
a)  Temsilci El Kitabında belirtilen, Hata/Ödül Kriterleri puanlamasına göre yapılan 

FGAT sıralamasının alttan yukarı doğru toplam sayının en fazla %20’ye kadar olan 

FGAT, KT Kadrosuna indirilir. 
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b)  Kadro eksiği; KT kadrosundan TK tarafından uygun görülen kişiler arasından 

tamamlanır. 

 

c) FGAT kadrosundan düşenler arasından TK tarafından uygun görülen temsilciler KT 

kadrosuna eklenir. Temsilciliğe devamı uygun görülmeyenler kadrodan çıkarılır. 

 
  5) NİHAİ PUANLAMA YÖNTEMİ 

 
Kadrolarda bulunan ÜKT, FGAT ve KT’nin nihai puanları, 

Maç Puanı + Ödül Puanı – Hata Puanı = Nihai Puan 

şeklinde  hesaplanır.  Temsilciler  Kurulu,  puanlamaların  açılımını  her  sezon  başında 

yayımlanan temsilci el kitabında ilan ederek ilgililere duyurur. 

 
MADDE 6- TK ÜYELERİ 

 
TK üyeleri, kurul üyeliklerinin sona ermesi durumunda, vize işlemlerini tamamlayarak 

içinde bulunulan ve takip eden sezon için ÜKT olarak unvanlarını korurlar. 

 
MADDE 7 - VİZE YENİLEME VE ASKIYA ALMA 

 
a) Vize Yenileme: Temsilci vizeleri her yıl 01 - 31 Temmuz tarihleri arasında yenilenir. 

Temsilcilerin, yeni sezonda görev yapabilmeleri için her yıl, takvimde belirlenecek olan 

vize evrakını TFF’na ibraz etmeleri zorunludur. 

 
b) Askıya Alma: 

Belgelendirilmiş  mazeretleri TK tarafından kabul edilenlerin unvanları askıya alınır. 

Unvanları  askıya  alınarak  kadroları  korunan  temsilcilerin  yazılı  olarak  başvurmaları 

halinde, tekrar görev almaları için TK’nun onayı, gerekli olan vize evrakını ibraz etmeleri 

ve gerekli eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. 

 
Vize   yenileme   süresi   içinde   mazeret   göstermeden   vize   yaptırmayan   temsilciler, 

unvanlarını koruyamazlar ve vizeleri iptal edilerek temsilcilikten çıkarılırlar. 

 
MADDE 8 - TAKVİM, TAKVİM DEĞİŞİKLİKLERİ VE İLANLARI 

 
TK, Talimat’ta belirlenen faaliyetlerin takvimini en geç 31 Mayıs tarihine kadar belirler 

ve TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlar. 

 
TK, ihtiyaç duyması halinde takvimde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler aynı yöntemle 

ilgililere duyurulur. 

 
MADDE 9 - TEMSİLCİ ADAYLARINI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Temsilci adaylarının değerlendirme kriterleri TK’nca belirlenir ve ilan edilir. 

MADDE 10 - TEMSİLCİ ADAYLARINA UYGULANACAK SINAVLAR 

TK, temsilci kadrolarındaki eksiklikleri, ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak belirler 

ve adayları kursa davet eder. 

http://www.tff.org/
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a) Temsilci adayları, önce bilgisayar kullanımı konusunda sınava tabi tutulur. Kursa 

katılmak için Internet üzerinden iletişim yapabilecek ve gerekli uygulamaları 

kullanabilecek düzeyde bilgisayar kullanıcısı olmak ön koşuldur, bu koşulu 

gerçekleştiremeyen aday kursa devam edemez. 

 
b) Kurs programı ve içeriği TK / TEDAK tarafından belirlenir. 

 
c)  Kursların  sonunda  yapılan  değerlendirmelerdeki  klasmanlara  giriş  kriterlerini  TK 

belirler. 

 
MADDE 11 - TEMSİLCİ DENETLEME KRİTERLERİ 

 
Temsilciler, düzenledikleri raporlar üzerinden ve TK’nun belirleyeceği yöntemlere göre 

denetlenir. 

 
TK, Temsilcilerin denetlenmelerinde tespit ettiği hata ve başarıları Temsilci El Kitabı’nda 

belirtilen yöntemle değerlendirir. 

 
MADDE 12 - TEMSİLCİ ATAMALARININ PRENSİP VE YÖNTEMLERİ 

 
a) TFF Yönetim Kurulu, TFF tarafından düzenlenen veya oynanmasına izin verilen 

müsabakaların temsilcilerini atamaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, bu yetkisini TK’na 

devredebilir. 

 
b) Temsilcilerin hangi müsabakalarda görevlendirileceği bu Talimat’ta belirtilmiştir. 

Hakkında soruşturma açılan temsilcilere soruşturma sonuçlanıncaya kadar görev verilmez. 

 
c) Temsilci atama yetkisine haiz olanlar, gerekli gördükleri hallerde bütün unvan 

gruplarındaki temsilcileri, TFF tarafından düzenlenen her türlü müsabakada 

görevlendirebilirler. Ancak bu görevlendirilme temsilcilerin unvanlarında bir değişiklik 

meydana getirmez. 

 
MADDE 13 – EĞİTİM SEMİNERLERİ 

 
Temsilcilerin  eğitim  seminerleri  TK  tarafından  belirlenen  takvim  ve  içerikle  sezon 

başında ve süresince merkezi ve bölgesel olarak yapılır. 

 
Seminer ve eğitim çalışmalarına, davet edilen tüm temsilcilerin katılımları zorunludur. 

Ancak, mazeretlerini yazılı olarak TK’na bildirenlerden, mazereti uygun görülenler 

mazeret eğitimlerine ve seminerlerine katılabilirler. 

 
Geçerli  mazeretleri  olmaksızın  seminere  katılmayan  temsilcilere  bir  sonraki  seminere 

kadar görev verilmez. 

 
MADDE 14 - İTİRAZLAR 

 
Kurslar sırasında yapılacak olan sınavların sonuçları ve Temsilcilerin Nihai Puan hesabına 

yönelik   maddi   hata   itirazları;   sonuçların   Temsilci   İşleri   Müdürlüğü’nce   ilgiliye 

tebliğinden   itibaren    5    gün    içerisinde   TK’na   iletilmek    üzere   Temsilci    İşleri 



7  

Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılır. TK’nun puan hesabına yönelik kararı, TFF Yönetim 

Kurulu’nun onayına sunulur. 

 
TFF Yönetim Kurulu’nun kararlarına karşı yapılan itirazlar, kararın ilgiliye tebliğinden 

itibaren 7 gün içerisinde Tahkim Kurulu’na yapılır. 

 
İtirazın APS, KARGO veya FAKS yöntemlerinden biri ile yapılması zorunludur. Başvuru 

tarihi belirlenirken, gönderilen ileti üzerindeki tarihler göz önüne alınır. APS, KARGO ve 

FAKS yöntemlerinde yaşanabilecek gecikmeler kabul edilmez. 

 
Faksla yapılan başvurularda belge asılları da gönderilmelidir. 

 
MADDE 15 – YÜRÜTME 

 
Bu Talimat, TFF tarafından yürütülür. 

 
MADDE 16 – YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 

 
Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile 06.09.2009 tarihinde yürürlüğe giren TFF Temsilciliğe 

Giriş, Unvan ve Klasmanlara Ayrılma, Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri İç 

Talimatı yürürlükten kalkmıştır. 

 
MADDE 17 - YÜRÜRLÜK 

 
Bu  Talimat,  TFF  Yönetim  Kurulu’nun  07.08.2012  tarih  ve  14  sayılı  kararıyla  kabul 

edilmiş ve 09.08.2012 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

TFF Yönetim Kurulu’nun 18.08.2014 tarih ve 49 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu 

talimatın 5. maddesinin 4. fıkrasının “B” bendine “c” başlıklı cümle eklenmiş olup, bu 

ekleme 19.08.2014 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

http://www.tff.org/

