
 
 
 
 
 
 
PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİ 
 

1 - TARAFLAR  

A - FUTBOLCU BİLGİLERİ  

Adı ve Soyadı  

Uyruğu  

TC Kimlik No. / Pasaport No.  

Doğum Yeri ve Tarihi (gün-ay-yıl)   

Ana Adı / Baba Adı  

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer  

Adresi (Tebligata Elverişli)  

Telefon No.  

Futbolcunun Önceki Kulübü  

YASAL TEMSİLCİSİNİN (Profesyonel futbolcu 18 yaşın altında ise doldurulacaktır.) 

Adı ve Soyadı  

Uyruğu  

TC Kimlik No. / Pasaport No.  

Doğum Yeri ve Tarihi (gün-ay-yıl)  

Adresi (Tebligata Elverişli)  

FUTBOLCU ADINA HAREKET EDEN MENAJERİN (Fiilen görev aldığı takdirde doldurulacaktır.) 

Adı ve Soyadı  

Uyruğu  

TC Kimlik No. / Pasaport No.  

Doğum Yeri ve Tarihi (gün-ay-yıl)  

Adresi (Tebligata Elverişli)  

B - KULÜP BİLGİLERİ  

Yasal Adı  

Adresi (Tebligata Elverişli)  

TFF Kulüp Kodu  

Yetkili Temsilcisinin Adı ve Soyadı  

Yetkili Temsilcisinin Kulüpteki Görev ve Unvanı 
(Noter Tasdikli İmza Sirküleri Sözleşmeye 

 



Eklenecektir) 

KULÜP ADINA HAREKET EDEN MENAJERİN (Fiilen görev aldığı takdirde doldurulacaktır.) 

Adı ve Soyadı  

Uyruğu  

TC Kimlik No. / Pasaport No.  

Doğum Yeri ve Tarihi (gün-ay-yıl)  

Adresi (Tebligata Elverişli)  

 
 
 
 
 
 
 

2 -  TANIMLAR 
 
İşbu sözleşmede geçen; 
a) FIFA: Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğini, 
b) Futbolcu: Bir kulüple yazılı sözleşme yapmış olan ve kendisine futbol faaliyetleri kapsamında yaptığı harcamalardan daha fazla 
miktarda ödeme yapılan futbolcuyu, 
c) Kulüp: Profesyonel futbol faaliyetinde bulunan ve TFF tarafından tescil edilmiş dernek veya şirketleri 
d) Menajer: Belli bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak, profesyonel futbolcu sözleşmesi müzakeresi yürütmek amacıyla 
futbolcu veya kulüpleri temsil eden veya kulüpler arasında transfer müzakeresi yürütmek amacıyla kulüpleri temsil eden TFF'den 
lisans almış gerçek kişileri, 
e) Menajerlik Sözleşmesi : Menajerlerin futbolcu veya kulüp ile imzalayacakları örneği TFF tarafından hazırlanmış yazılı 
sözleşmeyi, 
f) Sezon: İlk resmi müsabaka ile son resmi müsabakanın oynandığı tarihler arasındaki süreyi, 
g) Sözleşme: Futbolcu ile kulüp arasında yapılan ve TFF tarafından tescil edilen sözleşmeyi, 
h) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu, 
i) UEFA: Avrupa Futbol Federasyonları Birliğini, 

j) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu : Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nu, 

k) Ücret: Sözleşmede belirlenmesi zorunlu olan ve futbolcuya aylık asgari ücret tutarının altında olmamak kaydıyla ödenen 
tutarı; futbolcunun sözleşmedeki edimleri karşılığı hak kazandığı para ve para ile ölçülebilir diğer değerleri, 
İfade eder. 
Yukarıda ayrıca açıklanmamış terim ve kavramlar TFF ,FIFA ve UEFA talimatlarında yazılı anlamları ile kullanılmıştır. 
3- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 
 

Sözleşmenin Başlangıcı (gün-ay-yıl)  

Sözleşmenin Bitişi 

31.05. 
 
(Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, 
sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır.) 

  

4 - ÖDEMELER VE ÖZEL HÜKÜMLER 

Net Aylık Ücret (Asgari ücretten az 
olmamak üzere) 

ÜCRET 

SENE SEZON RAKAMLA HARFLE 

1’inci Sene 201_/201_   

2’nci Sene 201_/201_   

3’üncü Sene 201_/201_   

4’üncü Sene 201_/201_   



5’inci Sene 201_/201_   
 

İmza Ücreti (İhtiyari) İLERİ TAİRHLİ SENET VEYA ÇEK VERİLDİ İSE TUTAR VE VADE TARİHİ BELİRTİLMELİDİR. 

Primler 

• Lig Maçları 
Beraberlik: 
Galibiyet: 
Şampiyonluk: 
Üst Lige Çıkma: 
Ligde Kalma: 
 

 

• Türkiye Kupası Maçları 
Beraberlik : 
Galibiyet : 
Tur Geçme:  
Şampiyonluk:  

 

 
Kulüp Tarafından Taahhüt Edilen 
Diğer Ücretler ve Ödeme Şekli  
 
Ödeme vadeli yapılacak ise tutarları 
ve tarihleri açıkça belirtilecektir. 
Aksi halde Borçlar Kanunu’nun 
genel ilkeleri ile Profesyonel 
Futbolcuların Statüsü ve Transferleri 
Talimatı hükümleri uygulanır. 
 

İLERİ TAİRHLİ SENET VEYA ÇEK VERİLDİ İSE TUTAR VE VADE BELİRTİLMELİDİR. 
 

 
Özel Hükümler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5 – MENAJERLERLE ÇALIŞMA ESASLARI VE MENAJERLİK ÜCRETİ 
 
(1) İşbu sözleşmenin imzalanmasında menajerlik hizmetinden faydalanan taraf, menajere aşağıdaki ücretleri ödemiştir: 
a) Futbolcu Menajerine ödenen Ücret: 
b) Kulüp Menajerine Ödenen Ücret :  
 
(2) Kulüp, futbolcunun transferi ile bağlantılı olarak bir başka kulübe yapması gereken transfer tazminatı, yetiştirme 
tazminatı veya dayanışma fonu katkı payları gibi ödemeleri menajerlere yapmamak ve bu gibi ödemelerin menajerler 
tarafından yapılmamasını temin etmekle yükümlüdür. Bu yasak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, menajerlerin 
futbolcunun gelecekteki transfer değerinde veya herhangi bir transfer tazminatında hiçbir pay ve çıkara sahip 
olamamalarını da içermektedir. Bu gibi haklar menajerlere devredilemez. 
 
(3) Menajerlere yapılacak ödemeler doğrudan ve sadece temsil ettiği futbolcu veya kulüp tarafından yapılır. Menajerin 
temsil etmediği taraftan ücret alması yasaktır. Bununla beraber menajerin bir futbolcuyu temsil etmesi halinde temsile 
konu işlemlerin tamamlanmasından sonra futbolcu kendisi adına menajere ödeme yapılması için kulübe yazılı bir 
muvafakat verebilir. Futbolcu adına gerçekleştirilen ödeme, futbolcu ile menajer arasında imzalanmış olan sözleşmeye 
uygun olarak yapılır. 
 
(4) Menajer hizmetinden faydalanan futbolcu veya kulüp, işbu sözleşmeyi imza tarihlerinden itibaren ve ayrıca 
menajerlik faaliyetleri kapsamında menajere ödenen ücrete ilişkin makbuzun suretini ödeme tarihinden itibaren yedi (7) 
gün içinde belgeleri ile birlikte TFF bildirmeleri zorunludur. 
 
 
6 - KULÜBÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
 
Kulüp, 
 

a) İşbu sözleşmede yer alan ücrete ve diğer ödemelere ilişkin tüm yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek, 
b) Futbol faaliyetlerinin gerektirdiği spor malzemelerini temin etmek, 
c) TFF’ye tescil ettirdikleri ve uygulayacakları iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını imza karşılığında 

futbolcuya teslim veya noter aracılığı ile tebliğ etmek, 
d) Futbolcuya verdiği para cezalarına ait kararlarını, nedenleri, tutarları ve noterden onanmış karar örnekleri ile birlikte, 

karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde futbolcuya ve TFF’ye bildirmek, 
e) Kadro dışı bıraktığı futbolcuya, antrenman yapabilmeleri için en az bir antrenör nezaretinde hakkın kötüye 

kullanılması teşkil etmeyecek şekilde saha tahsis etmek ve antrenman koşullarını noter aracılığı ile futbolcuya tebliğ 
etmek, 

f) Futbolcuyu yurt içinde ve dışında yapacakları maçlarda, 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,  



g) Futbolcunun ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde askerlikle ilgili gerekli belgeleri futbolcusu ile birlikte hazırlayarak 
TFF’ye sunmak, 

h) Futbolcuya en az bir fizyoterapist, bir masör ve bir doktordan oluşan sağlık ekibi tahsis etmek ve futbolcunun bu 
ekipten ücretsiz faydalanmasını sağlamak; hastalık ve sakatlığa dair maddelerdeki esaslar dahilinde futbolcunun 
sağlığı ile ilgilenmek, müsabaka, antrenman, kamp ve seyahatlerde gerekli tedbirleri almak, 

i) Futbolcunun mesleğinde gelişimini sağlamak için dersler, konferanslar, kurslar tertip etmek, gerekli materyali 
sağlamak, 

j) FIFA, UEFA ve TFF Statü’lerine ve düzenlemelerine uymak, futbolun ahlaki prensiplerini gözetmek ve teşvik etmek, 
k) Futbolcunun özel hayatına saygı göstermek, futbolcunun saygınlığını zedelememek, futbolcunun özel hayatını ve 

kişisel verilerini korumak 
l) Futbolcuya ait sosyal güvenlik primlerini sözleşme süresince aralıksız ve eksiksiz olarak ödemek,  
m) Kulüp tarafından TFF’ye yapılan emeklilik, sigorta ve sair fonlara katılım ücretleri ile diğer kulüplere yapılan 

yetiştirme tazminatı, antrenman tazminatı vs. gibi ödemeler futbolcunun işbu sözleşmede alacaklarından mahsup 
edilemez. 

n)  
 
ile yükümlüdür. Kulüp, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin dışında, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve 
Transferleri Talimatı’nın kendisine yüklemiş olduğu diğer yükümlülükleri de yerine getirir. 
 
İsteğe bağlı olarak kulüp futbolcuya, aşağıda yazılı destek ve yardım ve katkılarda bunacaktır. ( Yardım yapılacak ilgili 
yerlere kulüp yetkilisinin imzası atılmalıdır) 
 

• Sözleşme süresince futbolcuya ikamet amaçlı oda, ev veya misafirhane tahsis edilecektir.    
(İMZA________________) 

• Sözleşme süresince futbolcuya hususi araç tahsis edilecektir. (İMZA________________) 

• Sözleşme süresince futbolcunun eşi ve çocuklarına sağlık ve eğitim hizmeti verilecektir. 
(İMZA________________) 

• DİĞER:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. (İMZA________________) 

 
 
 
7 - FUTBOLCUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
Futbolcu, 
 

a) Profesyonel futbolcu sözleşmesinin kendilerine yüklediği edimleri yerine getirmek, 
b) Kulübün, yurt içinde ve yurt dışında yapacağı tüm müsabakalara ve antrenmanlara katılmak, 
c) FIFA, UEFA ve TFF Statü’lerine ve düzenlemelerine uymak, futbolun ahlaki prensiplerini gözetmek ve teşvik etmek, 
d) Beyanları ve davranışlarıyla TFF’nin ve paydaşlarının saygınlığını zedelememek, 
e) Kulübün onayı olmaksızın mesleği için risk teşkil edebilecek herhangi bir tehlikeli faaliyete katılmamak, 
f) Kulübün yer alacağı müsabakalarda oynayabilmek ve kendisinden beklenen verimi ortaya koyabilmek için özel 

hayatına ve sağlığına gerekli dikkat ve özeni göstermek, 
g) Kulübün kendisine vermiş olduğu eşyaları kullanılabilir halde tutmak ve sözleşmenin sona ermesi ile birlikte bunları 

kulübe iade etmek, 
h) Kulüp Sağlık Kurulunun veya kulüp doktorunun isteği üzerine düzenli olarak sağlık taramalarına girmek ve tedavi 

uygulanmasına izin vermek, 
i) Acil durumlar haricinde kulüp sağlık kuruşunun veya kulüp doktorunun ön bilgisi olmadan herhangi bir tıbbi tedavi 

uygulamamak, 
j) Antrenman ve müsabakalarda oyun kurallarına uygun hareket etmek ve sportmence davranmak, müsabaka 

görevlilerinin kararlarına saygı duymak ve bunlara riayet etmek, 
k) Futbolla ilgili bahis ve benzeri faaliyetlere dahil olmamak, 
 
ile yükümlüdür. Futbolcu, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin dışında, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve 
Transferleri Talimatı’nın kendisine yüklemiş olduğu diğer yükümlülükleri de yerine getirir. 
 
8 - DİSİPLİN CEZALARI  



 
(1) Futbolcu, kulübün disiplin yetkisini açıkça kabul eder. Taraflar TFF’nin, TFF’nin yetkili kurullarının, UEFA’nın ve 
FIFA’nın disiplin yetkilerini kabul ederler. 
 
(2) Kulüp, uygulayacağı iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını imza karşılığında futbolcuya teslim veya noter 
aracılığı ile tebliğ edecektir. Talimatlarda değişiklik yapılması durumunda, kulüp söz konusu değişiklikleri ve talimatın 
son halini yedi (7) gün içinde imza karşılığı ya da noter aracılığıyla futbolcuya tebliğ edecektir. 
 
(3) Futbolcunun işbu sözleşmeden doğan borçlarını/yükümlülüklerini ciddi veya tekrarlanan şekilde ihlal etmesi yahut 
bir sportif kuruluşun (TFF, UEFA, FIFA) futbolcuya ceza vermesi halinde kulüp kusurlu futbolcuya Kulüp İç Yönetmeliği 
veya Kulüp Disiplin Talimatı’nda öngörülen cezaları verebilir. Söz konusu cezalar, Türk Borçlar Kanunu md. 179 ve 
devamında düzenlenen “ceza koşulu” niteliğindedir. 
 
(4)  Futbolcuya savunması alınmadan ceza verilemez. Kulüp, futbolcu ile ilgili suçlamaları/iddiaları ve gerekçelerini 
kapsamlı bir şekilde futbolcuya tebliğ edecek ve futbolcuya makul süre içinde savunma hakkı tanıyacaktır. 
 
(5) Kulüp, disiplin cezasını ve gerekçesini futbolcuya noter aracılığıyla tebliğ edecektir. Cezaya konu fiilin 
gerçekleşesinden 10 (on) gün içinde cezaya ilişkin ihtarname keşide edilmese kulüp bu ceza geçersiz sayılır Futbolcunun 
disiplin kararına, tebellüğden itibaren yedi (7) gün içinde itiraz edebilir. Futbolcunun süresi içinde itiraz etmediği disiplin 
cezasını kabul ettiği varsayılır. 
 
9 - GEÇİCİ TRANSFER 
 
Futbolcunun bir başka kulübe geçici transfer edilmesi halinde, işbu sözleşme prensip olarak uygulanmaya devam eder. 
Taraflar, futbolcunun ödünç alan kulüp ile sözleşme yapması sonucu işbu sözleşmenin askıya alınması veya ücretin 
indirilmesi başta olmak üzere işbu sözleşmenin şartlarının değiştirilmesi konusunda anlaşabilirler. 
 
10 - YILLIK ÜCRETLİ İZİN 
 
(1) UEFA talimatları uyarınca futbolcunun yılda en az 4 (dört) hafta ücretli yıllık izin hakkı bulunmaktadır. Kulüp, yıllık 
ücretli izin günlerini tatil günlerini ve futbolcunun çıkarlarını da dikkate alarak belirler. 
 
(2) Futbolcu, futbol sezonu içinde kendi kusuru olmaksızın hastalık, kaza, yasal bir yükümlülüğün veya kamu görevinin 
yerine getirilmesi gibi kişiliğine bağlı sebeplerle en çok üç (3) ay süreyle işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine 
getiremediği takdirde, kulüp yıllık ücretli izin süresinden indirim yapamaz. 
 
11 -  HASTALIK, SAKATLIK HALİNDE FUTBOLCUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve HAKLARI 
 
(1) Futbolcu, hastalık veya sakatlık nedeni ile alınacak raporlarını, rapor tarihinden itibaren on gün içerisinde kulübüne 
ve TFF’ye bildirmek zorundadır. 
 
(2) - Futbolcu, hastalık, askerlik veya kanundan doğan çalışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş gördüğü 
süreye oranla kısa bir süre için işgörme edimini ifa edemezse kulüp, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için 
işçiye aşağıda belirtilen miktardan az olmamak üzere hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür.” 
 
 

HİZMET SÜRESİ ÖDENECEK ÜCRET 

3 aydan itibaren 3 haftalık ücret 

1 seneden itibaren 1 aylık ücret 

3 seneden itibaren 2 aylık ücret 

5 seneden itibaren 3 aylık ücret 

10 seneden itibaren 4 aylık ücret 

15 seneden itibaren 5 aylık ücret 

20 seneden itibaren 6 aylık ücret 

  



(3)- Oyuncu, Kulüp uzmanının görüşüne katılmaması durumunda bağımsız bir tıbbi uzmandan ikinci bir görüş alma 
hakkına sahiptir. Görüş ayrılığının devam etmesi halinde Oyuncu ve Kulüp, bağlayıcı olmak üzere başvurulacak üçüncü 
bir bağımsız görüşü kabul edecektir.   
 
 
12 - GECİKMİŞ ÖDEMELER 
 
Kulübün işbu sözleşmeden doğan mali yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, futbolcu gecikmiş alacağına ilişkin, kulübe  
noter onaylı yazılı bir ihtar gönderecek ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi için en az on (10) günlük bir süre 
tanıyacaktır. Kulübün on (10) günlük süre içinde finansal yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, futbolcu 
sözleşmeyi feshedebilir. Futbolcunun, yazılı olarak TFF'ye başvurarak kulüp hakkında disiplin sürecinin işletilmesini talep 
etme hakkı saklıdır. 
 
13 - SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
 
(1) İşbu sözleşme, sözleşme süresinin sona ermesi veya tarafların karşılıklı anlaşması ile sona erecektir. 
 
(2) 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) Futbolcunun, imza tarihinden en geç otuz (30) 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 vekilinin imza beyannamesi. 

 
14 - HAKLI NEDENLE FESİH 
 
(1) Taraflardan her biri, haklı sebeplerle sözleşmeyi derhâl feshedebilir. Sözleşmeyi fesheden taraf, fesih sebebini yazılı 
olarak bildirmek zorundadır. Sözleşmeyi fesheden taraftan, dürüstlük kurallarına göre hizmet ilişkisini sürdürmesi 
beklenemeyen bütün durum ve koşullar, haklı sebep sayılır. 
 
(2) Özellikle aşağıdaki haller sözleşmenin kulüp tarafından feshi için haklı neden teşkil eder: 
a) Futbolcunun futbol faaliyeti dışında vaki hastalık veya istirahat halinin altı ayı aşması, 
b) Futbolcunun en az altı ay müddetle kesinleşmiş hak mahrumiyeti veya müsabakadan men cezası almış olması, 
c) Futbolcunun işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ağır surette ihlal etmesi. 
 
(3) Özellikle aşağıdaki haller sözleşmenin futbolcu tarafından feshi için haklı neden teşkil eder: 
a) Kulübün küme düşmesi, 
b) Kulübün şirket olması halinde, şirketin iflas etmesi veya tasfiye sürecine girmesi, 
c) Kulübün ödeme güçsüzlüğüne düşmesi, 
d) Kulübün Ulusal Kulüp Lisansı alamaması, 
e) Futbolcunun ücretlerinin arka arkaya iki (2) ay ödenmemesi, 
f) Futbolcunun ücretlerinin arka arkaya üç (3) ay ve toplamda altı (6) ay geç ödenmesi. 
 
 
15 - SÖZLEŞMENİN FUTBOLCU TARAFINDAN SPORTİF HAKLI NEDENLE FESİH 
 
Futbolcu, sezon sonunda, kulübün oynadığı resmi müsabakaların % 10’undan daha azında görevlendirildiği takdirde 
sözleşmesini sportif haklı sebeple feshetme hakkına sahip olabilir. Böyle bir fesih, futbolcunun durumu ve somut olayın 
şartları göz önüne alınarak değerlendirilir. Futbolcu, sportif haklı sebeple fesih hakkını kulübün ilgili sezondaki son 
müsabakasından itibaren onbeş (15) gün içinde kullanmak zorundadır. 
 
16 – FESHİN ŞEKLİ 
 
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. 
 
 



17 - SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER 
 
İşbu sözleşmeyi tadil eden anlaşmalar veya sözleşmeye yapılacak olan eklemeler bütün nüshalarda yazılı olmadıkça 
tarafları bağlamaz. 
 
18-İMAJ HAKLARI  
Futbolcunun imaj hakları yazılı olarak bir sözleşme ile devredilmedikçe kendisine aittir. Futbolcu imaj haklarını kulübün 
sponsorluk anlaşmaları ve takım olarak bulundukları hallere aykırı olamamak şartı ile kullanmayı taahhüt eder.  
 
19 - GİZLİLİK 
 
FIFA, UEFA ve TFF Statü ve talimatları, herhangi bir mahkemenin talebi veya yasaların yetkili kıldığı diğer bir resmi 
makamın zorunlu kıldığı durumlar haricinde taraflar, bu anlaşmanın süresi içinde ve sonraki zamanlarda bu sözleşmenin 
süresi içinde bu anlaşmayla bağlantılı olarak ve/veya bu anlaşma uyarınca doğrudan veya dolaylı olarak aldıkları, elde 
ettikleri veya öğrendikleri her türlü bilgiyi kesinlikle gizli tutacaklardır. 
 
20 - TEBLİGAT 
 
Tarafların birbirlerine yapacakları her türlü tebligat, sözleşmede gösterilen adreslerine iadeli taahhütlü mektupla yapılır. 
Taraflar adreslerinde olabilecek değişiklikleri, taahhütlü bir mektupla birbirlerine ve TFF’ye derhal bildirmek 
zorundadırlar. Aksi takdirde sözleşmede yer alan adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılır. 
 
21 - UYGULANACAK HUKUK 
 
Taraflar TFF, UEFA ve FIFA’nın Statüleri, talimatları ve diğer düzenleyici işlemlerine uygun hareket edeceklerini kabul, 
beyan ve taahhüt ederler. 
 
Taraflar arasında imzalanan başkaca her türlü anlaşma açıkça bu sözleşmeye atıf yapılması halinde bu sözleşmemenin 
bir parçasıdır.  
 
22 - SÖZLEŞMENİN DİLİ 
 
İşbu sözleşme Türkçe kaleme alınmıştır. Talep halinde ve sadece bilgi alma amaçlı olmak üzere, futbolcu sözleşmenin 
İngilizce tercümesini bedel ödemeksizin alabilir. Futbolcunun Türkçe ve İngilizce dillerine vakıf olmaması halinde, 
taraflar tercüme masrafları eşit şekilde üstlenerek sözleşmeyi başka bir dile tercüme ettirebilirler. 
 
 
 
23 - UYUŞMAZLIKLAR 
 
Taraflar, işbu sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yetkisini kabul 

etmişlerdir. 

 
23 - SON HÜKÜMLER 
 
Her iki tarafın katılımı ve dört nüsha olarak tanzim edilen işbu …… sayfalık Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi 
…………………… tarihinde ………………… birlikte okunup imzalanarak teati edilmiş, birer nüshası taraflarda kalmak ve iki 
nüshası da TFF’ye tevdi edilmek suretiyle yürürlüğe girmiştir. 
 
 

Futbolcu, Kanuni Temsilcisi veya Vekilinin  
Adı, Soyadı ve İmzası 

  
Kulüp Temsilcisinin  
Adı, Soyadı, Unvanı ve İmzası 



    

    

Futbolcu Adına Hareket Eden Futbolcu 
Temsilcisinin Adı, Soyadı ve İmzası 

  
Kulüp Adına Hareket Eden Futbolcu 
Temsilcisinin Adı, Soyadı ve İmzası 

    

  (Sözleşme görüşmelerinde fiilen görev aldığı takdirde doldurulacaktır.) 
 

 
SÖZLEŞMENİN TFF TARAFINDAN TASDİKİNE AİT KISIM 

 
   Ek Belgeler 
 

 Sağlık Raporu  Prof. Futbolcular Derneği Referansı (Dekont) 

    

 2 Adet Resim  Emeklilik Hakkı Kazanma Ödentisi (Dekont) 

    

 Futbolcu İmza Beyannamesi  Yetiştirme Tazminatı Ödeme Belgesi 

    

 Kulüp İmza Sirküleri  Kulüp Muvafakat Belgesi 

    

 Futbolcu Taahhütnamesi  Karşılıklı Vazgeçme Belgesi 

    

 Alt Yapı Fonu Ödeme Belgesi  Kulüp ve Futbolcu Tescil Taahhütnamesi 

    

 İşlem Gideri (Dekont)  –Yasal Temsilci Muvafakati 

 

 
Menajer(ler)e Ödenen Ücret(ler)in Ödeme 
Belgeleri 

  

 
 

İşbu sözleşme TFF tarafından ……/……/……… tarihinde tasdik ve tescil edilmiştir. 
 
 

Sorumlu TFF Bölge Personelinin 
Adı, Soyadı ve İmzası  

 
TFF Bölge Müdürünün  
Adı, Soyadı ve İmzası 

   

 
 


