
 

 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

 

FAIR PLAY TALİMATI 

 

MADDE 1 - AMAÇ  

 

Bu talimatın amacı, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu’nun teşkilatlanmasını, görev ve 

yetkileri ile çalışma prensiplerini; futbolda "Fair Play" kuralları ile dürüstlük ve sportmenlik 

ilkelerinin geliştirilmesi ve sosyal sorumluluk bilincinin yaratılması amacıyla alınacak 

tedbirleri belirlemek, ödüllendirmenin esaslarını tespit etmektir. 

 

MADDE 2 – KAPSAM 

 

Bu Talimat kulüpleri, futbolcuları, hakemleri, teknik adamları, kulüp yönetici ve mensuplarını 

ile seyircileri kapsar. 

 

MADDE 3 – DAYANAK 

 

Bu Talimat TFF Statüsü’nün 47. maddesine dayanılarak çıkarılmıştır. 

 

MADDE 4 – TANIMLAR 

 

Bu talimatta yer alan;  

 

(a) TFF:  Türkiye Futbol Federasyonu’nu,  

 

(b) Kurul:  Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu’nu 

 

(c) Talimat:  Fair Play Talimatı’nı,  

 

ifade eder. 

 

MADDE 5 - FAIR PLAY 

 

Futbol oyununu dürüstlük içinde oynama, rakibine sportmence davranma düşüncesinden 

hareketle, müsabakalara katılan kulüpler, futbolcular, hakemler, teknik adamlar, kulüp yönetici 

ve mensupları ile seyircilerin: 

 

(a) Futbol Oyun Kurallarına riayet etmeleri, 

 

(b) Rakip takım futbolcularına, yönetici ve teknik heyetine, müsabaka görevlilerine, seyircilere, 

medya mensuplarına sportmence davranmaları ve bu konuda her türlü çabayı harcamaları, 



 

(c) Maçlara katılan herkesin, maçtan önce, maç sırasında ve maç sonrasında, maçın sonucuna 

ve müsabaka görevlilerinin verdiği kararlara saygılı davranmaları, 

 

Fair Play hareketleridir. 

 

MADDE 6 - FAIR PLAY'I TEŞVİK VE ÖDÜLLENDİRME 

 

Federasyon yukarıdaki tanım çerçevesinde Fair Play'in teşvik etmek ve ödüllendirmek için her 

türlü tedbiri alır, gerekli düzenlemeleri yapar, UEFA ve FIFA ile bu konuda işbirliği içinde 

çalışır. 

 

MADDE 7 - KURUL’UN OLUŞUMU 

 

(1) Kurul, TFF Başkanı’nın teklifi üzerine TFF Yönetim Kurulu tarafından atanan bir Başkan 

ve sekiz üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından bir Başkan Vekili ve bir Raportör seçer. 

 

(2) Kurulun görev süresi, Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır. 

 

MADDE 8 - KURUL’UN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 

 

(1) Başkanın bulunmadığı toplantıları başkanvekili yönetir.  

 

(2) Kurul; ayda en az bir kez, salt çoğunlukla toplanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile 

alınır. Oyların eşitliği halinde Başkan’ın oyu belirleyicidir. 

 

(3) Bir sezonda mazeret beyan etmeksizin; aralıklı veya aralıksız olarak 3 toplantıya 

katılmayan üyenin Kurul üyeliği düşer ve yerine TFF Başkanı’nın teklifi üzerine TFF Yönetim 

Kurulu’nca yeni üye atanır.  

 

(4) Federasyonun idari birimlerinde görev yapan ve Yönetim Kurulu tarafından 

görevlendirilecek kişiler bu kurulun sekretarya hizmetlerini yürütürler. 

 

MADDE 9 - KURUL’UN GÖREV ve YETKİLERİ 

 

(1) Kurul, aylık ve yıllık olarak bu talimatın 2. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan kişi 

veya kuruluşlardan “Fair Play” ödülünü almaya hak kazananı belirler. Kurul, Fair Play 

ödülü/ödüllerini birden fazla kategoride vermeye karar verebilir. Kurulun alacağı bu kararlar 

Yönetim Kurulu’nun onayına tabidir. 

 

(2) Kurul, Fair Play kuralları ile dürüstlük ve sportmenlik ilkelerinin geliştirilmesi ve sosyal 

sorumluluk bilincinin yaratılması için seminer, konferans, panel gibi etkinlikler düzenler. 

 

(3) Kurul, talimatta yapılacak değişiklik önerilerini TFF Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. 



MADDE 10 - FAİR PLAY ÖDÜLÜNE ADAYLIK 

 

Bu talimatın 2. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler veya kuruluşlar Fair Play 

ödülüne aday olabilirler veya aday gösterebilirler. Önerilerin yazılı ve gerekçeli olması gerekir. 

 

MADDE 11 - FAİR PLAY ÖDÜLLERİ 

 

(1) Federasyon para ödülleri verebileceği gibi, ayni ödüller, madalya, plaket veya sertifikalar 

da verebilir. 

 

(2) TFF, Fair Play ödüllerini almaya hak kazananları TFF’nin resmi internet sitesinde ilan eder. 

 

MADDE 12 –TALİMATTA YER ALMAYAN HUSUSLAR 

 

Bu talimatta belirtilmemiş hususlar hakkında TFF Yönetim Kurulu karar verir. 

 

MADDE 13 – YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER  

 

Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile 24 Ağustos 1993 tarih ve 21678 Sayılı Resmî Gazete'de 

yayınlanarak yürürlüğe giren Fair Play Talimatı yürürlükten kalkmıştır.  

 

MADDE 14 – YÜRÜRLÜK  

 

Bu talimat, TFF Yönetim Kurulu’nun 29.07.2019 tarih ve 6 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve 

29.07.2019 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


