
 

HERKES İÇİN FUTBOL LİSANSI TALİMATI 

BÖLÜM I 

GENEL HÜKÜMLER 

MADDE 1‐ AMAÇ  

Bu  Talimat’ın  amacı,  ülke  genelindeki  her  türlü  futbol müsabakasını,  organize  futbolun  içerisine  dahil 
etmek ve müsabakalara katılanların TFF tarafından tescil edilmesini sağlayarak,  lisanslı futbolcu sayımızı 
artırmaktır. 

MADDE 2‐TANIMLAR  

TFF : Türkiye Futbol Federasyonu’nu 

HİFİS: Herkes İçin Futbol İl Sorumlusu’nu ifade eder. 

BÖLÜM II 

ORGANİZASYON 

MADDE 3‐HERKES İÇİN FUTBOL MÜSABAKALARI ORGANİZASYONU  

Herkes İçin Futbol müsabakalarının organizasyonu TFF Futbol Geliştirme 

Merkezi’nin belirleyeceği kurallar ve program çerçevesinde, TFF tarafından yapılır. 

MADDE 4‐HİFİS 

(1)  Herkes  İçin  Futbol  Müsabakalarının  organizasyonu  için  illerde  faaliyette  bulunmak  üzere  Futbol 
Geliştirme Merkezi’nin önerisi üzerine TFF Yönetim Kurulu  tarafından Herkes  İçin Futbol  İl Sorumluları 
atanır. 

(2) Müsabakalar atanan HİFİS tarafından denetlenir. 

MADDE 5‐ORGANİZASYONLARA KATILIM  

(1)  Herkes  İçin  Futbol  organizasyonlarına  katılmak  isteyen  futbolcuların  işbu  talimat  hükümleri 
çerçevesinde lisanslarını almış olmaları zorunludur. 

(2) Amatör futbolcu olarak bir kulübe tescili yapılan futbolcular, Herkes İçin Futbol Lisansı almak zorunda 
olmayıp, organizasyonlara doğrudan katılabilirler. 

(3) Profesyonel  futbolcuların Herkes  İçin Futbol Organizasyonlarına katılabilmeleri  için, kayıtlı oldukları 
kulübün yazılı muvafakatini almış olmaları ve bunu HİFİS’e teslim etmiş olmaları zorunludur. 



 

BÖLÜM III 

LİSANS İŞLEMLERİ 

MADDE 6- LİSANS ZORUNLULUĞU  

(1) TFF tarafından organize edilen Herkes İçin Futbol müsabakalarına katılmak veya HİF / FTEM 
merkezlerinde eğitim görmek isteyen futbolcuların Herkes İçin Futbol Lisansını almış olmaları zorunludur. 

(2) Herhangi bir kulüpte amatör veya profesyonel statüde kayıtlı olan futbolcular bu hükmün dışındadır. 

MADDE 7- LİSANS İŞLEMLERİ  

(1) HiF Ligleri ve Turnuvaları Talimatı uyarınca kurulmuş takımların temsilcileri, herhangi bir HiF etkinliğini 
düzenleyen kişiler veya www.herkesicinfutbol.org web sitesinde yer alan bir HiF etkinliğine katılmak 
isteyen kişiler, bireysel olarak veya temsil ettikleri takımdaki oyuncular veya düzenleyecekleri etkinliğe 
katılacak kişiler için toplu olarak, HiF Lisansı başvurusunda bulunabilirler. 

(2) Başvuru sahipleri, www.herkesicinfutbol.org web sitesinden temin edecekleri kullanıcı adı ve şifreyi 
kullanarak başvuru formlarını doldurur ve istedikleri takdirde, HiF Lisansı’nda yer almak üzere dijital 
fotoğraf yükleyebilirler. 

(3) TFF, başvuru formunda belirtilmiş olan e-mail adresine HiF Lisansları’nın hazır olduğuna ilişkin bir 
bildirimde bulunur ve HiF Lisansları’nın teslim alınabilmesi için gerekli olan belgelere ilişkin bir hatırlatma 
yapar. 

 

(5) Bu maddenin 3. fıkrasında belirtilen belgelerde bir eksiklik bulunması halinde, ilgili kişiye HiF Lisansı 
teslim edilmez. 

MADDE 8- LİSANSIN GEÇERLİLİK SÜRESİ  

(1) Herkes İçin Futbol Lisansı verildiği tarihten itibaren 36 ay süre ile geçerli olacaktır. 

(2) Lisans geçerlilik süresi dolan futbolcuların organizasyonlara katılmaları lisans işlemlerini 
yenilemelerine bağlıdır. 

(3) Herkes İçin Futbol Lisansı alan futbolcuların bilahare amatör veya profesyonel statüye geçmeleri 
halinde, lisans geçerlilik süresi sona erer. 

 

(4) Başvuru sahipleri, ilgili kişilerin TC Kimlik Numarası’nı içeren nüfus cüzdanlarının veya Türkiye’de 
yerleşik yabancıların pasaportlarının fotokopilerini, sağlık raporlarını (Bkz. Ek-1), bulundukları ildeki ASKF 
İl Sorumlusu’na sunarak HiF Lisansları’nı teslim alırlar.



MADDE 9‐ FUTBOLCU KAYITLARININ TUTULMASI 

Herkes İçin Futbol Lisansı sahibi futbolcuların kayıtları TFF tarafından tutulur ve futbolcunun kariyeri takip 
edilir. 

BÖLÜM IV 

NİHAİ HÜKÜMLER 

MADDE 10‐ TALİMATTA BULUNMAYAN HÜKÜMLER 

İşbu Talimatta belirtilmeyen hususlar hakkında karar veremeye TFF Yönetim Kurulu yetkilidir. 

MADDE 11‐ YÜRÜRLÜK 

Bu Talimat TFF resmi internet sitesi olan www.tff.org’da ilan edilmek suretiyle yürürlüğe girer. 

MADDE 12‐ YÜRÜTME 

Bu Talimatı Türkiye Futbol Federasyonu yürütür. 

1 – Bu talimatın 7. maddesi, 17 Şubat 2009 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilmiş ve 25 Şubat 2009 
tarihinde TFF’ nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde ilan edilerek yürürlüğe girmiştir 

2 ‐ Bu talimatın 7. maddesinin 4. fıkrası,  6 Nisan 2009 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilmiş ve 8 
Nisan 2009  tarihinde  TFF’ nin  resmi  internet  sitesi olan www.tff.org  adresinde  ilan edilerek  yürürlüğe 
girmiştir. 

 


