SAĞLIK
KURULU

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Đç Talimatı
Madde 1- AMAÇ
(1) Bu talimatın amacı; TFF Sağlık Kurulu’ nun görevlerini, yetkilerini, teşkilat ve yapısını ve çalışma
prensiplerini belirlemektir.
(2) Sağlık Kurulu’nun amacı; kendi çalışma ve ihtisas alanlarına giren konularda, sağlık ekibi üyelerine
gerekli eğitimi vermek, futbolcu sağlığını korumak, futbolcu performansını değerlendirmek,
geliştirmek ve yüksek tutmak için FIFA ve UEFA normlarında her türlü bilimsel veriye dayalı
çalışmalar yaparak, önerilerini TFF Başkanı’na ve Yönetim Kurulu’na sunmaktır.
Madde 2- TANIMLAR ve KISALTMALAR
Bu talimattaki;
a)
b)
c)
d)

TFF
Teşkilat
Futbolcu
Kurul

: Türkiye Futbol Federasyonu’nu
: TFF merkez, yurtiçi, yurtdışı birimlerini
: Kuruluşlarda tescilli olarak spor yapan kişileri,
: TFF Sağlık Kurulu’nu,

ifade eder.
Madde 3- KURUL’UN OLUŞUMU
(1) Sağlık Kurulu Başkanı, spor ve özellikle futbolcu sağlığı konusunda bilgi ve tecrübesine güvenilir
kişiler arasından TFF Başkanı tarafından seçilir ve TFF Yönetim Kurulu tarafından atanır.
(2) Sağlık Kurulu Başkanı, Kurul’u oluşturacak üye adaylarını tespit edip TFF Yönetim Kurulu’nun
onayına sunar. TFF Yönetim Kurulu’nun onayı sonrasında üyeler görevlerine başlarlar.

Madde 4- ALT KURULLAR
TFF Sağlık Kurulu, aşağıdaki alt kurullardan oluşur:
1.
2.
3.
4.

Onur Kurulu
Sağlık ve Performans Đcra Kurulu
Milli Takımlar Konsültan Hekim Kurulu
Bölgesel Sağlık Birimi
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Madde 5- KURUL’UN ÇALIŞMA PRENSĐPLERĐ
(1) Kurul, sağlık yapılanmaları ve futbolcu sağlığı ile ilgili stratejilerin belirlenmesi, planlamaların ve
gelişmeler için uygulamaların yapılması konusundaki çalışmaları yürütür.
(2) Kurul, aşağıdaki prensiplere bağlı olarak çalışır:
a) Kurul toplantılarını Kurul Başkanı yönetir. Kurul Başkanı’nın mazereti nedeniyle katılamadığı
durumlarda vekalet verdiği üye kurula başkanlık eder. Alınan kararlar, karar defterine kaydedildikten
sonra bilgi, onay ve uygulama için Yönetim Kurulu’na sunulur.
b) TFF Başkanı, gerekli gördüğünde Kurul toplantılarına katılır ve başkanlık eder.
c) Kurul, en az altı ayda bir olmak üzere, aralık ve haziran ayları içerisinde salt çoğunlukla toplanır.
Sağlık Kurulu Başkanı’nın gerekli gördüğü hallerde Kurul, belirlenen gündemle toplantıya çağrılır.
d) Kurul kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkan’ın
oyu iki oy sayılır.
e) Kurul toplantılarına izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste iki kez veya görev süresince toplamda
izinsiz ve mazeretsiz olarak üç kez katılmayan üye istifa etmiş sayılır.
Madde 6- KURUL’UN GÖREV VE YETKĐLERĐ
Kurul’un görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:
a) Sporcu ve özellikle futbolcu sağlığı konusunda görüş ve önerileri belirleyerek, rapor halinde
Yönetim Kurulu’na sunmak.
b) Futbol kulüplerinin sağlık konusundaki çalışma usul ve esasları hakkında görüş ve önerileri
hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunmak.
c) Türk Milli Futbol Takımları’nın sağlık konusundaki çalışma ve esasları hakkında görüş ve
önerilerini hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunmak.
d) Kurul’un öneri ve görüşlerinin hazırlanması için komisyonlar oluşturmak.
e) Kurul tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulu’na sunulan görüş ve öneriler sonucunda Yönetim
Kurulu’nun karar ve talimatlarını yerine getirmek.
Madde 7- BAŞKANI’IN GÖREVLERĐ
Başkan’ın görevleri aşağıdaki gibidir:
a) Kurul üyelerini tespit etmek ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak.
b) Kurul toplantılarına başkanlık yapmak.

2

SAĞLIK
KURULU
c) Toplantı gündemini hazırlamak. Toplantı sırasında en az 3 üyenin bildirmesi şartı ile ek maddeleri
gündeme ilave etmek.
d) Sağlık ve Performans Đcra Kurulu’nun üyelerini tespit etmek ve Yönetim Kurulu onayına sunmak,
bu kurulun çalışmalarını denetlemek.
e) Bölgesel Sağlık Birimleri’nin Başkanlarını tespit etmek ve bunları Yönetim Kurulu onayına
sunmak.
e) Kurul’un görev ve çalışma alanına giren konularda, çalışma grupları oluşturmak ve bu grupların
çalışmalarını denetlemek.
f) Kurul, alt kurullar ve birimleri tarafından yapılan çalışmalar neticesi hazırlanan görüş ve önerileri
Yönetim Kurulu’na sunmak.

Madde 8- ONUR KURULU’NUN TANIMI ve GÖREVLERĐ
a) Onur Kurulu, TFF bünyesinde Sağlık Kurulu ve Doping ile Mücadele Kurulu başkanlığı yapmış
isimlerden oluşan bir kuruldur.
b) Kurul üyeleri, dönemin Sağlık Kurulu Başkanı’nın toplantıya çağırması ile toplanırlar ve gerekli
görülen konulardaki bilgi birikimleri ve tecrübelerini Sağlık Kurulu Başkanı ile paylaşırlar.
Madde 9- SAĞLIK ve PERFORMANS ĐCRA KURULU’NUN TANIMI
(1) Kurul Başkanı tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile görevine başlayan sporcu ve
özellikle futbolcu sağlığı ile ilgili tecrübeye sahip kişilerden oluşan bir kuruldur.
(2) Sağlık ve Performans Đcra Kurulu’nun Başkanı Sağlık Kurulu Başkanı’dır
Madde 10- SAĞLIK ve PERFORMANS ĐCRA KURULU’NUN GÖREVLERĐ
Sağlık ve Performans Đcra Kurulu’nun görevleri aşağıdaki gibidir:
a) Sağlık Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını yürütmek.
b) Belirlenen proje ve stratejilerin Kurul adına uygulanmasından sorumlu olmak.
c) Milli takımlarda görev yapacak doktor, fizyoterapist ve masörleri tespit etmek.
d) Milli takım kamp ve maç dönemlerinden sonra sağlık ekibinin başındaki doktordan uygulamalarla
ilgili geri bildirim almak.
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e) Milli takımlar ve Futbol Geliştirme Merkezi ile işbirliği içinde Sağlık ve Performans konularında
çalışmalar ve projeler planlamak.
Madde 11- MĐLLĐ TAKIMLAR KONSÜLTAN HEKĐM KURULU TANIMI ve GÖREVLERĐ
(1) Sağlık Kurulu Başkanı tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile görevine başlayan, Türk

Milli Futbol Takım sporcularının farklı sağlık problemleri ile ilgili tanı ve tedavi konularında hizmet
veren, farklı branşlardaki hekimlerden oluşan bir kuruldur.
(2) Milli takımlar sağlık ekiplerinin ihtiyaç duyması halinde göreve çağrılırlar.

Madde 12- BÖLGESEL SAĞLIK BĐRĐMĐ TANIMI ve GÖREVLERĐ
(1) TFF yapılanmasına uygun olarak TFF’nin faaliyet gösterdiği il ve bölgelerde sağlık hizmetlerini sağlık

kurulu adına yürüten kurullardır.
(2) Bölgesel Sağlık Birimi Başkanı, sporcu ve özellikle futbolcu sağlığı konusunda tecrübeye sahip kişiler
arasından Sağlık Kurulu Başkanı’nın teklifi, TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenir.
(3) Bölgesel Sağlık Birimi üyeleri, Bölgesel Sağlık Birimi Başkanı’nın teklifi ve Sağlık Kurulu’nun onayı
ile belirlenir.
(4) Bölgesel Sağlık Birimi en az 3 hekimden oluşur. Bölgenin durumuna ve yoğunluğuna göre kurul
üyelerinin sayısı Sağlık Kurulu tarafından artırılabilir.
(5) Bölgesel Sağlık Birimleri yılda en az iki kez kendi içlerinde toplanırlar. Toplantı tutanakları elektronik
ortam aracılığı ile Sağlık Kurulu Başkanı’na iletilir,
(6) Tüm Bölgesel Sağlık Birimi başkanları, Bölgesel Sağlık Birimleri’ndeki durumları tartışmak,
aksaklıkları tespit edip ortadan kaldırmak, yeni projeler geliştirmek ve fikir alışverişinde bulunmak
için yılda en az bir kez Sağlık Kurulu Başkanı’nın yönetiminde toplanırlar,
(7) Bulunduğu il veya yetki alanındaki illerde yapılan TFF faaliyetlerindeki sağlık organizasyonunu
Bölgesel Sağlık Birimi planlar ve Sağlık Kurulu Başkanı’nın onayı ile uygular,
Madde 13- SÜPER LĐG SAĞLIK KOMĐSYONU TANIMI ve GÖREVLERĐ
(1) Süper Lig Sağlık Komisyonu Süperlig’de mücadele eden kulüplerin bünyesinde bulunan sağlık

kurullarının başkanlarından oluşur ve TFF Sağlık Kurulu’na bağlı olarak çalışır.
(2) Özellikle Süper Lig’deki kulüplerin sağlık yapılanmaları ile ilgili sorunların tespit edilmesi, tanımlanan
sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilmesi konusunda faaliyet gösterir.
(3) Her yıl, Aralık ve haziran ayları içerisinde durum tespiti yapıp, sorunlar, çözüm önerileri ve beklentiler
konusunda yazılı bir metni Sağlık Kurulu Başkanı’na iletir.
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Madde 14 – Đç Talimat ile Düzenlenmeyen Konular
Bu iç talimatta yer almayan konular hakkında nihaî olarak karar verme yetkisi TFF Yönetim
Kurulu’na aittir.
Madde 15- YÜRÜTME
Bu iç talimat TFF Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Madde 16- YÜRÜRLÜK
Bu Đç Talimat, TFF Yönetim Kurulu’nun 20 Ocak 2009 tarihli toplantısında onaylanmasını takiben,
TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde 27 Ocak 2009 tarihinde ilan edilerek
yürürlüğe girmiştir.
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