KTFF K-PET SÜPER, K-PET 1’inci VE K-PET 2’nci LİG
SAĞLIK SPONSORLUĞU SÖZLEŞMESİ
Madde 1- : Sözleşme Tarafları
a) Sponsorluk (Desteklenen) alanın Adı: KTFF K-PET Süper, 1 ve 2’nci Lig Futbol Ligleri
Sağlık Sponsorluğu
b) Sponsorun (Destekleyenin); Adı: Kolan British Hospital
Bundan böyle sözleşmede sponsor (Destekleyici) olarak anılacaktır.
İkametgâh ve İşyeri Adresi: Atatürk Cad. No:13 Gönyeli Lefkoşa
c) Sponsor Olunanın (Desteklenenin) Adı:
1-Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Bundan böyle sözleşmede KTFF olarak anılacaktır.
İkametgâh ve İşyeri Adresi: 7, Memduh Asaf Sokak PK: 107 Köşklüçiftlik / Lefkoşa – KKTC
2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Kulüpleri Birliği. Bundan böyle sözleşmede
KKTC FKB olarak anılacaktır.
İkametgâh ve İşyeri Adresi: 7, Memduh Asaf Sokak PK: 107 Köşklüçiftlik / Lefkoşa – KKTC
KTFF A. Sami Topcan Toplantı Salonu 1. Kat
3- Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği. Bundan böyle sözleşmede KTFD olarak anılacaktır.
İkametgâh ve İşyeri Adresi: Atatürk Spor Kompleksi Atatürk stadı altı Sanayi Bölgesi Lefkoşa
– KKTC

Madde 2:

Sözleşme Konusu

İşbu sözleşme ile Sponsor, sözleşmede belirtilen süre ve koşullar uyarınca Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Futbol Federasyonu ve KKTC Futbol Kulüpleri Sağlık Sponsoru olarak,
Kısaca KTFF K-PET Süper, 1 ve 2’nci Ligleri Sağlık Sponsoru olarak anılacaktır. Bu
çerçevede KTFF, KKTC FKB ve KTFD ile ilgili sözleşmede belirtilen haklardan yararlanma
olanağına sahip olacaktır.
Madde 3:

Sözleşme Süresi

Sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, sözleşme süresi 2014-2015
sezonu (en geç söz bitiş 31 Haziran 2015) kapsamaktadır. Sezon sonunda tarafların
sözleşme üzerinde hemfikir olmaları halinde yeni sezonda devam edecektir.
Madde 4:

Sponsorluk Türü

Sponsor tarafından sağlanacak olan sağlık sponsorluğu Kolan British Hospital ve sağlık
ekiplerinin belirlenen kriterler doğrultusunda sporcu sağlık raporlarının düzenlenmesi, süper
lig müsabakalarında futbolculara gerekebilecek acil müdahaleleri, medikal ve cerrahi
müdahale gerektiren hal ve durumlar ile sağlık eğitim programlarını ( Konferans, Seminer,
Panel vb. ) içermektedir.

Madde 5:

Sponsorluğun Konusu

5.1. KTFF K-PET Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’de oynayan lisanslı tüm Futbolcuların
KTFF tarafından istenilen sağlık raporlarında belirtilen test ve tahliller ücretsiz olarak
yapılacaktır.
5.2. KTFF K-PET Süper Lig takımlarında oynayan profesyonel futbolculara standart
formlarda yer almamasına rağmen efor testleri ve ekokardiyografileri ve oturma izinleri için
gerekli tahlilleri yapılacaktır.
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müsabakalarında Ambulans ve sağlık ekibi hizmeti verilecektir.
5.4. KTFF K-PET Süper Lig, 1 ve 2’nci lig müsabakalarında meydana gelebilecek olan
futbolcu sakatlanmalarında ve olası yaralanmalarda acil sağlık müdahaleleri (Atatürk stadı
dışında kalan maçlarda kulüplerin futbolcularını hastanenin acil servisine getirmesi gerekir)
ücretsiz olarak verilecektir.
5.5. KTFF K-PET Süper Lig futbolcularının müsabaka esnasında sakatlanması veya
yaralanması sonucunda yatarak tedavisi gereken durumlarda, tedavide kullanılan ilaç, sarf ve
özellikli malzemeler (protez gibi) faturalandırılır. Bunun dışında kalan hizmet bedeli
Destekleyici tarafından talep edilmeyecek.
5.6. Futbolcuların KTFF K-PET Süper Lig müsabakaları dışında gerekli olan olası
tedavilerinde %30 oranında indirim uygulanır.
5.7. KTFF K-PET Süper Lig, 1 ve 2’nci lig dışında mücadele eden sporcuların
tedavilerinde % 30 oranında indirim uygulanır.
5.8. Sporcu ailelerine (birinci derece akrabalar (eş ve çocukları)) verilen sağlık
hizmetlerinde %20 indirim uygulanır.
5.9. KTFF Yönetim kurulu ve diğer kurul üyeleri ile KTFF personeli ve KKTC FKB ve
KTFD Üyelerine verilen sağlık hizmetlerinde %20 indirim uygulanır.
5.10. Acil durumlar dışında protokolden yararlanacak 2014-2015 vizesi yapılmış
Futbolcular lisansları ile birlikte veya KTFF’den ve/veya KKTC FKB ve/veya KTFD den
alınacak sevk fişi ile Kolan British Hospital’a müracaat edebilirler,
5.11. Protokolden yararlanacak diğer kişiler KTFF, KKTC FKB ve/veya KTFD den
alınacak sevk fişi ile Kolan British Hospital’a müracaat ederler.
5.12.

Acil durumlarda ise Kolan British Hospital tedavi süresince hasta taburcu

edilmeden KTFF, KKTC FKB ve/veya KTFD’den yazılı teyit alır.
5.13 Uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar taraflarca müzakere edilip mutabakat
sonucu; gerekli görülmesi halinde ilgili maddenin ve/veya maddelerin altında ek maddeler

eklenip sorunun ve/veya sorunların çözümü sağlanabilir. Ancak Sponsorlukla ilgili olarak
KTFF’nin her hangi bir maddi sorumluluğu olmayacaktır.
Madde 6:

Sponsorun Hakları ve Yükümlülükleri

6.1. Sponsor yukarıda belirtilen hükümlerin uygulanması doğrultusunda KTFF K-PET
Ligleri Sağlık Sponsoru olarak anılmaya hak kazanmıştır.
6.2. K-PET Süper Lig 1. Lig ve 2. Lig Kulüplerinin sahalarında, KTFF, KKTC FKB,
KTFD ve Kulüplerin görsel ve basılı yayın, internet siteleri, sosyal medya sayfarı ile
açıklamalarında sağlık sponsoru olar yer alacaktır.
6.3. Sporcuların görsel ve yazılı basında yer alan açıklama ve röportajlarında ( Yayıncı
kuruluş Akdeniz Tv hariç ) kullanılan sponsor panosu ve/veya tabelalarda sağlık sponsoru
olarak KOLAN BRITISH HOSPITAL logosu yer alacaktır. Ancak KTFF’nin bu bağlamda her
hangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Sorumluluk KKTC FKB’dir.
6.4. Kulüp ve Takım Yöneticileri görsel ve yazılı basında yer alan açıklama ve
röportajlarında kullanılan sponsor panosu ve/veya tabelalarda sağlık sponsoru olarak
KOLAN BRITISH HOSPITAL logosu yer alacaktır.
6.5. Bu protokol doğrultusunda her kulüp kendi sahasında resmi karşılaşmalar
esnasında KOLAN BRITISH HOSPITAL Sağlık Sponsoru yazısı ve sponsor Logosu
bulunan en az 3x2m ebatlarında pano ve/veya tabela bulundurmasına izin verecek (Panolar
Destekleyici tarafından üretilip sahalara götürülecektir.). Söz konusu tabela ve/veya panolar
Destekleyici tarafından kulüplerle istişare edilerek yerleri belirlenecek. Sahaların fiziki
özelliklerine göre, Özellikle K-PET Süper Lig Kulüp sahalarında Sağlıkçıların bulunduğu
alana personelin oturmasında imkan sağlayacak şekilde sabit banklar hazırlanması sponsor
tercihine bırakılır.
6.6. Bu protokol konusu ile ilgili olarak, KTFF, KKTC FKB ve KTFD başka kişi, sağlık
kurum ve kuruluşuyla anlaşma yapmayacağını kabul beyan ve taahhüt ederler.

Madde 7:

Sözleşme Feshi

Sözleşme koşullarından herhangi birinin herhangi bir sebeple hiç ve/veya gereği gibi yerine
getirilememesi halinde taraflardan birinin yazılı ihbarı üzerine sözleşme feshedilir. Herhangi
bir fesih olması halinde KTFF’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını taraflar peşinen kabul
ederler.

Madde 8:

Tebligat Adresleri

İşbu sözleşmede yer alan hususların getirilmesi, gerekli ihbar ve tebligatların yapılabilmesi
için taraflar bu sözleşmenin 1. maddesinde yer alan adreslerini yasal tebligat adresi olarak
belirlemişlerdir. Taraflar adres değişikliklerini noter aracılığıyla diğer tarafa bildirmedikleri
takdirde işbu sözleşmede yer alan adreslere yapılacak ihbar ve tebligatların geçerli olacağını
kabul ve taahhüt ederler.
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gerçekleştirdikleri/gerçekleştirecekleri çalışmaları işbu protokolün yürürlüğü süresinde ve
gerekse iptalinden sonra, kendi uhdelerinde tutmayı, protokole tabi olacak konuları, bilgileri,
pazarlama tekniği ve çalışma stili, hakkında öğrendiği, herkese açık olmayan tıbbi, ticari, mali
ve program datalarındaki bilgileri üçüncü kişilere aktarmamayı, yazılı ve görüntülü basın
organlarında birbirleri aleyhine ve tarafların sorumluları aleyhine beyanatta bulunmamayı,
aksi bir davranış halinde işbu protokolün ihlal edilmiş sayılacağını ve doğacak her türlü zararı
ödemek zorunda kalacaklarını (KTFF hariç) kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Taraflar açısından gizli bilgi, verilecek hizmet gereği birbirlerinden edindikleri her türlü bilgi ve
belgelerdir. İş bu sözleşme hükümleri de Sır Saklama Yükümlülüğü ve Gizlilik hükümleri
dairesinde sadece tarafların uhdelerinde muhafaza edilecektir.

Tarafların gizlilik ilkesi ile düzenlenen yükümlülükleri sözleşmenin sona ermesinden sonra da
süresiz olarak geçerliliğini koruyacaktır. Ayrıca taraflar gizlilik ilkesi doğrultusunda gerekli her
türlü önlemi alacaklardır.
Tarih: 14 Temmuz 2014 – Lefkoşa.
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