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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU  

TAHKİM KURULU  
 

Talat Emre Koçak 
 

ÖZ 
 
 

Bu çalışmayı kaleme almaktaki temel amacımız, TFF’nin Kuruluş Kanunu, Ana 

Statüsü ve TFF Tahkim Kurulu Talimatı ışığında, TFF Tahkim Kurulu’nun hukuki 

yapısını tartışmaktır. Çalışmamızda benimsediğimiz temel görüş TFF Tahkim 

Kurulu’nun yeterince bağımsız bir tahkim mahkemesi olmadığıdır. 

 
Hâlihazır yapıyı iyi bir şekilde ortaya koyabilmek için çalışmamızda, sportif 

ihtilafları uluslararası anlamda çözmekle görevli Spor Tahkim Mahkemesi (“CAS”) ve 

FIFA DRC modelini incelemeyi uygun bulduk. Kanaatimizce, bu örneklerin iyi tahlil 

edilmesi neticesinde TFF Tahkim Kurulu için daha sağlıklı bir yapı önerilebilecektir. 

 

Çalışmamızın başında Olimpik Hareket’in hiyerarşik yapılanmasına ilişkin bazı 

temel bilgileri vermeye gayret ettik. Çalışmamızın bu bölümünde, sporun uluslararası 

yapılanmasını ve temel ilkelerini ele aldık. Hemen akabinde ise, sportif ihtilafların 

kendine has özellikleri ve bu ihtilafların türlerini inceledik. 

 

Çalışmamızın ikinci bölümünü ise tahkim kurumuna ve tahkimin türlerine ilişkin 

incelememize ayırdık. Kanaatimizce bir tahkim mahkemesinin yapısını inceleyebilmek 

için bu temel bilgilerin sürekli olarak göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

 

Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise, TFF’nin tarihsel gelişimini ve hâlihazır 

yapısını ele aldık. Bizce, TFF Tahkim Kurulu üyelerini seçen TFF Genel Kurulu’nun 

yapısı, değerlendirilmesi gereken önemli bir husustur. Çalışmamızın sn bölümünde ise, 

TFF Tahkim Kurulu’nun işleyişi ve bu Kurul tarafından verilen kararların niteliğini 

inceledik. 
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THE BOARD OF ARBITRATION OF THE 

TURKISH FOOTBALL FEDERATION 

 
Talat Emre Koçak 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this dissertation is to engage debate with respect to the legal 

framework of the TFF’s Board of Arbitration (“Board”) by examining the TFF’s 

Establishment Code, TFF’s Statutes as well as the Regulation Governing the Operation of 

the Board. It is espoused that the independency of the Board is not ensured sufficiently. 

 

In order to clarify the current framework, we have scrutinised the frameworks of 

different international judicial bodies entrusted with the resolution of sporting disputes 

such as the Court of Arbitration for Sport and the FIFA’s DRC model. We are of the firm 

opinion that these examples can help us to set the Board on a sounder basis. 

 

In the very beginning of this study, we have tried to give some fundamentals of 

the hierarchical structure of the Olympic Movement. In this part of the dissertation, we 

have discussed the international formation of sport and set out the main principles. 

Immediately after the discussion of the formation of sport at international level, we have 

analysed the special characteristics of sporting dispute and its sorts. 

 

In the second part of this dissertation, we have intended to touch on the arbitration 

and its types which should be borne in mind during the evaluation of the framework of an 

arbitral tribunal. 

 

In the following parts, we have focused on the historical background of the TFF 

and its current framework. In our opinion, it is very crucial to evaluate the structure of the 

TFF’s Congress which elects the members of the Board. At the end, we have considered 

the operation of the Board and the attribute of the awards rendered by the Board. 
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ÖNSÖZ 

 

 
Çalışmamızın konusunu Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde kurulmuş 

bulunan ve futboldan doğan ihtilafları çözmekle görevli Tahkim Kurulu’nun yapısı ve 

yargı yetkisi oluşturmaktadır. 

 

Sporun, ekonomik bir faaliyet olarak gelmiş olduğu noktayı ve toplumlar 

üzerindeki etkisini hesaba katınca, özel bir spor yargısı kurmanın önemi ve gerekliliği de 

net bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızın temel amacı her ne kadar Türkiye 

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun yapısını incelemek olsa da, sporun uluslararası 

yapılanması, sportif ihtilaflar ve bunların özelliklerini de incelemeyi uygun bulduk.  

 

Bu çalışma ile bugüne kadar yeterli düzeyde incelenmediğine inandığımız 

Tahkim Kurulu’nu mukayeseli bir metotla ele alarak dünyadaki benzer spor yargıları ile 

birlikte değerlendirmeye gayret ettik. Özel bir spor yargı mercii konumunda olan bu 

Kurul’u incelerken, Kurul’un önüne gelen kararları veren ilk derece mercilerin de 

yapısına değinmeyi gerekli gördük. Çalışmamızın gereken anlamı ifade edebilmesi için 

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki diğer Kurullar da ilgili bölümlerde incelendi. 

 

Çalışmamız esnasında karşılaştığımız en temel sorun, Türkiye’de spor hukuku ve 

spor yargılaması alanında yapılmış olan çalışmaların azlığıydı. Yabancı kaynaklar 

konusunda ne kadar rahat ettiysek yerli kaynak konusunda ise o oranda sıkıntı yaşadık. 

Bu çalışmanın önemi de kanaatimizce burada yatmaktaydı. 

 

Çalışmamızın konusunu oluşturan TFF Tahkim Kurulu’nun Koordinatörlüğü gibi 

önemli bir mevkii genç yaşımda bana layık görerek spor hukuku alanına yönelmemi 

sağlayan değerli hocam Dr. Levent Bıçakcı’ya bu vesileyle şükranlarımı belirtmek 

isterim.  
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Tezin önemli bir bölümünü Lausanne’da oluşturmama imkân tanıyarak beni hep 

destekleyen sayın Av. Kemal Kapulluoğlu’nun da bu teze olan katkıları oldukça fazladır. 

Kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. 

 

CAS’ın kapılarını böyle bir çalışma için belki de ilk kez açan ve her takıldığım 

yerde elimden tutan CAS Genel Sekreteri sayın Matthieu Reeb ve sayın Jorge Ibarrola da 

bu tezin mimarları arasındadırlar. Yabancı kaynaklara ulaşmamdaki değerli katkıları ile 

Andreas Zagklis’e ve her konuda yardımıma koşan TFF Tahkim Kurulu’nun sekreteri 

sayın Güliz Demir’e de teşekkürü bir borç bilirim. 

 

Çalışmam esnasında sırtımdaki yükü alarak bana tarifi imkânsız destek sağlayan 

TFF Hukuk Kurulu’ndaki değerli çalışma arkadaşlarım Av. Mehmet Yoğurtçuoğlu, Av. 

Anıl Gürsoy ve Av. Esin Şahin’e de teşekkür etmeden geçemeyeceğim. 

 

Akademik hayata yönelmemi sağlayan ve beni hep destekleyen babam Prof. Dr. 
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Son olarak belirtmem gerekir ki, bu çalışmayı yönlendiren, inceleyen ve eleştiren 
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GİRİŞ 

 

Tarihin çok eski çağlarından beri insanoğlunun sportif faaliyetlerde bulunduğu 

bilinmektedir. Klasik Yunan dönemi şairlerinin başarılı sporculara ithaf edilmiş 

şiirlerinde de görüldüğü üzere spor, çağlar boyu insan yaşamının oldukça önemli bir 

parçasını oluşturmuştur1. Bugün bile uygulaması devam eden birçok spor dalının 

temel kuralları tarihin eski zamanlarından günümüze gelmiştir. 

 

Spor müsabakalarının tarihinin eski Mısır’a kadar uzandığı bilinse de organize 

uluslararası müsabakalar köklerini eski Yunan’dan almaktadır2. Sporun, çok eski 

çağlardan beri süregelen bir insan faaliyeti olmasına rağmen günümüzde çok farklı 

amaçlarla yapıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle son yirmi yılda sporun 

ekonomik bir faaliyet halini alması3, birçok insanın mesleği haline gelmesi ve bu 

alanın kendine has özellikleri nedeniyle birçok sportif nitelikli hukuki düzenleme 

yapılmıştır. 

 

Son yıllarda hem spor yapan4 hem de sportif müsabakaları izleyen birey 

sayısındaki artış, spora yapılan yatırımların da hız kazanmasına sebep olmuştur. İlgi 

çeken bu alana sponsorluk5, reklâm ve müsabaka yayınları sayesinde para aktarımının 

hız kazanması6, müsabakaların yapıldığı sahaların artık çok amaçlı olarak inşa 

                                                
1   Encyclopaedia Brittanica, Ed. William Benton, C.21, Chicago, 1973, s. 59. 
2  Anthony T. Polvino, “Arbitration as Preventative Medicine for Olympic Ailment: The 

International Olympic Committee’s Court Of Arbitration For Sport And The Future For The 
Settlement Of International Sporting Disputes”, Emory International Law Review, S. 8, 1994, s. 
349 vd. 

3  Hemen belirtelim ki, 1986 yılından önce Olimpiyat Oyunları’na profesyonel sporcuların katılması 
kesin olarak yasaklanmıştı. 1986 yılında IOC’nin yapmış olduğu değişiklik neticesinde 
Olimpiyatlar profesyonellere de açılmıştır.  

4  Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmış olan “Independent European Sport Review” çalışması 
uyarınca; 2004 yılında Avrupa nüfusunun %60’lık bir kısmına karşılık gelen ikiyüz yetmişbir 
milyon bireyin sportif faaliyetlerde aktif olarak yer aldığı belirtilmektedir. Ayrıntı için bkz. 
(Çevirimiçi) http://www.independentfootballreview.com/doc/Full_Report_EN.pdf 14.01.2007 

5  16 Haziran 2004 tarih ve 25494 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği 
ile sponsorluk teşvik edilmeye çalışılmış ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanun’un 10. maddesi 
uyarınca da amatör sporlara yapılan sponsorluğun tamamı, profesyonel sporlara yapılan 
sponsorluğun ise %50’si vergi matrahından indirilmesi öngörülmüştür. 

6  Bugün itibariyle İngiliz Premier League’in yıllık yayın geliri 986 milyon Euro mertebesine 
ulaşmıştır. Turkcell Super Lig’in yayın geliri ise yıllık 141 milyon Amerikan Doları 
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edilerek kulüplere gelir getirici birer faaliyet alanı halini alması7, spordan elde edilen 

kazançların da artmasını sağlamıştır. Ticarileşme, medyanın spora eğilmesi ve sahip 

olduğu uluslararası karakteri sporu, toplumun tüm katmanlarını etkiler hale 

getirmiştir8. Bu gelişmelerin sonucu olarak da spor başlı başına bir “iş”, bir “sektör” 

halini almıştır. Bu süreçte, iletişim teknolojisindeki gelişmeler ve sportif 

mücadelelerin birçok farklı iletişim aracıyla canlı olarak tüm dünyaya ulaştırılabilir 

hale gelmesinin de etkisi büyüktür.  

 

Günümüzde bir toplumun spora atfettiği önem o toplumun gelişmişlik 

düzeyini gösteren önemli kıstaslardan birisini oluşturmaktadır. Birçok ülke, sahip 

oldukları profesyonel ve amatör sporcu sayılarını ve bu sayının toplam nüfusa oranını 

düzenli olarak açıklamaktadırlar. Hatta sportif başarıların ülkelerin tanıtımına ve 

uluslararası arenadaki prestijine etkisinden dolayı bazı ülkelerin sporcularına yasaklı 

maddelerin kullanımına yönelik programlar uyguladıkları da bilinmektedir9. 

 

Sporun arz etmekte olduğu toplumsal önemi fark eden uluslararası örgütler de 

spor ile ilgili uluslararası düzenlemeler yapmaya başlamışlardır. 10 Aralık 1999 tarihli 

Avrupa Komisyonu raporunda sporun hâlihazırdaki yapısını korumanın ve sosyal 

fonksiyonunu sürdürmenin önemi vurgulanmış ve sporun Avrupa Birliği 

vatandaşlarını yaş ve köken ayrımı yapmaksızın bir araya getiren önemli bir alan 

olduğu ifade edilmiştir10. Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan “Avrupa Bağımsız 

Spor Raporu”nda da günümüzde sporun içinde bulunduğu sorunların uluslararası 

çalışmalar ile çözülmesi konusunda hareket edilmesi gerektiği vurgulanırken bu rapor, 

sporun toplumlar açısından taşıdığı önemin altını çizmesi açısından da önemlidir11. 

 

                                                                                                                                       
seviyesindedir. Ayrıntı için bkz. Burak Gürkan, “Geri dağıtım sancıları”, Tamsaha Dergisi, 
Türkiye Futbol Federasyonu, S. 29, 2007 Mart, s. 15; Peter Elman v.d., World Football Leagues 

and TV Rights, Londra, TV Sports Market Pub., 2006. 
7  Özellikle son beş yılda inşa edilen stadyumların çoğu müsabaka günleri dışında da kullanımı 

amaçlayan ve gelir getirici bir faaliyet alanı olarak görülen mekanlar haline gelmiştir. Ayrıntı için 
bkz. Andy Stevens, Stadia and Arenas: Maximising the Value of Venues, Londra, Sport 
Business Group, 2006, s. 27–32. 

8  Matthieu Reeb, International Law and The Hague’s 750th Anniversary, Ed. Wybo P. Heere, 
Lahey, TMC Asser Press, 1999, s. 233 

9   Kısmet Erkiner, Hukuk Boyutunda Doping, Ankara, Nobel Yay., 2006, s.  2 vd. 
10 Avrupa Konseyi’nin Helsinki Raporu olarak bilinen raporu için bkz. (Çevirimiçi) 

http://www.sportdevelopment.org.uk/helsinkireport.pdf 14.12.2006 
11  Ayrıntı için bkz. (Çevirimiçi)  

http://www.independentfootballreview.com/doc/Full_Report_EN.pdf 14.01.2007 
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Günümüzde yaşamakta olduğu gelişim, sporun dolaylı uzantılarında da 

değişimleri mecburi kılmıştır. Milyon dolarlık sözleşmelere imza atan sporcuların 

kulüpleri ile olan ihtilafları, özel olarak ele alınması gereken ihtilaflar haline 

gelmiştir.  

 

Kısaca bahsettiğimiz değişim sürecinin sporun hukuki boyutuna da etkileri 

olduğunu ve “spor hukuku” olarak anılan bir hukuk dalının günümüzde var olup 

olmadığı tartışmalarının çıkmasına yol açtığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

 

Biz de çalışmamızda, sporun yaşamış olduğu ve halen yaşadığı değişime 

paralel olarak futbol sporu özelinde, sportif ihtilafları karara bağlamak amacıyla 

kurulmuş bir tahkim mahkemesi olan TFF Tahkim Kurulu’nun yapısını ve yargı 

yetkisini incelemeyi amaçladık. Bu inceleme ile spor kuruluşları tarafından 

yeknesaklık kazanması hedeflenen tahkim kurullarından olan TFF Tahkim 

Kurulu’nun nasıl bir yapıya sahip bulunduğunu ve bünyesi içinde yer aldığı TFF’den 

ne kadar bağımsız ve tarafsız bir yargı mercii olduğunu değerlendireceğiz. 

 

Konunun Sunumu: 

 

Çalışmamızda, öncelikle sporun uluslararası yapılanmasını ele alacağız. 

Kanaatimizce, sporu ulusal olarak değerlendirerek incelemek sporun günümüzde 

gelmiş olduğu noktayı anlamamızı zorlaştıracaktır. Diğer tüm sosyal faaliyetlerden 

farklı olarak spor tamamıyla uluslararası ve uluslar üstü bir yapılanmaya sahiptir. Her 

ne kadar ulusal anlamda düzenlemeler mevcut olsa da spor, uluslararası sivil toplum 

kuruluşları eliyle yönetilmektedir. 

 

Çalışmamız içinde kısaca tahkim kurumunu inceleyeceğiz. Her ne kadar ticari 

tahkim ile çok benzer bir yapılanmaya sahip olmasa da spor tahkimi özünü yine bu 

kurumdan almaktadır.  

 

Tahkim ile ilgili incelememizin ardından ise TFF’nin kısaca tarihçesini, 

yapısını TFF Tahkim Kurulu’nu seçen TFF Genel Kurulu’nu ve tüm bu yapılanma 

içinde TFF Tahkim Kurulu’nun ne kadar bağımsız bir mahkeme olduğunu 

değerlendireceğiz. Bu değerlendirmemizin yanı sıra, uluslararası boyutta futbol 
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sporundan doğan ihtilafları çözmekle görevli benzer tahkim mahkemelerinin yapısını 

inceleyerek bu kurumlar ile TFF Tahkim Kurulu’nu karşılaştıracağız. 

 

Çalışmamızın son bölümünde ise TFF Tahkim Kurulu’nun işleyişi ve 

kararlarının niteliğini değerlendireceğiz. Kanaatimizce, tüm bu tablonun sağlıklı bir 

şekilde ele alınması neticesinde ideal bir spor tahkim mahkemesinin nasıl bir yapıya 

sahip olması gerektiği ve TFF Tahkim Kurulu’nun arzulanan yapıdan ne kadar uzakta 

durduğu net biçimde ortaya çıkacaktır.  
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1. SPORUN ULUSLARARASI YAPILANMASI VE SPORTİF 

İHTİLAFLAR 

 

 

 TFF Tahkim Kurulu’nun yapısını ve yargı yetkisini incelemeyi amaçladığımız 

bu çalışmada öncelikle sporun uluslararası yapılanmasını ele almayı uygun bulduk. 

Bu inceleme neticesinde ulusal anlamda bir yapılanmaya sahip olsa da sporun, büyük 

ölçüde uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşların getirmiş olduğu kurallar ile 

yönetildiğini ortaya koymayı hedefliyoruz. Kanaatimizce, sporun uluslararası ve 

ulusal yapılanması incelenmeden ulusal bir tahkim mahkemesinin yapısı yeterli 

düzeyde anlaşılamayacaktır.  

 

Sporun uluslararası yapılanmasını ele aldıktan sonra sportif ihtilafların neler 

olduğunu ve bu tür ihtilafların kendilerine has özelliklerini inceleyemeye gayret 

edeceğiz. Bu inceleme ile ne tür ihtilafların sportif ihtilaflar olarak kabul edildiğini ve 

spor tahkim mahkemelerinin genel olarak ne tür ihtilafları karara bağladıklarını 

değerlendirmiş olacağız. 
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1.1. Sporun Uluslararası Yapılanması 

 

Spor, çok eski çağlardan beri yapılagelen bir sosyal faaliyettir ve özellikle XX. 

yüzyıl ile birlikte oyun kurallarının yazılı hale getirilmeye başlanması sonucunda 

uluslararası bir niteliğe kavuşmuştur. Spor dallarının farklı ülkelerde aynı kurallar ile 

yapılması neticesinde spor, uluslararası müsabakalara konu olabilmektedir. Diğer bir 

deyişle, oyun kurallarının ülkeden ülkeye farklılık göstermesi halinde ortak bir oyun 

kurallarından bahsedilemeyecek ve spor uluslararası anlamda bugün oynadığı rolü 

oynayamayacaktı. 

 

Sporun bugün dünyanın her yerinde aynı kurallar ile yapılmasını sağlamak ve 

sporun evrensel karakteri ile yıllar içinde kazanmış olduğu değerleri korumasını temin 

etmek amacıyla uluslararası bazı spor örgütleri kurulmuştur. Bu örgütlerin varlığı 

sayesinde spor, günümüzde ülkesel farklılıklara aldırmaksızın ortak değerler, kurallar 

ve yapılanma içinde varlığını sürdürmektedir. 

 

TFF Tahkim Kurulu’nun yargısal açıdan nerede durduğunun ve bünyesi içinde 

bulunduğu TFF’nin uluslararası anlamda nasıl bir hiyerarşik yapı içinde yer aldığının 

tespiti çalışmamız açısından önem arz etmektedir. Belirtmeliyiz ki, çalışmamız spor 

hukukunun genel yapısını incelemeyi amaçlamış bir çalışma olmasa dahi, sporun 

uluslararası yapılanması anlaşılmadan ulusal bir federasyonu ve federasyon 

bünyesinde kurulmuş bir yargı merciinin yapısını yeterince anlamak mümkün 

olmayacaktır. Bu nedenle kısaca sporun hiyerarşik yapısını incelemekte yarar vardır. 

Böylelikle hem sporun ulusal anlamda gelişip düzenlenebilecek bir faaliyet 

olamayacağı daha rahat anlaşılacak hem de ulusal spor yapılanmasının bağımsız bir 

yapı teşkil etmediği görülecektir. 

 

Sporun hiyerarşik yapılanmasını incelemeye geçmeden önce belirtmeliyiz ki, 

sporun ulus üstü organizasyonu sivil toplum kuruluşu olarak kabul edilen ve genelde 

kurulu bulundukları ülke düzenlemeleri gereği dernek statüsünde bulunan kuruluşlar 

tarafından yürütülmektedir. Genel olarak gönüllülük prensibi dâhilinde yürüyen bir 
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spor sisteminin var olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu anlamda sporun ulus 

üstü yapılanması Olimpik Hareket olarak bilinen hiyerarşik yapı içinde 

incelenmektedir. Bu yapı içinde de temel olarak IOC, Uluslararası Federasyonlar, 

Ulusal Olimpiyat Komiteleri ve Ulusal Federasyonlar yer almaktadır. Bu kuruluşlar 

ulusal ve uluslararası sportif organizasyonları yönetmekte ve genel olarak Birleşmiş 

Milletler Şart’ı kapsamında uluslararası hukuk sisteminin bir parçası olarak hareket 

etmektedirler12.  

 

1.1.1. Uluslararası Olimpiyat Komitesi  

 

IOC, 1894 yılında Pierre de Coubertin ve Demetrios Vikelas tarafından M.Ö. 

776 ile M.S. 396 yılları arasında Eski Yunan’da yapıldığı bilinen Olimpiyat 

Oyunları’nı yeniden canlandırabilmek amacıyla kurulmuş bir spor örgütüdür13. 

Kurucularının temel amacı sporun birleştirici karakteri aracılığıyla dünya üzerinde 

barış sağlayabilmektir. IOC bugün uluslararası, sivil, kâr amacı gütmeyen, İsviçre’nin 

Lozan kentinde yerleşik bir spor örgütüdür ve Olimpik Hareketin de en üst yöneticisi 

konumundadır14. 

 

IOC’nin temel varlık nedeni Olimpik Hareket olarak bilinen sporun ulvi ve 

birleştirici ruhunu korumak ve bu doğrultuda spor oyunlarının düzenlenmesini teşvik 

edici çalışmalar yapmaktır15. Olimpik Hareket’in milletleri bir araya getirme özelliği 

ve dünya barışına yapmış olduğu katkı günümüzde hiçbir oluşumun 

gerçekleştiremediği düzeye ulaşmıştır16.  

 

 

 

 

                                                
12  Polvino, a.g.m, s. 348 vd. 
13   Glenn M. Wong, Essentials of Sports Law, 3. bs., Westport, Praeger Pub., 2002, s. 24. 
14  Erin E. Floyd, “The Modern Athlete: Natural Athletic Ability or Technology At Its Best?”, 

Villanova Sports and Entertainment Law Journal, S. 9, 2002, s. 161 vd.; David Ettinger, The 
Legal Status of The International Olympic Committee”, Pace Yearbook of International Law, S. 
4, 1992, s.  98 vd. 

15  James A. Nafziger, “International Sports Law: A Replay of Characteristics and Trends”, 
American Journal of International Law, 1992 Temmuz, s. 491 vd. 

16   Ronald T. Rowan, “Speech: Legal Issues and the Olympics”, Villanova Sports and 

Entertainment Law Journal, S. 3, 1996, s. 7 vd. 
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Olimpik Hareket’in yöneticisi konumundaki IOC, sporun hiyerarşik yapısının 

en tepesinde bulunmaktadır17. Bugün sporun anayasası olarak kabul edilen Olimpik 

Şart18, IOC tarafından hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. Anılan Şart’ta belirtilen 

temel kurallar tüm olimpik spor dalları tarafından da kabul edilmektedir ve Şart 

uyarınca da Olimpik Hareket içinde yer alan tüm kuruluşların ve kişilerin IOC’nin 

otoritesini kabul ettiği varsayılmaktadır19. Böyle olunca da denilebilir ki, spor 

hukukunun ve sportif düzenlemelerin anayasası IOC tarafından hazırlanarak 

yürürlüğe konulan Olimpik Şart’tır. 

 

Sporun hiyerarşik yapısı içindeki en üst yönetici kurum olan IOC tarafından 

konan kurallara her bir spor dalını uluslararası anlamda yönetme yetkisine sahip 

uluslararası federasyonlar uymaktadır. Olimpik bir spor dalı olmanın temel şartı da 

Olimpik Hareket’in temel metni olan Olimpik Şart’ı tanımak ve orada belirtilen temel 

kurallara uymaktır20. 

 

Olimpik Şart’ın ilk maddesi uyarınca da Olimpik Hareket IOC’nin 

önderliğinde yürütülmektedir. IOC’nin hedefleri ve hareket içindeki rolünü açıklayan 

ikinci madde uyarınca da IOC’nin en önemli hedefi sportif yapının birliğini ve 

bağımsızlığını temin etmektir21. 

 

IOC, Olimpik Şart’ın on beşinci maddesinde belirtildiği gibi İsviçre hukuku 

uyarınca dernek statüsüne sahiptir ve uluslararası statüsü İsviçre Federal Konseyi 

tarafından tanınmıştır22.  

 

                                                
17  C. Christine Ansley, “International Athletic Dispute Resolution: Tarnishing The Olympic Dream”, 

The Court of Arbitration for Sport 1984-2004, Ed. By Ian S. Blackshaw, Robert Siekmann, 
Janwiellem Soek, 1. bs, Asser Press, 2006, s.  353. 

18  Olympic Charter, (Çevirimiçi), http://www.olympic.org/uk/organisation/missions/charter_uk.asp 
01.09.2004. 

19  Melisa R. Bitting, “Mandatory, Binding Arbitration for Olympic Athletes: Is the Process Better or     
Worse for ‘Job Security’?” The Court of Arbitration for Sport 1984-2004, Ed. Ian S.   
Blackshaw, Robert Siekmann, Janwiellem Soek, 1. bs, Asser Press, 2006, s.  370. 

20   Olympic Charter md. 26. 
21   Olympic Charter md. 2. 
22  Olympic Charter md. 15; David J. Ettinger, “The Legal Status of the International Olympic           

Committee” Pace Yearbook of International Law, S. 4, 1992, s. 102 vd. 
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 İfade etmeye çalıştığımız gibi, sporun gönüllülük prensibi dâhilinde oluşmuş 

hiyerarşik yapılanması içinde spor örgütlerinin en tepesinde Olimpik Hareketi 

yönetmek ve korumakla görevli IOC bulunmaktadır. Bu nedenle de hiyerarşik yapıda 

IOC’nin altında yer alan örgütlerin düzenlemeleri Olimpik Şart’a aykırı olmamalıdır. 

IOC’nin temel görevlerinden birisi de bahsetmeye çalıştığımız uyumu ve uygunluğu 

denetlemektir23. 

 

1.1.2. Uluslararası Federasyonlar 

 

Olimpiyat Oyunları’nın organizasyonu da dâhil olmak üzere IOC, hiçbir spor 

dalına ilişkin özel düzenlemelere sahip bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle IOC, 

sporu genel olarak ele almakta ve tüm sporları kapsayıcı genel düzenlemeler 

getirmektedir. 

 

Sporun hiyerarşik yapılanması içinde her bir sporun uluslararası anlamda kural 

koyucu ve denetleyici birer uluslararası federasyonu bulunmaktadır. Örnek vermek 

gerekirse; futbol sporunun uluslararası federasyonu FIFA, basketbol sporunun FIBA 

ve atletizmin ise IAAF’dir. 

 

Uluslararası federasyonlar uluslararası sivil kuruluşlardır ve IOC tarafından 

tanınmaları ile birlikte yönetmekte oldukları spor olimpik bir spor haline gelerek 

olimpiyat oyunlarında yer alabilmektedir24. Uluslararası federasyonlar Olimpik Şart’a 

uygun olarak kendi oyun kurallarını, sportif kıstasları, oyuncu uygunluğu esaslarını ve 

organizasyon düzenlemeleri gibi özel düzenlemelerini yapmaktadırlar25.  Uluslararası 

federasyonlar ayrıca kendi sporlarının “amatörlük” tanımını da ortaya koymakta ve 

kendi spor dallarında Olimpiyat Oyunları’nda profesyonel olmayan sporcuların yer 

alıp alamayacağına da karar vermektedirler26.  

 

Bu anlamda denilebilir ki, her bir sporun en üst kuruluşu konumundaki 

uluslararası federasyonlar sporun hiyerarşik yapılanması içinde Olimpik Şart’a uygun 

düzenlemeler yaparak yönetmekte oldukları sporun gelişmesini ve yayılmasını 
                                                
23  Olympic Charter md. 2. 
24  Olympic Charter md.  26. 
25   James Nafziger, International Sports Law, 2.bs., New York, Transnational Pub., 2004, s. 21. 
26   Wong, a.g.e, s. 26. 



 10 

sağlamayı hedeflemektedirler27. Dikkat edilecek olursa Olimpik Şart, IOC’ye sportif 

konularda temel kararları alma yetkisi vermektedir. IOC ise her bir spor dalına ilişkin 

olarak teknik konular başta olmak üzere birçok özel düzenleme gerektiren konularda 

anılan yetkisini uluslararası federasyonlara devretmektedir28. Bu sayede de her spor 

dalı kendi özerkliğini elde etmekte ve ancak sporun evrensel temel prensipleri 

dâhilinde kalarak gelişimini sürdürebilmektedir. 

 

Bir spor dalına ilişkin uluslararası anlamda özel düzenlemeler yapma yetkisine 

sahip olan bir uluslararası federasyonun IOC tarafından tanınarak olimpik spor halini 

alması süreci de Olimpik Şart’ta açık olarak belirtilmektedir. Gerçekten de Olimpik 

Şart’ın yirmi altıncı maddesi uyarınca Olimpik Hareketi geliştirebilmek amacıyla 

IOC, ulusal bazda organizasyonunu oluşturmuş, sivil toplum örgütü niteliğini haiz ve 

yönetmekte olduğu sporun uluslararası anlamda idaresinden sorumlu federasyonları 

Uluslararası Federasyon olarak tanımaktadır. Bunun için Uluslararası Federasyon’un 

tüm düzenlemelerinin Olimpik Şart’a uygun olması, Uluslararası Federasyon 

tarafından Dünya Anti-Doping Kodu’nun tanınmış olması, Uluslararası 

Federasyon’un yönetmekte olduğu spora ilişkin olarak bağımsızlığını ve özerkliğini 

sağlamış olması gerekmektedir29.  

 

IOC, Uluslararası Federasyonlar vasıtasıyla spor dallarına ulaşmakta ve 

Olimpik Hareket’in gelişimini ve bağımsızlığını sağlamaktadır. Özetle denilebilir ki, 

Uluslararası Federasyonlar Olimpik Şart’ta öngörülmüş olan evrensel kuralları spor 

dallarına uygulamakla yükümlü ve yönetimleri altında bulunan spora ilişkin özel 

düzenlemeler yaparak ulusal federasyonlara bu kuralları uygulatmaktan sorumlu 

kuruluşlardır30.   

 

 

 

 

 

                                                
27   Bitting, a.g.m, s. 371. 
28  Ansley, a.g.m, s. 35. 
29  Olympic Charter md.  26. 
30   Dimitrios Panagiotopoulos, “International Sports Rules’ Implementation – Decisions’ 

Executability: The Bliamou Case”, Marquette Sports Law Review, 2004 Sonbahar, s. 28 vd. 
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1.1.3. Ulusal Olimpiyat Komiteleri 

 

Sporun hiyerarşik yapılanması içindeki önemli aktörlerden birisi de Ulusal 

Olimpiyat Komiteleri’dir. Bu komiteler Olimpik Şart uyarınca kendi ülkelerinde 

Olimpik Hareket’in geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin olarak çalışmalar yapmakla 

görevlidirler31. Ayrıca Ulusal Olimpiyat Komiteleri, IOC’nin önderliğinde yürütülen 

etkinlikler ve özellikle de Olimpiyat Oyunları’nda kendi ülkelerini münhasıran temsil 

etme yetkisine sahiptirler32. 

 

Olimpik Şart’ın görevlerini kazuistik bir metotla saymış olduğu33 Ulusal 

Olimpiyat Komiteleri, Uluslararası Federasyonlardan farklı olarak herhangi bir spor 

dalı ile doğrudan ilgili kuruluşlar değildirler34. Anılan Komiteler olimpizm ruhunu 

ulusal seviyede yaymayı hedeflemektedirler. Diğer bir ifade ile Ulusal Olimpiyat 

Komiteleri, kurulu bulundukları ülkelerde spor anlayışının ve ruhunun genel olarak 

gelişmesi ve yerleşmesine yönelik olarak çalışmalar yapmakla görevli birer IOC 

temsilcilikleridir.  

 

Bugün IOC tarafından tanınmış 203 adet Ulusal Olimpiyat Komitesi 

bulunmaktadır35. Spor hukukunun uluslararası hukuktan birçok noktada farklı 

prensipler benimsediğinin en somut göstergesi, Cayman Adaları, Bermuda,  Aruba 

gibi birçok bağımsız olmayan ülkenin bağımsız birer ülke gibi Ulusal Olimpiyat 

Komiteleri’ne sahip bulunmalarıdır36. Buradan da görüldüğü gibi sportif yararlar 

gözetilerek bağımsız olmayan birçok bölge IOC tarafından bağımsız birer devlet 

olarak kabul edilmektedir. 

 

                                                
31  Olympic Charter md.  28. 
32  Bitting, a.g.m, s.  371. 
33  Ayrıntılı bilgi için bkz. Olimpik Charter md. 28. 
34  Ansley, a.g.m, s. 356. 
35  Ansley, a.g.m, s. 357. 
36  Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) http://www.olympic.org/uk/organisation  04.01.2007. 
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Ulusal Olimpiyat Komiteleri’nin temel görevlerinden birisi de ülkelerindeki 

sporcuların olimpiyatlarda yer alabilmesine yönelik olarak hem idman programları 

hazırlatmak hem de fonlar oluşturmaktır. Böylelikle de ülke sporcularının diğer 

ülkelerin sporcuları ile rekabet edebilir düzeye gelmesi sağlanmış olacaktır37. 

 

Son olarak belirtmeliyiz ki, bir Ulusal Olimpiyat Komitesi38 bünyesinde en az 

beş adet ulusal spor federasyonu bulundurmalı ve bu federasyonların temsilcileri de 

Ulusal Olimpiyat Komitesi’nde çoğunluk oluşturmalıdır39.  

 

1.1.4. Ulusal Federasyonlar 

 

Sporun hiyerarşik yapılanmasının en altında, ülkelerde belli bir spor dalını 

yönetmek ve bu spor dalının gelişmesine yönelik çalışmalar yapmakla görevli ulusal 

federasyonlar bulunmaktadır.  

 

Ulusal federasyonlar,  yerleşik bulundukları ülkelerde yönetmekle görevli 

oldukları sporun yerel anlamda organizasyonu ile sorumludurlar. Burada tekrar 

belirtelim ki, ulusal federasyon ifadesi ile kastedilen sportif anlamda birer devlet 

olarak kabul edilen bölgelerin de içinde bulunduğu ülkelerde yerleşik spor 

federasyonlarıdır. Örnek vermek gerekirse; Danimarka’nın müstemlekesi 

konumundaki Faroe Adaları40 FIFA tarafından bağımsız bir ülke olarak kabul 

edilmekte ve Faroe Adaları’nın kendine ait ulusal federasyonları bulunmaktadır41. 

 

Olimpik Şart uyarınca ulusal federasyonlar; bir ulusal olimpiyat komitesi 

tarafından tanınmış ve üye olarak kabul edilmiş olmalı, belirli bir spor dalına ilişkin 

faaliyet göstermeli ve IOC tarafından tanınmış uluslararası bir federasyona üye 

                                                
37  Wong, a.g.e, s. 27. 
38  Hemen belirtelim ki, ülkemizde de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (“TMOK”) 1908 yılında 

kurulmuş ve 1911 yılında IOC’ye resmen üye olmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) 
http://www.turkishnoc.org/tr/Tmok/Tarihce/tarihce.htm 27.11.2006. 

39  Ansley, a.g.m, s. 357. 
40  Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) http://en.wikipedia.org/wiki/Faroe_islands 28.12.2006. 
41  Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) http://www.fifa.com/en/organisation/na/index.html 

28.12.2006. 
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olmalıdırlar. Ayrıca ulusal federasyonlar tüm faaliyetlerinde Olimpik Şart’a uygun 

hareket etmeli ve bağlı olduğu uluslararası federasyonun kurallarına da uymalıdırlar42. 

 

Futbol sporunu ele aldığımızda43; Türkiye’de futbol faaliyetlerin düzenlenmesi 

ve yürütülmesinden ülke çapında TFF sorumludur44. Futbol federasyonu ulusal bir 

spor federasyonudur ve futbolun uluslararası federasyonu olan FIFA’ya üyedir. Bu 

arada belirtilmelidir ki, TFF henüz TMOK’un üyesi değildir. Kanaatimizce en kısa 

zamanda TFF’nin TMOK’a üye olması sağlanmalı ve uluslararası yapı ile uyumlu 

hale getirilmelidir.  

 

 Çalışmamızın konusu oluşturan TFF Tahkim Kurulu da işte bu hiyerarşik 

yapının en altında yer alan ulusal bir spor federasyonu bünyesi içinde kurulu 

bulunmaktadır. Denilebilir ki, ulusal anlamda düzenleme yapma yetkisi belirtmiş 

olduğumuz düzenlemeler gereği ulusal federasyona verilmişken, Tahkim Kurulu da 

ulusal federasyonun yetki sınırları içinde çıkan ihtilafları çözmekle görevlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42  Olympic Charter md.  30. 
43  Hemen belirtelim ki, futbol sporunun yapısında bazı ara düzenleyici kurumların varlığından da 

bahsetmemiz gerekir. Kıtasal anlamda futbolun düzenlenmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak 
altı farklı konfederasyon mevcuttur. Bunlar UEFA (Avrupa), CONMEBOL(Güney Amerika), 
CONCACAF (Kuzey Amerika), AFC (Asya), CAF (Afrika), OFC (Okyanusya)’dir. Bu 
konfederasyonların tamamı FIFA üyesidir ve kendi kıtalarında bazı uluslararası organizasyonları 
düzenleme yetkisine sahiptirler. Böylelikle de uluslararası sporun uygulamasında kolaylık 
sağlanmakta ve tek bir uluslararası federasyon yönetiminde tüm dünyada faaliyet göstermenin 
yaratacağı hantallık ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Ülkemizin dâhil olduğu Avrupa kıtasında 
faaliyet gösteren konfederasyon UEFA’dır. Ancak çalışmamızın birçok yerinde belirtmeye gayret 
ettiğimiz gibi kıtasal sınırlar coğrafya ile sınırlandırılmamış, ekonomik ve sosyal ilişkiler de 
hesaba katılmıştır. Böyle olunca da İsrail gibi bir Orta Doğu ülkesi Avrupa kıtasında sayılarak 
UEFA’ya üye olabilmiştir. Aynı durum Türk cumhuriyetleri için de geçerlidir. Asya kıtasında yer 
alan bu ülkeler UEFA üyesidirler. 

44  3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Türkiye 
Futbol Federasyonu futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak ve bu konularda her 
türlü düzenlemeyi yaparak kararlar almak ile görevlendirilmiştir. 
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1.2. SPORTİF İHTİLAFLAR 

 

Sportif ihtilafları veya daha özel bir ifade ile futboldan doğan ihtilafları kesin 

olarak karara bağlamak amacıyla kurulmuş bir tahkim mahkemesi olan TFF Tahkim 

Kurulu’nun ne tür ihtilafları karara bağladığını anlayabilmemiz için bu tür ihtilafların 

neler olduğunu incelememiz gerekir. 

 

Sportif nitelikli uyuşmazlık veya sportif ihtilaf ifadeleri ile anlatılmaya çalışılan 

ihtilaflar temelde dört ana başlığa ayrılabilir. İlk tür ihtilaflar, sportif mücadele içinde 

meydana gelen veya sportif mücadele kurallarının ihlali sonucunda ortaya çıkan 

disiplin ihtilaflarıdır. Spor müsabakaları esnasında meydana gelen ve disiplin ihlali 

teşkil eden olaylar sportif ihtilafların ilk ayağını oluşturur.  

 

Bir diğer tür ihtilaf türü ise sporun ekonomik boyutundaki gelişime bağlı olarak 

ortaya çıkmış olan ihtilaflardır. Bunlar ilk başta sporcu, teknik adam ve diğer 

görevliler45 ile bunların bağlı bulundukları kulüpler veya federasyonlar arasındaki 

sözleşmelerden kaynaklanan ihtilaflar olarak göze çarpmaktadır46. Bu tür ihtilaflar 

sportif mücadelenin kendisinden kaynaklanmamaktadır. Genellikle hizmet 

sözleşmesine bağlı olarak çıkan bu tür ihtilafların birer sportif nitelikli ihtilaf olup 

olmadığı tartışmalıdır, ancak sportif mücadeleyi doğrudan etkilemeleri nedeniyle 

sportif nitelikli ihtilaflar olarak kabul görmektedirler.  

 

Parasal ihtilaflar veya sözleşmeden doğan ihtilaflar olarak da 

adlandırabileceğimiz ihtilaflara günümüzde sporun ekonomik bir sektör olarak 

gelişimi neticesinde sponsorluk, yayın, reklâm ve benzeri sözleşmelerden doğan 

                                                
45  Diğer görevliler ile ifade etmeye çalıştığımız kişiler 3813 sayılı kanunun 14. maddesinde 

sayılmaya çalışılmıştır. Buna gore; hakemler, antrenörler, oyuncu temsilcileri ve masörler diğer 
görevliler tanımlaması içinde değerlendirilmelidir.   

46  3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 14. 
maddesinde; “Tahkim Kurulu, Federasyon ile kulüpler; Federasyon ile hakemler, Federasyon ile 
futbolcular, teknik direktörler ve antrenörler; kulüpler ile teknik direktör, antrenör, oyuncu 
temsilcisi ve masörler; kulüpler ile oyuncular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar 
hakkında Yönetim Kurulunca verilecek kararlar(ı)…, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin 
karara bağlar” hükmü yer almaktadır. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere kanun koyucu TFF 
Tahkim Kurulu’nu ekonomik boyutu bulunan ihtilaflarda da yetkili kılmıştır.  
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ihtilaflar da eklenmiştir. Böylelikle de çok büyük meblağlara ulaşabilen bu tür 

ihtilaflar da birer sportif nitelikli ihtilaf olarak değerlendirilmeye başlanmıştır47.  

 

Üçüncü tür sportif ihtilaf ise oyuncu uygunluğu olarak adlandırılabilecek ihtilaf 

çeşididir. Bu tür ihtilaflar daha çok bir sporcunun, spor kulübünün, bir ulusal takımın 

belli bir müsabakaya katılmaya uygun olup olmadığı ile ilgilidir. Vatandaşlık, sportif 

başarı, yaş, cinsiyet gibi sınıflandırmalarla yapılan sportif yarışmalarda yer almak 

isteyen spor kulübünün veya sporcunun gerekli kıstaslara uygun olup olmadığı 

konusunda çıkan ihtilaflara kısaca oyuncu uygunluğuna dayalı ihtilaflar denilmekte ve 

bu tür ihtilaflar da birer sportif ihtilaf olarak ele alınmaktadır.  

 

Son tür sportif ihtilaf ise uluslararası federasyonlar, sporu yönetmek, geliştirmek 

veya sporla ilgili bazı özel denetimler yapmak amacıyla kurulmuş kurumlar, 

konfederasyonlar gibi sportif kuruluşlar arasında çıkan idari ihtilaflardır. Bu tür 

ihtilaflar da birer sportif nitelikli ihtilaf olarak kabul edilmektedir. 

 

1.2.1 Disiplin ihtilafları 

 

Tüm spor dallarının tarihsel süreç içinde gelişmiş kurallar bütünü bulunmaktadır. 

Bu kurallar bizzat ilgili sporun nasıl yapılacağına ilişkin olabileceği gibi48, bunun yanı 

sıra ilgili sporun temel ahlaki prensiplerinin de birer yazılı metin haline getirilmesi 

suretiyle de oluşturulabilmektedir49. İşte bahsettiğimiz bu kurallarının ihlal edilmesini 

önleyebilmek amacıyla başta IOC olmak üzere uluslararası ve ulusal federasyonlar bir 

dizi disiplin kuralları oluşturmaktadırlar.  Anılan disiplin kuralları sayesinde ihlalin 

niteliğine ve boyutuna göre ihlali yapan, yaptıran ve/veya ihlali engellemek ile 

                                                
47  Hemen belirtelim ki, Lozan’da yerleşik bir spor tahkim mahkemesi olan ve tüm uluslararası 

olimpik federasyonlar tarafından da tanınarak sporun en üst mahkemesi konumuna gelen CAS’ın 
temel düzenlemesi olan kodunun R27 maddesinde CAS’ın; spor ile doğrudan veya dolaylı olarak 
ilişkili olan her türlü ihtilafı karara bağlamaya yetkili olduğu belirtilmiştir. Sportif ihtilafların alanı 
CAS’ın kodunda belirtilen bu geniş yargı yetkisine paralel olarak çok geniş bir biçimde 
değerlendirilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) http://www.tas-
cas.org/en/code/frmcode.htm 11.11.2006. 

48   Tüm spor dallarının kendi oyun kurallarını belirlemeye yetkili özel komiteleri bulunmaktadır. 
Futbol sporu için IFAB adı verilen ve sekiz üyeden oluşan özel bir kurul futbol oyun kurallarını 
belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) 
http://www.fifa.com/en/history/history/0,3504,3,00.html 04.01.2007. 

49  Futbol için FIFA tarafından hazırlanmış olan “Fair-Play” kuralları ve FEI tarafından hazırlanmış 
olan “Fair-Play Kodu” ilgili spor dalının ahlaki kurallarına birer örnek teşkil etmektedir. 
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sorumlu olup da gereken girişimlerde bulunmadığı tespit edilen kişi veya kurumlara 

bazı disiplin yaptırımları uygulanmaktadır50.  

 

Disiplin ihlali teşkil eden ihtilaflar, CAS’ın yerleşik içtihatları doğrultusunda 

birer özel hukuk ihtilafı olarak değerlendirilse de yine CAS içtihatları doğrultusunda 

bu tür ihtilaflarda ceza hukukunun temel prensiplerinden de yararlanılmaktadır51. Söz 

konusu ihtilafların cezai boyutu olduğu düşünülse de, ulusal veya uluslararası 

federasyonlar tarafından verilen kararların sporculara ve kulüplere olan ekonomik 

etkileri daha ağır basmaktadır52. Anılan ihtilaflarda spor kurumlarının disiplin 

yargılaması yapmaya yetkili kurulları değerlendirme yaparak karar vermektedir53. 

Burada disiplin ihlalinin gerçekleştiği sportif organizasyonu yapan kurumun iç 

disiplin mekanizması harekete geçmekte ve ihlali yapan kişi veya kuruluş hakkında 

bir disiplin yargılaması başlatmaktadır. 

 

Sporun piramit yapılanması olarak kabul edilen ve en üstünde IOC’nin yer aldığı 

hiyerarşik yapılanma uyarınca ilgili sporu uluslararası anlamda yönetmekle görevli 

federasyon genellikle ulusal federasyonlara yol gösterici disiplin kuralları 

oluşturmaktadırlar. Hatta doping gibi sporun ruhuna birçok nedenle aykırı olan bir 

disiplin ihlalinin önüne geçebilmek amacıyla tüm spor dallarında kabul görmüş belli 

bir yargılama usulü ve ortak bir ceza miktarı kabul edilmektedir54.  

 

Doping yapan bir sporcunun belli bir süre ilgili sporun ulusal ve uluslararası 

yarışmalarına katılmaktan men edilmesi bir disiplin yaptırımı örneğidir. Disiplin 

yaptırımları ile de amaçlanan, ilgili sportif faaliyetin, sporun ruhuna ve adil rekabet 

ilkelerine uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. İşte bu nedenle de sportif 

                                                
50   Panagiotopoulos, a.g.m, s. 28 vd. 
51   Reeb, Digest III, “CAS 2002/A/378”, s.  311. 
52  Corina Luck, Arbitration in Football: Issues and Problems Highlighted by FIFA’s 

Experiences with the Court of Arbitration for Sports, Zürih, Schulthess Juristische Medien 
AG, 2004, s. 21. 

53  Spor federasyonlarının tamamı kendi bünyeleri içinde disiplin yargılaması yapmaya yetkili birer 
disiplin kurulu oluşturmuşlardır. Böylelikle disiplin yargılamalarına ilişkin ilk kararlar ilgili sportif 
organizasyonu yapan kurumun disiplin kurulu tarafından verilmektedir.  

54  WADA olarak bilinen Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından tüm spor dallarında 
uygulanmak üzere genel bir ceza miktarı olarak ilk ihlal için iki yıllık bir disiplin cezası 
belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) http://www.wada-
ama.org/rtecontent/document/code_v3.pdf 11.01.2007. 
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mücadelenin ve sportif ihtilafların önemli bir boyutunu disiplin ihtilafları 

oluşturmaktadır. 

 

Tüm spor dalları için ortak bir disiplin yargılaması sürecinden bahsetmek 

mümkün olmasa da disiplin yargılaması sürecine genel bir örnek vermek yerinde 

olacaktır. Bir futbol müsabakasında meydana gelen bir disiplin ihlalinin tespiti 

halinde ilgili organizasyonun sorumlusu olan ulusal veya uluslararası federasyon 

bünyesindeki disiplin soruşturması başlatmaya yetkili kurullar bir soruşturma 

başlatırlar. İlgili soruşturmaya esas olarak ya müsabaka görevlileri tarafından tanzim 

edilen raporlar ya da bazı şartların gerçekleşmesi halinde televizyon görüntüsü, resim 

veya ihbarlar alınmaktadır55. Burada belirtilmelidir ki, her ne kadar anılan yargılama 

bir ceza yargılaması olmasa da süreç ceza yargılamasına oldukça benzer işlemektedir. 

Spor disiplin soruşturmaları, savcılar tarafından başlatılan hazırlık soruşturmasına 

yapı olarak benzer birer soruşturmadır.  

 

Yapılan incelemeler neticesinde federasyon bünyesinde oluşturulmuş olan 

disiplin kurulu, ilgili disiplin kuralları uyarınca bir disiplin yaptırımı takdir eder. Bu 

karar üzerine de disiplin yaptırımına maruz kalan taraf bir üst kurula itiraz 

edebilmektedir56. Spor disiplin yargılaması süreci genellikle bu şekilde işlemektedir.  

 

Son yıllarda birçok uluslararası federasyonun ana statüsünde yapılmış olan 

değişiklikler ile federasyon bünyesindeki hukuk yollarının tüketilmesinin ardından 

CAS’a başvuru imkânı tanınmıştır. CAS Temyiz Dairesi, bir spor federasyonu 

tarafından verilen kararlara karşı yapılan bu tip itirazları karara bağlamakla görevlidir. 

Ancak her federasyon, disiplin kararlarına karşı CAS’a doğrudan başvuru imkânı 
                                                
55  Birçok spor kuruluşu disiplin yargılamalarında temel olarak görevlilerce hazırlanan raporlardan 

yararlansa da çağımızda teknolojinin gelmiş olduğu seviye nedeniyle televizyon görüntüleri ve 
fotoğraflar gibi görsel ve işitsel araçları da disiplin soruşturmalarında dikkate almaktadırlar. Ancak 
bu tür araçların hangi amaçla ve hangi durumlarda kullanılabileceği konusunda da bazı prensipler 
belirlenmektedir. Özellikle futbol sporunda, bir televizyon görüntüsünün disiplin yargılamasında 
kullanılabilmesi için FIFA tarafından 948 sayılı sirküler ile ulusal federasyonlara bildirilen şartlar; 
- hakemin ve rapor düzenlemekle görevli diğer kişilerin ilgili ihlali görmemiş ve dolayısıyla da 
raporlarında belirtmemiş olmaları, -görüntünün ilgili ihlalin meydana gelmesinden 72 saat içinde 
disiplin soruşturmasına temel yapılmış olması, -görüntünün resmi yayıncı kuruluş tarafından 
çekilmiş olması gerekmektedir.  

56  Bazı federasyonlar, belli tip cezalar ile belli bir sınıra kadar olan ceza miktarları için üst kurullara 
başvuru imkanı vermemektedir. Örnek vermek gerekirse; UEFA Disiplin Talimatı 2006 md. 49 
uyarınca; uyarı, ihtar, 5000 İsviçre Frankı’na kadar para cezası ile bir müsabakadan men cezaları 
aleyhine UEFA Temyiz Kurulu’na itiraz edilememektedir. Talimatın tam metni için bkz. 
(Çevirimiçi) http://www.uefa.com/newsfiles/19066.pdf 09.11.2006.  
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tanımamaktadır. Bazı federasyonlar, kendi iç başvuru yollarının tükenmesinin 

ardından CAS’a başvurma hakkı vermekte57, bazı federasyonlar ise sadece belli tip 

disiplin kararları için CAS’a başvuruyu kabul etmektedirler58. Belirtmekte yarar 

vardır ki, birçok ulusal federasyon henüz, uluslararası federasyonların aksine, kendi 

karar mercilerinin kararları aleyhine CAS’a başvuru imkânı tanımış değildir59. 

 

Geride bırakmış olduğumuz yüzyılın son çeyreğinde sporun uluslararası 

boyutundaki büyük gelişmeye paralel olarak spor disiplin hukukunda, ceza 

miktarlarında bir yeknesaklık ve yargılama sürecinde belli asgari müşterekler 

oluşturulmaya gayret edilmiştir. Bunun temelinde ise dünyanın çok farklı 

coğrafyalarında aynı sporu, IOC’nin Olimpik Şartı’nda öngörmüş olduğu şekilde60, 

tek bir uluslararası federasyona bağlı olarak icra eden sporcuların farklı yaptırımlarla 

karşı karşıya kalarak adil yarışma şartlarından mahrum bırakılmalarını önlemektir. 

 

1.2.2 Sözleşmeden Doğan İhtilaflar: 

 

Eskiden bir eğlence olarak görülen ve zaman doldurmak veya sağlıklı bir 

hayat sürmek amacıyla yapılan sportif faaliyetler günümüzde artık birer geçim 

kaynağı, birer meslek halini almıştır. Profesyonellik olarak bildiğimiz ve geçimini, 

yapmakta olduğu spordan elde ettiği gelirle sağlayan sporcuların sayısındaki artış, 

birçok ticari şirketin pazarını genişletmek ve spora olan ilgiden kendisine pay 

çıkarabilmek için sportif faaliyetlere sponsor olmak ve reklam vermek amacıyla 

kaynak aktarması sporun ekonomik bir faaliyet halini almasına sebep olmuştur.  

 

Özellikle sportif faaliyetlerin televizyon, radyo ve internet üzerinden yayını ile 

sporun dünya ekonomisindeki payında büyük bir artış olduğunu söylemek yanlış 

                                                
57  FIFA Disiplin Talimatı md. 81 uyarınca, FIFA’nın yetkisi altında oynanan bir müsabakada çıkan 

disiplin ihtilafı hakkında FIFA Temyiz Kurulu’nun vereceği kararlar aleyhine CAS’a 
gidilebilmektedir. Burada da önemle belirtilmelidir ki, FIFA Statüsü md. 61 uyarınca da, FIFA 
Temyiz Kurulu’nun vermiş olduğu dört müsabakaya kadar men cezaları ile üç aya kadar verilen 
men cezalarına karşı CAS’a başvurulamamaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) 
http://www.fifa.com/documents/static/regulations/FIFA_disciplinary_code_en.pdf 18.01.2007. 

58  IHF İçtüzüğü md. 37 uyarınca; sadece doping ve bireysel sporcu şikayetlerinde CAS’a başvuru 
mümkündür. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) http://www.ihf.info/upload/PDF-
Download/Regulations/01_-_Bylaws.pdf 19.01.2007. 

59  TFF’nin bünyesindeki yargı mercilerinin kararlarına karşı CAS’a başvurmak henüz mümkün 
değildir. 

60  Olympic Charter md. 26. 
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olmayacaktır61. Türkiye’de de futbol müsabakalarının televizyon yayınından elde 

edilen gelir birçok futbol kulübümüzün en büyük gelir kalemini oluşturmaktadır.  

 

Günümüzde mobil teknolojilerin de devreye girmesiyle birlikte yayın 

gelirlerindeki artış ivmesinin devam edeceği öngörülebilmektedir62.  

 

Spordan elde edilen gelirin yeniden spora ve sportif faaliyetin paydaşlarına 

aktarılması ise uluslararası spor federasyonlarının çok önemli prensiplerinden birisini 

oluşturmaktadır63. 

 

Son yıllarda görmeye alıştığımız milyon dolarlık sporcu sözleşmelerinin 

temelinde spor ekonomisindeki büyüme ve buna bağlı olarak kulüplerin gelirlerindeki 

artış yatmaktadır. Ancak burada bir parantez açarak belirtmekte yarar var ki, sporu 

algılamada ve sportif faaliyetlere olan bakış açısındaki değişiklik beraberinde birçok 

sorun getirmiştir. Yasadışı bahis oyunları, yasadışı menajerlik, anlaşmalı müsabakalar 

düzenlenmesi, sportif mücadeleler üzerine konulan ödüllerdeki büyüme nedeniyle 

sporcuların yasaklanmış yöntemlere sıklıkla başvurması sporun temel sorunları halini 

almıştır64. Hatta Avrupa Konseyi ile UEFA bu sorunların artık sporun sorunları 

olmakla kalmadığını ve toplumun sorunları halini aldığını ifade ederek ortak 

konferanslar düzenlemeye başlamışlardır. Bu çalışmalar neticesinde de “Bağımsız 

Avrupa Spor Raporu” olarak bilinen rapor hazırlanmıştır65. 

 

Örneklerle anlatmaya çalıştığımız sporun ekonomik boyutundaki büyümenin 

sporun evrensel dostluk ve kardeşlik ruhunu zedelediğinden de bahsedilmeye 

                                                
61  Birleşmiş Milletler’in Kasım 2004 tarihli raporunda sporun dünya ticaretinin yüzde 3’üne karşılık 

gelen bir faaliyet halini aldığı belirtilmiştir. Ayrıca Avrupa Komisyonu’nun Kasım 1998 tarihli 
“Avrupa Spor Modeli” isimli raporunda da Avrupa Birliği Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’nın yüzde 
1’ini sporun oluşturduğu ifade edilmiştir. Bkz. Independent European Sport Review, s. 18 
(Çevirimiçi) http://www.independentfootballreview.com/doc/Full_Report_EN.pdf 14.01.2007. 

62  Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) 
http://www.independentfootballreview.com/doc/Full_Report_EN.pdf 14.01.2207. 

63  UEFA Statüsü’nün yeni halinde bu durum açık bir hüküm ile belirtilmiş ve tüm paydaşların bu 
gelirden pay alması gerektiği vurgulanmıştır. 

64  Talat Emre Koçak, “UEFA’nın Siyasi Kurumlara Yakınlaşmasının Nedenleri”, Tamsaha Dergisi, 
Türkiye Futbol Federasyonu, S. 26, 2006 Aralık, s.75.  

65   Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.independentfootballreview.com/doc/Full_Report_EN.pdf 
14.01.2007. 
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başlanmıştır66. Sadece son birkaç yıl içinde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 

birçok Avrupa ülkesi (Belçika, Finlandiya, Almanya, İtalya, Portekiz) çoğu bahis ve 

oyuncu temsilcileriyle bağlantılı olan şike ve yolsuzluk skandallarıyla sarsılmıştır67. 

Sporun son dönemlerde övülerek anlatılan ekonomik büyümesinin belirtmeye 

çalıştığımız türden zararlı sonuçlar doğurduğunu da ifade etmekte yarar vardır. Bu 

nedenle de spor federasyonları çok sıkı talimat çalışmaları sürdürerek sporun özünü 

koruyucu önlemler almaya gayret etmektedirler68. 

 

Sözleşmeden doğan sportif ihtilafları ele aldığımızda, bu tür ihtilafları iki 

farklı kategoride değerlendirilmesinin uygun olacağı anlaşılmaktadır. Bunlardan ilki 

sporun doğrudan aktörleri konumundaki sporcu, teknik adam, oyuncu temsilcisi, 

kulüp ve federasyonlar arasında akdedilmiş olan sözleşmelerden doğan ihtilaflardır. 

Bunlar temelde birer hizmet sözleşmesi niteliğini haizdir ve bu sözleşmelere dayalı 

olarak doğan ihtilaflar hakkında verilecek kararlar da sportif mücadeleyi doğrudan 

etkilemektedir. Bu tür ihtilaflar, sporun kendine özgü yapısı69 dikkate alınarak 

incelenmeli ve karara bağlanmalıdır.  

 

Temel prensipleri arasında işçilerin serbest dolaşımını barındıran Avrupa 

Birliği’nde dahi bir sporcu istediği her zaman başka bir kulüple sözleşme 

imzalayamamakta veya transfer gerçekleştirerek spor hayatını devam 

ettirememektedir. Bunun nedeni ise sportif mücadelenin kısa aralıklarla tekrar eden 

bir faaliyet olması ve adil bir rekabet ortamı yaratmanın gerekliliğidir. Böyle olunca 

da söz konusu ihtilafların, sadece borçlar hukuku bilgisine sahip olan değil, ayrıca 

sportif organizasyonların düzenlemelerini ve bunların gerekçelerini de bilen 

hukukçular tarafından karara bağlanması gerekmektedir.  

 

                                                
66  UEFA Statüsü’ne 2007 Ocak’ta yapılan ekleme ile ekonomik çıkarlar hiçbir şekilde sportif 

değerlerin önüne geçemez denilmiştir. 
67  Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) 

http://www.independentfootballreview.com/doc/Full_Report_EN.pdf 14.01.2007. 
68  Hemen belirtelim ki, daha önce de ifade etmiş olduğumuz gibi UEFA Statüsü’nde yapılan 

değişikliklerin temelinde de anılan kaygılar yatmaktadır. 
69  Hemen belirtelim ki, sporun kendisine özgü bir yapıya sahip olduğu 2000 tarihli Nice  

Deklarasyonu’nda açık bir şekilde ifade edilmiş ve sporun kendisine özgü yapısı Avrupa 
Konseyi’ne üye ülkelerce kabul edilmiştir. Nice deklarasyonu için bkz. (Çevirimiçi) 
www.sportdevelopment.org.uk/html/nicedeclaration.html 14.01.2007. 
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Genel olarak ifade edilmelidir ki, sporcu ile spor kurumları arasında 

sözleşmeden doğan ihtilaflar esas olarak borçlar hukuku, ticaret hukuku ve iş hukuku 

gibi temel hukuk alanlarının prensip ve kuralları esas alınarak çözülmesi gereken 

ihtilaflardır. Ancak sporun kendi doğasından getirdiği birçok ilkenin de bu ihtilaflara 

uygulanması gerekmektedir.  

 

Örnek vermek gerekirse, bir sporcu ile kulübü arasında akdedilmiş olan bir 

sözleşmede kulüp, sporcuya yapması gereken ödemeleri zamanında yapmaz ise ortaya 

sözleşmeden doğan bir ihtilaf çıkmaktadır. Sadece borçlar hukukunun temel 

prensiplerine bakılarak temerrüdün ne zaman gerçekleştiği, alacaklı konumundaki 

sporcunun ne gibi haklara sahip olduğu ve sözleşmeyi hangi şartlarla 

feshedebileceğinin tespiti halinde sporun doğasına hiç de uygun olmayan ve adil 

yarışma şartlarına çok aykırı olabilecek sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Sportif 

müsabakalarının kısa aralıklarla tekrar ediyor olması, transfer olarak nitelendirilen 

sporcuların kulüp değiştirme işlemlerinin sadece belli zamanlarda yapılabilmesi70, 

sporcu sözleşmelerinin feshinin de özel olarak düzenlenmesini mecburi kılmıştır.  

 

TFF’nin talimatları uyarınca, vade tarihini takip eden yedi gün içinde 

sözleşmede yazılı bir ücretin ödenmemesi halinde sporcu, bu yedi günlük sürenin 

bitimini takip eden on beş gün içinde sözleşmeyi noterden çekeceği bir ihbarname ile 

feshedebilmektedir71. Anılan on beş günlük süre içinde sözleşmesini feshetmeyen 

sporcu, artık o borç nedeniyle sözleşmeyi fesih hakkını yitirmektedir72. 

 

Vermiş olduğumuz örnek borçlar hukuku prensiplerinin sporun ihtiyaçları 

doğrultusunda farklı bir şekilde uygulandığını net bir biçimde ortaya koymaktadır. 

Sporun aktörleri arasında sözleşmeden doğan ihtilaflar sportif faaliyeti doğrudan 

ilgilendirmektedir. Bu nedenle de bu tür ihtilaflar hakkında verilen kararlar sadece 

ihtilafın taraflarını değil ilgili sportif faaliyette rekabet halinde bulunan diğer kişileri 

de etkilemektedir. 

                                                
70  Futbol sporunun en üst yönetici otoritesi konumundaki FIFA’nın Transfer Talimatı uyarınca yılda 

iki tane transfer penceresi bulunmaktadır. Bunlardan ilki futbol sezon sonunda sekiz hafta ve 
ikincisi ise futbol sezonunun devre arasında dört haftadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) 
http://www.fifa.com/documents/static/regulations/Status_Transfer_EN.pdf 18.11.2006. 

71  Ayrıntılı bilgi için bkz. PFTT md. 32 (Çevirimiçi) 
http://bim.tff.org/talimatlar/proffutvetransfer2006.doc 09.01.2007. 

72  Konu ile ilgili örnek karar için bkz. Tahkim Kurulu 2005/3 E. – 2005/15 K. Sayılı kararı.  
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Günümüzdeki ekonomik gelişmeler neticesinde ortaya çıkan ve birer sportif 

ihtilaf olarak kabul edilmeye başlanan bir diğer sözleşmeden doğan ihtilaf çeşidi ise 

yayıncı veya sponsor kuruluşlar gibi spora yatırım yapan ticari şirketler ile sporun 

aktörleri arasında çıkan ticari ihtilaflardır. Lozan merkezli CAS’ın uygulamasında, bu 

tür ihtilaflar birer sportif nitelikli ihtilaf olarak kabul edilmekte ve birçok ihtilaf bu 

şekilde karara bağlanmaktadır73.  

 

Her ne kadar anılan ihtilaflar hakkında verilecek kararlar sportif faaliyeti 

dolaylı olarak etkilese de, bu tür ihtilaflar kanımızca sportif ihtilaf olarak 

değerlendirilmemelidir. Bir tarafında sporun bir aktörünün bulunduğu her ihtilafın 

sportif ihtilaf olarak değerlendirilmesinin sportif ihtilafların alanını gereğinden fazla 

genişleteceği açıktır. 

 

Son olarak ifade edelim ki, sporcu ile kulüp veya federasyon arasındaki 

ihtilafların sportif kurumlar eliyle çözülmesi sadece ihtilafın uzmanlık 

gerektirmesinden kaynaklanmamaktadır. Esas gerekçe; sporun ulus üstü yapısı 

nedeniyle her ülkede sporcularla ilgili benzer durumlarda farklı kararlar verilebilmesi 

ihtimalidir74. Bu durumda, bir ülkede sporcuya karşı olan edimlerini yerine 

getirmeyen kulüp karşısında sporcuya sözleşmeyi fesih hakkı tanınmazken diğer bir 

ülkede bu hak tanınabilmektedir. Böyle olunca da birbiriyle rekabet halindeki 

kulüpler arasında da sporun ruhuna aykırı bir haksız rekabet oluşmaktadır75. Bunu 

önleyebilmek amacıyla uluslararası federasyonlar sözleşmeden doğan sportif 

ihtilaflarla ilgili yeknesak bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadırlar. 

 

1.2.3 Oyuncu Uygunluğu İhtilafları 

 

Olimpik Hareket’in tarihsel ifadesi “daha süratli, daha yükseğe, daha kuvvetli” 

olarak dilimize çevrilmiş olan “Citius, Altius, Fortius”76, sporun özündeki rekabeti net 

                                                
73  CAS tarafından konu ile ilgili olarak verilmiş örnek bir karar olarak bkz., Ed. Matthieu Reeb, 

“CAS/O/319”, Digest of CAS Awards III 2001 - 2003, Lahey, Kluwer Law International, 2004, s.  
3 vd.  

74  Luck, a.g.e, s. 12. 
75  Luck, a.g.e, s. 13. 
76  Olympic Charter md. 10.  
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bir biçimde yansıtmaktadır. Sporcunun rakipleriyle olan rekabetinin yanı sıra 

kendisiyle de olan rekabetinin, sporun bir bakıma özünü oluşturduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır. Gerçekten de, sporu yöneten tüm kurumların temeldeki hedefi, 

sportif faaliyetin tüm sporcular açısından adil rekabet şartları dâhilinde 

sürdürülmesini sağlamaktır. 

 

Anılan gayeye ulaşabilmek için uluslararası federasyonlar, değişik sportif 

müsabakalar için değişik kıstaslar getirmekte ve bu kıstasları yerine getiren 

sporcuların müsabakalarda yer almasına izin vermektedirler77. Örnek vermek 

gerekirse, bayanlar için düzenlenmiş bir halter turnuvasına erkek bir haltercinin 

katılması halinde bayanlar açısından haksız bir durumun yaratılacağı açıktır. Bunun 

gibi, belli bir yaşın altındaki hentbolculardan oluşan takımların yer aldığı bir hentbol 

turnuvasına yetişkin hentbolcular ile katılan bir takım da adil yarışma şartlarını ihlal 

etmiş olacaktır. 

 

Vermiş olduğumuz örnekleri çoğaltmak mümkündür. Kısaca belirtmek 

gerekirse, vatandaşlık, yaş, cinsiyet ve sportif başarı gibi kıstasların yerine getirilip 

getirilmediğine ilişkin olarak çıkan sportif ihtilaflar oyuncu uygunluğu ihtilaflarıdır. 

 

Oyuncu uygunluğunun kıstasları her spor türünde ilgili sporun düzenleyici 

otoritesi tarafından belirlenmektedir. Burada belirtmekte yarar vardır ki, hukukun 

genel prensipleri dâhilinde ülkeden ülkeye değişen vatandaşlık kıstasları ile sporun 

vatandaşlık kıstasları arasında farklılıklar mevcuttur. Hukuken birden fazla ülkenin 

vatandaşlığına tabi olsalar dahi birçok spor dalında bu sporcular ancak bir tane sportif 

vatandaşlığa sahiptirler78. Hatta CAS kararları ışığında gelişmiş “hukuki vatandaşlık” 

ve “sportif vatandaşlık” ayrımının olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır79.Sporun 

kendine özgü yapısı olarak anılan bu düzenlemeler ile sportif mücadele korunmaya ve 

adil bir rekabet ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır. Bunun neticesinde ise, devletler 

hukuku kurallarında sportif gayeler gözetilerek farklılıklara gidilmekte ve spor 

hukuku alanı içinde özel bir vatandaşlık sistemi geliştirilmektedir. 

                                                
77  J. Paul McCutcheon, “National Eligibility Rules After Bosman”, Ed. Andrew Caiger, Simon 

Gardiner, Professional Sport in the EU: Regulation and Re-regulation, Lahey, T.M.C Asser 
Press, 2000, s. 127. 

78  McCutcheon, a.g.m, s. 128. 
79  Nafziger, a.g.e, s. 134. 
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 Oyuncu uygunluğuna ilişkin çıkan ihtilafların büyük çoğunluğu vatandaşlığa 

dayalı ihtilaflardır. Bazı spor dallarında, belli bir kategoride bir kez bir vatandaşlık 

altında yarışılmış olması halinde artık başka bir vatandaşlık ile yarışmak mümkün 

olmazken80, IOC’nin Olimpik Şartı uyarınca olimpiyat oyunlarına katılan sporcuların 

vatandaşlık değiştirmeleri halinde yeni vatandaşlıklarını oyunlar başlamadan üç yıl 

önce kazanmış olmaları gerekmektedir81. Başka bir ifade ile, her spor dalı kendine ait 

uygunluk kurallarını kendisi belirlemekte hatta bazen de müsabaka bazında oyuncu 

uygunluğu kıstasları getirilmektedir. 

 

İfade etmeye çalıştığımız gibi, oyuncu uygunluğu ihtilafları sportif ihtilafların 

önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu ihtilafların çözümünde de, uluslararası 

hukuku, spor hukukunu ve uygulamaları iyi bilen hukukçuların yer alması 

gerekmektedir. 2000 yılında yapılmış olan Sydney Olimpiyat Oyunları’nda çıkan 

ihtilafları karara bağlamak amacıyla kurulmuş olan CAS Ad Hoc tahkiminin önüne 

gelen oyuncu uygunluğu ihtilaflarını incelediğimizde rahatlıkla görebileceğimiz gibi, 

uluslararası hukuk ile spor hukukunu iyi analiz edebilen hukukçular tarafından verilen 

kararlar, Sydney Olimpiyat Oyunları’nın kaderini değiştirmiştir82. 

 

1.2.4 Spor Kurumları Arasında Çıkan İhtilaflar 

 

Sporun hiyerarşik yapılanması içinde bahsetmeye çalıştığımız gibi spor, 

piramit bir yapılanma içinde yönetilmektedir. Bu yapılanma içinde bir üst sportif 

kurumun kendisine bağlı bir kuruma dayattığı bazı kurallar söz konusu olmaktadır. 

Örnek vermek gerekirse, ulusal futbol federasyonlarının kendi bünyeleri içinde bir 

                                                
80  FIFA Statüsü uyarınca 21 yaşın üstünde bir kez “A” milli takım forması giymiş bir futbolcu artık 

başka bir milli takımın formasını giyememektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) 
http://www.fifa.com/documents/static/regulations/FIFA_statutes_08_2004_E.pdf, s. 60, 
24.11.2006 

81  Olympic Charter md.  42. 
82  Kübalı kayakçı Angel Perez’in ABD vatandaşı statüsüyle Olimpiyat Oyunları’na kabulünün 

ardından ABD, kayak tarihindeki en büyük başarısına imza atmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Gabriella Kaufmann Kohler, Arbitration at the Olympics, Lahey, Kluwer Law International, 
2001, s. 14. 
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disiplin kurulu oluşturmaları ve futbol müsabakalarına ilişkin olarak çıkan disiplin 

ihtilaflarını bu kurulların karara bağlaması FIFA düzenlemeleri gereğidir83. 

 

Spor kurumları arasında çıkan idari nitelikteki ihtilaflar, sporun doğasından 

gelen ihtilaflar olarak kabul edilmekte ve sportif kurumlar bünyesinde çözülmektedir. 

CAS uygulamasının oturmaya başlaması ve özellikle de IOC’nin Olimpik Şartı’nda 

birçok durumda CAS’ın yetkisinin kabulü84 ile sportif kurumlar arasında çıkan birçok 

ihtilaf CAS tarafından karara bağlanmaktadır.  

 

Spor kurumları arasında çıkan ihtilafların en önemli örneklerinden birisi 

doping konusunda yaşanmıştır. WADA tarafından öngörülen doping cezalarının IOC 

tarafından tüm spor dallarında uygulanmasının talep edilmesinin ardından FIFA, 

anılan ceza miktarlarının futbol sporu için uygun olmadığını ileri sürmüştür. FIFA 

anılan iddiasını, İsviçre hukukunun kusur sorumluluğu prensipleriyle desteklemeye 

çalışmış ve her spor için farklı bir ceza miktarının ve farklı indirim yöntemlerinin 

uygulanması gerektiğini belirtmiştir. 

 

Bu iddialar üzerine WADA ve FIFA, CAS’a başvurarak hukuki görüş 

talebinde bulunmuştur85. CAS tarafından yapılan inceleme neticesinde WADA 

tarafından öngörülen ceza miktarlarının ve doping inceleme usulünün tüm sporlar için 

istisnasız uygulanmasının yerinde olacağı şeklinde bir görüş oluşmuştur86. Bu görüş 

neticesinde de FIFA, kendi doping talimatlarında değişikliğe giderek kendine bağlı 

tüm konfederasyon ve ulusal federasyonların talimatlarında değişikliğe gidilmesini bir 

sirküler ile bildirmiştir. 

 

Yukarıda vermiş olduğumuz örnekten de rahatlıkla anlaşılacağı gibi, sportif 

ihtilafların önemli bir türünü de spor kurumları arasında çıkan ihtilaflar 

oluşturmaktadır. Bu ihtilafların da, sporun kendine özgü yapısını ve sporun hiyerarşik 

yapılanmasını iyi bilen hukukçular tarafından karara bağlanmasının spor hukukunun 

gelişimine büyük katkıları olacağı açıktır. Spor kurumları arasında çıkan ihtilaflar 

                                                
83  FIFA’nın ulusal federasyonlara önermekte olduğu yapı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 

(Çevirimiçi) http://www.fifa.com/documents/fifa/statutes/standard_statutes_EN.pdf 24.11.2006. 
84  Olympic Charter md. 15 ve md. 16. 
85  CAS 2005/C/976 & 986, FIFA & WADA 
86  CAS 2005/C/976 & 986, FIFA & WADA, s. 64 



 26 

hakkında verilecek kararların sportif mücadele üzerindeki doğrudan bir etkisi olması 

da bu tür ihtilafları önemli kılmaktadır.  
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2. TAHKİM 

 

2.1 Genel olarak Tahkim ve Tanımı 

 

Geride bırakmış olduğumuz yüzyılda, haberleşme ve ulaştırma 

teknolojilerinde köklü değişiklikler yaşanmış ve bu değişiklikler, hukukun birçok 

alanına ilişkin ihtilaflarda da değişikliklere neden olmuştur. Uluslararası ilişkilerin hız 

kazanması, ulusal ticari ve sosyal hayatların uluslararası düzeyde etkileşim içine 

girmesi, uluslararası hukukun önemini arttırmıştır. Bütün bu gelişmelerin bir sonucu 

olarak da hukuki ihtilafların çözüm yöntemlerinde değişimler yaşanmıştır. 

 

Ulusal mahkemelere alternatif teşkil eden ihtilaf çözüm yöntemlerine artık 

sıklıkla başvurulmaya başlandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu değişimin 

temelinde yukarıda belirtmeye çalıştığımız gibi uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler ve 

buna bağlı olarak herhangi bir devlet mahkemesinin yapacağı yargılamanın tarafsız 

olmayacağına dair inanış yatmaktadır. Uluslararası nitelikli ihtilafların yanı sıra özel 

bir uzmanlık gerektiren konularda da mahkeme dışı ihtilaf çözüm yöntemlerine 

başvurulduğu bilinmektedir. Çalışmamızın konusunu oluşturan TFF Tahkim Kurulu 

da özel bir uzmanlık alanı olarak sportif ihtilafları karara bağlamak amacıyla 

kurulmuş mahkeme dışı bir ihtilaf çözüm merciidir. 

 

Bahsetmeye çalıştığımız ihtilaf çözüm yöntemleri arasında en sık şekilde 

başvurulanı ise hiç şüphe yok ki tahkimdir87. Her ne kadar bugün anladığımız şekliyle 

tahkim kurumu, I. Dünya Savaşı ertesinde yaşanan uluslararasılaşmanın etkisi ile 

ortaya çıkmış olsa da ihtilafların tahkim yoluyla çözümüne eski çağlardan beri 

başvurulduğu bilinmektedir88. Roma, Yunan, Cermen, Mısır, Hint ve İslam hukukları 

gibi zamanlarının önde gelen hukuk sistemlerinin hepsinde tahkime yer verilmiştir89. 

                                                
87  Hemen belirtelim ki, mahkeme dışı uyuşmazlık çözüm yöntemleri arasında arabuluculuk ve hakem 

bilirkişilik gibi kurumlar da bulunmakta ve uygulamada bu yöntemlere de başvurulmaktadır. 
88  Robert Bennett Lubic, “Reducing Costs and Inconveniences in International Commercial 

Arbitration and Other Forms of Alternative Resolution through Online Dispute Resolution”, 
American Review of International Arbitration, 2004, s. 507. 

89  Süleyman Dost, Yabancı Yatırım Uyuşmazlıkları ve ICSID Tahkimi, Ankara, Asil Yay., 2006, 
s. 5.; Tahkim kurumunun tarihsel süreci hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Cemal Şanlı, 
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Kısaca bir tanım vermek gerekirse tahkim; bir ihtilafın taraflarının, 

yapacakları bir anlaşma ile ihtilafları hakkında karar verme yetkisini devlet 

mahkemeleri yerine özel kişilere vermesi ve ihtilafı bu kişilerin çözmesidir90. Daha 

açık bir ifade ile kanunun yasaklamadığı konularda taraflar arasında doğmuş veya 

doğacak bir ihtilafın sözleşme veya kanun hükmü uyarınca devlet yargısı yerine 

taraflar veya kanunla doğrudan doğruya seçilmiş kişiler eliyle çözümüne tahkim 

denilmektedir91. 

 

Sportif ihtilafların çözümünde tahkim kurumunu ve TFF Tahkim Kurulu’nun 

yapısını incelemeye geçmeden önce kısaca tahkimin türlerini ve bunları birbirinden 

ayıran özellikleri incelemeyi uygun bulduk. Böylelikle tahkim türlerini 

değerlendirmiş ve bu özelliklerin hangi ölçülerde TFF Tahkim Kurulu’nu 

tanımlamakta kullanılabileceğini de incelemiş olacağız. 

 

2.2 Tahkim Türleri 

 

Klasik tahkim hukuku çalışmalarında tahkim türleri temel olarak üç ana başlık 

altında incelenmektedir. Bunlardan ilki, bir kurum çatısı altında ve bir sekretaryanın 

denetiminde yürütülen tahkim yargılaması ile somut bir ihtilafı çözmek amacıyla 

oluşturulan tahkim heyetinin yapmış olduğu tahkim yargılamasıdır. Doktrinde bu iki 

farklı yapı, kurumsal tahkim ve ad hoc tahkim olarak ifade edilmekte ve birbirinden 

ayrı olarak incelenmektedir.  

 

Tahkim kurumunu incelerken yapılan ikinci sınıflandırma kıstası ise tahkimin 

ulusal nitelikli veya uluslararası nitelikli olmasıdır. Bu tahkim türü ise ulusal tahkim 

ve uluslararası tahkim olarak adlandırılmaktadır. Son tür ise, tahkimin taraf iradesine 

dayanıp dayanmaması ekseninde yapılan sınıflandırmadır. Bu türün temel 
                                                                                                                                       

Milletlerarası Ticari Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk, Ankara, Bankacılık Enstitüsü 
Yay., 1986, s. 13.; Rasih Yeğengil, Tahkim, İstanbul, 1974 s. 11 vd. 

90  Ergin Nomer, Nuray Ekşi, Günseli Öztekin, Milletlerarası Tahkim, İstanbul, Beta Yay., 2003, s. 
13.; Baki Kuru, Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, 16. bs., Ankara, Yetkin 
Yay., 2005, s. 957. 

91  Rasih Yeğengil, a.g.e, s. 30.; İzzet Karataş, İhtiyari Tahkim, Ankara, Turhan Yay., 1999, s. 6.; 
Süleyman Dost, a.g.e, s. 6.; Ziya Akıncı, Milletlerarası Tahkim, Ankara, Seçkin Yay., 2003, s. 
23.  
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sınıflandırma kıstası ise tahkim yargılamasının herhangi bir hukuki düzenlemenin 

tarafları mecbur kılması neticesinde yapılıp yapılmadığıdır. Bu tür ise doktrinde 

zorunlu tahkim ve ihtiyari tahkim adı altında incelenmektedir. 

 

2.2.1 Kurumsal Tahkim – Ad Hoc Tahkim 

 

Tahkimin çok eski çağlardan beri uygulanan bir ihtilaf çözüm yöntemi 

olduğunu belirtmiştik. Tarihsel gelişim sürecini incelediğimizde ad hoc tahkim olarak 

nitelendirilen tahkim türünün en eski ihtilaf çözüm yöntemlerinden birisi olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. “Ad hoc” Latince kökenli bir kelime olup bir amaç için 

yapılan veya bir şeye özgü olan anlamlarına gelmektedir92. Tahkim hukuku içinde ise 

geçici veya arızî anlamlarında kullanılmaktadır93.  

 

Ad hoc tahkim ile ifade edilmek istenen, somut bir ihtilafın varlığında kurulan 

ve düzenli bir sekretaryası bulunmayan tahkimdir. Böyle olunca da tahkim heyeti, 

ihtilafın tarafları arasında çıkan somut bir uyuşmazlığın çözümü amacıyla geçici 

olarak oluşmakta ve herhangi bir kuruma bağlı olmamaktadır94. 

 

Ad hoc tahkimin günümüzde halen rağbet gördüğünü söylemek yanlış 

olmayacaktır. ABD’de yapılan bir araştırmada dünya üzerindeki uluslararası 

tahkimlerin halen %24’ünün Ad hoc olarak yapıldığını göstermektedir95. Bunun 

temelinde ise tarafların uluslararası ticari sisteme güvensizlikleri, kurumsal tahkimi 

etkileyebileceklerini düşündükleri güçlü kuruluş veya devletlerin, ticari sırlarına vakıf 

olmalarını istememeleri yatmaktadır96. Bir diğer gerekçe olarak ise tarafların tahkim 

yargılamasını kontrol altında tutacak ve organize edecek kuruma idari bir ücret 

ödemekten kaçınmaları belirtilebilir. 

 

Kurumsal tahkim de tahkimin bir çeşidi olarak ad hoc tahkim ile benzer bir 

temele sahiptir ve ortak özellikler taşır. Kurumsal tahkim, ticaret hayatının kendine 

                                                
92  Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) http://en.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc 11.02.2007. 
93  Akıncı, a.g.e, s. 24; Dost, a.g.e, s. 9. 
94  Şanlı, a.g.e, s. 69. 
95  Loukas Mitselis, “International Arbitration – Corporate Attitudes and Practices – 12 Perceptions 

Tested: Myths, Data and Analysis Research Report”, American Review of International 

Arbitration, 2004, s. 560. 
96  Dost, a.g.e, s. 9. 
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özgü yapısının ihtilaf çözüm yöntemleri alanında kendini gösteren bir örneğidir ve 

ticaret yaşamının gerekleri doğrultusunda belli kurumların varlık kazandırdığı bir 

tahkim türüdür97. Bu tür uyarınca, tahkim yargılaması özel olarak kurulmuş bir 

tahkim mahkemesinin sekretarya desteği altında ve bu kurumun öngörmüş olduğu 

usul kuralları uyarınca yapılır. 

 

Bu tahkim türünde, tahkimin yürütüleceği kurumun önceden belirlenmiş 

kuralları bulunmaktadır ve taraflarca düzenlenmemiş hususlar bu kurumların 

kurallarına göre yönetilmektedir98. Burada temel olarak, tahkim yargılaması bir 

sekretarya gözetiminde yürütülmektedir ve taraflar ile tahkim heyeti arasındaki ilişki 

de bu sekretarya tarafından sağlanmaktadır. Bu anlamda kurumsal tahkimin 

sekretaryası mahkeme kalemine benzer bir yapıya sahiptir. Bu sekretaryanın tahkim 

yargılaması konusunda da bilgi birikimine sahip olması ve izlenecek usulü iyi bilmesi, 

yargılamanın daha sağlam ve kurallara uygun bir şekilde seyretmesini 

sağlamaktadır99. 

 

Kurumsal tahkim mahkemeleri himayesinde seyreden tahkim yargılamaları 

neticesinde verilen kararların infazı çoğu kez ad hoc tahkim neticesinde elde edilen 

kararların infazından daha kolaydır. Ancak kurumsal tahkim yargılamasının daha 

masraflı olması ve bürokratik engellerinin varlığı kurumsal tahkimin dezavantajları 

olarak sayılabilir100. 

 

Ticaret hayatından doğan ihtilafların çözümü amacıyla kurulmuş Amerikan 

Tahkim Kurumu101, Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi102, Londra 

Tahkim Kurumu103 gibi tahkim mahkemeleri gün geçtikçe rağbet edilen ihtilaf çözüm 

mercileri halini almıştır. Bunlara ek olarak özel bir ticari alana ilişkin olarak doğan 

ihtilaflarda da taraflar ilgili konu üzerinde uzmanlığı bulunan özel kurumsal tahkim 

mahkemelerine başvurmaktadırlar. Özel bir uzmanlık alanı olarak sportif ihtilafların 

                                                
97  Banu Şit, Kurumsal Tahkim ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Ankara, İmaj 

Yay., 2005, s. 5. 
98  Akıncı, a.g.e, s. 24. 
99  Emilia Onyema, “The Role of the International Arbitral Tribunal Secretary”, Vindobona Journal 

of International Commercial Law & Arbitration, 2005, s. 100. 
100  Dost, a.g.e, s. 10; Akıncı, a.g.e, s. 24-25. 
101  Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) http://www.adr.org 11.02.2007.  
102  Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) http://www.iccwbo.org/index_court.asp 11.02.2007. 
103  Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) http:// www.lcia-arbitration.com 11.02.2007. 
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çözümü amacıyla kurulmuş olan CAS ise doğrudan veya dolaylı olarak sportif bir 

ihtilaf olarak değerlendirilebilecek her türlü ihtilafı karara bağlamak amacıyla 

kurulmuş bir tahkim mahkemesidir104. 

 

2.2.2 Ulusal Tahkim – Uluslararası Tahkim 

 

Günümüzde tahkim sadece uluslararası ticaretin yoğunlaşması sonucu 

uluslararası ilişkilerden doğan ihtilafların çözümü amacıyla kullanılan bir ihtilaf 

çözüm yöntemi değildir. Gerçekten de birçok hukuk sisteminde hiçbir yabancılık 

unsuru içermeyen ihtilaflar bile tahkim yoluyla çözülmektedir. Özellikle devlet 

mahkemeleri tarafından yapılan yargılamaların pahalılığı, yavaşlığı ve kamuya 

açıklığı gibi nedenlerden ötürü gelişmiş ülkelerde birçok ihtilafta alternatif bir 

uyuşmazlık çözüm yöntemi olan tahkime başvurulmaktadır. 

 

Tahkim türleri açısından konuyu değerlendirdiğimizde, bir tahkim 

yargılamasının bir ülkenin iç hukukunda belirtilmiş tahkim düzenlemeleri uyarınca 

yapılması halinde bu tahkim yargılamanın yapıldığı ülke açısından bir ulusal 

tahkimdir105. Ülkemizde ulusal tahkim HUMK’ta yerini bulmaktadır ve HUMK’un 

tahkime ilişkin kuralları sadece ulusal tahkimin varlığı halinde uygulanmaktadır106. 

Bu ayrım ilgili kararın tenfizi açısından oldukça önem kazanmaktadır. Şöyle ki; 

HUMK uyarınca yürütülmüş ulusal bir tahkim yargılaması sonucunda elde edilen 

kararın tenfizi ile birazdan açıklayacağımız uluslararası bir tahkim kararının tenfizi 

farklı kurallara tabidir. Ulusal tahkimde verilen bir kararın tenfiz kabiliyetine sahip 

olabilmesi için, verildikleri ülkenin tahkim yargılamasına ilişkin hukuki 

düzenlemelerine uygun olması gerekmektedir107. 

 

Uluslararası tahkim ise kısaca ulusallık sınırını aşan tahkim olarak 

tanımlanabilir. Doktrinde çok farklı şekillerde tanımlansa bile kısaca bir tahkimin 

uluslararası bir tahkim olarak değerlendirilebilmesi için uluslararası bir ilişkiden 

doğmuş olması yeterli sayılmalıdır. Diğer bir ifade ile modern anlayışa göre 

                                                
104  Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) http://www.tas-cas.org 11.02.2007. 
105  Doktrinde ulusal tahkim kavramı yerinde iç tahkim, yerli tahkim ve mahalli tahkim ifadeleri de 

kullanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Nomer, a.g.e, s. 3. 
106  Nomer, a.g.e, s. 3; 
107  Yavuz Kaplan, Milletlerarası Tahkimde Usule Aykırılık, Ankara, Seçkin Yay., 2002, s. 26.  
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uluslararası ticaret hayatına ilişkin tüm sözleşmeler uluslararası tahkimin konusuna 

girmektedir108.  

 

2.2.3 İhtiyari Tahkim – Kanuni Tahkim 

 

Bilindiği gibi klasik tahkim tanımı, tarafların kendi iradeleri ile ve kanunun 

izin verdiği konularda bir ihtilafın devlet mahkemeleri yerine taraflarca belirlenen 

kişiler eliyle çözmesidir. Bu klasik tanımlama tahkim hukuku içinde ihtiyari tahkim 

olarak bilinen tahkim türünü içine alan bir tanımlamadır. Diğer bir deyişle taraf 

iradesine dayanmayan ve kanunun öngördüğü konulardan doğan ihtilafların da tahkim 

yoluyla çözüldüğü durumlar mevcuttur. 

 

Bir ihtilafın tahkim yoluyla çözülebilmesi için temelde iki şart bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki, ihtilafın tahkime elverişli bir ihtilaf olması, diğeri ise tarafların söz 

konusu ihtilafı tahkim yoluyla çözme konusunda anlaşmalarıdır109. Buradan yola 

çıkarak denilebilir ki, tahkim taraf iradesi ile devlet mahkemelerinin devre dışı 

bırakılması ve ihtilafın da tarafların belirleyeceği kişilerce çözülmesidir. Diğer bir 

ifade ile tahkim ihtiyari bir ihtilaf çözüm yöntemidir110. 

 

Kısaca belirtmek gerekirse ihtiyari tahkim, geleneksel bir tahkim türüdür ve 

tahkim yargılamalarının temelini de ihtiyari tahkim oluşturmaktadır. Türk hukuk 

sistemi içinde HUMK md.516 – 536 arasında düzenlenmiş olan tahkim de taraf 

iradesine dayanan ihtiyari tahkimdir111. 

 

Hukuk sistemimiz içinde az sayıda da olsa bazı hallerde kanun koyucunun 

belirli ihtilafların tahkim yoluyla çözümünü mecbur kıldığı durumlar da mevcuttur. 

Kanun koyucunun bir ihtilafın sadece tahkim yoluyla çözümünü öngördüğü 

durumlarda söz konusu ihtilaf sadece kanunda öngörülen şekilde hakem eliyle 

                                                
108  Şanlı, a.g.e, s. 31.  
109  Akıncı, a.g.e, s. 25. 
110  Dost, a.g.e, s. 8. 
111  Dost, a.g.e, s. 9. 
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çözülebilmektedir. Kanuni tahkim istisnai bir türdür ve hangi hallerde başvurulacağı 

da özel kanun hükümleri ile belirlenmiştir112. 

 

Özellikle konumuzu oluşturan TFF Tahkim Kurulu açısından zorunlu tahkim 

türü önem arz etmektedir. İlerleyen bölümlerde daha ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz 

TFF Tahkim Kurulu da zorunlu tahkim türünün bir örneği olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kanun koyucu, futboldan doğan ihtilafların hem belirli bir uzmanlık 

gerektirdiğini hem de kısıtlı bir zaman dilimi içerisinde çözülmesinin mecburiyetini 

öngörerek TFF Kanunu’na koymuş olduğu özel bir hükümle futboldan doğan belirli 

tür ihtilafların TFF Tahkim Kurulu eliyle karara bağlanmasını mecbur kılmıştır. 

 

TFF Tahkim Kurulu dışında kanun koyucu, 91 sayılı Menkul Kıymetler 

Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 13. maddesinde ve 3533 sayılı 

Umumi, Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle 

Sermayesinin Tamamı Devlete veya Hususi İdarelere Ait Daire ve Müesseseler 

Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolu ile Halli Hakkında Kanun’da kanuni tahkimi 

öngörmüş bulunmaktadır113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
112  Akıncı, a.g.e, s. 26. 
113  Kuru, a.g.e, s. 725. 
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3. TFF TAHKİM KURULUNUN YAPISI 

 

 

TFF Tahkim Kurulu’nun yapısını inceleyeceğimiz bu bölümde öncelikle 

Tahkim Kurulu’nun oluşumunu ele alacağız. Tahkim Kurulu’nun nasıl bir usul ile ve 

TFF’nin hangi organı tarafından oluşturulduğu noktasında yapılacak inceleme 

oldukça önemlidir. Tahkim Kurulu’nun bağımsızlığı ve tarafsızlığı ekseninde 

yapılacak değerlendirmenin temelini Tahkim Kurulu’nun seçim şekli oluşturmaktadır. 

Bu nedenle de öncelikle TFF Genel Kurulu’nu ve Genel Kurul’un yapısını ele 

alacağız. Ardından ise TFF Tahkim Kurulu’nda hakem olabilmek için 3813 sayılı 

Kanun’un öngörmüş olduğu kıstasları değerlendireceğiz. Önemli olduğuna 

inandığımız bir başka konu da TFF Tahkim Kurulu’nun seçim şekli ve seçildiği 

kurulun yapısının TFF Tahkim Kurulu’nun bağımsızlığı ve tarafsızlığı için bir engel 

teşkil edip etmediğidir. Bu tartışmaya da bu bölümde gireceğiz. 

 

TFF Tahkim Kurulu’nun yapısını daha iyi anlayabilmek açısından da 

uluslararası alanda futbol sporundan doğan ihtilafları karara bağlamakla görevli 

tahkim mahkemeleri ile mukayeseli bir inceleme yapacağız. Bu inceleme ile TFF 

Tahkim Kurulu’nun benzer tahkim mahkemeleri ile arasında ne gibi farklılıklar 

olduğunu değerlendirmiş olacağız. 
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3.1. TFF Tahkim Kurulu’nun Oluşumu 

 

3.1.1. TFF’nin Tarihçesi ve Yapısı 

 

TFF, 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun114 uyarınca kurulmuş özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip özerk 

bir spor federasyonudur. Sporun uluslararası yapılanmasını incelediğimiz bölümde 

belirtmiş olduğumuz ulusal federasyonlar sınıflandırması dâhilinde 

değerlendirebileceğimiz TFF, Türkiye’deki tüm futbol faaliyetlerinin en üst 

düzenleyici ve denetleyici makamı konumundadır. Diğer bir ifade ile TFF, bağlı 

olduğu uluslararası federasyonun ülkesel anlamda vermiş olduğu düzenleme ve 

denetleme görevini 3813 sayılı kanundan almış olduğu yetkiler dahilinde kullanan bir 

ulusal futbol federasyonudur. 

 

Tarihi açıdan bir inceleme yaparsak, ülkemizde futbola ilişkin ilk örgütün 

1899 yılında kurulan “Siyah Çoraplılar Futbol Kulübü” olduğunu görmekteyiz115. İlk 

ulusal spor örgütü olarak ise 1922 yılında “Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı” 

karşımıza çıkmaktadır116. 1923 yılında ise Yusuf Ziya Öniş başkanlığında ilk futbol 

federasyonu “Futbol Heyet-i Müttehidesi” kurulmuştur. Ardından FIFA'ya 

başvurulmuş ve Türkiye, 21 Mayıs 1923 tarihinde futbolun uluslararası federasyonu 

olan FIFA'nın 26. üyesi olmuştur117. 

 

TFF’nin kuruluşundan bugüne kadar değişen hukuki yapısı açısından dört 

farklı dönemin var olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bunlardan ilki Türkiye İdman 

Cemiyetleri İttifakı dönemidir. Bu dönem 1923 yılından başlatılarak 1936 yılına kadar 

götürülebilir. Bu dönemde Federasyon Başkanı ve üyeleri kulüp temsilcileri 

tarafından seçilerek işbaşına gelmekteydi118. 

 

                                                
114  3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 17.06.1992 

tarihinde kabul edilerek 03.07.1992 gün ve 21273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
115  Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Fuat_H%C3%BCsn%C3%BC_Kayacan 14.02.2007. 
116  Ramazan Çağlayan, Spor Hukuku, Ankara, Asil Yay., 2007, s. 95. 
117  Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) http://www.tff.org/default.aspx?pageID=294 14.02.2007. 
118  Naci Münci Çakmak, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Hukuki Statüsü, Ankara, AÜSBE 

Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Basılmamış yüksek lisans tezi,1999, s. 7. 
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İkinci dönem ise Türk Spor Kurumu dönemi olarak anılabilir. Bu dönemde ise 

Federasyon Başkanları seçilmişler ve fakat atama ile göreve gelmişlerdir. Bu dönem 

1936 ile 1938 yılları arasını içine alır119. 

 

TFF’nin 3350 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu’na tabi olduğu 1938 – 1989 

yılları ise üçüncü dönem olarak değerlendirilebilir. Bu dönemde Federasyon Başkan’ı, 

Beden Terbiyesi Genel Müdürü tarafından atanmış ve bazı dönemlerde Bakanlık, bazı 

dönemlerde ise Başbakanlık onayı ile göreve başlamıştır120. 

 

Son dönem ise 1989 yılından başlayarak içinde bulunduğumuz günleri de 

kapsamaktadır. Bu dönemde TFF özerklik kazanmış ve Türkiye Futbol Federasyonu 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile özel bir statüye sahip olmuştur. Bu dönem 

içinde 3461 sayılı Kanun uyarınca Federasyon Başkan’ı seçimle göreve gelmiş; 3524 

sayılı Kanun uyarınca ise Başbakan tarafından dört yıllığına atanmış ve son olarak da 

3813 sayılı Kanun uyarınca da TFF Genel Kurulu tarafından seçilmiştir121. 

 

3813 sayılı Kanun’un 2. maddesi uyarınca TFF; futbol faaliyetlerini yürütmek, 

yurt sathına yaymak ile ilgili kararlar almak, bunları uygulamak ve düzenlemeler 

yapmakla, milli ve milletlerarası düzenlemeleri uygulayarak Türkiye’yi futbolda 

temsil etmek ve yurt içi ve yurt dışı faaliyetle ilgili plan ve program yapma 

görevlerine sahiptir. Bu görevleri yerine getirecek olan TFF’nin teşkilatı ise merkez, 

yurt içi ve yurt dışı birimlerinden oluşmaktadır. 

 

3813 sayılı Kanun’un 5. maddesinde ise TFF’nin merkez teşkilatı 

belirtilmiştir. Anılan madde uyarınca merkez teşkilat, Genel Kurul, Başkanlık, 

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Yan 

Kurullar ve İdari Birimler’den oluşmaktadır. Buradan hareketle de diyebiliriz ki, 

çalışmamızın konusunu oluşturan TFF Tahkim Kurulu, TFF’nin merkez teşkilatının 

bir parçası olarak 3813 sayılı Kanun’da yer almaktadır. 

 

 

                                                
119  A.e. 
120  A.e.  
121  A.e. 
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3.1.2. TFF Genel Kurulu’nun Yapısı 

 

TFF Tahkim Kurulu hakkında ayrıntılı bir incelemeye yapmaya TFF Genel 

Kurulu’nun yapısını ele alarak başlamak yerinde olacaktır. TFF Genel Kurulu, 

TFF’nin en üst karar organı olma sıfatının yanı sıra TFF Tahkim Kurulu’nu da seçen 

organdır ve TFF Genel Kurulu’nun sahip olduğu yapı, TFF Tahkim Kurulu’nun 

niteliğini de doğrudan etkilemektedir. 

 

TFF Genel Kurul’u, TFF Kanunu’nun 4. maddesi ve TFF Ana Statüsü122’nün 

6. maddesi uyarınca TFF’nin merkez teşkilatının bir parçasını oluşturmaktadır.  Genel 

Kurul, TFF’nin en üst karar organıdır123. Genel Kurul’un kimlerden oluşacağı, 

05.05.2005 tarih ve 5340 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen, TFF 

Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilmiştir124. Buna göre TFF Genel Kurul’u; 

 

a) Türkiye profesyonel futbol en üst ligindeki kulüplerin başkanları ile yönetim 

kurullarınca belirlenecek dörder temsilci, 

b) Türkiye Profesyonel İkinci Ligi (A) kategorisindeki kulüplerin başkanları ile ilk on 

sırada yer alan kulüplerden birer temsilci, 

c) Türkiye Profesyonel İkinci Ligi (A) kategorisi dışında kalan diğer gruplardaki ilk 

altı sırada yer alan kulüplerin başkanları, 

d) Türkiye Profesyonel Üçüncü Liginde her gruptan ilk üç sırada olan kulüplerin 

başkanları, 

e) Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığını asaleten altı aydan fazla yapmış olanlar, 

f) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek üç 

temsilci, 

                                                
122  Türkiye Futbol Federasyonu’nun Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana Statü 27.06.2000 tarih ve 

24092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
123  Çakmak, a.g.e, s. 45. 
124  Şeref Ertaş, Hasan Petek, Spor Hukuku, Ankara, Yetkin Yay., 2005, s. 147. 
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g) FIFA ve UEFA'nın icra kurullarında fiilen görev yapanlar ile komisyonlarında en 

az beş yıl görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve büyükler kategorisinde 

olimpiyat, dünya, kıta futbol federasyonları şampiyonaları finalleri ile Avrupa 

şampiyonalarının en az yarı finallerinde maç yönetmiş faal olmayan hakemler, 

h) Bünyesinde futbol dalı bulunan federasyonların başkanları, 

ı) (A) Milli Takım teknik direktörlüğünü en az altı ay yapmış olan Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşları, 

i) En az yetmişbeş defa (A) Milli olmuş ve Genel Kurul tarihinden en az altı ay önce 

faal sporculuğu bırakmış olanlar, 

j) Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir 

temsilci, 

k) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı ile Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenecek dört temsilci, 

l) Türkiye Futbol Adamları Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir 

temsilci, 

m) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek 

bir temsilci, 

n) Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı ile 

Yönetim Kurulunca belirlenecek iki temsilci, 

o) Türkiye profesyonel futbol en üst liginde şampiyon olan kulüplerden her biri için 

ilave iki temsilci, 

ö) Türkiye Futbol Vakfı Genel Başkanı, 

 

olmak üzere futbolun farklı birçok paydaşının katılımı ile oluşmaktadır.  

 

. TFF Genel Kurulu’nda futbolun önemli paydaşlarından olan kulüplerin 

temsili %76’dır
125. Genel Kurul’un bir diğer başat üye grubunu ise dernek ve vakıflar 

                                                
125  Tolga Şenel, A Strategic Review of Turkish Football Governance, Londra, University of 

London Birkbeck College, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006, s. 44. 
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ile uluslararası örgütlerde görev alan üyeler %16 oranında temsilleriyle 

oluşturmaktadır. Geri kalan %8’lik dilim içinde ise aktif sporu bırakmış hakemler ve 

futbolcular gibi sporun doğrudan paydaşları yer almaktadır. 

 

 TFF Genel Kurulu’ndaki dağılımı iyi analiz etmek, bu Kurul tarafından 

seçilen TFF Tahkim Kurulu’nun bağımsız ve tarafsız tahkim mahkemesi niteliğini 

haiz olup olmadığının değerlendirilmesi bakımından önemlidir. Bununla birlikte bu 

bölümde TFF Genel Kurulu’nun yapısını vermekle yetineceğiz ve bu yapının TFF 

Tahkim Kurulu’nun bağımsız ve tarafsız bir tahkim mahkemesi olmasına bir engel 

teşkil edip etmediğini ilerleyen kısımlarda inceleyeceğiz. 

 

 3813 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca; “TFF Genel Kurulu dört yılda bir 

futbol liglerinin tescili tarihinden itibaren en geç kırkbeş gün içinde, Mali Genel 

Kurul ise her yıl haziran ayında, TFF Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği tarihte 

olağan olarak toplanmaktadır. Toplantının gündemi ve tarihi en az onbeş gün önceden 

günlük ulusal iki gazetede ilan edilir ve Federasyonca, Genel Kurul üyelerine yazılı 

olarak bildirilir. Genel Kurul gerektiğinde, toplam üye sayısının yüzde kırkının noter 

kanalıyla yazılı müracaatı, Federasyon Yönetim Kurulunun kararı veya Spordan 

Sorumlu Bakan’ın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurulun olağanüstü 

toplantıya çağrılması halinde, çağrıda bulunanlar gündeme esas olacak toplantı 

sebebini de bildirmek zorundadırlar”.  

 

Maddenin açık lafzından da anlaşılacağı gibi TFF’nin iki farklı genel kurul 

toplantısı bulunmaktadır. Bu ayrım TFF Ana Statüsü’nün 10. maddesinde daha açık 

bir dille ifade edilmektedir. Gerçekten de TFF Ana Statüsü’nün ilgili maddesi 

Kanun’un ifadesini biraz daha açık bir dille tekrar etmekte ve genel kurul 

toplantılarının Olağan Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul olarak iki ana başlık 

altında incelenebileceğini belirtmektedir.  

 

 Bu sistematik içinde ilk ana başlık olan Olağan Genel Kurul toplantısının da 

kendi içinde iki alt başlığa ayrılması uygun olacaktır. 3813 sayılı Kanun ve TFF Ana 

Statüsü’nde ifade edilen şekliyle Mali Genel Kurul, her yıl yapılmakta ve TFF’nin en 

üst karar organı her yıl mutlaka mali konular ağırlıklı bir gündemle toplanmaktadır. 
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 3813 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca, diğer bir Olağan Genel Kurul 

toplantısı olarak ise dört yılda bir futbol liglerinin tescil tarihinden itibaren en geç 

kırkbeş gün içinde toplanan Genel Kurul ifade edilmektedir.  

 

Öncelikle belirtilmelidir ki, 3813 sayılı Kanun’u bir bütün olarak ele alıp 

incelediğimizde, ikinci alt başlık altında incelediğimiz Genel Kurul’un Seçim Genel 

Kurul’u olduğunu anlamaktayız. Diğer bir ifade ile, TFF Kanunu’nun Başkan ve 

Başkanvekilleri kenar başlıklı 7. maddesinde, Yönetim Kurulu kenar başlıklı 9. 

maddesinde, Denetim Kurulu kenar başlıklı 11. maddesinde ve Tahkim Kurulu kenar 

başlıklı 13. maddesinde, TFF Genel Kurulu’ndan seçilen bu kişi ve kurulların dört 

yıllık görev süreleri olduğu belirtilmiştir. Bunun sonucu olarak da dört yılın sonunda 

bu kişi ve kurulların görev süreleri tamamlanmakta ve seçim yapılmaktadır. 

 

 Kanımızca kanun koyucu, bu durumu vurgulamak maksadıyla Olağan Genel 

Kurul toplantısını iki alt başlığa ayırmış ve her yıl yapılan genel kurul toplantısını 

Mali Genel Kurul olarak nitelendirmiştir. Seçimlerin yapılacağı genel kurulu ise 

ayrıca vurgulama ihtiyacı duymuş ve seçim yapılan genel kurul toplantısını sadece 

Olağan Genel Kurul olarak isimlendirmiştir. 

 

 Kanaatimizce kanun koyucunun öngörmüş olduğu bu sistematik hem 

karışıklığa neden olmakta hem de uygulamada bir fayda sağlamamaktadır. Şöyle ki, 

bir tüzel kişiliğin en üst karar organı olan Genel Kurul’un dört yılda bir toplanması 

doğru ve yerinde bir uygulama değildir. Bu durumun farkında olan kanun koyucu her 

yıl bir toplantı öngörmüş ve ancak bu genel kurul toplantısını Mali Genel Kurul 

olarak değerlendirerek, bu toplantının temel olarak mali konular etrafında geçmesini 

arzulamıştır. Bu uygulamanın ilk bakışta TFF’nin en üst organının tartışma ve karar 

alma kapsamını kısıtladığı düşünülebilir. Ancak 3813 sayılı Kanun ve Ana Statü’yü 

incelediğimizde, Mali Genel Kurul’da yapılıp da dört yılda bir yapılması öngörülen 

Olağan Genel Kurul toplantısında yapılamayacak bir faaliyet veya tartışılamayacak 

bir konuya rastlamamaktayız. 

 

 3813 sayılı Kanun’da getirilen bu düzenleme ile aslında kanun koyucu olağan 

bir genel kurul toplantısından ziyade seçimlerin dört yılda bir ve futbol liglerinin 

tescili tarihinden itibaren en geç kırkbeş gün içinde Genel Kurul toplantısında 
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yapılmasını düzenlemeyi amaçlamıştır. Ancak Kanun’un kaleme alınış şeklinden 

dolayı bu düzenleme birbirinden farklı iki olağan genel kurul toplantısı sonucunu 

doğurmaktadır.  

 

 Saymış olduğumuz bütün bu nedenlerden dolayı, TFF Kanunu’nun 5. maddesi 

ve buna bağlı olarak TFF Ana Statüsü’nün 10. maddesinde yer alan iki farklı Olağan 

Genel Kurul toplantısının teke indirilmesinin ve sadece Olağan Genel Kurul olarak 

anılarak her yıl toplanmasının yerinde olacağı kanaatindeyiz. Böylelikle her yıl 

TFF’nin en üst karar organı toplantı gündemine bağlı kalmak kaydıyla ve sadece mali 

konuların tartışılacağı yanılgısına kapılmadan karar almalıdır. Görev sürelerinin her 

kişi ve kurul için tek bir süre ile ve ilgili maddelerde açıkça belirtilmiş olması 

karşısında dört yılda bir Genel Kurul yapılacağı şeklinde yanıltıcı bir düzenlemeye ve 

iki farklı Olağan Genel Kurul toplantısı öngörmeye gerek yoktur. 

 

 Bir diğer Genel Kurul toplantısı ise Olağanüstü Genel Kurul toplantısıdır ve 

3813 sayılı Kanun’un 5. maddesi ve TFF Ana Statüsü’nün 10. maddesinde 

düzenlenmiştir. Kanun’un 5. maddesi uyarınca Genel Kurul gerektiğinde, toplam üye 

sayısının yüzde kırkının noter kanalıyla yazılı müracaatı, Federasyon Yönetim 

Kurulunun kararı veya Spordan Sorumlu Bakan’ın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. 

Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması halinde, çağrıda bulunanlar gündeme 

esas olacak toplantı sebebini de bildirmek zorundadırlar. 

 

 Anılan düzenleme ile hâlihazır halini eleştirdiğimiz yılda bir kez toplanan 

Mali Genel Kurul ile dört yılda bir kez toplanan Seçim Genel Kurulu dışında da 

yukarıda belirtilen kişilerin anılan şartları yerine getirerek TFF’yi olağanüstü olarak 

toplantıya çağırabileceği öngörülmüştür.  

 

 İki genel kurul toplantısında da toplantı yeter sayısı üye tam sayısının 

yarısından bir fazlası yani basit çoğunluktur126. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa 

ikinci toplantı ertesi gün üye tam sayısının üçte biri ile yapılır. İkinci toplantıda da 

çoğunluk sağlanamazsa üçüncü toplantı bir sonraki hafta çoğunluk aranmaksızın 

yapılır. Genel Kurul toplantılarında kararlar, hazır bulunan üyelerin yarısından 

                                                
126  Çağlayan, a.g.e, s. 98. 
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fazlasının oyu ile alınır. Genel Kurul’da birden fazla oy hakkı bulunan üyeler127 ancak 

bir oy kullanabilmekte ve vekâleten oy kullanımı mümkün olmamaktadır. 

 

 3813 sayılı Kanun’un 6. maddesinin b) bendi uyarınca Genel Kurul’un 

görevleri arasında TFF Tahkim Kurulu’nu seçmek de yer almaktadır. Diğer bir 

anlatımla, TFF Tahkim Kurulu, TFF’nin en üst karar organı olan TFF Genel Kurulu 

tarafından seçilen bir kuruldur128. 

  

 Son olarak belirtilebilir ki, Genel Kurul delegeleri tarafından 3813 sayılı 

Kanun’un 6. maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak alınan 

kararlar ile Genel Kurul’un görevleri dışındaki konular hakkında aldığı kararlara karşı 

Genel Kurul tarihinden otuz gün içinde Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde iptal 

davası açılabilir. Kanun’da bu davaların basit yargılama usulüne tabi olacağı ayrıca 

belirtilmiştir. 

 

3.1.3. TFF Tahkim Kurulu Üyeleri 

 

TFF Tahkim Kurulu, futboldan doğan ihtilafları ilgililerin başvuruları üzerine 

inceleyerek kesin olarak karara bağlamakla görevli, TFF Genel Kurulu’nda seçilerek 

dört yıl süre ile görev yapan bir yargı merciidir. Burada önemle vurgulamak gerekir 

ki, futboldan doğan ihtilafların ulusal federasyon bünyesinde oluşturulan bir tahkim 

kurulu tarafından çözülmesi prensibi, futbolun uluslararası federasyonu olan FIFA 

tarafından öngörülerek ulusal federasyonlara bildirilmiştir. 

 

Diğer bir anlatımla, sporun hiyerarşik yapılanması bölümünde belirtmiş 

olduğumuz gibi, spor içinde bir yeknesaklık, adil rekabet ve denetim sağlamak 

amacıyla uluslararası federasyonlar, önemli gördükleri konularda ulusal 

federasyonları yönlendirmektedirler. Hiç şüphe yok ki, sporun uluslararası seviyede 

gelmiş olduğu nokta hesaba katılınca, sportif ihtilaflar hakkında verilecek kararlar da 

sporun içindeki adil rekabeti doğrudan etkiler durumdadır. 

 

                                                
127  Bir örnekle açıklamak gerekirse, yetmişbeş defa (A) Milli olmuş bir kişinin bu sıfatının yanı sıra 

bir kulübün de başkanı olarak delege olması halinde Genel Kurul’da iki oy kullanamayacaktır. 
128  Ertaş, a.g.e, 148. 
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Anılan nedenlerden ötürü FIFA Statüsü129’nün 62. maddesinde, ulusal 

federasyonların statülerine bir hüküm koyularak özellikle kulüp ile oyuncular arasında 

çıkan ihtilafların ulusal federasyon, konfederasyon130 veya FIFA bünyesindeki yargı 

mercileri tarafından çözülmesi öngörülmüştür. Diğer bir ifade ile, bu tür ihtilafların 

devlet mahkemelerine götürülmesi istenmemektedir. Bunun temelinde ise, her ülkede 

farklı bir yargılama sisteminin var olması, çok uzun sürecek yargılamalardan dolayı 

sporcunun veya kulübün zarar göreceği ve bu durumun da sportif rekabeti olumsuz 

etkileyeceği yatmaktadır131. 

 

İşte FIFA’nın öngörmüş olduğu bu düzenlemelere uyum sağlayabilmek 

amacıyla TBMM, 3813 sayılı Kanun’un 13 ve 14. maddeleri ile TFF bünyesinde bir 

Tahkim Kurulu oluşturmuştur. Sportif ihtilaf olarak nitelendirsek dahi söz konusu 

ihtilaflar birer hukuki ihtilaftır ve hukukun temel prensiplerinin her zaman 

gözetileceği ve hukukçular tarafından kararın verileceği bir yargılama sistemi 

oluşturmak zaruridir. Bunlar sadece daha hızlı ve sportif mücadelenin ruhuna uygun 

kararlarla sonuçlanması arzulanan yargılamalardır. 

   

TFF Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca Tahkim Kurulu; iki asıl ve iki yedek 

üyesi üniversitelerin hukuk fakülteleri veya spor yüksek okullarında görev yapan 

öğretim üyelerinden oluşmak üzere beş asıl, beş yedek hukukçu üyeden oluşur.  

 

Anılan düzenleme uyarınca, TFF Tahkim Kurulu’nun tüm üyeleri hukukçu 

olmak zorundadır. Belirtmiş olduğumuz gibi, ihtilafların sportif mücadeleden de 

doğsa hukuki olması, kararların da hukukçular tarafından alınmasını zorunlu 

kılmaktadır. Bu nedenle 3813 sayılı Kanun’un 13. maddesindeki Kurul’un tüm 

üyelerinin hukukçu olması şeklindeki düzenleme kanaatimizce oldukça yerindedir. 

 

İlgili düzenlemedeki bir diğer unsur ise, asıl üyelerden iki kişi ile yedek 

üyelerden iki kişinin akademisyen olma zorunluluğudur. Bu şekildeki bir düzenleme 

ile kanun koyucu, üniversite öğretim üyelerinin de bu Kurul’da yer alarak sportif 

ihtilaflar ile ilgili karar sürecinde aktif bir şekilde yer almasını öngörmüştür.  

                                                
129  Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) 

http://www.fifa.com/documents/static/regulations/statutes_08_2006_en.pdf 12.01.2007. 
130  Hemen belirtelim ki, Türkiye’nin içinde bulunduğu Avrupa bölgesinin konfederasyonu UEFA’dır. 
131  Luck, a.g.e, s. 12-13. 
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Kanaatimizce asıl ve yedekleri ile toplam on kişiden oluşan TFF Tahkim 

Kurulu içinde asgari dört tane akademisyen üyeyi mecburi tutmak da ülkemizde 

futbol sporundan doğan ihtilaflar konusunda akademik çalışmalar yapılmasının önünü 

açmak açısından oldukça yerindedir.  

 

Ancak kanun koyucunun iradesinin bu noktada iyi incelenmesi gerekmektedir. 

Gerçekten de hem asıl hem de yedek üyeler arasında mutlaka iki akademisyen üye 

bulunmasını düzenleyen kanun koyucu, kararı oluşturacak beş kişilik asıl heyet içinde 

her durumda iki akademisyen bulunmasını mı sağlamayı amaçlamıştır? Diğer bir 

anlatımla, beş kişilik asıl heyet içindeki iki akademisyenden birinin herhangi bir 

toplantıya katılmaması veya üyelikten çekilmesi halinde yerine acaba sıradaki yedek 

üye mi yoksa akademisyen bir yedek üye mi geçmelidir? TFF Tahkim Kurulu’nun 

kararı oluşturan beş kişilik heyeti içinde şartlar ne olursa olsun iki adet akademisyen 

bulunmalı mıdır?  

 

Bu konuda gerek 3813 sayılı Kanun’un 13. maddesinde gerekse de TFF Ana 

Statüsü’nde açık bir hüküm bulunmamaktadır. Tahkim Kurulu Talimatı’nın132 5. 

maddesinde ise boşalan asıl üyeliğe, yedek üyeler sırasıyla ve kendiliğinden gelir 

denilmektedir. 

 

 Kanaatimizce kanun koyucunun, TFF Tahkim Kurulu’nun üyeleri arasında 

özel olarak iki asıl ve iki yedek akademisyen üye bulunmasını öngörmesinin bir 

nedeni olmalıdır. Değinmiş olduğumuz gibi, akademisyenlerin karar sürecinin daha 

sağlıklı işlemesini sağlaması ve üniversiteler ile TFF Tahkim Kurulu arasında da bir 

bağ kurması arzulanmıştır. Akademisyen üye bulunmasına yönelik olarak ayrıca ve 

açıkça bir vurgu yapılmış olmasından dolayı bizce, akademisyen bir asıl üyenin 

herhangi bir toplantıda bulunmaması veya üyelikten çekilmesi gibi bir durum 

karşısında yerine yedek bir akademisyen üye geçmelidir. Bu şekildeki bir yorum 

kanun koyucunun amaçladığı Tahkim Kurulu oluşum şekline daha uygun olacaktır. 

 

                                                
132  Tahkim Kurulu Talimatı, 4 Eylül 2005 tarih ve 25926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 
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Gerçekten de TFF Kanunu’nun 13. maddesinde; asıl üyenin katılmadığı 

toplantıya yedek üye iştirak eder denilerek bu husus açık bırakılmış durumdadır ve 

amaca uygun bir yorumla da bu boşluk doldurulmalıdır. Aksi bir düşüncenin 

benimsenmesi halinde akademisyen iki yedek üyenin açıkça belirtilmesinin bir değeri 

kalmamakta ve kanun koyucunun bu konudaki özel düzenlemesi uygulamada anlam 

taşımamaktadır. Bu nedenle Tahkim Kurulu Talimatı’nın 5. maddesinin yaptığımız 

değerlendirme doğrultusunda değiştirilerek asıl bir akademisyen üyenin yerine ise 

yedek bir akademisyen üye geçecek şekle getirilmesi uygun olacaktır. 

 

 Tahkim Kurulu Talimatı’nın 5. maddesinde, TFF Yönetim Kurulu, Denetleme 

Kurulu, Merkez Hakem Kurulu ya da Federasyon bünyesindeki herhangi bir yan 

kurulun üyesi olanlar veya futbol kulüplerinde aktif görevde bulunanlar (profesyonel 

futbol kulüplerinin seçilmiş ya da atanmış kurullarında görev alanlar da dâhil olmak 

üzere) ile profesyonel futbolcular veya Futbol Disiplin Talimatı gereğince hakkında 

ceza verilmiş kişiler, Tahkim Kurulu üyeliği yapamaz ifadesi yer almaktadır. 

 

 Her ne kadar Tahkim Kurulu Talimatı’nda belirtilen üyelik engelleri 3813 

sayılı Kanun’da sayılmamış olsa ve Kanun ile getirilmemiş bir engelin Talimat ile 

getirilmesi hukuken uygun bulunmasa da Tahkim Kurulu Talimatı’ndaki seçilme 

engelleri oldukça yerindedir. Gerçekten de hukuk sistematiği açısından kanaatimizce 

yerinde bulunmasa da, Tahkim Kurulu Talimatı’ndaki engeller, Tahkim Kurulu’nun 

adil ve tarafsız bir şekilde işlemesi ve karar alması açısından kaçınılmaz 

zorunluluklardır. Bizce de yerinde olan bu düzenlemeye 3813 sayılı Kanun’da yer 

verilmesi uygun olacaktır. 

 

 TFF Genel Kurulu’nun yapısını ve TFF Tahkim Kurulu üyelerinin sahip 

olmaları gereken özellikleri inceledikten sonra şimdi tüm bu veriler ışığında TFF 

Tahkim Kurulu’nun ne kadar bağımsız ve tarafsız bir tahkim mahkemesi olduğunu 

incelemek yerinde olacaktır.  
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3.1.4. TFF Tahkim Kurulu’nun Bağımsızlığının 

Değerlendirilmesi 

 

Önceki bölümlerde incelediğimiz gibi, TFF Tahkim Kurulu, TFF Genel 

Kurulu tarafından ve dört yıl süre ile görev yapmak amacıyla seçilmektedir133. 3813 

sayılı Kanun’un 14. maddesi uyarınca TFF Tahkim Kurulu, TFF ile kulüpler; TFF ile 

hakemler, TFF ile futbolcular,  teknik direktörler ve antrenörler; kulüpler ile teknik 

direktör, antrenör, oyuncu temsilcisi ve masörler; kulüpler ile oyuncular; kulüpler ile 

kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında TFF Yönetim Kurulu tarafından 

verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek 

kesin karara bağlamaktadır. 

 

Futboldan doğan ihtilafları son derece mahkemesi sıfatıyla karara bağlayan 

TFF Tahkim Kurulu’nun bağımsız ve tarafsız bir tahkim mahkemesi yapısına sahip 

olması gerekmektedir. Anılan ihtilaflarla ilgili olarak adli yargıya gidilememesi 

nedeniyle TFF Tahkim Kurulu’nun adli yargı gibi bağımsız ve tarafsız bir yapısının 

olması kaçınılmazdır.  

 

TFF Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca TFF Tahkim Kurulu görevinde 

bağımsızdır. Ancak anılan hükmün gerçekten uygulama alanı bulabilmesi için 

Kurul’un, yargılamada taraf olan kişi ve kurumlardan da tam bir bağımsızlığının 

sağlanması gerekmektedir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, TFF Tahkim Kurulu’nu 

seçen TFF Genel Kurulu’nun yapısını bir kez daha incelemek gerekmektedir. 

Gerçekten de TFF Genel Kurulu, %76 gibi büyük bir oranda kulüplerin temsil edildiği 

bir yapıya sahiptir. Anılan temsil oranı neticesinde ise TFF Kanunu’nun 14. maddesi 

uyarınca kulüpler ile diğer kişiler arasındaki ihtilafları da karara bağlamakla görevli 

TFF Tahkim Kurulu’nun eşit bir katılım sonucunda oluşmadığı açıktır. 

 

 

 

                                                
133  Erkan Küçükgüngör, “Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun Yapısı ve Tahkim Kurulu 

Kararları’nın Niteliği”, AÜHFD, 2001/2, s. 137 vd. 
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TFF Genel Kurulu’nun kulüp temsilcileri ağırlıklı delege yapısı, seçmiş 

olduğu TFF Tahkim Kurulu’nun da özellikle kulüplerin taraf olduğu ihtilaflarda 

tarafsızlığının ve bağımsızlığının tartışılmasına sebep olmaktadır. 

 

FIFA’nın kendi bünyesinde uluslararası sözleşmelerden doğan sportif 

ihtilafları karara bağlamakla görevli yargı dairelerinin yetkisini düzenleyen Oyuncu 

Statüleri ve Transfer Talimatı’nın (“OSTT”) 22. maddesi uyarınca, ulusal anlamda 

bağımsız bir tahkim kurulu tarafından ulusal düzeyde adil bir yargılama imkânı 

bulunmayan durumlarda, uluslararası ihtilaflar FIFA’nın yetki dairesine 

girmektedir134. Bugüne kadar TFF Tahkim Kurulu’nun FIFA’nın aradığı ölçülerde 

bağımsız bir yargılama sunamamış olmasından dolayı, Türkiye’deki bir kulüp ile 

yabancı bir oyuncu arasında çıkan tüm ihtilaflar FIFA’nın yetkili kurulları tarafından 

karara bağlanmaktadır. Buradan hareketle diyebiliriz ki, TFF Tahkim Kurulu’nu 

seçerek göreve getiren TFF Genel Kurulu’nun yapısı, TFF Tahkim Kurulu’nun 

bağımsız ve tarafsız bir yargı merci olması önündeki en büyük engeldir. 

 

FIFA’nın 20 Aralık 2005 tarih ve 1010 sayılı sirküleri ile ulusal 

federasyonlara duyurulan bağımsız ve tarafsız yargı merci olabilmenin temelde beş 

ana kıstası bulunmaktadır. Bunlar; 

 

a) Tahkim heyetinin oluşumunda tarafların eşit etkiye sahip olması, 

b) Bağımsız ve tarafsız bir tahkim heyeti oluşturulması, 

c) Adil yargılama, 

d) Çekişmeli yargılama135, 

e) Taraflara eşit muamele, 

 

olarak özetlenebilir.  

 

 

                                                
134  Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) 

http://www.fifa.com/documents/static/regulations/Status_Transfer_EN.pdf 11.02.2007. 
135  Anılan Sirküler’in ilgili maddesinde çekişmeli yargılama, tarafların birbirinin iddialarını 

değerlendirdikleri, bu iddiaları çürütme ve kendi delil ve iddialarını sunma haklarının bulunduğu 
karşılıklı olarak yapılan yargılama olarak tanımlanmıştır. 
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Gerçekten de anılan sirküler incelendiğinde hukukun evrensel prensipleri 

doğrultusunda ortaya konmuş temel kıstaslarla karşılaşmaktayız. Bunlardan ilki, 

tahkim kurulunun oluşumunda tarafların eşit etkiye sahip olabilmesi prensibidir. Bu 

açıdan TFF Tahkim Kurulu’nu incelediğimizde, oyuncuların ve teknik adamların, 

TFF Tahkim Kurulu’nu seçen TFF Genel Kurulu’nda %8’lik bir dilim içinde 

bulunduğunu görmekteyiz. Böyle olunca da TFF Tahkim Kurulu’nun, ihtilaflarını 

karara bağladığı oyuncuların ve teknik adamların eşit katılımlarıyla oluşmadığı 

açıktır. 

 

Biraz daha ileri giderek TFF Tahkim Kurulu’nun kulüpler ile oyuncu 

temsilcileri ve masörler arasında çıkan ihtilafları da karara bağladığını ve fakat 

oyuncu temsilcilerinin ve masörlerin TFF Genel Kurulu’nda hiç temsillerinin 

bulunmadığını söylemek gerekmektedir. Bu açıdan da, TFF Tahkim Kurulu sahip 

olduğu hâlihazır yapısı ile FIFA’nın sirkülerinde belirtilen “tahkim kurulunun 

oluşumuna tarafların eşit etkide bulunması prensibini” hiç karşılamadığını söylemek 

yanlış olmayacaktır.  

 

Bu nedenle bizim önerimiz ya TFF Tahkim Kurulu’nun TFF Genel Kurulu 

tarafından seçilmemesi ya da TFF Genel Kurulu’nun yapısında ciddi bir değişikliğe 

gidilerek paydaşların eşit katılımlarının sağlanmasıdır. İkinci önerimizin 

gerçekleşmesi pek mümkün görünmediğinden TFF Tahkim Kurulu’nun TFF Genel 

Kurulu dışında başka bir yöntemle oluşması uygun olacaktır. 

 

FIFA’nın 1010 sayılı sirkülerinde belirtilen bir diğer temel kıstas ise 

“bağımsızlığın ve tarafsızlığın her zaman sağlanmasıdır”. Burada ifade edilmeye 

çalışılan husus ise, yargılamadaki taraflardan birisi ile herhangi bir üye arasında 

bağımsızlığı ve tarafsızlığı zedeleyen bir ilişkinin varlığı halinde üyenin 

reddedilebilmesine izin veren bir yapının var olmasıdır. Gerek TFF Kanunu ve Ana 

Statüsü’nde gerekse de Tahkim Kurulu Talimatı’nda üyenin reddi veya üyeye itiraz 

gibi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak kanaatimizce, TFF’nin 3813 sayılı 

Kanun ile kurulmuş olması ve bu Kanun’un TFF Tahkim Kurulu’na yargı yetkisi 

vermesi nedeniyle Tahkim Kurulu üyesinin reddi için HUMK’daki hâkimin reddi 

sebepleri kıyasen uygulanabilmelidir. 
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Gerçekten de Tahkim Kurulu Talimatı’nın “Uygulanacak Mevzuat” kenar 

başlıklı 17. maddesinde, Tahkim Kurulu, 3813 sayılı Kanun’u, yargılamaya ilişkin 

diğer mevzuatı, Ana Statü’nün hükümlerini, FIFA ve UEFA düzenlemelerini ve diğer 

talimatların bu talimata aykırı olmayan hükümlerini esas alarak hak ve nasafetle karar 

verir denilmektedir. Anılan düzenlemede yer alan yargılamaya ilişkin diğer mevzuatın 

kapsamına HUMK da girmektedir. Dolayısıyla 3813 sayılı Kanun, Ana Statü ve 

Tahkim Kurulu Talimatı’nda hüküm bulunmayan konularda HUMK hükümleri 

kıyasen uygulanmalıdır. Aksi bir düşüncenin kabulü halinde ise hukuk sisteminin 

kabul etmeyeceği sonuçlar doğacak ve adil yargılama prensiplerine ağır bir şekilde 

aykırılıklar oluşabilecektir.  

 

Bu açıdan konuyu incelediğimizde, tahkim hakemi konumunda bulunan 

üyelerin, hâkimler gibi görev yaptıkları için onların da davaya bakarken tarafsız 

olmaları gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır136.  Bu gibi durumlar için HUMK’un 28–

29. maddelerinde düzenlenmiş olan “Hakimin Davaya Bakmaktan Memnuiyeti ve 

Reddine” ilişkin hükümler kıyasen uygulanmaktadır137. HUMK’un ihtiyari tahkimi 

düzenleyen sekizinci babında yer alan 521. maddede de HUMK’un 28. ve 29. 

maddeleri uyarınca hakemin reddedilebileceği düzenlenmiştir138. 

 

4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca ise hakemin reddi üç temel 

nedenle istenebilmektedir139. Anılan Kanun uyarınca, hakemlerin taraflarca 

kararlaştırılan niteliklere sahip olmaması, tarafların red sebeplerini belirlemeleri ve 

uyuşmazlığı çözecek hakemlerin tarafsız ve bağımsız olmamaları durumlarında 

hakemler reddedilebilmektedir140.  

 

Kısacası, 3813 sayılı Kanun ile oluşturulmuş bir kanuni tahkim mahkemesi 

olması nedeniyle TFF Tahkim Kurulu üyelerinden birisinin taraflarca 

reddedilebilmesi için de HUMK md.28-29’da belirtilen nedenlerin varlığı gereklidir. 

Bu şartlardan birinin varlığı halinde TFF Tahkim Kurulu üyeleri reddedilebilmeli ve 
                                                
136  Kuru, a.g.e, s. 967. 
137  Karataş, a.g.e, s. 153. 
138  Nomer, a.g.e, s. 16. 
139  Akıncı, a.g.e, s. 106 vd. 
140  Ayrıntılı bilgi için bkz. İsmail Esin, Julian Lew, Gerhard Wegen, Milletlerarası Tahkim 

Mevzuatı, İstanbul, Beta Yay., 2003, s. 176 vd. 
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red ile ilgili olarak da HUMK md.30-37 kıyasen uygulanmalıdır. Kanımızca, açıklığa 

kavuşturmak açısından 3813 sayılı Kanun’a bir ekleme yapılarak HUMK md.28 ve 

29’a atıf yapılması yerinde olacaktır. Böyle bir itiraz durumunda ise itiraz edilen 

üyenin katılmadığı toplantıda TFF Tahkim Kurulu’nun diğer üyeleri itirazı 

değerlendirmeli ve HUMK hükümleri çerçevesinde karar vermelidir. 

 

FIFA Sirküleri’nde belirtilen bir diğer prensip ise “adil yargılamadır”. Bu 

husus Tahkim Kurulu Talimatı’nda açıkça yer almış olduğundan TFF Tahkim Kurulu 

açısından bu prensip konusunda herhangi bir sorun görünmemektedir. Ancak önemle 

vurgulamak gerekir ki, TFF Tahkim Kurulu, TFF Yönetim Kurulu ve TFF Disiplin 

Kurulu kararlarına karşı yapılan başvuruları inceleyerek karara bağlayan bir üst kurul 

durumundadır.  

 

Çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı bir şekilde inceleyecek olsak da 

kısaca değinmek gerekirse TFF Tahkim Kurulu, bir istinaf mahkemesi gibi hareket 

etmektedir. Diğer bir deyişle, TFF Tahkim Kurulu, ilk derece mahkemesi olarak 

değerlendirilebilecek TFF Yönetim Kurulu ve TFF Disiplin Kurulları tarafından 

verilen kararların, vakıa tespitleri ve delil değerlendirmeleri açısından doğru olup 

olmadığını denetlemektedir. Bu denetimin sonucunda ise TFF Yönetim Kurulu ve 

TFF Disiplin Kurulları kararlarını kaldırarak esas hakkında kendisi yeni bir karar 

verebilmektedir. TFF Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlar da kesindir141. 

 

Bu nedenle, FIFA tarafından öngörülmüş adil yargılama prensiplerinin, 

TFF’nin karar ihdas eden tüm kurullarında gözetilmesi gerektiğini de vurgulamakta 

yarar vardır. TFF Yönetim Kurulu’nun, anılan türden kararları verirken izlemesi 

gereken usule ilişkin bir talimatı veya düzenlemesinin bulunmaması ve çoğu kez de 

taraflara yeterince iddia ve savunma hakkı vermeden karar verilmesi adil yargılama 

prensiplerinin ihlali sonucunu doğurmaktadır.  

 

Bizim önerimiz, ilk derece yargılama yapan bir kurul konumunda olan ve 

hukukçulardan oluşma zorunluluğu bulunmayan TFF Yönetim Kurulu’nun bir yargı 

merci olmaktan çıkarılmasıdır. Diğer bir anlatımla, TFF Yönetim Kurulu’nun karara 

                                                
141  3813 sayılı Kanun md. 13. 
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bağlamakla görevli olduğu ihtilaflar başka ve yeni kurulacak bir kurul tarafından 

karara bağlanmalıdır. Bu yeni kurul hem adil yargılama prensiplerinin gözetildiği hem 

de tamamen hukukçulardan oluşan bir kurul olmalıdır.  

 

 Burada son olarak TFF Tahkim Kurulu ile TFF arasındaki ilişkiyi TFF 

Tahkim Kurulu’nun bağımsızlığı açısından değerlendireceğiz. Öncelikle 

belirtilmelidir ki, TFF Tahkim Kurulu, TFF ile hakemler, kulüpler, futbolcular, teknik 

direktörler142 ve antrenörler arasındaki ihtilafları da incelemekle görevli 

bulunmaktadır143. Diğer bir ifade ile TFF Tahkim Kurulu, TFF’nin taraf olduğu 

ihtilafları da karara bağlamakla görevlidir144. TFF’nin taraf olduğu ihtilaflar ifadesi ile 

anlatılmak istenen ise TFF Yönetim Kurulu’nca doğrudan doğruya alınan veya TFF 

Yan Kurulları tarafından alınıp TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kararlara 

ilişkin ihtilaflardır145.  

 

TFF Tahkim Kurulu’nun bağımsızlığını tartışılır hale getiren bir diğer husus 

olarak ise karşımıza, TFF Tahkim Kurulu’nun TFF Yönetim Kurulu ile birlikte 

seçilmesi ve aldıkları huzur hakkının TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesidir. 

İlk olarak TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun TFF Tahkim Kurulu ile birlikte 

seçilmesini değerlendirecek olursak, TFF Genel Kurulu’nda çoğunluğa sahip olan 

Başkan ve Yönetim Kurulu’nun istediği kişilerin TFF Tahkim Kurulu’na üye olarak 

seçilmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Gerçekten de hayatın olağan akışı içinde, bir 

Genel Kurul içinde çoğunluğu elinde bulunduran grupların kendi istedikleri kişileri 

yargı merciine getirmesi karşılaşılabilecek bir durumdur ve bugüne kadar TFF içinde 

de bunun birçok örneğine rastlamak mümkündür.  

 

Yasama ve yürütme görevini üstlenecek ekibin kendisinin taraf olacağı 

ihtilafları da karara bağlayacak olan Tahkim Kurulu’nun oluşumunu istediği şekilde 

sağlayabilir olması yargı bağımsızlığı açısından oldukça büyük bir tehlike arz 

etmektedir. Gerçekten de, kendi yargı sistemini kendi içinde kurmuş olan TFF’nin 

                                                
142  TFF ile teknik direktör arasında çıkmış örnek bir ihtilaf olarak bkz. TFF Tahkim Kurulu’nun 

04.05.2004 tarihli 2004/71 E. – 2004/75 K. Sayılı kararı.  
143  İbrahim Kadirbeyoğlu, Futbol Hukuku Tahkim Usulü ve Tahkim Kurulu Kararları, İstanbul, 

1996, s. 16. 
144  Faruk Baştürk, “Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Üzerine”, Legal Hukuk Dergisi, S. 

24, Aralık 2004, s. 3465. 
145  Kadirbeyoğlu, a.g.e, s. 16. 
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Tahkim Kurulu’nun oluşumu ve seçimi 3813 sayılı Kanun ve TFF Ana Statüsü’nde 

düzenlenen hâlihazır şekliyle olmamalıdır. TFF Tahkim Kurulu’nun bağımsızlığı, bu 

haliyle özellikle TFF’nin taraf olduğu ihtilaflar açısından oldukça tartışmalıdır. 

Kanaatimizce TFF Tahkim Kurulu’nun TFF Genel Kurulu’ndan seçilmesi durumunda 

doğan sakıncaların en önemlilerinden birisi de budur ve TFF Tahkim Kurulu’nun 

oluşumunda ciddi bir değişikliğe gidilmesi mecburidir.  

 

Bizim önerimiz, futbol ailesinin tüm üyelerinin adil ve eşit bir katılımının 

sağlanacağı ve TFF Yönetim Kurulu’nun etkisi altında olmayacak yeni bir Tahkim 

Kurulu yapısının oluşumudur. Kanaatimizce, ihtilafların taraflarının yapacakları 

belirlemeler neticesinde oluşacak bir TFF Tahkim Kurulu çok daha bağımsız ve 

tarafsız bir yapıya sahip olacaktır. 

 

Son olarak TFF Tahkim Kurulu üyelerinin huzur haklarının TFF Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenmesi konusunda bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. 

Gerçekten de, Tahkim Kurulu Talimatı’nın 20. maddesi uyarınca Kurul asıl ve yedek 

üyelerine, katıldıkları toplantılar için, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim 

Kurulu’nun her sezon başında belirleyeceği huzur hakkı verilmektedir. Anılan 

belirleme yapılırken de Tahkim Kurulu Başkanlığı’nın görüşü alınmaktadır. 

 

İlgili düzenleme de kanaatimizce yerinde değildir. TFF Yönetim Kurulu 

tarafından alınan kararlara karşı TFF Tahkim Kurulu’na başvurulabilmektedir. 

Kararlarını denetleyen ve nihai olarak karara bağlayan bir Kurul’un alacağı huzur 

hakkı miktarını belirleme yetkisi TFF Tahkim Kurulu’nun bağımsızlığını zedeleyen 

önemli bir husustur. Kanaatimizce TFF Tahkim Kurulu ya CAS gibi taraflarca 

ödenecek harçlarla kendi masraflarını ve üyelerinin huzur haklarını karşılayan bir 

yapıya dönüştürülmeli ya da TFF Tahkim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakları 

TFF Genel Kurulu tarafından belirlenmelidir. En uygun çözüm, TFF Tahkim 

Kurulu’nun kendi gelirleri ile huzur haklarının da içinde bulunduğu kendi giderlerini 

karşılamasıdır. Ancak bu modelin ulusal bir federasyon bünyesi içinde 

oluşturulmasının zorluğu hesaba katılınca en akılcı çözüm olarak her yıl yapılan Mali 

Genel Kurul’da TFF Tahkim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi 

görünmektedir. 
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Bu çözüm sayesinde TFF Yönetim Kurulu, kendisini de birçok açıdan 

yargılayarak kararlarını denetleyen bir yargı merciinin üyelerinin aldığı huzur 

hakkının miktarını belirleyen birim olmaktan çıkmakta ve bu belirleme neticesinde 

üyelerin etki altına alınma ihtimali ortadan kalkmaktadır. 

 

 FIFA Sirküleri’nde belirtilen çekişmeli yargılama ve taraflara eşit muamele 

edilmesi ilkelerinin ise Tahkim Kurulu Talimatı’nda yer alan hükümler çerçevesinde 

sağlandığını söylemek doğru olacaktır. 

 

TFF Tahkim Kurulu’nun yapısal anlamda bağımsızlığı ve tarafsızlığı üzerine 

yaptığımız incelemenin ardından sportif ihtilafları karara bağlamakla görevli benzer 

tahkim kurullarının yapılarını incelemekte yarar vardır. Bu inceleme neticesinde, TFF 

Tahkim Kurulu’nun nasıl bir yapıya sahip olması gerektiğini daha açık bir şekilde 

görebileceğimiz gibi uluslararası anlamda sportif ihtilafları karara bağlayan tahkim 

kurullarının hangi oranda bağımsız ve tarafsız birer tahkim yargılaması sunduklarını 

da incelemiş olacağız. 

 

3.2. TFF Tahkim Kurulu’nun Benzer Kurul ve Mahkemeler 

ile Mukayesesi 

 

TFF Tahkim Kurulu’nun yapısını benzer konularda tahkim yargılaması yapan 

kurullar ve mahkemeler ile mukayese etmekte yarar vardır. Böylelikle belirtmeye 

çalıştığımız bazı uygun olmayan yapısal konularda benzer kurul ve mahkemelerin 

nasıl bir oluşuma sahip olduğunu görmüş olacağız.  

 

Burada kısaca CAS, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi ve UEFA Tahkim 

Kurulu’nu inceleyeceğiz. Saymış olduğumuz bu üç kurul ve mahkeme birbirinden 

yapısal ve yargı yetkileri anlamında farklılıklara sahiptir. Bu farklılıkların yanı sıra 

TFF Tahkim Kurulu’nun yapısına yöneltmiş olduğumuz eleştirilerin bu yapılar için ne 

derece geçerli olduğunu, incelememiz neticesinde görmüş olacağız. Bu tahkim kurulu 

ve mahkemelerinin TFF Tahkim Kurulu için ne oranda bir model teşkil edebileceğine 

de bu değerlendirme sonucunda karar verebileceğiz. 
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3.2.1. TFF Tahkim Kurulu – CAS 

 

Sporun profesyonel düzeyde gelmiş olduğu seviyeye bağlı olarak sportif 

ihtilafların sayısında ve niteliğinde ciddi değişimler yaşanmıştır. Özellikle uluslararası 

alanda gerçekleşen bu gelişme, 1980’li tarihlere kadar spor hukuku ihtilaflarını 

çözüme bağlayacak bağımsız bir otoritenin bulunmaması sebebiyle uluslararası spor 

organizasyonlarını bu konuda harekete geçmeye zorlamıştır146. Bu tür ihtilafları kısa 

sürede, herhangi bir federasyona bağlı olmaksızın, ucuz ve sporun ruhuna uygun bir 

şekilde karara bağlayacak bir tahkim mahkemesine ihtiyaç duyulmuştur147. 

 

Juan Antonio Samaranch’ın 1981 yılında IOC başkanı olmasını takiben, 

sportif konularda bağımsız bir yargılama sistemi oluşturulması düşüncesi ortaya 

atılmıştır. Konuyla ilgili ilk çalışma 1982 yılında IOC’nin Roma toplantısında 

yapılmıştır148. Aynı zamanda IOC üyesi ve Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi 

hakimi olan Keba Mbaye tarafından başkanlığı üstlenilen bir komisyon, Spor Tahkim 

Mahkemesi olarak Türkçeye çevirebileceğimiz CAS’ın kuruluş tüzüğünü hazırlamaya 

başlamıştır149. Yeni Delhi’de 6 Nisan 1983 tarihinde yapılan IOC toplantısında tüzük 

kabul edilmiş150 ve 30 Haziran 1984 tarihinde CAS tüzüğü yürürlüğe girmiştir151. 

 

Merkezi Lozan’da olan bu yeni tahkim mahkemesi sportif faaliyetler ve 

sporun gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan her türlü özel hukuk ihtilafını karara 

                                                
146  Erkan Küçükgüngör, “Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Milletlerarası Tahkim”, AÜHFD, S. 2, 

C.53, 2004, s. 6 
147  Kane Darren, “Twenty Years On: An Evaluation of the CAS”, Melbourne Journal of 

International Law, C.4, 2003, s. 612. 
148  Bruno Simma, “The Court of Arbitration for Sport”, The Court of Arbitration for Sport 1984-

2004, Ed. Ian Blackshaw, Robert Siekmann, Janwiellem Soek, Lahey, TMC Asser Press, 2006, s. 
21; Frank Oschütz, “Harmonization of Anti Doping Code Through Arbitration: The Case Law of 
the Court of Arbitration for Sport”, Marquette Sports Law Review, 2002, s. 676. 

149  Küçükgüngör, Milletlerarası Tahkim, s. 6; Simma, a.g.m, s. 21; Darren, a.g.m, s. 613; Daniel Yi, 
“Turning Medals into Metal: Evaluating the Court of Arbitration for Sport as an International 
Tribunal”, (Çevirimiçi) http://lsr.nellco.org/yale/student/papers/24/ 11.02.2007, s. 6. 

150  Richard McLaren, “Introducing The Court of Arbitration For Sport: The Ad Hoc Division at the 
Olympic Games”, Marquette Sports Law Review, 2001, s. 516. 

151  Yi, a.g.m, s. 6, Simma, a.g.m, s. 21.  
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bağlamak amacıyla kurulmuştur152. CAS tüzüğü uyarınca, IOC, Uluslararası 

Federasyonlar, Ulusal Olimpiyat Komiteleri, Ulusal Federasyonlar ve sportif herhangi  

bir ihtilafa taraf olan herkes ihtilafını CAS’a götürebilmektedir153. 1984 yılında kabul 

edilerek yürürlüğe giren tüzük uyarınca CAS’ın, IOC, Uluslararası Federasyonlar, 

Ulusal Olimpiyat Komiteleri ve IOC başkanı tarafından seçilen onbeşer kişiden 

oluşan toplam altmış hakemlik bir hakem listesi bulunmaktaydı. CAS’ın her türlü 

gideri de IOC tarafından karşılanmaktaydı154. 

 

CAS’ın bahsettiğimiz ilk yapısında değişikliğe gidilmesine ise İsviçre Federal 

Mahkemesi tarafından verilmiş olan bir karar neden olmuştur. Anılan kararın iyi 

analiz edilmesi, benzer bir durumun var olduğunu iddia ettiğimiz TFF Tahkim 

Kurulu’nun yapısal değişimi açısından da önem arz etmektedir. Şöyle ki, spor 

kurumları bünyesinde ve onlarla organik bağ içinde bulunan tahkim kurullarının 

yeteri düzeyde bağımsızlığa ulaşamaması nedeniyle CAS’ın kurulmuş olduğunu ifade 

etmiştik.  

 

Gerçekten de TFF Tahkim Kurulu’nun yapısını değerlendirdiğimiz bölümde 

belirttiğimiz sıkıntılar CAS için de geçerli olmuştur. CAS’ın 1984 tüzüğü ile kabul 

edilen yapısı uyarınca CAS hakemlerinin listelerinin oluşumunda ve CAS’ın 

finansmanında IOC’nin katkısı oldukça barizdir155.   

 

Bu açık katkı Elmar Gundel davası olarak bilinen olayda İsviçre Federal 

Mahkemesi önünde tartışılmıştır. Davaya konu olay 1992 yılında gerçekleşmiştir. 

Anılan olayda Elmar Gundel isimli Alman bir binicinin atında doping tespit 

edilmiştir156. Uluslararası Binicilik Federasyonu’nun Hukuk Komisyonu bunun 

üzerine anılan sporcuya üç ay men cezası vermiştir157. İlgili cezaya, Uluslararası 

Binicilik Federasyonu düzenlemeleri doğrultusunda CAS’ta itiraz eden Gundel’in 

                                                
152  Stephen A. Kaufman, “Issues in International Sports Arbitration”, Boston University 

International Law Journal, 1995, s. 531. 
153  Kaufman, a.g.m, s. 531. 
154  C.J Burger, “Taking Sports out of the Courts: Alternative Dispute Resolution and the International 

Court of Arbitration for Sport”, Journal of Legal Aspects of Sport, S. 2, 2000, s. 123; Matthieu 
Reeb, “The Role and Functions of the CAS”, International Sports Law Journal, 2002, s.  24. 

155  Richard McLaren, “A New Order: Athletes’ Rights and The Court of Arbitration at the Olympic 
Games”, Olympika, C.8, 1998 s. 3. 

156  Hemen belirtelim ki, binicilik sporunun düzenlemeleri gereği binicinin atında tespit edilen doping 
maddesinden binici doğrudan sorumlu tutulmaktadır. 

157  Kane, a.g.m, s. 615.  
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cezası, cezaya konu eylemde herhangi bir kastı bulunmadığı gerekçesiyle bir aya 

indirilmiştir158. 

 

Karardan hoşnut olmayan Elmar Gundel, CAS’ın vermiş olduğu kararı İsviçre 

Federal Mahkemesi’ne taşımış ve CAS’ın bağımsız ve tarafsız bir mahkemenin sahip 

olması gereken niteliklere sahip olmadığını ileri sürmüştür159. 15 Mart 1993 tarihinde 

kararını açıklayan İsviçre Federal Mahkemesi, Gundel davası açısından CAS’ın 

bağımsızlığını ve tarafsızlığını zedeleyen bir durumun söz konusu olmadığı sonucuna 

varmıştır. Ancak Mahkeme, IOC ile CAS arasındaki bağın IOC’nin taraf olacağı 

herhangi bir ihtilafta CAS’ın bağımsızlığının ve tarafsızlığının ciddi şekilde 

tartışılmasına neden olacağını da kararında belirtmiştir160. 

 

Bu karar üzerine 22 Haziran 1994 tarihinde Paris Anlaşması olarak bilinen 

anlaşma ile ICAS olarak bilinen Uluslararası Spor Tahkim Konseyi kurulmuş ve bu 

konsey CAS’ın idare ve finansmanını üstlenmiştir161. Bu sayede IOC ile CAS 

arasında, CAS’ın bağımsızlığını ve tarafsızlığını etkileyen ilişkiler de sona 

erdirilmiştir. 

 

Paris Anlaşması ertesinde oluşan yapıyı incelediğimizde, CAS’ın onbeş 

hakemini belirleyen ve finansmanını karşılayan IOC ile CAS arasında önemli bir 

ayırıma gidilmiştir. Bağımsızlığa etki edecek bağların teker teker ortadan kaldırılması 

sayesinde CAS, İsviçre Federal Mahkemesi’nin göstermiş olduğu yolda tam bağımsız 

bir tahkim mahkemesi halini almıştır.  

 

Gundel kararından sonra da CAS’ın bağımsızlığı ve tarafsızlığı İsviçre Federal 

Mahkemesi önünde yine tartışılmış ve bu sefer İsviçre Federal Mahkemesi, CAS’ın 

tam anlamıyla bağımsız ve tarafsız bir tahkim mahkemesi olduğu sonucuna varmıştır. 

Bu olayda; Salt Lake City’de 2002 yılında yapılan Kış Olimpiyatları esnasında doping 

                                                
158  Jan Paulson, “Arbitration of International Sports Disputes”, The Court of Arbitration for Sport, 

Ed. Ian Blackshaw, Robert Siekmann, Janwillem Soek,  TMC Asser Press, 2006, s. 45; Kane, 
a.g.m, s. 615 

159  Reeb, The Role, s. 24. 
160  McLaren,A New Order, s. 4; Alain Plantey, “Independence of the CAS Recognised by the Swiss 

Federal Tribunal”, The Court of Arbitration for Sport, Ed. Ian Blackshaw, Robert Siekmann, 
Janwillem Soek,  TMC Asser Press, 2006, s. 50; Küçükgüngör, Milletlerarası Tahkim, s. 8. 

161  Küçükgüngör, Milletlararası Tahkim, s. 7-8; Oschütz, a.g.m, s. 676; Kane, a.g.m, s. 617. 
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yaptıkları tespit edilen Larissa Lazutina ve Olga Danilova isimli Rus kayakçılar IOC 

tarafından oyunlardan diskalifiye edilmişlerdir162. IOC’nin anılan kararını takiben 

Uluslararası Kayak Federasyonu, iki sporcu için ikişer yıllık disiplin yaptırımı 

öngörmüştür163. Bu karar üzerine tarafların CAS’a yapmış oldukları başvurular ise 

reddedilerek Uluslararası Kayak Federasyonu’nun kararları onanmıştır164. 

 

Kayakçılar, CAS’ın vermiş olduğu karara İsviçre Federal Mahkemesi’nde 

itiraz etmişler ve Uluslararası Kayak Federasyonu, IOC ve CAS’ın birbirinden tam 

olarak bağımsız birer yapı olmadıklarını iddia etmişlerdir165. Federal Mahkeme ise, 

CAS’ın artık tam manasıyla bağımsız bir tahkim mahkemesi olduğu sonucuna vararak 

kafalardaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırmıştır166.  

 

CAS’ın tarihsel süreci ve bağımsızlığına dair Federal Mahkeme’de yapılan 

tartışmaları inceledik. Bu açıdan bir değerlendirme yapmak gerekirse, TFF Tahkim 

Kurulu ile TFF arasındaki organik bağların CAS ile IOC arasında 1994 yılına kadar 

var olduğunu söylemek gerekir. Diğer bir ifade ile, İsviçre Federal Mahkemesi’nin 

CAS’ın bağımsızlığına etki eder düzeyde bulduğu ilişkiler ne yazık ki TFF ile TFF 

Tahkim Kurulu arasında halihazırda bulunmaktadır. Bu nedenle de CAS’ın yaşadığı 

süreç TFF Tahkim Kurulu açısından da örnek teşkil etmeli ve TFF Tahkim Kurulu 

tam bağımsız bir tahkim mahkemesi haline getirilmelidir. 

 

CAS’ın işleyişini bu bölümde kısaca incelemekte yarar vardır. ICAS’ın 

oluşumu ile CAS sadece yargısal faaliyet icra eder hale gelmiştir. ICAS, yirmi tane 

üst düzey hukukçudan oluşmaktadır. Uluslararası Federasyonlar, Ulusal Olimpiyat 

Komiteleri ve IOC, ICAS’ın dörder üyesini belirlemekte ve belirlenen bu on iki kişi 

de dört tane yeni üye seçmektedirler. Bu sayede oluşan on altı üye ise ICAS’ın son 

dört üyesini belirlemekte ve ICAS oluşmaktadır167. Üyelerin tamamı dört yıllığına 

atanmaktadır ve yeniden seçilebilmektedirler. ICAS’ın temel görevleri ise CAS 

                                                
162  Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) http://www.fasterskier.com/news403.html 14.02.2007. 
163  Nafziger, a.g.e, s. 53. 
164  Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) 

http://www.sportrecht.org/urteile/PRESSRELEASE240603.doc 14.02.2007; (Çevirimiçi) 
http://www.sportrecht.org/EU-Recht/TASlazutinadanilowa29-11-02.htm 14.02.2007; CAS 
kararının tam metni için bkz. (Çevirimiçi) http://www.tas-cas.org/en/pdf/juris1.pdf 14.02.2007. 

165  Nafziger, a.g.e, s. 53. 
166  Luck, a.g.e, s. 22. 
167  Kane, a.g.m, s. 617. 
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Kodu’nu onaylamak ve değiştirmek, CAS’ın operasyonel giderlerine ilişkin 

finansman çalışmalarını yapmak, hakemlerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını teminat 

altına almak, üyeleri arasından CAS Daireleri’nin başkanlarını ve başkanvekillerini 

atamak ve CAS’ın faaliyetlerini denetlemek şeklinde özetlenebilir168. 

 

Bağımsız bir tahkim mahkemesi olduğu İsviçre Federal Mahkemesi tarafından 

tescil edilmiş CAS’ın sportif ihtilafları karara bağlamak amacıyla faaliyet gösteren iki 

dairesi bulunmaktadır Bu dairelerin CAS Kodu’nda düzenlenmiş olan usul 

kurallarında da farklılıklar mevcuttur. Temel olarak bu daireleri İlk Derece Tahkim 

Dairesi (“İDTD”) ve Temyiz Tahkimi Dairesi (“TTD”) olarak belirtebiliriz169. Bu 

daireler arasındaki ayrım ise sadece sportif ihtilafın karakteri ile ilgili olup birbirleri 

arasında bir ilk derece veya temyiz ilişkisine sahip değildirler. Diğer bir deyişle, usulî 

anlamda farklılıklara sahip olan bu iki dairenin gerek heyetleri oluşturan hakemler 

gerekse de kararlarının kesinliği açısından farkları bulunmamaktadır. 

 

Bu dairelerin yanı sıra CAS içinde bir arabuluculuk sistemi170 ve bir sportif 

organizasyonun cereyanı anında ilgili organizasyonun yapıldığı yerde kurulan ve 

organizasyonda çıkan sportif ihtilafları karara bağlayan Ad Hoc Daireleri (“AHD”) 

bulunmaktadır171. Ayrıca CAS; IOC, Uluslararası Federasyonlar, Ulusal Olimpiyat 

Komiteleri, WADA, IOC tarafından tanınmış federasyonlar ve Olimpiyat Düzenleme 

Komiteleri’ne talepleri halinde hukuki görüş de vermektedir172.  

 

                                                
168  CAS Kodu md. 6; CAS Kodu’nun tam metni için bkz. (Çevirimiçi) http://www.tas-

cas.org/en/code/frmco.htm 14.02.2007. 
169  CAS Kodu md. 20. 
170  CAS Arabuluculuk usulü, CAS Kodu’nun 105 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. CAS’ın ICAS 

tarafından hazırlanmış olan bir Arabulucular Listesi bulunmaktadır. CAS Arabuluculuk sistemi, 
bağlayıcı olmayan ve tarafların iyi niyetle bir ihtilafı sona erdirmeyi amaç edindiği bir sistemdir. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. Reeb, The Role, s. 37; Ian Blackshaw, “The Court of Arbitration for Sport: 
An International Forum for Settling Disputes Effectively “Within the Family of Sport”, 
Entertainment Law, S. 2, 2003, s. 70 vd. 

171  CAS’ın Ad Hoc dairesi 1996 yılında ICAS tarafından ve başta Olimpiyat Oyunları esnasında çıkan 
ihtilafları yirmi dört saat içinde karara bağlamak amacıyla kurulmuştur. Ad Hoc dairenin çalışma 
usulü için bkz. CAS Kodu s. 125 vd; Ad Hoc Daire tarafından verilmiş örnek kararlar ve tarihsel 
gelişimi için bkz. Gabrielle Kaufmann-Kohler, Arbitration at the Olympics Issues of Fast-

Track Dispute Resolution and Sports Law, Lahey, Kluwer Law International, 2001; Ad Hoc 
daire için bkz. McLaren, A New Order, s. 9 vd. 

172  CAS Kodu md. 12; Ayrıntılı bilgi için bkz. Richard McLaren, “CAS Advisory Opinions, The 

Court of Arbitration for Sport, Ed. Ian Blackshaw, Robert Siekmann, Janwillem Soek,  Lahey, 
TMC Asser Press, 2006, s. 180 vd; Ian Blackshaw, Within the Family, s. 77 vd. 
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İDTD, klasik tahkim hukukundaki kurumsal ihtiyari tahkime bir örnek olarak 

gösterilebilir. Şöyle ki, bir ihtilafın CAS’ın İDTD tarafından incelenerek karara 

bağlanabilmesi için ihtilafın tarafları arasında ya ihtilaftan önce ya da ihtilafın 

doğmasının ardından yapılmış bir tahkim anlaşması veya şartı bulunmalıdır. Böyle bir 

durumda, taraflar ihtilafın çözümü için CAS’a başvurduklarında, anılan ihtilaf İDTD 

tarafından karara bağlanmaktadır.  

 

Belirtmiş olduğumuz yapı gereği, İDTD tarafından karara bağlanan ihtilaflar, 

ekonomik nitelikli sportif ihtilaflardır173. Diğer bir deyişle İDTD, sportif disiplin 

hukukundan doğan ihtilafları karara bağlamayan ve taraflar arasındaki bir tahkim 

anlaşması veya şartına bağlı olarak ekonomik nitelikli sportif ihtilaflara karara 

bağlayan CAS dairesidir. Birkaç örnek vermek gerekirse, bir spor kulübü ile sponsor 

şirket arasında çıkan ihtilaf, bir federasyon ile bir yayıncı arasındaki yayın 

sözleşmesinden çıkan ihtilaf veya en sık karşılaşılan şekliyle bir sporcu ile kulübü 

arasında çıkan ihtilaf İDTD tarafından karara bağlanmaktadır. Bu ihtilafların CAS 

İDTD tarafından karara bağlanabilmesi için tarafların ihtilaf halinde CAS’ın yetkili 

olacağı konusunda anlaşması gereklidir174. 

 

İDTD, CAS Kodu’nun 27-37. maddeleri ve 38-46. maddelerindeki hükümlere 

göre yargılama yaparak karar almaktadır. Anılan maddelerde İDTD’de tahkim 

heyetinin oluşumu, yargılama esnasında izlenecek usul, esasa uygulanacak hukuk gibi 

konular düzenlenmiştir. 

 

Kısaca özetlemek gerekirse, tarafların, sözleşmeden doğan bir ihtilaf 

konusunda CAS’ı kendi iradeleri ile yetkilendirdikleri durumlarda, ihtilaf İDTD usulü 

izlenerek karara bağlanmaktadır. 

 

                                                
173  Gabrielle Kaufmann-Kohler, Philippe Baertsch, “The Ordinary Arbitration Procedure of the Court 

of Arbitration For Sport”, The Court of Arbitration for Sport, Ed. Ian Blackshaw, Robert 
Siekmann, Janwillem Soek, Lahey, TMC Asser Press, 2006, s. 70. 

174  Hemen belirtelim ki, özellikle sporcu ve teknik adamlar ile kulüpler arasında sözleşmeye dayalı 
olarak çıkan ihtilafların CAS TTD tarafından da karara bağlandığı durumlar olmaktadır. Ancak 
taraflar sözleşmelerinde CAS’ı yetkili kılmışlarsa, bu durumda ihtilaf İDTD tarafından karara 
bağlanmaktadır. Uygulamada CAS TTD’ye giden sözleşmeden doğmuş ihtilaflar genellikle, bir 
spor kurumunun bünyesinde kurulmuş bir tahkim kurulu tarafından karara bağlanmış ve fakat 
temyiz yeri, ilgili spor kurumunun düzenlemeleri gereği CAS olan ihtilaflardır. 
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TTD ise, bir spor federasyonu veya kuruluşu tarafından verilmiş bir kararın 

yine ilgili spor federasyonu ve kuruluşunun öngörmüş olduğu sınırlar dâhilinde 

temyizen incelendiği CAS dairesidir175. Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi, TTD, 

daha öncesinde hakkında bir başka kurumun karar mercii tarafından bir karar verilmiş 

ihtilafları, ihtilafın taraflarının başvurusu üzerine inceleyen dairedir. CAS’ın yetkisini 

tanımış olan spor federasyonlarının ilgili düzenlemelerinde CAS’ın hangi ihtilaflara, 

hangi başvuru süreleri içinde ve hangi sınırlar içinde yetkili olduğu belirtilmiştir.  

 

Örnek vermek gerekirse, IAAF’nin Ana Statüsü gereği, Ana Statü’ye bağlı 

olarak çıkacak her türlü ihtilaf CAS’ta temyiz edilebilmektedir. CAS’a başvuru süresi 

olarak, temyiz edilecek kararın tebliğinden itibaren altmış gün öngörülmüş ve esasa 

uygulanacak hukuk olarak da Monako hukuku belirlenmiştir176. Bu örnekten 

anlaşılacağı gibi, spor federasyonları, kendi iç karar mercileri tarafından verilen 

kararların CAS’ta hangi sürelerde ve hangi şartlarla CAS’a temyizen 

götürülebileceğini belirlemektedir. 

 

Burada temel olarak belirtilebilecek husus ise, spor federasyonu ve 

kuruluşlarının, kendi iç hukuk yolları tüketilmeden CAS’a başvurulmasını kesin 

olarak yasaklamasıdır. Uluslararası Binicilik Federasyonu’nun (“UCI”) Ana 

Statüsü’nün 85. maddesinde de UCI düzenlemelerinde öngörülmüş olan hukuk yolları 

tüketilmeden CAS’a başvurulamaz denilmektedir177.  

 

FIFA Statüsü’nün 61. maddesinde de CAS’ın FIFA tarafından verilen kararlar 

ile disiplin yaptırımlarına yapılacak itirazlar konusunda yetkili olduğu belirtilmiştir. 

Ancak aynı maddede, Oyun Kuralları, doping cezaları dışında dört müsabaka ve üç 

aya kadar olan disiplin cezaları ve bir federasyon veya konfederasyon bünyesindeki 

bağımsız tahkim kurullarının kararlarına karşı CAS’a gidilemeyeceği belirtilmiştir. 

FIFA, kendi kararlarına karşı CAS’a yapılacak başvuru için ise yirmi bir günlük bir 

süre öngörmüştür. Buradan da görebileceğimiz gibi, CAS’a giden yol tüm spor dalları 

                                                
175  Christian Kraehe, “The Appeals Procedure Before the CAS”, The Court of Arbitration for 

Sport, Ed. Ian Blackshaw, Robert Siekmann, Janwillem Soek, Lahey, TMC Asser Press, 2006, s. 
99. 

176  IAAF Ana Statüsü’nün tam metni için bkz. (Çevirimiçi) http://www.iaaf.org/newsfiles/9585.pdf 
17.02.2007. 

177  UCI Ana Statüsü’nün tam metni için bkz. (Çevirimiçi) http://www.uci.ch/imgArchive/Rules/statut-
E.pdf 17.02.2007. 
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için yeknesak değildir. Spor federasyonları, kendi kararlarına karşı CAS’a yapılacak 

başvurular ve bunların sınırlarıyla ilgili düzenlemelere gitmişlerdir. 

 

Spor federasyonları tarafından verilen kararlara karşı yapılan başvuruları 

inceleyen CAS dairesi de belirttiğimiz gibi TTD’dir. CAS Kodu’nun 27-37. maddeleri 

TTD için de geçerli olmakla birlikte Kod’un 47-59. maddeleri özel olarak bu dairenin 

yargılamalarında uygulanmaktadır.  

 

Burada bir hususun da altını çizmekte yarar vardır. CAS Kodu md. 47.2’de 

CAS’ın ilk derece olarak karar verdiği kararların da CAS TTD’de temyizen 

incelenebileceği belirtilmiştir. Ancak buradaki ifade ile anlatılmak istenen, tarafların 

ihtiyari tahkim prosedürü uyarınca yapılan her yargılama sonucu alacakları kararı 

CAS TDD’ye temyizen götürebilmesi değildir. Burada vurgulanan, bir spor 

federasyonunun CAS’ı kendi yargı organlarından birinin yerine kullanmaya karar 

vererek yetkilendirmesi halinde, CAS’ın, federasyonun karar mercii yerine vermiş 

olduğu kararın, federasyon düzenlemelerinde yer alması halinde temyizen CAS 

TTD’ye götürebilme imkânıdır178. Diğer bir anlatımla, bir spor federasyonunun kendi 

bünyesindeki bir karar mercii yerine doğrudan CAS’ı yetkilendirmesi mümkündür ve 

bu yetkilendirme sonucu İDTD’nin vereceği karara karşı, yine federasyonun 

öngörmesi halinde TTD’ye başvurulabilmektedir.  

 

Bir örnekle açıklamak gerekirse, İsviçre Buz Hokeyi Federasyonu’nun kendi 

bünyesi içinde sözleşmeden doğan ihtilafları karara bağlayacak bir kurul oluşturmak 

yerine CAS’ı yetkilendirmesi durumunda, kararlar İDTD tarafından ve İDTD usulü 

izlenerek verilecektir. Bu kararlara karşı Federasyon’un düzenlemelerinde öngörmesi 

halinde TTD’ye başvurulabilmektedir. Ancak bu çok nadir görülen bir durumdur ve 

CAS Kodu md. 47.2 bu durumu düzenlemektedir. 

 

CAS, tek veya üç kişilik heyetler halinde yargılama yapmaktadır179. Tarafların 

CAS’ın listesinde bulunan hakemler arasından kendi hakemlerini seçme imkânı 

                                                
178  Kraehe, a.g.m, s. 99. 
179  CAS Kodu md. 40.1 ve md. 50. 
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mevcuttur. Tarafların hakemlerini kendilerine tanınan süre içinde seçmemeleri 

halinde ise hakemi ilgili dairenin başkanı atamaktadır180.  

 

CAS kararlarına karşı ise, İsviçre hukuku uyarınca sınırlı sebeplerin varlığı 

halinde İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvurmak mümkündür181. 

 

Son olarak diyebiliriz ki CAS, tarihsel süreç içinde bağımsız bir tahkim 

mahkemesi niteliğini kazanmıştır ve günümüzde spor federasyonları tarafından üst 

mahkeme olarak kabul edilen bir statüye sahiptir. Tarafların adil temsili, adil 

yargılama, ekonomik bağımsızlık ve kararlarının sınırlı sebeplerle de olsa iptal 

edilebilir olmasından ötürü CAS yapısal anlamda örnek bir spor yargılaması 

kurumudur. Bu özellikleri ve tarihsel süreç içinde yaşadığı değişim kanaatimizce TFF 

Tahkim Kurulu açısından da örnek teşkil edebilecek niteliktedir. TFF bünyesinde de 

tarafların kendi hakemlerini seçebileceği böylelikle de tahkim yargılamasına daha 

uygun bir yapının oluşturulması bizce oldukça yerinde olacaktır. 

 

3.2.2. TFF Tahkim Kurulu – FIFA İhtilaf Çözüm Dairesi 

 

CAS ile ilgili olarak yapmış olduğumuz incelemenin ardından futbolun 

uluslararası federasyonu bünyesinde oluşturulmuş olan diğer bir tahkim 

mahkemesinin yapısını değerlendireceğiz. FIFA İhtilaf Çözüm Dairesi’nin (“İÇD”) 

yapısı, yargılama usulü ve FIFA ile arasındaki ilişkinin incelenmesi neticesinde bu 

kurum ile TFF Tahkim Kurulu’nu karşılaştıracağız.  

 

Bilindiği gibi FIFA, futbol alanında en üst yönetici ve düzenleyici otorite 

konumundadır. Sporun uluslararası yapılanmasını ele aldığımız bölümde değinmiş 

olduğumuz gibi, FIFA kendi spor dalı içinde Olimpik Şart’taki temel prensipleri 

uygulamak ve dünya genelinde futbolun yaygınlaşması ve belli bir düzen içinde 

organizasyonu ile görevlidir. FIFA bu görevlerini bölgesel konfederasyonlar ve ulusal 

federasyonlar eliyle yürütmektedir. Bu açılardan FIFA, futbol ile ilgili kurallar 

                                                
180  CAS Kodu md. 40.2 ve md. 53. 
181  PIL Act olarak bilinen İsviçre Özel Hukuk Kanunu’nun 190. maddesinde sayılan usulî ve hukukun 

temel prensipleri olarak kabul edilebilecek ihlallerin varlığı halinde İsviçre Federal 
Mahkemesi’nde CAS kararının iptali talep edilebilmektedir. PIL Act’in tahkim ile ilgili bölümü 
için bkz. CAS Kodu, s. 162 vd. 
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koymakta, bunların uygulanmasını denetlemekte ve ihlaller ile ilgili de temel 

prensipleri ortaya koyarak gerektiğinde yargılama faaliyeti yapmaktadır. 

 

Konumuzu oluşturan İÇD, FIFA bünyesi içinde kurulmuş bir yargı mercii 

olup FIFA OSTT 24. maddesinde belirtilen hususlarda kararlar vermektedir182. 

Belirtilen sınırlar İÇD’nin yargı yetkisinin de sınırları olarak tanımlanabilir. Buna 

göre, OSTT md. 24’ün atfı ile OSTT md. 22’de düzenlenmiş haliyle, kulüpler ile 

oyuncular arasındaki sözleşme devamlılığına ilişkin uluslararası ihtilaflar, hizmet 

sözleşmelerine bağlı olarak çıkan uluslararası ihtilaflar183 ve farklı federasyonlara üye 

kulüpler arasında yetiştirme tazminatı ve dayanışma payına ilişkin ihtilaflar İÇD’nin 

yetkisine girmektedir. Yetki sınırlarına baktığımızda İÇD’nin sadece ekonomik 

nitelikli sportif ihtilafları karara bağladığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

 

FIFA’nın uluslararası nitelikli ihtilafları karara bağlama yetkisini uhdesinde 

tutmasında birkaç neden vardır. Bu nedenlerden en önemlileri, sporun uluslararası 

düzeyde gelmiş olduğu noktadır. Biraz açmak gerekirse, ülkeden ülkeye farklılık 

gösteren hukuk sistemleri, kısa aralıklarla tekrar eden ve süreklilik arz eden sportif 

faaliyetlerin sıhhatli bir şekilde yürümesi önünde büyük bir engel oluşturmaktadır184.  

 

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmış olan Arnaut Raporu’nun da en önemli 

başlıklarından birisini oluşturan sporun kendine has yapısının bir sonucu olarak FIFA, 

dünya genelinde merkezi bir yargılama sağlamayı hedeflemektedir. Bir örnek ile bu 

durumu daha açık bir şekilde ifade edebiliriz. Bir ülkede spor hayatını sürdüren 

yabancı bir futbolcunun başka bir ülkeye transfer olmak istemesi halinde sözleşmenin 

hangi şartlar ile sona erebileceği veya eski kulübün futbolcuya borçlu olup olmadığı 

konularında ulusal mahkemelerin yetkili olması halinde ihtilaflar hem yıllarca 

sürebilecek hem de sporun doğasına çok aykırı sonuçlar doğurabilecektir.  

                                                
182  FIFA Oyuncu Statüleri ve Transfer Talimatı’nın tam metni için bkz. (Çevirimiçi) 

http://www.fifa.com/documents/static/regulations/Status_Transfer_EN.pdf 18.02.2007. 
183  Burada hemen belirtelim ki, OSTT md. 22/b uyarınca bir hizmet sözleşmesine bağlı olarak çıkacak 

uluslararası bir ihtilafın İÇD’nin yetkisine girebilmesi için, tarafların eşit temsilinin ve adil 
yargılama prensiplerinin tam olarak karşılandığı bağımsız bir tahkim mahkemesinin yetkili 
olmaması gerekmektedir. TFF Tahkim Kurulu ise anılan özellikleri tam anlamıyla karşılamadığı 
gerekçesiyle FIFA tarafından yetkili kabul edilmemektedir. Bu nedenle de, Türkiye’deki kulüpler 
ile yabancı futbolcular arasında çıkan ihtilafları çoğunlukla ilk derece olarak İÇD’de karara 
bağlanmaktadır.  

184  Luck, a.g.e, s. 12-13. 
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Düşünelim ki ulusal mahkeme iç hukuku uyarınca, hizmet sözleşmesinin sona 

ermediği kararını iki yıl sonra vermiş ve iç hukukuna göre de futbolcunun görevi 

başına dönmesine hükmetmiş olsun. Örneğimizde de futbolcu bu süre zarfında iki 

transfer daha yapmış olsun. Bu durumda futbolcu futbol sezonunun ortasında iki yıl 

önce oynadığı takımına geri dönmek durumunda mı kalacaktır? Birbirleriyle 

uluslararası düzeyde rekabet içinde olan kulüpler bu durumda nasıl bir rekabet ortamı 

ile karşılaşacaklardır? Ulusal mahkemeler kendi ülkelerinin kulüpleri ile yabancı 

uyruklu futbolcular arasında çıkan ihtilaflarda ne kadar tarafsız kalabileceklerdir? Bir 

de bu durumu sadece hukuk sistemi gelişmiş ülkeler için değil de futbol faaliyeti 

sürdüren FIFA’ya üye toplam ikiyüz yedi ulusal federasyon açısından 

değerlendirdiğimizde FIFA’nın anılan türden ihtilaflarda kendisini yetkili görmesinin 

çok yerinde bir tutum olduğu sonucuna varılacaktır.   

 

Bir diğer gerekçe olarak ise sportif dayanışma gösterilebilir185. Sportif 

dayanışma ifadesi ile kastedilen, sporcu yetiştirmek konusunda çaba harcayan 

kulüplerin bu emeklerinin yok olup gitmesini önlemektir. Alt yapıya yatırım yaparak 

sporcu yetiştiren takımlar, yetiştirme tazminatı ve dayanışma payı olarak bilinen 

sistemler sayesinde gelir elde etmekte ve bu yolla giderlerini karşılamaktadırlar. 

Sistem bu haliyle FIFA tarafından korunmaz ise, sporcu yetiştiren kulüplerin 

sporcuları karşılık ödenmeksizin büyük kulüplere gidebilecek ve sporcu yetiştirmenin 

bir anlamı da kalmayacaktır. 

 

Son gerekçe olarak da futbol içindeki rekabetin sağlıklı bir şekilde 

yürütülmesini sağlayabilmek gösterilebilir. Sporcularına ödeme yapmayan bir kulüp 

ile ödemelerini gereği gibi yapan bir kulübün aynı organizasyon içinde haksız bir 

rekabet içinde oldukları açıktır186. FIFA, bu gibi durumların da önüne geçebilmek için 

uluslararası ihtilafları belli sınırlar dâhilinde kendi yetki alanına almaktadır. 

 

                                                
185  Luck, a.g.e, s. 14-15. 
186  Luck, a.g.e, s. 13. 
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Anılan ihtilafları karara bağlamakla görevli İÇD, FIFA tarafından çıkarılmış 

olan bir usul talimatı uyarınca yargılama yapmaktadır187. Buna göre İÇD’nin bir 

başkanı bulunmaktadır. Bu başkan FIFA tarafından atanmaktadır188. Daire ayrıca, 

oyuncu birlikleri tarafından atanan on hakem ve kulüp birlikleri tarafından atanan on 

hakem olmak üzere toplam yirmi tane de hakemi bünyesinde bulundurmaktadır. 

 

İÇD yetkisine giren bir ihtilafın varlığı halinde FIFA tarafından atanan İÇD 

Başkanı aynı zamanda ihtilafı karara bağlayacak heyetin de başkanı olmaktadır. Her 

somut ihtilafta oyuncu birliklerinin atadığı hakemlerden iki tanesi ile kulüp 

birliklerinin atadığı hakemlerden iki tanesinin katılımıyla heyet, beş kişiye 

ulaşmaktadır. İÇD heyetlerinin toplantı yeter sayısı ise üçtür189. Hakemler kararlarını 

kendilerini atayan kuruluş ve taraflardan bağımsız bir şekilde vermekte ve İÇD, salt 

çoğunluk ile karar almaktadır190.  

 

Oluşumunu incelediğimiz İÇD, tarafların eşit temsilini ve adil yargılama 

prensiplerini ön plana almış bir kurumsal tahkim örneğidir. Sportif yargılamaların 

gerektirdiği hızlılık hesaba katılarak tarafların mensubu oldukları grupların atadığı 

hakemler arasından heyetler oluşturulmaktadır. İÇD önünde yapılan yargılamalar 

ücretsizdir. Buradan da denilebilir ki, yargılamaya ilişkin tüm maliyetler ve hakem 

ücretleri FIFA tarafından karşılanmaktadır. FIFA Statüsü’nün 61. maddesi uyarınca 

da İÇD kararlarına karşı CAS’a başvuru imkânı bulunmaktadır. 

 

İÇD ile TFF Tahkim Kurulu’nun yargı yetkilerinin sınırları arasında 

farklılıkları mevcuttur. TFF Tahkim Kurulu 3813 sayılı Kanun’un 14. maddesi 

uyarınca maddede belirtilen her türlü ihtilaf hakkında TFF Yönetim Kurulu tarafından 

verilen kararlara karşı yapılan başvuruları incelemektedir. Buna karşılık İÇD ilk 

derece yargılaması yapmak amacıyla kurulmuş bir yargı merciidir. Buna ek olarak, 

TFF Tahkim Kurulu, TFF bünyesindeki Disiplin Kurulları tarafından verilen disiplin 

kararlarını da inceleyerek karara bağlarken İÇD disiplin yargılaması yapan bir merci 

değildir.  
                                                
187  Oyuncu Statüleri Komitesi ve İhtilaf Çözüm Dairesi Usul Kuralları (“İÇDUK”) için bkz. 

(Çevirimiçi) http://www.fifa.com/documents/fifa/regulations/drc_rules_EFSD_2005.pdf 
11.02.2007. 

188  İÇDUK md. 4. 
189  OSTT md. 24. 
190  İÇDUK md. 13. 
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Kulüplerin ve oyuncuların FIFA’nın doğrudan üyeleri olmamaları nedeniyle 

İÇD’nin sahip olduğu bu yapı için TFF Tahkim Kurulu’na yönelik olarak belirtmiş 

olduğumuz sakıncaları tekrar etmemiz söz konusu değildir. İÇD, adil yargılama 

prensiplerini ve tarafların eşit temsilini sağlamış olmasından dolayı, TFF tarafından 

örnek alınabilecek bir yapılanmaya sahiptir. 

 

3.2.3. TFF Tahkim Kurulu – UEFA Tahkim Kurulu 

 

UEFA, FIFA’ya üye altı konfederasyondan birisidir191. UEFA’nın görevi 

özetle, Avrupa kıtasında futbolu geliştirmek ve FIFA tarafından öngörülmüş olan 

kurallar ile kendi koyduğu kuralların Avrupa’da uygulanmasını sağlamak ve 

Avrupa’daki futbol organizasyonlarını yürütmektir192. 

 

UEFA bünyesinde kurulmuş olan UEFA Tahkim Kurulu, 2 Şubat 2005 

tarihinde bazı maddeleri değiştirilmiş olan 1 Ağustos 2000 tarihli UEFA Statüsü’nün 

32 ve 34. maddelerinde tanımlanmıştır. Buna göre, UEFA Tahkim Kurulu, UEFA’ya 

üye federasyonlar tarafından önerilen adaylar arasından UEFA Yönetim Kurulu 

tarafından bir başkan, iki başkanvekili ve dokuz üyeden oluşmaktadır. 

 

UEFA Tahkim Kurulu’nun görevi, UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen 

disiplin kararlarına karşı ilgililerin başvurularını inceleyerek karara bağlamaktır193. 

Kural olarak üç üyesinin katılımıyla toplanan UEFA Tahkim Kurulu, UEFA’nın 

yetkisi dahilinde düzenlenmiş olan sportif organizasyonlarda yaşanan disiplin 

ihlallerini son merci olarak değerlendirerek karara bağlamaktadır. 

 

UEFA Tahkim Kurulu’nun çalışma usul ve esasları ise UEFA Disiplin 

Talimatı’nda194 düzenlenmiştir.  

 

                                                
191  UEFA Statüsü md. 3. UEFA Statüsü’nün tam metni için bkz. (Çevirimiçi) 

http://www.uefa.com/newsfiles/19081.pdf 18.02.2007. 
192  UEFA Statüsü md. 2. 
193  UEFA Statüsü md. 34/3. 
194  UEFA Disiplin Talimatı’nın tam metni için bkz. (Çevirimiçi) 

http://www.uefa.com/newsfiles/19066.pdf 18.02.2007. 
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UEFA Tahkim Kurulu ile TFF Tahkim Kurulu’nu karşılaştırmalı olarak 

incelediğimizde ilk göze çarpan farklılık iki kurulun inceledikleri ihtilafların 

nitelikleridir. Şöyle ki, TFF Tahkim Kurulu TFF Yönetim Kurulu ve TFF Disiplin 

Kurulu’nun 3813 sayılı Kanun’da sayılan konularda verecekleri kararları başvuru 

üzerine inceleyerek karara bağlarken, UEFA Tahkim Kurulu sadece UEFA Disiplin 

Kurulu kararlarının itiraz mercii konumundadır.  

 

TFF Tahkim Kurulu, TFF Genel Kurulu tarafından seçilerek göreve gelirken 

UEFA Tahkim Kurulu, UEFA üyesi federasyonların adayları arasından UEFA 

Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmaktadır. TFF Tahkim Kurulu’nun baktığı 

ihtilafların nitelikleri hesaba katılınca ve taraflar arasında çıkan ekonomik nitelikli 

ihtilafları da karara bağladığı düşünülünce, UEFA Tahkim Kurulu’nun yapısı iyi bir 

örnek teşkil etmemektedir.   
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4. TFF TAHKİM KURULUNUN İŞLEYİŞİ 
 

 

Son bölümümüzde TFF Tahkim Kurulu’nun işleyişini ele alacağız. Bu bölümü 

kendi içinde iki alt başlığa ayırmak mümkündür. İlk alt başlık içinde, TFF Tahkim 

Kurulu’nun, kararlarını ilgililerin başvurusu üzerine incelediği iki Kurul’un yapısını 

ve kararlarının niteliğini inceleyeceğiz. TFF Yönetim Kurulu ve TFF Disiplin 

Kurulları kararlarını üst merci olarak değerlendiren ve kesin olarak karara bağlayan 

TFF Tahkim Kurulu’nun istinaf benzeri bir yapıya sahip olduğunu ve temyiz 

yargılamasından daha farklı bir yargılama yürüttüğünü de ilk ana başlık içinde ele 

alacağız. 

 

İkinci alt başlık içinde ise, TFF Tahkim Kurulu’na yapılan bir başvurunun 

nasıl değerlendirmeye alındığını, nasıl bir yargılama usulü öngörüldüğünü ve en 

sonunda da TFF Tahkim Kurulu tarafından verilen kararların niteliğini ve icra 

edilebilirliğini inceleyeceğiz. 
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4.1  TFF Tahkim Kurulu’nun Yargı Yetkisi 

 

3813 sayılı Kanun ile kurulmuş olan TFF Tahkim Kurulu’nun yargı yetkisine 

ilişkin temel düzenleme anılan Kanun’un 14. maddesinde yer almaktadır. Bu maddede 

belirtilen şekliyle TFF Tahkim Kurulu, TFF Yönetim Kurulu kararları ile TFF 

Disiplin Kurulu kararlarını, başvuru üzerine inceleyerek kesin olarak karara 

bağlamakla görevlidir. 

 

TFF Tahkim Kurulu’nun yargı yetkisi içine giren ihtilaflar diğer bir başlık 

altında ise TFF’nin taraf olduğu ihtilaflar ile TFF’nin çözmekle yükümlü olduğu 

ihtilaflar şeklinde incelenebilir195. Ancak biz çalışmamızda TFF Tahkim Kurulu’nun 

yargı yetkisini sadece ilk kararı veren veya ihtilafa konu olan işlemi yapan kurullar 

açısından değerlendireceğiz. 

 

Burada belirtmekte yarar vardır ki, TFF’nin merkez teşkilatına dâhil herhangi 

bir Kurul ile yan kurullar arasında düzenlenmiş olan bir kurulun alacağı bir karar TFF 

Tahkim Kurulu’nun yargı alanına girmemektedir. Kanun’un 14. maddesinin açık 

ifadesi nedeniyle, sadece TFF Yönetim Kurulu kararları ile TFF Disiplin Kurulları 

kararlarına TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebilmektedir. Bu nedenle de, TFF 

tarafından hazırlanan talimatlarda da bu durum hesaba katılmış ve kurulların alacağı 

kararların TFF Yönetim Kurulu’na onay için sunulması öngörülmüştür.  

 

Bir örnekle bu durumu açıklamak gerekirse, TFF Stadyum ve Güvenlik 

Talimatı’nın196 7. maddesinin (r) bendinde; “[TFF Stadyum ve Güvenlik Komitesi,] 

Hukuki sonuçlar doğurabilecek kararlarını onay için Türkiye Futbol Federasyonu 

Yönetim Kurulu'na sunmak”la yükümlüdür. Görüldüğü gibi, sportif faaliyetin 

taraflarının menfaatlerini ilgilendiren konularda alınacak kararlar onay için TFF 

Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır. Böylelikle de, yan kurulun aldığı kararlar TFF 

                                                
195  Kadirbeyoğlu, a.g.e, s. 15. 
196  TFF Stadyum ve Güvenlik Talimatı’nın tam metni için bkz. (Çevirimiçi) 

http://bim.tff.org/talimatlar/tffstadyumveguvenlik.doc 26.03.2007. 
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Yönetim Kurulu onayı ile TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebilecek birer karar 

halini almaktadır. 

 

4.1.1 TFF Disiplin Kurulu Kararları’na Karşı Yapılan 

İtirazlar 

 

3813 sayılı Kanun’un 4. maddesinde TFF’nin merkez teşkilatı tanımlanmıştır. 

Anılan Kanun’un 4. maddesinin (g) bendi uyarınca merkez teşkilat içinde yan 

kurulların da yer aldığı belirtilmektedir. Merkez teşkilat içinde açıkça tanımlanan 

kurulları dikkatle incelediğimizde bu kurulların arasında Disiplin Kurulu’nun yer 

almadığını görmekteyiz. 

 

Gerçekten de, TFF’nin yetkisi altında düzenlenen futbol faaliyetlerine ilişkin 

olarak çıkan disiplin olaylarını karara bağlayan Disiplin Kurulları 3813 sayılı 

Kanun’un 17. maddesinin (a) bendinde belirtilmiştir. Öncelikle ifade etmeliyiz ki, 

futbol disiplin yargılaması yapan Disiplin Kurulları’nın Kanun’da merkez teşkilat 

içinde ayrıca ve açıkça belirtilmesi yerinde olacaktır. Şöyle ki, gerek Tahkim Kurulu 

gerekse de Merkez Hakem Kurulu 3813 sayılı Kanun’da merkez teşkilat içinde açıkça 

sayılmıştır. Bunun yanı sıra, bu Kurullar, ikişer madde ile tanımlanmışlar ve 

böylelikle de bağımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını Kanun’dan almışlardır.  

 

Her ne kadar TFF Tahkim Kurulu’nun görevinde bağımsız olduğunun 

Kanun’da belirtilmiş olmasının yeterli olmayacağı kanaatimizi geçtiğimiz bölümlerde 

belirtmiş olsak da, benzer bir düzenlemenin Disiplin Kurulları için de yapılması 

yerinde olurdu. Böylelikle TFF bünyesinde yargılama yapma yetkisine sahip kurullar 

Kanun’da açıkça belirtilebilir ve TFF Yönetim Kurulu’nun birer tasarrufu olan 

talimatlarla sadece çalışma usul ve esasları belirlenebilirdi. Kanaatimizce, 3813 sayılı 

Kanun’da bu yönde yapılacak bir değişiklik, disiplin yargılaması yürüten Kurullar’ın 

daha sağlam bir temele sahip olmasını sağlayacaktır. 

 

3813 sayılı Kanun’un 17. maddesinin (a) bendinde belirtilen Disiplin 

Kurulları, futbol faaliyetinin niteliğine göre iki Kurul halinde yargılama 
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yapmaktadır197. Bu Kurullar’dan ilki profesyonel futbol müsabakalarında meydana 

gelen disiplin ihlallerine ilişkin yargılama yapan Profesyonel Futbol Disiplin 

Kurulu’dur (“PFDK”). Diğeri ise amatör futbol faaliyetlerine ilişkin disiplin 

yargılaması yürüten Amatör Futbol Disiplin Kurulu’dur (“AFDK”). 

 

TFF, ulusal bir futbol federasyonu olarak Türkiye sınırları içindeki tüm amatör 

ve profesyonel futbol faaliyetlerinin belli bir düzen ve disiplin içinde gitmesini temin 

etmekle görevlidir. Futbol müsabakaları öncesi, esnası ve sonrasında meydana gelen 

ihlalleri cezalandırma görevi ise TFF’nin Disiplin Kurulları’ndadır.  

 

Belirtmiş olduğumuz iki Kurul’un yetki alanları amatör ve profesyonel futbol 

faaliyeti olarak iki bölümde incelenmektedir. Futbol sporunda profesyonel ve amatör 

ayrımının temeli FIFA OSTT md. 2’ye dayanmaktadır. Anılan madde uyarınca 

kulübü ile yazılı bir sözleşmesi bulunan ve futbol faaliyeti dolayısıyla yapmakta 

olduğu masraflardan daha fazlasını kazanan futbolcu profesyoneldir. Bunun dışındaki 

tüm futbolcular amatör statüdedir.  

 

TFF PFTT md. 4’te de benzer bir hüküm bulunmaktadır. Kulüpler açısından 

ise, amatör liglerdeki başarılı mücadeleleri sonucu profesyonel liglere yükselmiş olan 

kulüplere profesyonel kulüp denilmektedir. Bu bağlamda denilebilir ki, Amatör 

Futbol Disiplin Kurulu198, amatör liglerde mücadele eden kulüplerin müsabakalarında 

yaşanan disiplin ihlallerini karara bağlarken Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 

profesyonel liglerdeki disiplin yargılamalarından sorumludur. 

 

Disiplin Kurulları’nın oluşumu TFF tarafından hazırlanmış olan TFF Disiplin 

Talimatı’nda düzenlenmiştir199. Buna göre Disiplin Kurulları, TFF Yönetim 

Kurulu'nun onayı ile TFF Başkanı tarafından dört yıl görev yapmak üzere atanacak 

                                                
197  Çağlayan, a.g.e, s. 126. 
198  Hemen belirtelim ki TFF Disiplin Talimatı’nın 6 –A maddesi uyarınca AFDK, bazı ihlalleri ilk 

derecede incelerken bazı ihlaller hakkında illerde oluşturulan İl Disiplin Kurulları tarafından 
verilen kararları itiraz mercii sıfatıyla inceleyerek karara bağlamaktadır. Buradan da denilebilir ki, 
amatör futbol faaliyetinin yaygınlığı nedeniyle TFF’nin illere ayrılmış İl Disiplin Kurulları disiplin 
yargılamaları yürütmektedirler. 

199  TFF Disiplin Talimatı, 4 Ağustos 2006 tarih ve 26249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 
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birer başkan ve altışar asıl üyeden kurulur. Kurullar’a aynı usulle üçer yedek üye 

atanır.  

 

Atanacak asıl ve yedek üyelerin fakülte veya yüksek okul mezunu olmaları 

gerekir. Ancak başkan, başkan vekili ve raportör olarak görev yapacak olanların 

Hukuk Fakültesi mezunu olmaları şarttır. Diğer üyelerin faal olmayan antrenör, 

hakem ve futbolcular arasından atanmasına özen gösterilir. 

 

Kurullar’ın oluşumunu incelediğimizde, yedi kişilik Kurullar’ın en az üç 

üyesinin hukukçu olmasının şart olduğunu görmekteyiz. Disiplin yargılaması 

sürecinin de bir hukuki yargılama süreci olduğunu hesaba kattığımızda Kurul içindeki 

asgari hukukçu sayısının arttırılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. Şöyle ki, her ne 

kadar hukukçu olmayan üyelerin futbolun içinden gelmiş kişilerden oluşmasına özen 

gösterilse de bizce bu nitelikteki üye sayısının üç ile sınırlandırılması ve hukukçu 

sayısının asgari halde bile yarıdan fazla olması yerinde olacaktır. 

 

TFF Disiplin Talimatı’nın 6. maddesinin (c) bendinde, Amatör ve Profesyonel 

Futbol Disiplin Kurulları’nın görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsız oldukları 

belirtilmiştir. TFF Başkanı tarafından atansalar bile bu Kurullar’ın kendilerini atayan 

kişi ve kurullara bağlı çalışmadıkları ve hukuki bir faaliyet yürüttükleri ifade 

edilmiştir. 

 

TFF Tahkim Kurulu’nun yargı yetkisi kapsamına belirtmiş olduğumuz 

Kurullar tarafından verilen kararlar girmektedir. Diğer bir ifade ile TFF Tahkim 

Kurulu, TFF bünyesindeki disiplin yargılamalarını üst merci olarak inceleyen ve kesin 

olarak karara bağlayan Kurul olarak da görev ifa etmektedir200.  

 

Burada belirtmekte yarar vardır ki, UEFA Denetim ve Disiplin Kurulu’nun her 

kararı UEFA Tahkim Kurulu’na itiraz yoluyla götürülememektedir. Gerçekten de, 

uyarı, ihtar, beş bin İsviçre Frankı’na kadar olan para cezaları ve bir müsabakadan 

                                                
200  Küçükgüngör, TFF Tahkim Kurulu, s. 137. 
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men cezalarına UEFA Tahkim Kurulu önünde itiraz edilememektedir201. Sportif 

disiplin düzenlemelerinde buna benzer çok örnekle karşılaşmak mümkündür.  

 

TFF Disiplin Talimatı’nın 61. maddesi uyarınca da, İl Disiplin Kurullarının, 

görev alanlarına giren olay ve fiillerden dolayı verdikleri ihtar, dört veya daha az 

resmi müsabakadan men cezası ile bir aya kadar (bir ay dâhil) hak mahrumiyeti cezası 

ve kuruluşlar hakkında verilen üç müsabaka için saha kapatma veya seyircisiz 

oynatma veya resmi müsabakadan men cezası altındaki cezalar kesindir.  

 

Bu tarz düzenlemeler ile amaçlanan, belli bir ağırlıkta görülmeyen disiplin 

cezalarının üst kurula götürülerek üst kurulun iş yükünün artmasını engellemektir. 

TFF Tahkim Kurulu açısından durumu incelediğimizde, her ne kadar amatör düzeyde 

ve bizce de yerinde olan bazı sınırlamalar İl Disiplin Kurulları ile AFDK arasında 

mevcut olsa da, PFDK’nın ve AFDK’nın verdiği her karar itiraz yoluyla TFF Tahkim 

Kurulu’na götürülebilmektedir. Şu ana kadar yaşanan futbol disiplin yargılaması 

tecrübesinde bu durumun herhangi bir sorun yaratmadığı hesaba katılınca mevcut 

uygulama kanaatimizce de yerindedir.  

 

 

4.1.2 TFF Yönetim Kurulu Kararları’na Karşı Yapılan 

Başvurular 

 

3813 sayılı Kanun’un 14. maddesinde Tahkim Kurulu’nun, TFF ile kulüpler; 

TFF ile hakemler, TFF ile futbolcular,  teknik direktörler ve antrenörler; kulüpler ile 

teknik direktör, antrenör, oyuncu temsilcisi ve masörler; kulüpler ile oyuncular; 

kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Yönetim Kurulunca 

verilecek kararları ilgililerin başvurusu üzerine kesin karara bağlayacağı belirtilmiştir. 

Anılan maddede belirtilen şekliyle TFF Tahkim Kurulu, TFF Yönetim Kurulu’nun ilk 

derece olarak karara bağlayacağı ihtilafları, ilgililerin başvurusu üzerine üst merci 

olarak inceleyerek karara bağlamaktadır. 

 

                                                
201  UEFA Disiplin Talimatı, md. 49. 
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TFF Ana Statüsü’nün 51. maddesinde ise Kanun’daki ifade biraz daha açık 

hale getirilmiştir. Şöyle ki, anılan maddede TFF Yönetim Kurulu tarafından 

çıkartılmış talimatların da ilgililerin veya TFF Yönetim Kurulu’nun itirazı üzerine 

TFF Tahkim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanacağı belirtilmiştir.  

 

Kanun ve Ana Statü’yü birlikte incelediğimizde TFF Tahkim Kurulu; 

 

a) TFF ile kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direktörler ve 

antrenörler arasında çıkan ihtilaflar hakkında TFF Yönetim 

Kurulu’nca verilen kararları, 

 

b) Kulüpler ile oyuncular, teknik direktörler, antrenörler, oyuncu 

temsilciler ve masörler arasında çıkan ihtilaflar hakkında TFF 

Yönetim Kurulu’nca verilen kararları, 

 

c) TFF Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan talimatları, 

 

ilgililerin başvuruları üzerine son merci olarak incelemekle görevlidir. 

 

Saydığımız üç tür TFF Yönetim Kurulu kararı, nitelikleri itibariyle birbirinden 

farklıdır. Şöyle ki, (a) ve (c) bendinde belirtmiş olduğumuz ihtilaflar, TFF’nin taraf 

olduğu ihtilaflar olarak nitelendirilebilir202. Bu tür ihtilaflarda TFF ihtilafın ya 

doğrudan içinde bulunmaktadır ya da itiraza konu düzenleme TFF tarafından 

yapılmıştır. Sınıflandırmamız içinde (b) bendinde belirtmiş olduğumuz kararlar ise 

TFF’nin taraf olmadığı genel anlamda hizmet akdine ilişkin olarak çıkan ihtilaflara 

ilişkindir. 

 

Öncelikle TFF Yönetim Kurulu’nun yapısını inceleyerek bu Kurul’un ilk 

derece yargılama yapmaya yetkili olup olmadığını değerlendireceğiz. TFF Yönetim 

Kurulu, 3813 sayılı Kanun’un 9 ve 10. maddeleri uyarınca teşekkül ederek 

çalışmalarını yürütmektedir. Buna göre TFF Yönetim Kurulu; TFF Başkanı ile TFF 

                                                
202  Kadirbeyoğlu , a.g.e, s. 16; Hasan Petek, Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, Ankara, Yetkin Yay., 

2002, s. 259; Baştürk, a.g.m, s. 3465.  
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Genel Kurulu’nun seçeceği on dört üye olmak üzere on beş üyeden teşekkül eder. 

TFF Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. 

 

Gerek 3813 sayılı Kanun’da gerekse de Ana Statü’de TFF Başkanı ve TFF 

Yönetim Kurulu üyesi olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olma şartı 

aranmamıştır. Diğer bir ifade ile, TFF Yönetim Kurulu üyesi olabilmek için hukukçu 

olmak gerekmemektedir.  

 

TFF Tahkim Kurulu’nun son merci olarak incelediği hukuki kararlardan 

disiplin kararları dışındaki tüm kararlar TFF Yönetim Kurulu tarafından 

verilmektedir. Burada önemle belirtmek gerekir ki, her ne kadar bir kurumu ve futbol 

özelinde TFF’yi yönetmek için hukukçu olmak gerekmese de ihtilafın türü ne olursa 

olsun hukuki ihtilaflar hukukçular tarafından karara bağlanmalıdır. Bu nedenle TFF 

Yönetim Kurulu ister ihtilafa taraf olsun isterse de taraf olmadığı ihtilafları karara 

bağlasın, halihazır yapısıyla TFF Yönetim Kurulu’nun vereceği hiçbir karar hukukun 

aradığı niteliklere sahip olamaz.  

 

Her ne kadar 3813 sayılı Kanun’un “Yan Kurullar” kenar başlıklı 17. 

maddesinin (g) bendinde belirtilen TFF Hukuk Kurulu, uygulamada TFF Yönetim 

Kurulu tarafından verilecek kararlara ilişkin olarak bir tetkik hâkimi gibi hukuki görüş 

hazırlayarak sunsa da kararlar TFF Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır. Bu 

nedenle ilk derece yargılamalarının TFF Yönetim Kurulu’nun görev alanından kesin 

olarak çıkarılmalıdır. 

 

TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen kararların niteliklerini kısaca 

incelemekte yarar vardır. Sıralamamızın (a) bendinde belirttiğimiz TFF ile sayılan kişi 

ve kuruluşlar arasında çıkan ihtilaflar ile kastedilen, TFF düzenlemelerinin 

uygulanması noktasında idari bir faaliyet yürüten TFF Yönetim Kurulu’nun işlem ve 

eylemleridir. Daha net bir ifade ile TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar ile 

diğer kurullar tarafından alınarak TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kararlar 

birer ihtilaf konusu olabilmektedir.  

 

Örnek vermek gerekirse, 3813 sayılı Kanun’un 15 ve 16. maddelerinde 

belirtilen Merkez Hakem Kurulu (“MHK”), hakemlik konularıyla ilgili her türlü 
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işlemi yapmakla görevli kuruldur. Hakemleri klasmanlara ayırmak da MHK’nin 

görevidir. MHK Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri ile İlgili Talimat203 

hükümleri uyarınca da çalışmalarını yürüten Kurul, her yıl klasman atlayan ve düşen 

hakemleri belirleyerek onay için TFF Yönetim Kurulu’na sunmaktadır. TFF Yönetim 

Kurulu onayı ile klasman durumları birer TFF Yönetim Kurulu kararı halini almakta, 

dolayısıyla bu kararlara karşı TFF Tahkim Kurulu’na başvurulabilmektedir. 

 

Kısacası, klasman durumunun Talimatlar’a uygun olarak belirlenmediği 

iddiasında olan bir hakem de TFF Yönetim Kurulu kararına karşı TFF Tahkim 

Kurulu’na başvurabilmektedir. Böyle bir ihtilaf TFF ile hakemler arasında çıkmış bir 

ihtilaf olarak değerlendirilmektedir. 

 

Sıralamamızın (b) bendinde yer alan ihtilaflar ise TFF Yönetim Kurulu’nun ilk 

derece olarak karara bağladığı ve kulüpler ile Kanun’un 14. maddesinde sayılan diğer 

şahıslar arasında çıkan ihtilaflardır. Oyuncu temsilcilerini bir kenara bırakırsak, bu tür 

ihtilaflar hizmet sözleşmesine bağlı olarak çıkan ihtilaflar olarak değerlendirilebilir. 

Hizmet sözleşmesine ilişkin olarak çıkan ihtilaflara ilişkin olarak verilecek kararların 

sportif mücadeleye doğrudan etkilerinin bulunduğuna geçtiğimiz bölümlerde 

değinmiştik. TFF bünyesinde bir yargılama sistemi kurulmadan önce ise bu tür 

ihtilaflar adli yargıda çözülmekte ve kararın verilmesi uzun yıllar sürmekteydi204. 

 

Bu noktada oyuncu temsilcilerinin durumu ile ilgili kısa bir değerlendirme 

yapmayı yerinde gördük. Bilindiği gibi oyuncu temsilcileri, futbolcular ile kulüpler 

arasındaki transferlere aracılık eden şahıslardır. FIFA tarafından konulmuş temel 

prensipler dâhilinde ulusal federasyonlar da kendi yetki sınırları içinde oyuncu 

temsilciliği lisansı verebilmektedirler205. TFF bünyesinde de gereken şartları yerine 

getiren gerçek kişilere oyuncu temsilciliği lisansı verilmektedir206. 

 

                                                
203  MHK Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri ile İlgili Talimat, 27 Nisan 2001 tarih ve 

24385 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Talimat’ın tam metni için bkz. 
(Çevirimiçi) http://bim.tff.org/talimatlar/merkezhakem.doc 27.03.2007. 

204  Petek, Profesyonel Futbolcu, s. 258, dipnot:227; Baştürk, a.g.m, s. 3462. 
205  FIFA Oyuncu Temsilciliği Talimatı, s. 3. Talimatın tam metni için bkz. (Çevirimiçi) 

http://www.fifa.com/documents/static/regulations/Players_agents_regulations__EFSD_2003.pdf 
24.02.2007. 

206  Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevirimiçi) http://bim.tff.org/talimatlar/fifatemsilci.doc 24.02.2007. 
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3813 sayılı Kanun’un 14. maddesinde kulüpler ile oyuncu temsilcileri 

arasındaki ihtilaflar hakkında TFF Yönetim Kurulu’nca verilen kararlara karşı da TFF 

Tahkim Kurulu’na başvurulabileceği belirtilmiştir. Gerçekten de TFF Futbolcu 

Temsilcileri Talimatı’nın “İhtilafların Çözümü” kenar başlıklı 18. maddesinde 

futbolcu temsilcileri ile futbolcu ve/veya kulüpler arasındaki ihtilaflarda karar 

yetkisinin TFF Yönetim Kurulu’nda olduğu ifade edilmiştir. Aynı madde içinde TFF 

Yönetim Kurulu kararlarına karşı da TFF Tahkim Kurulu’na başvurulabileceği 

belirtilmiştir. 

  

 3813 sayılı Kanun’un 10. maddenin (l) bendinde ise TFF Yönetim 

Kurulu’nun; kulüpler, futbolcular, teknik yönetici ve öğreticiler, hakemler, müsabaka 

görevlileri ile futbol alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını karara bağlamakla 

görevli olduğu belirtilmiştir. Bu maddede açıkça yazılmamış olsa bile futbol 

alanındaki diğer görevlilerin kapsamına oyuncu temsilcilerinin de girdiği kabul 

edilmelidir. 

 

 3813 sayılı Kanun’un Tahkim Kurulu’nun görevini ve yargı yetkisinin sınırını 

belirleyen 14. maddesinde ise oyuncu temsilcileri ile kulüpler arasındaki ihtilaflar 

hakkında TFF Yönetim Kurulu tarafından verilecek kararlara karşı yapılacak 

başvuruların TFF Tahkim Kurulu tarafından kesin olarak karara bağlanacağı 

belirtilmiştir. Kanun’un TFF Tahkim Kurulu’nun yetkisini açıkça ve ihtilafın 

muhtemel taraflarını teker teker sayarak yapması dikkate alınınca sayılan taraflar 

arasında futbolcular ile oyuncu temsilcileri arasında çıkacak ihtilaflara 

rastlamamaktayız. Gerçekten de, oyuncu temsilcileri ile futbolcular arasında 

imzalanan futbolcu temsilcisi sözleşmesine dayalı olarak çok sayıda ihtilaf çıkmakta 

ve bu ihtilaflar TFF Tahkim Kurulu tarafından son merci olarak karara 

bağlanmaktadır. 

 

 Her ne kadar Futbolcu Temsilcileri Talimatı’nın 18. maddesinde futbolcular 

ile oyuncu temsilcileri arasında çıkan ihtilafların ilk derecede TFF Yönetim Kurulu ve 

son merci olarak TFF Tahkim Kurulu tarafından karara bağlanacağı belirtilse de TFF 

Tahkim Kurulu’nun yargı yetkisinin 14. maddede sınırlanmış olduğu 

unutulmamalıdır. Diğer bir ifade ile, TFF Tahkim Kurulu’nun kanuni bir tahkim 

mahkemesi sıfatını haiz olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, 3813 sayılı 
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Kanun’a bu yönde bir ekleme yapılarak Futbolcu Temsilcileri Talimatı ile Kanun’un 

uyumlu hale getirilmesinin yerinde olacağı kanaatindeyiz. 

 

  Sıralamamızın (c) bendinde belirtilen ve Ana Statü’de açıkça zikredilen TFF 

Yönetim Kurulu kararları ise TFF talimatlarıdır. 3813 sayılı Kanun’un 2. maddesinin 

(a) bendinde belirtilmiş olduğu gibi, TFF, futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun 

gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi 

yapmak, kararlar almak ve uygulamakla görevlidir. Bu görevlerini yerine getirirken 

TFF genel düzenleyici ve futbol faaliyeti içinde yer alan kişileri bağlayıcı bir takım 

talimatlar çıkartmaktadır. Örnek vermek gerekirse, Yayın Talimatı, bir TFF Yönetim 

Kurulu kararıdır.  

 

İşte bu durum, 3813 sayılı Kanun’un “Ana Statü, Statü ve Talimatlar” kenar 

başlıklı 30. maddesinde açıkça ifadesini bulmuştur. Anılan maddede, TFF teşkilatının 

çalışma usul ve esasları ile Kanun’un uygulanmasına dair diğer hususların, TFF Genel 

Kurulu’nun yapacağı Ana Statü ve TFF Yönetim Kurulu’nun yapacağı statü ve 

talimatlarla düzenleneceği ifade edilmiştir. 

 

 Ana Statü’nün 51. maddesinde tüm bu talimatlara karşı, talimatın usulüne 

uygun olarak tebliği veya yayımlanmasını takiben ilgililerin veya TFF Yönetim 

Kurulu’nun itiraz edebileceği belirtilmiştir. Öncelikle belirtmekte yarar vardır ki, tüm 

talimatlar birer TFF Yönetim Kurulu kararı ise, bu kararlara karşı TFF Yönetim 

Kurulu, TFF Tahkim Kurulu’na başvuramamalıdır. Açıkça ifade etmek gerekirse, bir 

kurulun kendi kararına karşı bir üst merciye başvurabilmesinin nasıl bir anlamı ve 

yararı olduğunu anlayabilmiş değiliz. Talimat’ın amaçlanan şekilde çıkarılamaması 

gibi bir durum olamayacağına ve TFF Yönetim Kurulu, tüm talimatları değiştirme 

yetkisine de sahip olduğuna göre Ana Statü’nün 51. maddesindeki ifade yersizdir. 

 

 Bunun yanı sıra, TFF Yönetim Kurulu tarafından çıkarılmış olan talimatların 

Kanun’un 14. maddesinde belirtilen kişi ve kuruluşların menfaatlerini olumsuz yönde 

etkilemesi söz konusu olabilmektedir. Örnek vermek gerekirse, TFF tarafından 

Türkiye Kupası’nın yayın haklarının merkezileştirilmesine yönelik olarak yapılan 

Türkiye Kupası Statüsü neticesinde, yayın haklarını kendileri pazarlayan kulüpler, 
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talimatın bazı maddelerinin iptali için TFF Tahkim Kurulu’na başvurmuştur207. 

Buradan da diyebiliriz ki, TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan bir düzenlemenin 

yerinde olup olmadığını da denetlemek, ilgililerin başvurusu üzerine TFF Tahkim 

Kurulu’nun görevi olmaktadır. 

 

  Dikkat edilecek olursa, TFF Tahkim Kurulu’na ilgililerin başvurusu üzerine 

gelen TFF Yönetim Kurulu kararlarının çok geniş bir yelpazeye yayıldığı 

görülecektir. Adli yargının alanından alınarak TFF bünyesine yerleştirilen hizmet 

sözleşmelerinin veya TFF Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan genel düzenleyici bir 

talimatın başvuru üzerine TFF Tahkim Kurulu’na taşındığı söylenebilir.  

 

4.2  TFF Tahkim Kurulu’nda Yargılama Süreci 

 

4.2.1 Başvuru Usulü ve Süresi 

 

TFF Tahkim Kurulu’na başvuru süresine ilişkin bir hükme 3813 sayılı 

Kanun’da rastlamamaktayız. Gerçekten de Kanun’un 13 ve 14. maddelerinde genel 

olarak TFF Tahkim Kurulu üyelerinin sahip olmaları gereken nitelikler, Kurul’un 

toplantı yeter sayısı ve yargı yetkisi düzenlenmiştir. 

 

 TFF Genel Kurul’u tarafından hazırlanan ve 3813 sayılı Kanun’u açıklayan 

Ana Statü’nün 51. maddesinde ise TFF Tahkim Kurulu’na başvuru süresine ilişkin bir 

düzenleme yer almaktadır. Anılan maddede, itiraza konu karara veya talimata, kararın 

veya talimatın usulüne uygun tebliği ya da yayımlanmasını takip eden yedi gün içinde 

TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebileceği belirtilmiştir. 

 

Hemen belirtmek gerekir ki, Ana Statü’nün 07.06.2000 tarihli TFF Olağan 

Genel Kurul’unda kabul edilen şekliyle TFF Tahkim Kurulu’na başvuru süresi, itiraza 

konu karar veya talimatın tebliğini veya yayımlanmasını takip eden on gün olarak 

düzenlemiştir208. On günlük sürenin, sportif mücadelenin kısa aralıklarla ve sürekli 

tekrar eden yapısına uygun bir düzenleme olmadığını düşünen TFF Genel Kurul’u 
                                                
207  TFF Tahkim Kurulu 2005 - 223 E. / 2005 - 225 K. 
208  Kadirbeyoğlu, a.g.e, s. 20; Baştürk, a.g.m, s. 3465; Küçükgüngör, TFF Tahkim Kurulu, s. 139; 

Petek, Profesyonel Futbolcu, s. 268.  
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01.06.2005 tarihli Mali Genel Kurul toplantısında bu süreyi yedi güne indirmiştir. 

Yedi günlük süre Tahkim Kurulu Talimatı’nın 1. ve 9. maddelerinde de açıkça 

belirtilmiştir. 

 

 Kanımızca, TFF Tahkim Kurulu’na başvuru süresinin 3813 sayılı Kanun’da 

düzenlenmeyerek TFF Genel Kurul’u tarafından hazırlanan Ana Statü’ye bırakılmış 

olması yerinde bir uygulama değildir. Bu sürenin Tahkim Kurulu’nun yerleşik 

içtihatları209 uyarınca hak düşürücü süre olarak değerlendirildiği dikkate alındığında 

yedi günlük sürenin Kanun’da yer alması uygun olacaktır. Genel düzenlemelerin 

Kanun’da yer alması ve ayrıntı sayılabilecek hususların Ana Statü ve talimatlara 

bırakılması kanaatimizce de izlenmesi gereken bir yöntemdir ancak hak düşürücü süre 

gibi bir hususu ayrıntı olarak değerlendirilemeyeceği inancındayız.  

 

 Hâlihazır düzenlemeler uyarınca yedi gün olan başvuru süresinin başlangıç 

gününün tespiti önem arz etmektedir. Buna göre, Ana Statü’nün 51. maddesinde 

başvuru süresinin, itiraza konu karar veya talimatın usulüne uygun olarak tebliği ya da 

yayımlanması ile başlayacağı ifade edilmiştir. Bu noktada, TFF Yönetim Kurulu’nun 

bir talimatı hem Resmi Gazete’de yayımlaması hem de kulüplere tebliğ etmesi 

halinde yedi günlük sürenin hangi işlem ile başlayacağı sorusuyla karşı karşıya 

kalınmaktadır.  

 

3813 sayılı Kanun ve Ana Statü incelendiğinde, TFF Yönetim Kurulu 

tarafından hazırlanan talimatların Resmi Gazete’de yayımlanmasına yönelik bir 

zorunluluğa rastlanmamaktadır. Ancak 3813 sayılı Kanun ile ülke çapında futbol 

alanında her türlü düzenlemeyi yapmakla görevlendirilmiş TFF’nin genel düzenleme 

niteliğindeki talimatları Resmi Gazete’de yayımlayarak duyurması oldukça yerinde 

bir uygulamadır. Birçok talimatın yürürlük maddesinde Resmi Gazete’de yayımlanma 

tarihinin yürürlük tarihi olarak belirtildiğini görmekteyiz210. 

 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren talimatların usulüne uygun 

olarak yayımlanma tarihinin Resmi Gazete’de yayım tarihi olduğunu hesaba katınca, 

                                                
209  TFF Tahkim Kurulu 2000 – 135 E. / 2000 – 144 K. 
210  Örnek vermek gerekirse, Tahkim Kurulu Talimatı’nın 21. maddesi uyarınca anılan Talimat Resmi 

Gazete’de yayımlandığı tarih olan 04.09.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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kanaatimizce anılan talimatların ileri bir tarihte kulüplere tebliğ edilmesi halinde dahi 

yedi günlük sürenin talimatın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 

başlaması gerektiği sonucuna varılmalıdır. Düşüncemizin hak arama özgürlüğünün 

sınırlarını daralttığı iddia edilerek sürenin tebliğ tarihinden başlatılması gerektiği ileri 

sürülebilir; ancak bu tarz bir uygulama Ana Statü’de ifade edilen amaca aykırı bir 

sonuç doğuracaktır. Bu nedenle bizce, herhangi bir talimatın yayımlanarak yürürlüğe 

girmesi halinde süre yayım ile başlamalıdır. 

 

Tahkim Kurulu Talimatı’nın 8. maddesi uyarınca, TFF Tahkim Kurulu 

nezdinde itiraz edilecek kararın usulüne uygun yayımı veya tebliğini takip eden yedi 

gün içinde başvurunun yapılmış olarak değerlendirilmesi için anılan süre içinde 

başvuru harcının yatırılmış olması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile başvuru 

evrakının TFF Tahkim Kurulu’na yedi günlük süre içinde ulaştırılması yetmemekte, 

belirtilen süre içinde başvuru harcının da yatırılması gerekmektedir. TFF Tahkim 

Kurulu tarafından verilmiş kararlarda da başvuru süresi içinde harcın yatırılmamış 

olduğu durumlarda başvurular süre yönünden reddedilmiştir211. Hemen belirtelim ki, 

başvuru harcı, tedbir harcı ve diğer harçların miktarları, her sezon başında TFF 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. 

 

TFF Tahkim Kurulu’na yapılacak başvurular, ilgililer veya kulübü temsile 

yetkili kişiler tarafından, Tahkim Kurulu Başkanlığı’na hitaben yazılmış dilekçeyle 

yapılır212. Tahkim Kurulu Talimatı’nın 04.10.2005 tarihinde yürürlüğe giren 

şeklinden önce TFF Tahkim Kurulu’na başvurular ilgili kişiler ile kulüp başkanları 

tarafından yapılabilmekteydi213. Diğer bir ifade ile kulüpleri temsilen sadece 

başkanlar TFF Tahkim Kurulu’na başvuru yapabilmekteydi. Yürürlükteki Talimat’ta 

ise bu imkân kulübü temsile yetkili kişileri içine alacak şekilde genişletilmiştir. 

 

TFF Tahkim Kurulu’na sunulan dilekçede tarafların adı, soyadı veya unvanı 

varsa vekillerini adı, soyadı, adresleri, başvurunun konusu, maddi vakıalar, hukuki 

sebepler, dayanılan deliller ve talepler yer alır. Aleyhine TFF Tahkim Kurulu’na 

                                                
211  TFF Tahkim Kurulu’nun 14.01.2005 tarih ve 2004/237 E. – 2005/5 K. Sayılı kararı. Ayrıca benzer 

nitelikli kararlar için bkz. Tahkim Kurulu Örnek Kararları 1998 – 2003, Türkiye Futbol 
Federasyonu, Ocak 2004, s. 237–238.   

212  Tahkim Kurulu Talimatı, md. 8. 
213  Küçükgüngör, TFF Tahkim Kurulu, s. 139; Baştürk, a.g.m, s. 3465–3466. 
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başvurulan kararın ve belgenin asılları ve örnekleri de dilekçeye eklenir. 

Kanaatimizce özellikle TFF Yönetim Kurulu’nca çıkarılan talimatlara karşı yapılan 

başvurularda, dilekçeye talimatın bir örneğini eklemeye gerek yoktur. 

 

Dilekçe ve ekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur ve başvuru harcının 

yatırıldığını gösteren makbuz da dilekçeye eklenir. Dilekçeler, Tahkim Kurulu 

Başkanlığı’na sunulmak üzere Tahkim Kurulu Koordinatörlüğü’ne verilir ve 

Koordinatörlük, kendisine sunulan dilekçeleri dosya sırasına göre esas numarası 

vererek kaydeder. 

 

4.2.2 İhtilaf İnceleme Usulü ve Uygulanacak Mevzuat 

 

Çalışmamızın önceki bölümlerinde de belirtmiş olduğumuz gibi, TFF Tahkim 

Kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden oluşmakta ve TFF Genel Kurulu tarafından 

seçilmektedir. Bu asıl üyeler arasında asgari iki asıl ve iki yedek üye ise 

üniversitelerin hukuk fakülteleri veya spor yüksek okullarında görev yapan öğretim 

üyelerinden olmalıdır. 

 

 Kurul, seçilmesini takip eden ilk toplantısında asıl üyeler arasından bir başkan, 

bir başkan vekili ve bir raportör seçer214. Başkanın veya başkanın mazeretli olması 

halinde başkan vekilinin çağrısı üzerine Kurul beş üyenin katılımıyla toplanır. Tahkim 

Kurulu Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca toplantılara yedek üyelerin de çağırılacağı, 

bu üyelerin görüşmelere katılarak görüşlerini açıklayabileceği belirtilmiştir. Buradan, 

Kurul’un asıl ve yedek üye ayrımının esasen oy kullanma aşamasında söz konusu 

olduğu, Kurul’un toplam üye sayısının on olarak kabul edilmesi gerektiği şeklinde bir 

sonuç çıkarılmaktadır.  

 

Gerçekten de, TFF’nin diğer kurullarını incelediğimizde, bu kurullardaki 

yedek üyelik kavramı ile TFF Tahkim Kurulu’ndaki yedek üyelik kavramı arasında 

farklar olduğunu görmekteyiz. Örnek vermek gerekirse, PFDK, Disiplin Talimatı’nda 

belirtilen şekliyle, yedi asıl üyeden oluşmaktadır. Herhangi bir asıl üyelikte ölüm, 

istifa ve başka nedenlerle bir boşalma meydana gelmesi halinde yerine yedek üye 

                                                
214  Küçükgüngör, TFF Tahkim Kurulu, s. 138. 
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atanmaktadır. Diğer bir ifade ile, yedek üyeler, asıl üyelerin Kurul’dan sürekli olarak 

ayrılmaları halinde, asıl üyeliğe atanarak toplantılara katılmaktadırlar. 

 

Sonuç olarak TFF Tahkim Kurulu asgari beş üyenin katılımıyla toplantı nisabı 

tamam olmaktadır. Asıl üyenin katılmadığı toplantılarda, yedek üye sırasına göre oy 

kullanılmaktadır. Denilebilir ki, TFF Tahkim Kurulu, toplantı nisabı, üye katılım 

usulü ve oy kullanma sırası bakımından kendine özgü bir yapılanmaya sahiptir. 

 

 TFF Tahkim Kurulu’na yapılan başvurular, kural olarak, kayıt sırasına göre 

incelenmektedir215. Ancak Kurul önüne gelen bir ihtilafın ivedilikle karara bağlanması 

mecburiyeti varsa, bu durumda kayıt sırası takip edilmeden de ihtilafa 

bakılabilmektedir.  

 

 Kurul’a başvuru, kararların icra ve infazını durdurmamaktadır. Tahkim Kurulu 

Talimatı’nın 18. maddesi uyarınca, başvuran tarafın talep etmesi koşuluyla, başvuru 

konusu kararın açıkça hukuka aykırı olması veya kararın uygulanmasının telafisi 

imkânsız zararlar doğurmasının kuvvetle muhtemel olması halinde Kurul, 

uygulamanın durdurulması kararı verebilmektedir216.  

 

 Kurul’a sunulan başvuru dilekçeleri başkan, raportör üye veya başkan 

tarafından görevlendirilecek üye tarafından incelenmektedir. Bu incelemede öncelikle 

şekli açıdan herhangi bir eksiklik bulunup bulunmadığına bakılır. Dilekçede 

bulunması gereken hususlar Tahkim Kurulu Talimatı’nın 8. maddesinde belirtilmiştir. 

Bu hususlarda bir eksikliğe rastlanması halinde dilekçe eksikliğin tamamlanması 

amacıyla başvuru sahibine bildirilir ve eksikliklerin bildirim tarihinden itibaren beş 

gün içinde tamamlanması gerekmektedir217. Bu süre içinde tamamlanmayan 

başvurular reddedilir.  

 

 Başvuruyu inceleyen üye, şekli bir eksiklik olmadığı sonucuna varırsa, 

başvuru bu kez de görev, merci atlaması, ehliyet, harç, menfaat ve süre bakımından 

incelenir. Tüm bu konulardaki tespitler, başvuru tarihinden en geç yedi gün içinde 

                                                
215  Küçükgüngör, TFF Tahkim Kurulu, s. 139; Baştürk, a.g.m, s. 3466; Kadirbeyoğlu, a.g.e, s. 52. 
216  Kadirbeyoğlu, a.g.e, s. 53. 
217  Kadirbeyoğlu, a.g.e, s. 53. 
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Kurul’a bildirilir. Dikkat edilecek olursa, dilekçedeki şekli eksiklikler ile usulî 

eksikliklere ilişkin görüş, Kurul’a yapılan başvuruyu takip eden yedi gün içinde 

Kurul’a sunulmaktadır. Bu süre sınırlamaları ile sportif ihtilafların çok kısa süreler 

içinde sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. 

 

 Başvuruyu inceleyen üyenin herhangi bir usulî eksiklik görmesi ve Kurul’un 

da bu görüşe katılması halinde başvuru reddedilir. Merci atlaması durumunda ise 

dilekçe yetkili merciye gönderilir ve durum başvuru sahibine bildirilir. Burada 

belirtilmelidir ki, TFF Tahkim Kurulu, merci atlamasına ilişkin birçok karar 

vermiştir218. Bunlar çoğunlukla, TFF Yönetim Kurulu tarafından hakkında bir karar 

verilmemiş bir ihtilafın doğrudan TFF Tahkim Kurulu’na taşınması şeklinde 

gerçekleşmiştir. 

 

 İlk inceleme olarak nitelendirilebilecek bu aşamanın tamamlanmasının 

ardından başvuru dilekçesi karşı tarafa ve ihbarı gerekli görülen diğer kişilere tebliğ 

edilir. İhtilafın karşı tarafı da kendisine tebliğ edilen dilekçeye tebliğ tarihinden 

itibaren en geç yedi gün içinde cevabını vermek zorundadır219.  

 

Ancak hemen belirtelim ki, sportif yargılamaların doğası gereği yedi günlük 

cevap süresinin gereğinden fazla uzun olduğu durumlarda Tahkim Kurulu Başkanlığı, 

bu süreyi kısaltabilir. Burada Tahkim Kurulu Başkanlığı ifadesi ile anlatılmak istenen 

kanaatimizce Kurul’un kendisidir. Diğer bir anlatımla, dosyayı inceleyip Kurul’a 

sunan üye, dosyanın kısa süre içinde karara bağlanma zorunluluğunu da Kurul’a 

belirtmeli ve Kurul da gerekli görmesi halinde bu süreyi kısaltmalıdır. Tahkim Kurulu 

Talimatı’nın 11. maddesinde geçen Tahkim Kurulu Başkanlığı ifadesi de Kurul olarak 

değiştirilmelidir. 

 

Cevap dilekçesi, başvuru dilekçesinde yer alması gereken hususların tamamını 

içermeli ve karşı taraf sayısından bir fazla sayıda hazırlanmalıdır. Deliller ve diğer 

belgeler de dilekçe ekinde sunulmalıdır. 

 

                                                
218  Örnek kararlar için bkz. Tahkim Kurulu Örnek Kararları 1998 – 2003, Türkiye Futbol 

Federasyonu, 2004, s. 233–234. 
219  Küçükgüngör, TFF Tahkim Kurulu, s. 140; Baştürk, a.g.m, s. 3467; Kadirbeyoğlu, a.g.e, s. 53. 
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Tahkim Kurulu Talimatı’nın 12. maddesi uyarınca tamamlanan dosya, 

incelemeyi yapan üyenin esas hakkındaki düşünceleri ile birlikte Kurul’a sunulur. 

Buradan da anlaşılacağı gibi yargılama kural olarak bir başvuru ve bir cevap dilekçesi 

ile tamamlanan dosya üzerinden yapılmaktadır. Ancak TFF Tahkim Kurulu gerekli 

görürse, bilgi ve belge istenmesine, başka inceleme işlemlerinin yapılmasına veya 

kapalı oturumda sözlü açıklamaların dinlenmesine karar verebilmektedir. Yerleşik 

uygulamaları dikkate alındığında Kurul’un, Talimat’ta asgari düzeyde sayılmış olan 

belge teatisi ve evrak üzerinden inceleme ile yetinmediği ve taraf teşkil ederek 

tarafları dinlediğini de görmekteyiz. Bu şekildeki yerleşik uygulama kanaatimizce de 

oldukça yerindedir. 

 

 Kurul’da görüşmeler Kurul Başkanı tarafından yürütülmektedir. Görüşmelerin 

tamamlanmasını takiben üyelerin soyadı sırasına göre oylama yapılmakta ve son oyu 

da Başkan vermektedir. 

 

Burada karar almaya yetkili beş üye ifadesini açmakta yarar vardır. 

Belirttiğimiz gibi Kurul’da kararlar asıl beş üyenin yapacağı oylama sonucunda 

alınmaktadır. Asıl üyenin katılmadığı oylamaya ise Talimat’ın 13. maddesi uyarınca 

sıradaki yedek üye katılmaktadır. Yedek üyelik sıralaması ise TFF Tahkim 

Kurulu’nun seçimi aşamasında TFF Genel Kurulu’nda oya sunulan sıralamadır. Diğer 

bir ifade ile asıl ve yedek üyeler bir liste halinde ve belli bir sıra ile TFF Genel 

Kurul’u tarafından seçilmektedir.  

 

Akademisyen üyenin katılımına ilişkin olarak getirdiğimiz eleştiri ve 

önerilerimizi Kurul’un üye yapısını incelerken sunmuştuk. Kurul’un toplantı ve karar 

nisabı ile ilgili bilgiler ışığında konuyu kısaca tekrar etmek gerekirse, Kanun’un 

akademisyen üye zorunluluğunu getirmiş olmasının bir anlam ifade etmesi için karar 

alımı sürecinde en az iki akademisyen üyenin katılımının gerektiği kanaatindeyiz. 

Diğer bir ifade ile, asıl üyelik sıfatını haiz iki akademisyen üyenin katılmadığı bir 

toplantıda oy verecek üyeler yedeklik sırasıyla değil, akademisyen üyelerin yerine 

yine akademisyen yedek üyelerin geçmesi şeklinde belirlenmelidir. Aksi takdirde, 

karar almaya yetkili beş üyenin içinde hiç akademisyen olmaması ihtimali ile karşı 

karşıya kalınır ki, bu durumun da Kanun’un amaçladığı yapıya aykırı olacağı 
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kanaatini taşıyoruz. Bu nedenle de Talimat’ın 13. maddesinde değişikliğe gidilmesi 

yerinde olacaktır. 

 

TFF Tahkim Kurulu tarafından yürütülen yargılamalarda 3813 sayılı Kanun, 

yargılamaya ilişkin diğer mevzuat, Ana Statü hükümleri, FIFA ve UEFA 

düzenlemeleri ve diğer talimatların Tahkim Kurulu Talimatı’na aykırı olmayan 

hükümleri uygulanır220.  

 

Kararlar, Kurul başkanı tarafından görevlendirilecek ve çoğunluğa mensup 

üye tarafından yazılır; karara katılan üyeler tarafından imzalanır; var ise muhalefet 

şerhleri de karara eklenir. Kararın ve muhalefet şerhlerinin gerekçeli olması 

gerekmektedir221. 

 

4.2.3 Kararların Niteliği ve Kararlara Karşı Kanun 

Yolları 

 

TFF Tahkim Kurulu, kendisine yapılmış olan bir başvurunun kısmen veya 

tamamen kabulüne veya reddine ya da başvuruya konu kararın değiştirilerek karara 

bağlanmasına karar verebilir222. TFF Tahkim Kurulu, TFF Yönetim Kurulu ve 

Disiplin Kurulları’nın kararlarını yalnızca hukuka uygunluk açısından 

denetlememektedir. TFF Tahkim Kurulu kararlarını incelediğimizde, birçok olayda 

yeni deliller ve iddialar sunulduğunu, Kurul’un da vakıaları yeniden değerlendirerek 

ilk karardan tamamen farklı kararlar verdiğini görmekteyiz.  

 

Sportif ihtilafların nitelikleri gereği, bu kararların bozularak ilk derece 

yargılaması yürüten kurullara iadesi sakıncalı sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle de 

spor yargılamalarında genel eğilim, üst merci önüne gelen kararların geniş bir şekilde 

yeniden değerlendirilmesidir. Gerçekten de, ister disiplin yargılaması yapan UEFA 

Denetim ve Disiplin Kurulu ile UEFA Tahkim Kurulu arasındaki isterse de FIFA İÇD 

ile CAS arasındaki yapı incelensin, bütün üst kurullar ilk kurulun kararına bağlı 

olmaksızın yeni kararlar ihdas edebilmektedirler.  

                                                
220  Küçükgüngör, TFF Tahkim Kurulu, s. 140. 
221  Kadirbeyoğlu, a.g.e, s. 54; Küçükgüngör, TFF Tahkim Kurulu, s. 141. 
222  Küçükgüngör, TFF Tahkim Kurulu, s. 141; Kadirbeyoğlu, a.g.e, s. 54. 
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CAS Kodu’nun 57. maddesinde de bu durum açıkça belirtilmiştir. Anılan 

madde uyarınca CAS Temyiz Dairesi, kendi önüne gelen bir ihtilafı, ilk kararı veren 

merciin değerlendirme ve vardığı sonuca bağlı olmaksızın yeniden inceleyerek 

yepyeni bir karara hükmedebilmektedir. Burada gözden kaçırılmamalıdır ki, ilk 

derecenin verdiği kararı bir üst kurula taşıyan tarafın daha da aleyhine olacak bir karar 

verilmesi söz konusu olmamalıdır. Diğer bir anlatımla, hak arama özgürlüğüne bağlı 

olarak bir karara itiraz eden tarafın aleyhine daha ağır bir hüküm verilmesi hukukun 

temel prensiplerine aykırı olacaktır. Üst kurul tarafından yapılacak incelemenin ve 

verilecek yeni kararın sınırı elbette ki hak arama özgürlüğüdür. 

 

İhtilafın her iki tarafının da temyiz ettiği bir kararda ise üst kurulun vereceği 

yeni kararın sınırlarını ise tarafların taleplerinin sınırlarının oluşturacağı hususunda 

şüphe yoktur. 

 

Tahkim Kurulu Talimatı’nın 14. maddesi uyarınca Kurul’un kararları kesindir 

ve kararlara karşı idari veya yargısal mercilere başvurulamaz. 3813 sayılı Kanun’un 

13 ve Ana Statü’nün 50. maddelerinde de Kurul’un kararlarının kesin olduğu açıkça 

belirtilmiştir.  

 

Öncelikle ifade edilmelidir ki, Tahkim Kurulu Talimatı’nın 14. maddesi 

uyarınca HUMK’un kararların açıklanması, maddi hataların düzeltilmesi ve 

yargılamanın yenilenmesine ilişkin hükümleri saklıdır223. Diğer bir ifade ile, TFF 

Tahkim Kurulu kararlarının kesinliği Talimat’ın 14. maddesinde belirtilen durumlarla 

sınırlandırılmıştır. 

 

Yargılamanın yenilenmesi kurumu HUMK md. 445 – 454 arasında 

düzenlenmiştir. Buna göre, kesin hükme bağlanmış olan bir ihtilafa yeniden 

bakılamayacağına ilişkin kuralın en önemli istisnası yargılamanın yenilenmesidir224.  

 

Yargılamanın yenilenmesi, bir takım ağır yargılama hataları ve noksanlarından 

dolayı, maddi anlamda kesin hükmün bertaraf edilmesini ve daha önce kesin hükme 

                                                
223  Baştürk, a.g.m, s. 3467 – 3468.   
224  Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e, s. 839. 
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bağlanmış olan bir dava hakkında yeni bir yargılama yapılmasını sağlayan olağanüstü 

bir kanun yoludur225. 

 

HUMK md. 445’te sayılan yargılamanın yenilenmesi sebepleri tahdididir ve 

bu sebepler dışında bir sebeple de yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulamaz. 

Bunlar kısaca; 

 

a) Yeni bir senet veya belgenin ele geçirilmesi, 

b) Karara esas teşkil eden senedin sahteliğinin sonradan anlaşılması, 

c) Karara esas alınan bir ilamın kesin bir kararla ortadan kalkmış olması, 

d) İfadesi karara esas alınan bir tanığın karardan sonra yalancı tanıklıktan 

mahkûmiyeti, 

e) Bilirkişinin kasten gerçek dışı bir rapor düzenlediğinin bir mahkeme kararı 

ile sabit olması, 

f) Lehine karar verilen bir tarafın, yalan yere yemin ettiğini ikrar etmesi veya 

yazılı delil ile sabit bulunması, 

g) Lehine hüküm verilen bir tarafın karara etkisi olan bir hileye başvurmuş 

olması, 

h) Vekil olmayan kişilerin huzuru ile davanın görülerek karara bağlanması, 

i) Davayı görmesi yasak olan bir hâkim tarafından davaya bakılması ve 

hüküm verilmesi, 

j) Tarafları, dava sebebi ve konusu aynı olan bir dava hakkında birbirine 

aykırı kesinleşmiş iki karar bulunması, 

k) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kesinleşmiş bir karar 

olması226, 

 

şeklinde özetlenebilir. İşte bu sebeplerin varlığı halinde TFF Tahkim Kurulu 

tarafından verilmiş olan kesin bir karara karşı yargılamanın yenilenmesi talebiyle 

başvuruda bulunulabilir.   

 

Ayrıca Tahkim Kurulu Talimatı’nın 14. maddesinde, HUMK’un kararların 

açıklanması ve maddi hataların düzeltmesine ilişkin hükümlerin de saklı olduğu 

                                                
225  A.e. 
226  A.e, s. 840 – 847. 
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belirtilmiştir. Buna göre; müphem,  açık olmayan veya birbiriyle çelişkili ifadeler 

barındıran227 TFF Tahkim Kurulu kararların açıklanması amacıyla HUMK md. 455 – 

458 uyarınca Kurul’a başvuru imkânı mevcuttur.  

 

Kurul kararında maddi hataların varlığı halinde de bu hataların düzeltilmesi 

amacıyla Kurul’a başvurulabilmektedir. HUMK md. 459 uyarınca, iki tarafın isim ve 

sıfat, netice-i taleplerine ilişkin hatalar ve esas hükmündeki hesap hatalarının 

mahkeme tarafından düzeltilmesi mümkündür. TFF Tahkim Kurulu’nun herhangi bir 

kararında maddi hata bulunması halinde, bu hatanın düzeltilmesi amacıyla Kurul’a 

başvurulabilmektedir. 

 

Kurul’un kararlarının kesin olduğunu ifade etmiştik. Gerçekten de, gerek 

Kanun ve Ana Statü’de gerekse de Talimat’ta bu durum açıkça belirtilmiştir. Burada 

başka bir tartışmaya kapı açılmaktadır. Şöyle ki, her ne kadar Ana Statü ve Talimat’ta 

TFF Tahkim Kurulu tarafından verilen kararların kesin olduğu, idari ve yargısal 

mercilerin onayına tabi olmadığı ve bu kararlara karşı idari ve yargısal mercilere 

başvurulamayacağı belirtilmişse de bu kararlar ilam niteliğinde değildir. Diğer bir 

anlatımla, kanuni bir tahkim mahkemesi sıfatını haiz olan TFF Tahkim Kurulu’nun 

kararları kesin olsa da bunların ilam olmadığı kabul edilmektedir. 

 

15.12.2004 tarih ve 2004/707 K. Sayılı Yargıtay HGK kararında da bu konu 

değerlendirilmiştir. Gerçekten de kararda; “[…] Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim 

Kurulu kararlarının, ilgili kanundan ve taraflar arasındaki sözleşmeden kaynaklanan 

kesinliği, sadece, bu kararların başka hiçbir merci nezdinde tartışma ve uyuşmazlık 

konusu yapılamayacağı anlamında olup, yerel mahkemenin ve özel dairenin 

kabullerinin tersine, bu kesinlik, anılan kararlara ilam hükmünde belge niteliği 

kazandırmaz. Gerçekten de, hangi belgelerin ilamların İcrası hakkındaki hükümlere 

tabi bulunduğu, İcra ve İflas Kanunu'nun 38. maddesinde tahdidi olarak sayılmış; 

mahkeme huzurunda yapılan sulhler, kabuller ve para borcu ikrarını havi re'sen 

tanzim edilen noter senetleri, temyiz kefaletnameleri ile İcra dairesindeki kefaletlerin, 

ilamların İcrası hakkındaki hükümlere tabi olduğu belirtilmiştir” denilmektedir. 

 

                                                
227  A.e, s. 855. 
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Yargıtay HGK’nin Tahkim Kurulu kararlarının kesin olduğunu bir kez daha 

belirttiği ve ancak bu kararların ilam niteliğinde sayılamayacağı şeklindeki kararını 

değerlendirmek gerekmektedir. Şöyle ki, Kanun ile futboldan doğan birçok ihtilafta 

kanuni ve zorunlu tahkim sıfatıyla görev yapan TFF Tahkim Kurulu’nun kararları, 

İİK’nın sistemi içinde açıkça belirtilmiş değildir. Diğer bir anlatımla, İİK md. 38’de 

ilam niteliğindeki belgeler tahdidi bir şekilde sayıldığından ve bu belgeler arasında 

TFF Tahkim Kurulu kararları yer almadığından dolayı kanaatimizce sistemde bir 

boşluk vardır.  

 

Bir futbolcunun kulübü ile arasında bulunan ihtilafı götürebileceği tek yargı 

mercii TFF Yönetim Kurulu ve akabinde de TFF Tahkim Kurulu’dur. Ancak TFF 

yargı organları tarafından anılan ihtilafa ilişkin olarak verilecek kararlar ise ilam 

niteliğinde birer belge olarak görülmemektedir. Futbolcunun anılan ihtilafı 3813 sayılı 

Kanun uyarınca adli yargıya da taşıyamayacağı düşünüldüğünde futbolun yargısal 

sisteminde ciddi bir boşluk bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

 

Olayı, TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen ve TFF Tahkim Kurulu’na 

başvurulmaksızın kesinleşen kararlar açısından incelediğimizde de aynı sorun ile 

karşılaşmaktayız. Hukuk sistemimiz bu iki Kurul’a futbol ile ilgili ihtilaflarda 

yargılama yaparak karar verme görevi yüklemişken aynı sistem bu Kurullar’ın 

kararlarını ilam olarak nitelendirmemektedir. Böyle olunca da TFF bünyesindeki 

yargı mercilerinin etkisi azalmakta ve Kanun’un getirdiği mecburiyet dolayısıyla bu 

Kurullar önünde hak arayan tarafların alacağı kararlar genel yargı içinde sahip olması 

gereken gücü elde edememektedir. 

 

Bizce, 3813 sayılı Kanun’da yapılacak değişiklik ile gerek TFF Yönetim 

Kurulu tarafından verilerek kesinleşen gerekse de TFF Tahkim Kurulu tarafından 

verilen kararların ilam niteliğinde belge olduğu belirtilmelidir. Aksi takdirde, kanun 

koyucunun bir ihtilaf türünü genel yargı sistemi içinden çıkararak zorunlu tahkim 

içine sokmasının bir anlamı kalmayacaktır. 

 

Burada kanaatimizce belirtilmesi gereken bir diğer husus ise TFF Tahkim 

Kurulu kararlarının kesinliğinin sınırıdır. Diğer bir ifade ile, maddi hataların 

düzeltilmesi, kararların açıklanması ve yargılamanın yenilenmesi hakkındaki HUMK 
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hükümlerinin saklılığı yanında ortaya çıkması muhtemel ciddi hukuki eksiklikler 

barındıran TFF Tahkim Kurulu kararları da kesin birer karar olarak mı 

değerlendirilecektir?  

 

Örnek vermek gerekirse, çok temel bir adil yargılama prensibi olan savunma 

hakkının bir tarafa hiç veya gereği gibi kullandırılmadığı bir durumda228, bu kararın 

kesin olmasını savunmak ve hiçbir idari ve yargısal denetimi kabul etmemek bir 

hukuk devletinde mümkün olmamalıdır. Kanun koyucu, TFF bünyesinde bir 

yargılama mekanizması kurar iken futbola ilişkin ihtilafların belli bir uzmanlık 

gerektirmesi ve kısa süreler içinde karara bağlanması zorunluluğunu göz önünde 

tutmuştur. Zorunlu tahkimin öngörülmesi ile amaçlanan, sporun kendine özgü 

yapısına uygun kararların TFF içindeki yargı mercileri tarafından verilmesini 

sağlamaktır.   

 

CAS’ın yapısı ile TFF Tahkim Kurulu’nu karşılaştırdığımız bölümde ifade 

etmiş olduğumuz gibi, CAS’ın da yapmış olduğu yargılamalar neticesinde verdiği 

kararlar kesindir. Ancak bir hukuk sistemi içindeki kesinliğin belli sınırları vardır ve 

İsviçre hukuk sistemi uyarınca bu kararların iptali için bazı sınırlı sebeplerin varlığı 

halinde İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvurmak mümkündür. Bunlar;  

 

a) tahkim heyetinin usulüne uygun olarak oluşmaması,  

b) heyetin yetkisi olmayan bir konuda karar vermesi,  

c) heyetin, taleplerden birini veya birkaçını karara bağlamaması, 

d) taraflara eşit muamele edilmemesi veya bir tarafın savunma hakkının 

kısıtlanması, 

 e) verilen kararın kamu düzenine aykırı olması229, 

 

olarak belirtilebilir. Saymış olduğumuz gerekçelerden birisini veya birkaçını iddia 

eden taraf Federal Mahkeme’de bu iddiasını ispat etmekle de mükelleftir230. 

 

                                                
228  Baştürk, a.g.m, s. 3469. 
229  İsviçre Federal Uluslararası Özel Hukuk Kanunu md.  190. 
230  Talat Emre Koçak, “CAS Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları”, Tamsaha Dergisi, 

Türkiye Futbol Federasyonu, S. 29, 2007 Mart, s.47. 
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 CAS kararlarının iptalini gerektiren sebeplerin hemen hepsi hukukun temel 

prensiplerinin ihlali niteliğindeki aykırılıklardır. Her ne kadar TFF Tahkim Kurulu 

kararlarına karşı yargılamanın yenilenmesi yolunun açık olduğu belirtilse de, savunma 

hakkının kısıtlanması, adil yargılama yapılmaması, talepler hakkında karar 

verilmemesi gibi aykırılıklar HUMK md. 445’te tahdidi olarak sayılmış olan 

yargılamanın yenilenmesi sebepleri arasında yer almamaktadır. Bu nedenle 

kanaatimizce, belli usulî ve hukukun temel prensibi olarak nitelendirilebilecek 

aykırılıkların varlığı iddiası ile TFF Tahkim Kurulu kararlarının Yargıtay nezdinde 

sınırlı bir şekilde incelenmesinin yolu açılmalıdır. Ayrıca Yargıtay’ın TFF Tahkim 

Kurulu tarafından verilen kararları esastan incelemesini engelleyecek hukuki 

düzenlemelerin yapılması da yerinde olacaktır.  

 

 Bu noktada Yargıtay 13. H.D’nin 17.05.2006 tarihinde vermiş olduğu bir 

kararı231 incelemek uygun olacaktır. Anılan kararda Daire; “[…] özel hukuk 

hükümlerine tâbi ve tüzel kişiliğe sahip Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim 

Kurulu’nun çalışmalarının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun “Tahkim” 

başlıklı sekizinci babındaki 533 ve 536 maddeleri hükümlerine tabi olması dolayısıyla 

bu kararların incelenmesinin adli yargının görevine girdiği ve Yargıtay’ca yapılması 

gerektiği hususu çekişmesizdir…” şeklinde bir sonuca varmıştır. 

 

 Kanaatimizce ve katıldığımız görüş uyarınca TFF Tahkim Kurulu kararlarının 

belli şartlar dâhilinde Yargıtay tarafından incelenmesi yerinde olacaktır. Ancak 13. 

HD, anılan kararını, TFF Tahkim Kurulu’nun HUMK m. 516 vd. düzenlenen tahkim 

ile aynı nitelikte bir tahkim olduğu temeline dayandırmıştır. Hâlbuki HUMK’un 517. 

maddesi; “Tahkimin tahriri olması lâzımdır” hükmünü havidir. Bu madde uyarınca ve 

doktrinde tartışmasız bir şekilde kabul edilen şekliyle HUMK’un 8. babı ihtiyari 

tahkimi düzenlemektedir. Diğer bir deyişle, 3813 sayılı Kanun ile öngörülmüş olan 

tahkim, taraf rızalarına dayanmayan ve yazılı bir sözleşme ile tarafların iradesi 

neticesinde cereyan etmesi gerekmeyen kanuni tahkimdir. Biz, Yargıtay 13. HD 

tarafından ortaya konulan gerekçenin yerinde olduğunu düşünmüyoruz.  

 

 

                                                
231  Yargıtay 13. HD. 2006 – 3275 E. / 2006 – 8056 K.  
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 Bu durumun yanı sıra, Yargıtay 13. HD bahsi geçen kararını verirken 

HGK’nın 2004 yılında vermiş olduğu ve yukarıda alıntı yapmış olduğumuz kararı hiç 

dikkate almamıştır. Oysaki anılan kararda açıkça, TFF Tahkim Kurulu kararlarının 

başka hiçbir merci nezdinde tartışma ve uyuşmazlık konusu yapılamayacağı ifade 

edilmiştir.  

 

Buna ek olarak, HUMK m.533’te sayılan iptal gerekçeleri de kanaatimizce 

yetersizdir. Gerçekten de anılan madde uyarınca bir ihtiyari tahkim kararına karşı 

temyizen başvurabilmek için; 

 

a) Tahkim süresinin geçmesinden sonra kararın verilmesi, 

b) Talep edilmemiş bir konu hakkında karar verilmesi, 

c) Hakemlerin yetkileri dışındaki bir konu hakkında karar vermeleri, 

d) Hakemlerin, iki tarafın iddialarından her biri hakkında karar vermemeleri, 

 

sebeplerinden birinin varlığı gerekmektedir. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz 

taraflardan birinin savunma hakkına riayet edilmemesi durumu tahdidi olarak sayılmış 

sebepler arasında yer almamaktadır.  

 

 Kanaatimizce Yargıtay 13. HD tarafından yapılmış ve HGK kararına aykırı 

olduğunu düşündüğümüz yorum, hukuk sistemimiz açısından uygun değildir. Bizce 

bu tartışmalara kesin olarak son vermek ve bu kadar önemli bir konunun mahkemeler 

tarafından yapılan farklı yorumlara bırakılmaması için, en kısa zamanda bu konudaki 

boşluğun uygun bir şekilde giderilmesi yerinde olacaktır. 

 

 Anılan kararda değinilen bir başka husus ise Yargıtay’ın son yıllar içinde 

vermiş olduğu kararlarda ısrarla değinilen sözleşme tiplerine ilişkindir. Aynı kararda; 

“[…] Yargıtay’ın ve Dairemizin öteden beri yerleşmiş uygulamalarında da belirtildiği 

gibi, tek tip sözleşmelerden doğan ihtilafları Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim 

Kurulu’nun çözeceği, tarafların Yönetim Kurulu kararlarına karşı yaptıkları itirazları 

da Tahkim Kurulu’nun inceleyip sonuca bağlayacağı, yani tek tip sözleşmeden çıkan 

ihtilafları çözmeye Türkiye Futbol Federasyonu ile Tahkim Kurulu’nun görevli olup, 

ancak tek tip sözleşme dışındaki taraflar arasında yapılan özel sözleşmeden doğan 
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ihtilafları çözmeye de genel mahkemeler(in) görevli olduğunun kabulü 

zorunludur[…]” ifadesi yer almaktadır.  

 

 Kararın bu bölümünü incelemeye geçmeden önce kısaca özel sözleşme ve tip 

sözleşme ayrımına değinmekte yarar vardır. Buna göre, TFF PFTT uyarınca 

futbolcular ile kulüpler arasında yapılan sözleşmelerin noterde yapılması 

öngörülmüştür. TFF tarafından belirlenen ve standart bir metne sahip olan tip 

sözleşmenin tüm futbolcular ile kulüpler arasında yapılması zorunlu tutulmuştur. TFF 

PFTT’nin “Sözleşme” kenar başlıklı 25. maddesinde de; “Profesyonel futbolcu 

sözleşmesi Federasyonca belirlenen tip sözleşme formunun noter huzurunda dört 

nüsha halinde eksiksiz düzenlenmesi ve onaylanması suretiyle hazırlanır. Forma 

uygun olmayan ya da aykırı hüküm taşıyan sözleşmeler Federasyonca tescil edilmez”  

hükmü yer almaktadır.  

 

 TFF Tahkim Kurulu da 09.11.2000 tarihinde vermiş olduğu 2000/195 E. ve 

2000/196 K. Sayılı kararında anılan tarihte yürürlükte bulunan TFF PFTT uyarınca 

kulüpler ile profesyonel futbolcular arasında anılan talimat hükümlerinin ruhuna ve 

maksadına aykırı olarak yapılmış anlaşma ve sözleşmelerin federasyonca geçerli 

sayılamayacağı sonucuna varmıştır. Bu kararını da temel olarak 3813 sayılı Kanun’un 

TFF’ye her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak yetkisi vermiş 

olduğuna ve bu yetki ile de TFF’nin şekil şartı getirebileceği ve bu şartın geçerli 

olacağına dayandırmıştır. 

 

 TFF Tahkim Kurulu’nun bu yaklaşımı neticesinde hukuk sistemi içinde 

geçerli kabul edilen bu sözleşmelerden doğan ihtilafların da adli yargı tarafından 

karara bağlanması zorunlu hale gelmiştir. Yargıtay 13. HD’nin 13.04.2004 tarihinde 

vermiş olduğu 2003/16256 E. – 2004/5446 K. Sayılı kararında; “[…] Tek tip 

sözleşmeden doğan ihtilafları çözme görevi Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na 

aittir. Bu Kurul’un kararlarına karşı Tahkim Kurulu’na başvurulabilir. Tek tip 

sözleşme dışında düzenlenen sözleşme Futbol Federasyonu’na karşı hüküm ifade 

etmez ise de, bu tür sözleşmelerin yapılamayacağına dair Kanun ve Talimatlarda bir 

hüküm de yoktur. Tek tip sözleşme dışında yapılan ek sözleşme ile taraflarca 

kararlaştırılan özel şartların tek tip sözleşmeye konmamış olması, kararlaştırılan bu 

şartların hükümsüz olduğunu göstermez. Davacı alacağının dayanağının tek tip 
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sözleşme dışında düzenlenen 31.8.2010 tarihine kadar geçerli olan özel ek sözleşme 

olduğunu bildirdiğine göre, bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkları çözme görevi 

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na değil, adli yargı yerine aittir […]” 

denilmiştir. 

 

 Tarihsel sürecini ve TFF Tahkim Kurulu’nun özel sözleşmeleri dikkate 

almama gerekçesini ortaya koyduktan sonra belirmeliyiz ki, TFF Tahkim Kurulu, özel 

sözleşmelere ilişkin ihtilafları kendi yargı yetkisi dışına kendi kararları ile çıkarmıştır. 

Bu kararlarını da TFF Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan PFTT’ye dayandırmıştır. 

Yargıtay ise hukuk sistemi içinde geçerli kabul edilen bu sözleşmelerden doğan 

ihtilafların çözülmemesi gibi bir yolun düşünülemeyeceğinden bahisle, bu ihtilaflarda 

adli yargının yetkili olması gerektiği sonucuna varmıştır. 

 

 Konuyla ilgili olarak biz, TFF Tahkim Kurulu’na yetki veren 3813 sayılı 

Kanun’un 14. maddesinin sözleşme tipi ayırt etmeksizin her türlü ihtilafın TFF 

Tahkim Kurulu tarafından kesin olarak karara bağlanmasını öngördüğünü 

düşünmekteyiz. Bu nedenle de, TFF Tahkim Kurulu’na Kanun ile verilmiş yargılama 

görevinin TFF Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan bir talimat ile sınırlandırılması 

yerinde değildir. Kanun, ihtilafın dayandığı sözleşmeleri noterde yapılmış tip 

sözleşme veya taraflar arasında adi yazılı şekilde yapılan sözleşme cinsinden 

ayırmamıştır.  

 

Bu sözleşmelerin BK m. 313 vd. anlamında birer hizmet sözleşmesi olduğu 

düşünüldüğünde ve BK m. 11 uyarınca da bir sözleşme türünün sadece kanun ile 

şekle tabi kılınabileceği hesaba katılınca, uygulamada özel sözleşme olarak 

nitelendirilen sözleşmelerin geçerli olduğu sonucuna varmaktayız. Bu sözleşmelerden 

doğan ihtilaflar da 3813 sayılı Kanun’un 14. maddesi uyarınca öncelikle TFF 

Yönetim Kurulu, başvuru üzerine de münhasıran TFF Tahkim Kurulu tarafından 

karara bağlanmalıdır. Anılan gerekçe uyarınca da kanaatimizce Yargıtay’ın 

“zorunluluk” nedeniyle adli yargının yetki alanı içinde olduğunu vurguladığı özel 

sözleşmelerden doğan ihtilafların TFF Tahkim Kurulu tarafından karara bağlanır hale 

gelmesi gerekmektedir. 
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 Burada son olarak ilam niteliğinde olmadığı kabul edilen TFF Tahkim Kurulu 

kararlarının TFF tarafından icrasına değinmeyi uygun bulduk. Tahkim Kurulu 

Talimatı’nın 16. maddesi uyarınca TFF Tahkim Kurulu kararları, TFF tarafından 

derhal uygulanır. Diğer bir ifade ile, TFF bünyesinde kurulmuş olan Kurul’un 

kararlarının icrasının TFF tarafından sağlanması öngörülmüştür.  

 

 İlam olarak değerlendirilmeyen bu kararların TFF tarafından icra edilmesi bir 

bakıma sistemdeki önemli bir açığı kapatmaktadır. Şöyle ki, bu kararların TFF 

tarafından da uygulanır olmaması durumunda TFF Tahkim Kurulu tarafından yapılan 

yargılamaların hiçbir anlamı kalmayacaktı. Bu tehlikeyi biraz olsun giderebilmek 

amacıyla Talimat’ın 16. maddesine kanaatimizce de yerinde olan bir hüküm 

konulmuştur.  

 

 İlgili maddedeki düzenlemenin disiplin kararları açısından icrasını açıklamaya 

gerek görmüyoruz. TFF’nin disiplin yargılaması kapsamına giren kişiler hakkında 

verilen kararların TFF tarafından icra edileceğine şüphe yoktur. Burada önemli olan 

ekonomik boyutu bulunan ihtilaflara ilişkin olarak TFF Tahkim Kurulu tarafından 

verilen kararların icrasıdır.  

 

Gerçekten de, TFF Tahkim Kurulu’nun bir kulübün futbolcusu ile olan 

sözleşmesini gereği gibi yerine getirmediği ve bu nedenle de futbolcuya belli bir 

tazminat ödemesine hükmettiği bir karar TFF tarafından derhal uygulanacaktır. Bu 

uygulama, ilgili kulübün TFF nezdinde bir alacağının232 doğması halinde TFF Tahkim 

Kurulu kararında belirtilen meblağın kulüp alacağından kesilerek futbolcuya 

ödenmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Diğer bir ifade ile, TFF, Kurul’un kararına 

uygun olarak, kulübün futbolcuya olan borcunu, kulübün hesabından kesinti yaparak 

futbolcuya ödemektedir. 

 

                                                
232  Kulüplerin TFF nezdindeki alacaklarına en iyi örnek, kulüplere ödenen yayın geliridir. Bu gelirler, 

TFF tarafından yayıncı kuruluşlardan tahsil edilmekte ve kulüplere ödenmektedir. Bu nedenle de 
TFF nezdinde yüksek meblağlara ulaşan kulüp alacakları oluşmaktadır. Ancak belirtilen yüksek 
meblağlı alacaklar özellikle müsabakaların yayınlandığı üst liglerde mücadele eden kulüplere 
aittir. Bunların dışında kalan kulüplerin TFF nezdinde doğan alacaklarına bir örnek olarak ise 3813 
sayılı Kanun’un 23. maddesinde öngörülmüş olan liglerin isim hakkı gelirlerinden düşen pay 
verilebilir. Ancak belirtilmelidir ki, bu pay ve benzeri alacaklar yayın hakkı geliriyle mukayese 
edilmeyecek kadar düşüktür. 
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Ancak Talimat’ın 16. maddesi uygulama açısından tek başına yeterli 

olmamaktadır. Şöyle ki, her kulübün TFF bünyesinde borçlarını karşılamaya yeter 

düzeyde alacakları doğmadığı gibi, futbolcuların, TFF’nin mali yapısı içinde tutulan 

bir hesapları da bulunmamaktadır. TFF Tahkim Kurulu kararı uyarınca bir kulübün 

bir futbolcudan alacaklı çıkması halinde TFF’nin bu kararı derhal uygulaması, kulüp 

açısından çoğu kez yeterli olmamaktadır.  

 

TFF’nin, TFF Tahkim Kurulu kararlarını icrasını zorlamak amacıyla futbolcu 

ve teknik adamlara borcu olan kulüplere borçlarını ödeyinceye kadar transfer yasağı 

getirmesi, liglere almaması veya lisans vermemesi gibi yaptırımlar ise kararlarının 

icrasını sağlamak açısından oldukça yerindedir. TFF Tahkim Kurulu kararlarının adli 

yargı içindeki cebri icra yolları ile de icrasını mümkün kılabilmek amacıyla bu 

kararlara ilam niteliğinin de verilmesi mecburidir.  
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SONUÇ 

 

 
 Çalışmamızda sporun uluslararası yapılanması ve günümüzde ifade ettiği 

anlamı göz önünde bulundurarak TFF Tahkim Kurulu’nun hâlihazır yapısını 

incelemeye gayret ettik. Futboldan doğan ihtilafları kanunî ve zorunlu tahkim 

mahkemesi sıfatıyla inceleyerek kesin karara bağlayan bu Kurul’un yapısının birçok 

nedenden dolayı olması gereken şekle sahip bulunmadığı iddiamızı karşılaştırmalı bir 

metotla ortaya koyduk. 

 

 Gerek 3813 sayılı Kanun’daki yargısal yapılanma gerekse de bu Kanun’un 

vermiş olduğu yetkiye dayanılarak hazırlanan Ana Statü ve Tahkim Kurulu 

Talimatı’ndaki düzenlemelerin birçoğunda değişikliğe gidilmesi gerektiği 

iddiasındayız. Özellikle TFF Tahkim Kurulu’nun geniş görev alanı ve baktığı 

ihtilafların çeşitliliği hesaba katılınca, bahsettiğimiz bozuklukların önemi daha da 

artmaktadır.  

 

Dünya’da artık spor hukuku bağımsız bir hukuk dalı olarak kabul görmekte ve 

bu alanda çok sayıda çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmamızın birçok bölümünde de 

yabancı kaynaklardan faydalanıldığı görülecektir. Ülkemize baktığımızda ise 

uluslararası çalışmalarla karşılaştırılamayacak kadar az sayıda kaynak olduğunu 

görmekteyiz. Gerçekten de, ülkemizde spor hukuku ve çalışmamızın özünü oluşturan 

spor tahkimi alanındaki çalışmaların yetersizliği, on beş yıllık tarihi içinde TFF 

Tahkim Kurulu’na ilişkin geniş çaplı ve ayrıntılı bir çalışma yapılmamış olmasından 

da anlaşılabilmektedir. 

 

Bizim görüşümüze göre, TFF Tahkim Kurulu’nun hâlihazır yapısına yönelik 

eleştirilerin temel sebebi, TFF Tahkim Kurulu’nun yapısının hiçbir yargı mercii 

önünde bugüne kadar ayrıntılı bir şekilde incelenmemiş ve bu yapının bir akademik 

çalışmaya da konu edilmemiş olmasıdır. Aksi takdirde, Kanun ile öngörülmüş olan bir 

yargısal faaliyetin bu kadar uzun süre yapısal bozukluklarını gidermeksizin 

sürdürülemeyeceği kanaatindeyiz. 
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Çalışmamız içinde, geçmişinde benzer yapısal sorunları barındırmış olan CAS 

ile TFF Tahkim Kurulu’nu karşılaştırdık. Unutulmamalıdır ki, CAS’ın, başta yargısal 

bağımsızlığı olmak üzere sahip olduğu birçok sorun İsviçre Federal Mahkemesi 

tarafından incelenmiş ve CAS, bugünkü yapısına Federal Mahkeme tarafından verilen 

kararda belirtilen hususların değerlendirilmesi sayesinde kavuşmuştur. 

 

İhtilafın türü ve tarafları fark etmeksizin hukuki ihtilafların tamamı hukukun 

yıllar içinde geçirmiş olduğu değişim ve gelmiş olduğu nokta hesaba katılarak karara 

bağlanmalıdır. Bu nedenle, sportif ihtilaflar ve çalışmamız özelinde futbol ihtilafları 

da bu bakış açısıyla değerlendirilmelidir. 

 

Çalışmamızda ortaya koymaya gayret ettiğimiz temel sorun, 3813 sayılı 

Kanun’un öngörmüş olduğu yargısal sistemin kendi içinde yeterli düzeyde hukuki 

güvence temin etmemesidir. Bir başka deyişle TFF’nin içinde ilk derece yargılama 

yapan kurullardan olan TFF Yönetim Kurulu’nun hukukçulardan oluşmayan yapısı 

kanaatimizce ilk ve en temel sorundur. Bu nedenle de, ilk derece yargılama yapma 

yetkisi bu Kurul’dan alınmalı ve bağımsız bir ilk derece yargılama mercii 

oluşturulmalıdır. 

 

İkinci temel sorun ise, TFF Tahkim Kurulu’nun oluşumudur. Bu Kurul’un, 

kulüp temsilcileri ağırlıklı bir yapıya sahip bulunan TFF Genel Kurulu tarafından 

seçilmesi ve TFF Yönetim Kurulu’ndan yeterince bağımsız olmaması eleştirdiğimiz 

ikinci önemli husustur. 

 

TFF Tahkim Kurulu kararlarının hiçbir adli ve idari yargı mercii tarafından 

denetlenmemesi de kanaatimizce önemli bir eksikliktir. Tüm gelişmiş hukuk 

sistemlerinde denetim sınırlı sebeplere dayalı da olsa kabul edilmiştir. Hak arama 

özgürlüğünün önünün açılması ve usulî eksiklikler nedeniyle sınırlı bir Yargıtay 

denetiminin sağlanması yerinde olacaktır. 

 

Çalışmamız içindeki son önemli sorun ise TFF Tahkim Kurulu kararlarının 

icrasına ilişkindir. TFF Tahkim Kurulu’nun kanun ile kurulmuş zorunlu bir tahkim 

mahkemesi olmasına rağmen vermiş olduğu kararların ilam niteliğinde olmaması, bu 
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Kurul’un yargı sistemi içindeki yapısına uygun değildir. Bu nedenle, çalışmamız 

içinde de önermiş olduğumuz gibi, 3813 sayılı Kanun’a yapılacak bir ekleme ile TFF 

Tahkim Kurulu kararlarına ilam niteliği tanınması yerinde olacaktır.   
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