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YERL Đ VE YABANCI PROFESYONEL FUTBOLCU ALACAKLARINDAN 

DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN TAHK ĐM YOLU ĐLE ÇÖZÜMÜ 

Merve Yakın 

 

ÖZ 

Bu çalışmayı yapmaktaki temel amacımız, yerli ve yabancı profesyonel 

futbolcuların alacak uyuşmazlıklarının tahkim yolu ile çözümü usulünü ortaya 

koymaktır. Çalışmamızda benimsediğimiz temel görüş, yerli futbolcuların alacak 

uyuşmazlıkları hakkında münhasır yetkili Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık 

Çözüm Kurulu ile Tahkim Kurulu’nun yeterince bağımsız ve tarafsız tahkim 

kurulları olmadığı ve bu sebeple yerli futbolcuların hak arama özgürlüğünün 

kısıtlandığı yönündedir. 

 Çalışmamızın başında genel olarak spor hukukunda tahkim müessesesini 

incelemeyi uygun bulduk. Bu bağlamda, spor hukukunda tahkimin tercih edilme 

sebepleri, Türk spor hukukundaki tahkim düzenlemeleri, milletlerarası spor 

yapılanması ve milletlerarası spor hukukundaki tahkim düzenlemelerini inceledik. 

Çalışmamızın ikinci bölümünde ise, yerli yabancı profesyonel futbolcu 

kavramından ne anlaşılması gerektiğine, profesyonel futbolcu sözleşmesine, yerli 

profesyonel futbolcuların alacak ihtilaflarında görevli ve yetkili tahkim kurullarına, 

bu kurulların yargılama usullerine değindik. 

Çalışmamızın son bölümünü ise, yabancı profesyonel futbolcuların alacak 

ihtilaflarının tabi olduğu usule ayırdık. Bu kapsamda öncelikle FIFA’yı ve bu 

kararları temyizen inceleyen CAS’ ın yargılama yetkisini ayrıca CAS kararlarının 

iptali ve tenfizini inceledik. 
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THE RESOLUTION OF THE DISPUTES ARISING OUT OF THE C REDITS 

OF LOCAL AND FOREIGN FOOTBALLERS BY ARBITRATION 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the method arbitration while 

determining the disputes arising out of credits of local and foreign footballers. The 

main idea in the study is that the Turkey Football Federation Dispute Resolution 

Committee and the Arbitration Committee are merely established and exclusively 

competence for national footballers’ credit disputes, therefore cannot be considered 

as independent and impartial arbitration committees. Whereupon this constraints the 

right of local footballers.  

In the first chapter of this study we will be examining the role of Arbitration 

in Sports Law. Furthermore the reasons why the arbitration is chosen while resolving 

the disputes in Sports Law, the regulations regarding arbitration procedure in Turkish 

Sports Law, establishment of sports in international area and the regulations of 

arbitration in International Sports Law are also subjects of this chapter. 

In chapter two, we will discuss the meaning of local and foreign footballers 

and the contracts of professional footballers. In addition to that the authorised 

arbitration committees for the disputes arising out of local footballers’ credits, the 

applicable proceedings for the said committees will be analysed.  

 In the final chapter, we will be examining the authorised arbitration 

committees for the disputes arising out of foreign footballers’ credits.  In this regard, 

primarily FIFA and as a court of appeal Court of Arbitration for Sports’ jurisdiction 

also annulment and recognition of the arbitration awards will be examined.  
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ÖNSÖZ 

Çalışmamızın konusunu, yerli ve yabancı profesyonel futbolcu alacaklarından 

kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümü oluşturmakta, bu kapsamda 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Tahkim Kurulu, 

FIFA Đhtilaf Çözüm Dairesi ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) inceleme alanımıza 

girmektedir. 

Türkiye’de futbol ile ilgili uyuşmazlıklar, TFF Kanunu uyarınca, TFF 

nezdindeki hukuk kurulları tarafından çözümlenmektedir. Ancak, yerli profesyonel 

futbolcuların alacak ihtilafları hakkında TFF hukuk kurulları yetkili iken, yabancı 

profesyonel futbolcuların alacak ihtilafları ise hem TFF hukuk kurallarında hem de 

FIFA ve temyizen CAS’da görülmektedir.  

Çalışmamızın temel amacını, yerli ve yabancı profesyonel futbolcuların 

alacak ihtilafları hakkında tahkim yargılaması yapan kurullar, yargılama usulleri, bu 

kurulların bağımsızlık ve tarafsızlık nitelikleri, bu Kurulların yargı yetkisinin 

Anayasa ile güvence altına alınan hak arama hürriyetini kısıtlayıp kısıtlamadığı 

hususlarının tespiti oluşturmaktadır. 

Çalışmamız esnasında karşılaştığımız sorunları, işlediğimiz konu hakkında 

başkaca çalışma bulunmaması, genel anlamda Türkiye’de spor hukuku ile ilgili 

yapılan çalışmaların azlığı ve sözü geçen kurulların gerekçeli kararlarına erişim 

sıkıntısı olarak sayabiliriz. 

Çok yoğun temposuna rağmen, benden sabrını, anlayışını ve vaktini hiç 

esirgemeyen çok değerli hocam Prof. Dr Cemal Şanlı’ya şükranlarımı ve saygılarımı 

bu vesileyle sunmak isterim.   

Hukuka ve futbola olan tutkumu beni spor hukuku ile tanıştırarak birleştiren 

çok değerli hukukçu, CAS hakemi, Av. Kısmet Erkiner’e; kendisi ile tanışmama 

vesile olan çok sevgili üstadım Av. Güzin Đlbi’ye; değerli görüşlerini benden 

esirgemeyen Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör’e; çalışmalarım esnasında benden 

anlayışını esirgemeyen yöneticim Av.Zafer Bal’a;  tezde yer alan bulunması zor 
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kararların temininde desteği için, çok eski ama yeni arkadaşım Av. Talat Emre 

Koçak’a ne kadar teşekkür etsem azdır. 

Bu çalışmayı yapmam için beni yüreklendiren, ve bana her koşulda destek 

olan aileme ve çok sevdiğim dostlarım Evrim Onat, Dr. Celal Eşli, Özge 

Kızılcıkoğlu, Av. Duygu Varyoz, Derya Yöndar ve Cüneyt Değirmencioğlu’na 
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GĐRĐŞ 

 

Spor dalları arasında dünyada ve Türkiye’de en çok sevilen ve uygulaması 

yapılan spor dalı futboldur. Amatör bir spor olmaktan çıkıp, profesyonel bir meslek 

haline geldikten sonra futbola sadece bir spor dalı olarak bakılamaz hale gelmiştir.  

Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi gibi uluslararası futbol müsabakalarının 

sayısının ve bunların yayın, reklam ve diğer gelirlerinin inanılmaz derecede artması 

sayesinde, futbol günümüzde büyük bir endüstri halini almıştır. Milyon dolarların 

döndüğü transfer piyasası, kimi ülkelerin toplam milli geliriyle eşit futbol kulübü 

bütçeleri, satışa sunulan forma ve diğer ürün gelirleri, yüz bine yakın insanı bir araya 

getirmeyi başaran devasa statlar, ünlü futbolcuların reklam piyasasından aldıkları 

paylar ve futbol maçlarını ekranları başına kilitlenmiş milyonlarca insana aktaran 

televizyon kuruluşlarının gelirleri, futbol endüstrisinin ulaştığı boyutu ortaya 

koymaktadır. 

Futbolun baş aktörleri ise tabii olarak profesyonel futbolculardır. Profesyonel 

futbolcular bir kulübe bağlı olarak futbol oynamakta, oynadıkları oyun, gösterdikleri 

performans karşılığında ücret almaktadırlar. Futbolcular, bazı dönemlerde haftada iki 

müsabaka yapmak zorunda kalmakta, ancak bu zorunluluk beraberinde normal bir 

işte ömür boyu kazanılamayacak astronomik ücretler kazanma imkanı da 

sunmaktadır. Milyon dolarlık futbolcuların kulüpleri ile olan alacak ihtilafları, özel 

olarak ele alınması gereken ihtilaflar haline gelmiştir. 

Biz de bu çalışmada; profesyonel futbolcu alacaklarından doğan hukuki 

ihtilafların çözümünü incelemeyi amaçladık. Bu inceleme ile, Türkiye’deki mevcut 

düzenlemelere göre, futbolcuların alacaklarından doğan ihtilafların, futbolcuların 

yerli veya yabancı olmasına göre değişik yargılama usullerine tabi olmasını 

değerlendireceğiz. 

Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Đlk bölümde, tahkim kavramına 

kısaca değinilerek spor hukuku uyuşmazlıklarının çözüm yolu olan tahkimden 

bahsedilecek, Türk spor hukukundaki tahkim düzenlemeleri anlatılacak, 
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milletlerarası spor hukukunda tahkim başlığı altında, milletlerarası spor yapılanması 

hakkında bilgi verilerek, milletlerarası anlamdaki spor uyuşmazlıklarının tahkim yolu 

ile çözümlenmesi anlatılacaktır. 

Đkinci bölümde, yerli ve yabancı futbolcu ile profesyonellik kavramı ve 

profesyonel futbolcu sözleşmesine değinilerek, yerli profesyonel futbolcuların alacak 

ihtilaflarının hangi merciilerde ve hangi usullerde çözümlendiği ele alınacaktır. 

Üçüncü ve son bölümde ise, yabancı profesyonel futbolcuların alacak 

ihtilaflarının çözümü incelenecektir. 
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I.GENEL OLARAK SPOR HUKUKUNDA TAHK ĐM 

A. TAHK ĐM 

1.Kavram 

Kişiler arasında meydana gelen uyuşmazlıklar kural olarak mahkemeler 

tarafından karara bağlanır. Ancak, uyuşmazlığa düşen taraflar, bu uyuşmazlık 

hakkında karar verme yetkisini yapacakları bir anlaşma ile devletin 

mahkemelerinden alarak özel kişilere devredebilirler. 1 Bir hak üzerinde uyuşmazlığa 

düşmüş olan iki tarafın anlaşarak, bu uyuşmazlığın çözümünü özel kişilere 

bırakmalarına ve uyuşmazlığın özel kişiler tarafından incelenip karara bağlanmasına 

“tahkim” denir.”2 

Tahkim, bütün milli ve milletlerarası düzenlemelere göre tarafların serbest 

iradesine dayanan bir yargılama usulüdür. Buna göre, taraflar davalarını çözecek 

hakem veya hakemleri, bunların sayı ve niteliklerini, seçim tarzını, tahkim 

sözleşmesi ve şartının içeriğini; yani tahkim yerini, tahkim sözleşmesine 

uygulanacak hukuku, tahkim prosedürüne uygulanacak hukuku, esasa uygulanacak 

maddi hukuku, başvurulacak ispat vasıtalarını ve yargılamanın usul ve şeklini, 

yargılamada esas alınacak lisanı serbestçe belirleyebilirler.3 

“Tahkim, kanunun tahkim yolu ile çözümlenmesine izin verdiği konular 

kapsamında olmak kaydı ile; taraflar arasında doğmuş veya doğabilecek 

uyuşmazlıkların devlet yargısında çözümlenmesi yerine, hakem adı verilen kimseler 

aracılığı ile çözümlenmesi konusunda tarafların anlaşmaları şeklinde 

tanımlanabilir.”4 

                                                           
1 Ergin Nomer, Nuray Ekşi, Günseli Öztekin Gelgel, Milletlerarası Tahkim Hukuku , Đstanbul, Beta 
Yay.,2008, s.15. 
2 Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Cilt, 6.baskı, Đstanbul, Beta Yay., 2001,s.5875. 
3 Cemal Şanlı, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm 
Yolları ,Đstanbul, Beta Yay.,2005, s.223. 
4 Ziya Akıncı, Milletlerarası Tahkim , Ankara, Seçkin Yay., 2007, s.29. 
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Tahkim, taraflarca önüne getirilmiş olan herhangi bir uyuşmazlık hakkında 

karar vermek üzere “tarafsız yabancı otorite” oluşturma fikrinin bir tür gerçekleşme 

şeklidir.5 

2.Tahkim Türleri 

a.Đhtiyari Tahkim- Mecburi Tahkim 

 

Tahkim, ihtiyari tahkim ve mecburi tahkim olmak üzere ikiye ayrılır.6 

Bir uyuşmazlığın çözümü için bazı hallerde tahkim yoluna gitmek 

zorunludur; buna “mecburi tahkim” denir. Mecburi tahkim istisna olduğundan, 

tahkimin hangi hallerde mecburi olduğu, özel kanun hükümleri ile düzenlenmiştir.7 

“Mecburi tahkim dışında kalan hallerde tahkim ihtiyaridir.”8 

Đhtiyari tahkimde, bir ihtilafın tahkim yoluyla çözülebilmesi için iki temel 

koşul vardır. Bunlardan ilki, uyuşmazlığın tahkime elverişli bir uyuşmazlık olması, 

diğeri ise tarafların söz konusu uyuşmazlığı tahkim yoluyla çözme konusunda 

anlaşmalarıdır.9 

b.Kurumsal Tahkim- Ad Hoc Tahkim 

 

Kurumsal tahkimde, tahkim yargılamasının cereyan edeceği kurumun 

önceden hazırlanmış yargılama kuralları vardır. Yargılama esnasında, taraf iradeleri 

ile düzenlenmemiş hususlar, bu kurumun kurallarına göre yönetilecektir. Kurumsal 

tahkim,  böyle bir kurumun organizasyonuna tabi olarak ve bu kurumun tahkim 

kurallarına göre yürütülecek tahkimdir.10 

                                                           
5 Feyiz Erdoğan, Uluslararası Hukuk ve Tahkim, Ankara, Seçkin Yay., 2004, s.25. 
6 Nomer/Ekşi/Öztekin Gelgel, a.g.e, s. 15.  
7 Kuru, a.g.e, s.5876 
8 Nomer/Ekşi/ Öztekin Gelgel, a.g.e, s. 13 
9 Akıncı, a.g.e, s.31 
10 Akıncı, a.g.e, s.30 
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Kurumsal tahkim, belirli bir tahkim kurumunun kontrolünde, önceden kaleme 

alınmış kurallarına teb’an cereyan eden tahkimdir. 11 

Tahkim prosedürlerinin bir kısmı, tamamen tarafların kendilerinin kaleme 

aldığı veya atıfta bulunduğu belirli kural ya da yasalara istinaden, onların veya 

tarafların verdiği yetkiye istinaden hakemlerin kontrolünde cereyan etmektedir. Bu 

tür tahkimlere “Ad Hoc Tahkim” denmektedir.12 

Taraflar, bazı durumlarda herhangi bir tahkim kurumuna tabi olmaksızın, 

hakem ve hakem kurulunu oluştururlar. Tahkimin ağırlıklı olarak kendi 

denetimlerinde gerçekleşmesini istediklerinde, taraflar, hakemleri, tahkim yerini, 

tahkim usulünü ve esasa uygulanacak maddi hukuku kendileri tayin ederler veya 

hakemlere bu konuda yetki verirler. Tahkim mahkemesi, sadece o taraflar arasındaki 

somut olay için tarafların anlaşmasıyla geçici olarak oluşturulduğundan, 

milletlerarası alanda belli bir kuruma bağlı olmadan yapılan bu hakemliğe “ad hoc 

tahkim” denir.13 

3. Spor Hukukunda Tahkim 

 

Uyuşmazlıkların çözüm yolu olarak tahkimin genel tercih nedenleri ile Spor 

Hukuku uyuşmazlıklarında tahkim yoluna başvurulmasının nedenleri arasında 

temelde çok büyük farklar mevcut değildir. Başka bir ifade ile, gizlilik, tahkimi 

uzman kişilerin yürütmesi ve uyuşmazlığın süratli bir biçimde neticelendirilmesi gibi 

avantajlar spor hukukunda tahkim yoluna başvurulmasının nedenleri olarak 

sayılabilir.14 

Dünyada sporu yönlendiren ve düzenleyen kuruluşlar tarafından tahkimin 

benimsenmesinin en önemli nedenlerinden biri, tek bir uyuşmazlık çözüm sistemi 

oluşturarak spor hukuku uyuşmazlıklarında mümkün olduğu ölçüde birbiriyle 

uyumlu ve tutarlı kararlar verilmesini sağlamaktır. Spor hukuku uyuşmazlıklarının 

çözümü, çeşitli ülkelerdeki birbirinden farklı mahkemelere bırakılacak olursa, benzer 
                                                           
11 Şanlı, a.g.e, s.255 
12 Şanlı, a.g.e, s. 256 
13 Akıncı, a.g.e, s.30 
14 Erten, Rıfat, Milletlerarası Özel Hukukta Spor, Ankara, Adalet Yay.,2007, s. 231. 
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ve hatta aynı nitelikteki sorunlar hakkında farklı ve çelişkili kararlar verilmesi söz 

konusu olabilecek ve bu durum farklı ülkelerde bulunan sporla ilgili kişiler arasında 

eşit ve adil olmayan sonuçların doğmasına neden olacaktır. Bu anlamda tahkim 

yöntemini uygulayan kuruluşlar, spor hukukuna özgü, milli sınırları aşan bazı genel 

ilkeler ve kurallar oluşturmakta ve bunları ihtiyaca göre geliştirmeye açık bir yapıya 

sahip bulundurmaktadırlar.15 

  Sportif uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümünü zorunlu kılan nedenlerden 

birisi de, ister disiplinle ilgili isterse de mali nitelikli uyuşmazlıklar olsun, 

uyuşmazlıkların kısa bir süre içinde sonuçlandırılması mecburiyetidir. Spor 

müsabakalarının doğası, uyuşmazlıkların hızlı bir şekilde çözümlenmesini zorunlu 

kılmaktadır. Spor müsabakaları çok kısa zaman aralıkları ile tekrarlanarak 

gerçekleşmektedir, bu nedenle sportif uyuşmazlıklar ile ilgili verilecek kararların bu 

yoğun müsabakalar esnasında sporcu ve kulüplerin haklarına zarar vermeyecek hızda 

olması gerekmektedir.16 Spor hukuku uyuşmazlıklarının niteliği gereği, bu 

uyuşmazlıkların çözümünde söz konusu olabilecek gecikmeler, mahkeme tarafından 

verilecek kararı anlamsız hale getirebilmektedir. Đlgili spor kuruluşu veya 

federasyonu tarafından verilen bir sporcunun belirli bir müsabakaya katılmasını 

engelleyecek nitelikteki bir karara o sporcu tarafından itiraz edildiğinde, bu itirazın 

derhal karara bağlanması gerekir. Aksi takdirde söz konusu karar gereğince sporcu 

ilgili müsabakaya katılamayacak ve daha sonra, o sporcunun müsabakalara 

katılabileceğine dair mahkeme tarafından verilen karar anlamını yitirecektir. Bunun 

haricinde, gerçekte katılması mümkün ve gerekli olan bir sporcunun söz konusu 

müsabakaya katılmasının engellenmesi ve bunun iptaline yönelik kararın gecikmeyle 

alınması, geçmişte kalmış olan bu müsabakanın dürüstlüğü ve geçerliliği konusunda 

ciddi tereddütler uyandıracaktır. Devlet mahkemelerinin bu anlamda bir sürat 

ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğu gerçeği dikkate alındığında, spor hukuku 

                                                           
15Erkan Küçükgüngör, “Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim ve Alternatif Çözüm Yöntemleri”, 
Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, XXII cilt, Ankara, Sözkesen Matbaacılık Ltd Şti, 2004, s.58-59. 
16 Đlgen Ercan, “Futbol ve Tahkim” Đstanbul Barosu Dergisi Spor Hukuku Özel Sayısı, Đstanbul, 
Can Matbaacılık, 2007, s.150. 
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uyuşmazlıklarının çözümü bakımından en uygun yöntemin tahkim olduğu sonucu 

kendiliğinden ortaya çıkacaktır.17 

Spor hukuku uyuşmazlıklarının tahkim yolu ile çözülmesinin bir diğer 

nedeni, bu uyuşmazlıkların çözümünün belli bir uzmanlık gerektirmesidir. Đster 

disiplinel ister mali nitelikte olsun, sportif uyuşmazlıkların sporun içinden gelen veya 

en azından sportif uyuşmazlıklar konusunda özel bir eğitim almış kişilerce 

çözümlenmesi gerekmektedir.18 Spor hukukuna özgü kavram ve ilkelerin, bunlara 

bütünüyle yabancı olan mahkemeler tarafından yorumlanarak uygulanması belli bir 

spor müsabakasının veya genel olarak sporun yapısına ve ihtiyaçlarına uygun 

olmayan çözümlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Buna karşılık tahkim 

kuruluşları, bu kavram ve ilkelerin oluşturulması, geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulduğu 

takdirde değiştirilmesi konusunda aktif olarak rol oynamakta ve sahip oldukları 

tecrübe ve bilgi birikimi de onlar tarafından verilen kararların daha adil, etkili, 

gerçekçi, birbiri ile uyumlu, anlaşılır ve güvenilir olmasını sağlamaktadır.19 

Spor uyuşmazlıkları bakımından tahkime başvurulmasının bir diğer nedeni 

de, tahkim yargılamasının kamuya kapalı yapılması, spor uyuşmazlıkları bakımından 

ihtiyaç duyulan gizliliğin sağlanması yönünde büyük kolaylık sağlamasıdır.20 

Tahkim sonucunda verilen kararların kesin ve icra edilebilir olması da spor 

uyuşmazlıklarında tahkime başvurulması açısından önemli bir neden olarak ortaya 

çıkmaktadır.21Konuya uluslararası spor federasyonlarının tutumu açısından 

baktığımızda, sportif faaliyete ilişkin uyuşmazlıkları mümkün olduğu kadar 

kendilerinin belirledikleri kurallara ve usullere göre neticelendirmek istediklerini ve 

ulusal federasyonlara bu yönde telkin ve zorlamada bulunduklarını görmekteyiz. Bu 

bağlamda milli mahkemelerin yargılama yetkisi bertaraf edilmeye ve 

uyuşmazlıkların spor federasyonları tarafından oluşturulan kurullar tarafından 

neticelendirilmesine çalışılmaktadır. Bu uyuşmazlıklar kural olarak milli 

federasyonlar tarafından neticelendirilmekle birlikte, yabancı unsur içeren 

                                                           
17 Küçükgüngör, a.g.e, s.59. 
18 Ercan, a.g.e, s.151. 
19 Küçükgüngör, a.g.e, s.59-60. 
20 Küçükgüngör, a.g.e, s.63. 
21 Küçükgüngör, a.g.e, s.60. 
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uyuşmazlıklar, uluslararası federasyonlar bünyesinde oluşturulan disiplin 

komisyonları ya da tahkim kurulları tarafından da karara bağlanabilmektedir.22 

Uluslararası Federasyonların bu tutumu karşısında, sportif alanda tahkimin 

kabulünün bir zorunluluk olduğunu görmekteyiz. Tahkim sayesinde, hem tarafların 

bağımsız mahkemelerde yargılanma hakları ihlal edilmemiş, hem de milli etkilerden 

uzak bir karar verilmiş olacaktır. 23 

B.TÜRK SPOR HUKUKUNDA TAHK ĐM 

 

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 9’uncu maddesine göre, yargı yetkisi, 

Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Adalet dağıtmakla görevli 

devlet mahkemeleri, devletin yargı fonksiyonunu yerine getirmektedir. Bu kuralın 

istisnası mecburi tahkimdir. 

 Türk Hukukunda özel bir kanun hükmü ile, belli uyuşmazlıkların devlet 

mahkemeleri önünde değil, hakemler tarafından çözümlenmesine ilişkin 

düzenlemeler getirildiği görülmektedir. Bu gibi durumlarda uyuşmazlığın 

çözümlenmesi için hakeme müracaat etmek zorunludur ve bu yüzden buna “mecburi 

tahkim” denilmektedir.24 

Türkiye’de spor iki ayrı kanun çerçevesinde düzenlenmiştir. Bunlardan ilki, 

futbol haricindeki sporlar ile ilgili 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (GSGM Kanunu), diğeri 5894 sayılı Türkiye 

Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun( TFF Kanunu)’dur. 

1.Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bünyesindeki Tahkim 

 

21.5.1986 tarihinde kabul edilerek 28.5.1986 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayımlanan 3289 sayılı GSGM Kanunu ile düzenlenmiş olan Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü, Türk sporuna ilişkin karar ve denetim yetkilerini elinde 

                                                           
22 Erten, a.g.e, s.231. 
23 Erten, a.g.e, s.232. 
24 Erkan Küçükgüngör, “Tahkim Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği”, Tam Saha Dergisi, TFF 
Yayınları, Nisan, 2006 s.59. 
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bulundurmaktadır. GSGM Kanunu’nun 2. maddesinde Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca, Türk sporuna 

ili şkin hemen hemen tüm düzenlemeleri yapma, kararları alma ve uygulama ile 

bunların denetimini yapma yetkilerinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne ait 

olduğu görülmektedir. 

3289 sayılı Kanunun 18. Maddesi uyarınca, futbol tamamen GSGM’nin 

denetiminden çıkarılmıştır. Futbola ilişkin olarak, GSGM’nin tek yetkisi futbol 

müsabakalarında müşterek bahis (Süper Toto) düzenlemektir.25  

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Başbakanlığa bağlı, tüzel kişili ğe sahip, 

katma bütçeli bir kamu kurumudur. 26 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, bir devlet 

dairesi veya bakanlığın genel müdürlüğü görünümündedir. Tüzel kişili ğe sahip 

olmasına rağmen, doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlıdır. Genel müdürlük ile 

Başbakanlık arasındaki bağ, idari vesayettir.27 

Gençlik ve Spor Genel müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere iki 

ayrı teşkilat içinde görevlerini yerine getirmektedir.28  

Merkez teşkilatının içinde federasyonlar önemli bir yere sahiptir. Tüm spor 

dalları, spor dalının özelliklerine göre bir federasyona bağlıdır. Federasyonlar, ilgili 

bulundukları spor dalları ile ilgili teknik ve idari kararları alma yetkisine sahiptirler.29 

Federasyonlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı içinde 

“başkanlık” şeklinde örgütlenmişlerdir ve ayrı bir tüzel kişili ğe sahip değillerdir. 

Ayrı bir tüzel kişilikleri bulunmadığı için federasyonlar tarafından gerçekleştirilen 

eylem ve işlemler, Genel Müdürlük adına yapılmış sayılmakta bu nedenle idari işlem 

niteliğini kazanmaktadırlar. Đdare tarafından yapılan tüm eylem ve işlemlere karşı 

idari yargıya başvurulabileceğinden, federasyonların eylem ve işlemlerine karşı da 

idari yargıya müracaat edilebilir. Bu kapsamda spor federasyonları tarafından 
                                                           
25 Erten, a.g.e, s.66.  
26 Ramazan Çağlayan, Spor Hukuku Temel Metinleri , Ankara, Asil Yay., 2007,  s.106. 
27 Erkan Küçükgüngör, “Türk Spor Yargılaması”, Spor Hukuku Dersleri Ed.Kısmet Erkiner, 
Đstanbul, Kadir Has Üniversitesi Yay., 2007, s.313. 
28Ahmet Necati Erdem, “Türk Spor Federasyonları Yapılanması, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Spor 
Hukuku Tezleri,  Ed. Kısmet Erkiner, Đstanbul, Kadir Has Üniversitesi Yay., 2007,  s.170. 
29 Küçükgüngör, Türk Spor Yargılaması,  s.313.  
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sporcular hakkında yapılan transfer, tescil, vize işlemleri ile müsabaka kuralları ve 

hakemlere ilişkin işlemler birer idari işlem niteliğinde olduğundan bunlara karşı da 

idari yargı makamlarına müracaat edilebilir. Bununla birlikte GSGM bünyesinde 

disiplin ile ilgili Kurullar tarafından verilen cezalar da idari işlem niteliğinde 

sayıldıklarından, verilen disiplin cezalarına karşı da idari yargı yolu açıktır. 30 

3289 Sayılı GSGM Kanunu’na 2004 yılında ilave edilen ek 9. maddeye göre, 

federasyonlar Kanunda öngörülen şartları yerine getirerek mali ve idari özerklik 

kazanabilmektedirler. Bu düzenleme uyarınca federasyonlara, talepte bulunmaları 

durumunda, Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Genel Müdürlüğün bağlı 

olduğu Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile idari ve mali özerklik verilebilir. 

Federasyon, kuruluşuna ilişkin kararın, Resmi Gazete’de yayımlanması ile tüzel 

kişilik kazanır. 

Özerklik kararı verilirken, o spor dalındaki faal oyuncu sayısı, faal kulüp 

sayısı, spor dalının ülkemiz veya dünyadaki yaygınlığı ve gelişme potansiyeli, spor 

dalının olimpik olup olmadığı, gelirlerinin giderlerini karşılayabilme yeterliliği, 

federasyon veya bağlı kulüplerin tesis durumu dikkate alınır.31 

GSGM Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü’nün 4. maddesi özerk 

federasyonların özel hukuk hükümlerine tabi olduğunu ifade etmektedir. Özerk 

federasyonlar, organları genel kurulu tarafından seçimle göreve gelen, her türlü 

kararlarını kendi organları içerisinde alan, bütçesi genel kurul tarafından onaylanan 

ve ibra edilen federasyonlardır. 

Özerk olan federasyonlar tarafından alınan kararlar ve yapılan işlemlere karşı 

Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan Tahkim Kurulu’na itiraz edilebilir. Tahkim 

Kurulu, federasyon ile kulüpler; federasyon ile hakemler; federasyon ile teknik 

direktör, antrenör ve idareciler; kulüpler ile teknik direktör ve antrenörler, kulüpler 

ile sporcular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında yönetim 

kurulunca verilecek kararlar ile disiplin ve ceza kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı 

                                                           
30 Küçükgüngör, Türk Spor Yargılaması,  s.313-314. 
31 Küçükgüngör, Türk Spor Yargılaması, s.314. 
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üzerine inceleyerek “kesin”32 olarak karara bağlar. Bu kararlara karşı idari mercilere 

veya yargı yoluna başvurulamaz. Kanunda sözü edilen uyuşmazlıklar bakımından 

yetkili olan GSGM Tahkim Kurulunun, özel bir kanuni düzenleme ile öngörülen bir 

mecburi tahkim örneği olduğu kuşkusuzdur.33 

2.Türkiye Futbol Federasyonu Bünyesindeki Tahkim 

 

Ülkemizde futbol faaliyeti, 5.5.2009 tarih ve 5894 sayılı TFF Kanunu ve bu 

Kanuna dayanılarak hazırlanan TFF Statüsü ve diğer talimatlar çerçevesinde 

yürütülmektedir. 

5894 sayılı TFF Kanunu’nun 1.  Maddesi uyarınca “Kanunun amacı; her 

türlü futbol faaliyetini mili ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, 

teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye’yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt 

dışında temsil etmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişili ğe sahip, özerk 

TFF’nin kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.” 

TFF, FIFA ve UEFA üyesidir.(m.4) 

TFF Kanunu’nda, TFF’nin özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişili ğe ve 

özerk yapıya sahip olduğu belirtildikten sonra Türkiye’deki her türlü amatör ve 

profesyonel futbol faaliyetini yürütmek, düzenlemek ve denetlemek görevinin 

TFF’ye ait olduğu açıkça hükme bağlanmıştır. Federasyon bu amacı gerçekleştirmek 

ve uygulamak üzere, üyesi bulunduğu FIFA ve UEFA kurallarına uygun olarak her 

türlü talimatı, düzenlemeyi ve anlaşmayı yapmakla görevli olduğu gibi, üyelerinin ve 

futbol alanında faaliyet gösteren diğer kişilerin FIFA, UEFA ve TFF tarafından 

konulan Statü, talimat ve diğer düzenlemeleri ile bunların yetkili kurulları tarafından 

verilen kararlara uymalarını sağlamakla da görevlidir. (m.1-3) 

Futbolun uluslararası boyutu ve FIFA’nın Federasyonların 

teşkilatlanmalarındaki usul ve esasları dikkate alınarak düzenlenen ve önceki yasal 

                                                           
32 Anayasa Mahkemesi 02.07. 2010 tarih 2006/118 E. 2009/107 K sayılı kararı ile 3289 sayılı GSGM 
Kanunu’nun Ek 9. Maddesinin 8. fıkrasının sonundaki “kesin”kelimesinin iptaline karar vermiştir. 
33Küçükgüngör, Türk Spor Yargılaması, s.314. 
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düzenlemelere göre nispeten daha kısa ve 19 maddeden oluşan çerçeve niteliğindeki 

5894 sayılı Kanun dayanak alınarak TFF Statüsü hazırlanmış ve Statü TFF Genel 

Kurulunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girmiştir. 

Futbol ile ilgili her türlü faaliyet FIFA ve UEFA talimatları ve kararları 

doğrultusunda TFF Kanunu, TFF Statüsü ve TFF tarafından çıkartılan talimatlar 

çerçevesinde yürütülmekte ve futbol faaliyetinden doğan tüm uyuşmazlıklar TFF 

bünyesinde oluşturulan hukuk kurulları tarafından çözümlenmektedir. 

Futbol faaliyetinden doğan uyuşmazlıklar incelendiğinde, bunların bir futbol 

müsabakasında oyun kurallarının ihlalinden kaynaklanan disiplin ihtilafları ile 

sözleşme hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar olduğu görülmektedir. Bunun 

yanında yine futbol ekonomisinin gelişimi ile ortaya çıkan TV yayın, sponsorluk, 

reklam ve benzeri sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar ile futbolcuların ulusal 

takımlarda, liglerde, kulüplerde oynayabilmelerine ili şkin uygunluk kriterlerinin 

uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların ve spor kurumları arasında çıkan 

ihtilafların spor yargısının önüne gelen önemli uyuşmazlık örnekleri olduğu 

görülmüştür.34 Đşte bu ve benzer uyuşmazlıkların hepsi TFF bünyesinde oluşturulan 

hukuk kurulları tarafından çözümlenmektedir. 

Hukuk Kurulları TFF Statüsünün 54. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; 

TFF’nin hukuk kurulları, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Disiplin Kurulları, Kulüp 

Lisans Kurulu, Etik Kurulu ve Tahkim Kurulundan oluşmaktadır. 

Kanunun 5. maddesi Tahkim Kurulu dışındaki diğer hukuk kurullarını ilk 

derece hukuk kurulu olarak nitelendirmiştir. Đlk derece hukuk kurulları, kulüp lisansı 

ile ilgili kararlar almaya veya Kanun, TFF statüsü, TFF’nin diğer talimat ve 

düzenlemelerin uygulanmasından çıkacak ihtilaflarda münhasıran yetkilidir. 

TFF Kanunu 5. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, ilk derece hukuk kurulları 

tarafından alınan kararlar kesin ve bağlayıcıdır. Bu kararlara karşı, kararın taraflara 

                                                           
34  Ayrıntılı bilgi için Bkz. Emre Koçak, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu , Ankara, 
Seçkin Yay., 2007, s.25-35.   
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resmen tebliğinden itibaren yedi gün içinde Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilmez 

ise, karar ilgili tüm taraflar hakkında kesin hüküm teşkil eder.  

TFF Kanununun 6. ve TFF Statüsünün 54. maddelerinde düzenlenen Tahkim 

Kurulu ise mecburi tahkim mercii olup TFF’nin en üst hukuk kuruludur. Yargı 

yetkisi içine giren uyuşmazlıklarda nihai karar merciidir. 

3.TFF Tahkim Kurulu Kararlarının Niteli ği ve Đcrası 

 

Anayasa’nın 9. maddesi uyarınca yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız 

mahkemelerce kullanılır. Haklarının ihlal edildiği inancında olan kişilerin 

mahkemelere müracaat etmek zorunda olmaları kuralının istisnası “tahkim” dir. 

Tahkim Kurulu, futbol ile ilgili uyuşmazlıkları, 5894 sayılı TFF Kanunu ile 

kendisine verilen yetkiye dayanarak karara bağladığından, ve münhasır görevli bir 

kurul olduğundan, TFF tahkim yargılaması “mecburi tahkim” dir.35  

5.5.2009 tarih ve 5894 sayılı TFF Kanunu’nun 6. maddesinin 4. fıkrası 

“Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlar 

ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz”demektedir. Anayasa 

Mahkemesi, TFF Kanunu 6. maddesinin 4. fıkrasında bulunan  “ve bu kararlar 

aleyhine yargı yoluna başvurulamaz” ibaresini, kısaca, yasa koyucunun, futboldaki 

uyuşmazlıkları çözmek üzere, görevli ve yetkili mahkemeye başvurmadan önce 

Tahkim Kurulu’na başvurma yükümlülüğü getirebileceği ancak bu aşamadan sonra 

kararı benimsemeyen tarafa yargı yolunun açık tutulması gerektiği, Tahkim Kurulu 

tarafından verilen kararların TFF içinde kesin ve nihai olmasının, savunma ve hak 

arama özgürlüklerini sınırlandırmayacağı ama yargı yoluna başvurulmasını da 

engellemeyeceği, kurulun kesin ve nihai kararlarına karşı yargı yoluna 

başvurulamamasının Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan hak arama 

özgürlüğü ile bağdaşmadığı gerekçeleriyle iptal etmiştir.  

                                                           
35 Erkan Küçükgüngör, “Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun Yapısı ve Tahkim Kurulu 
Kararlarının Niteliği”, AÜHFD , 2001/2, s.14   
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Özetle, anılan Anayasa Mahkemesi kararından sonra, TFF Tahkim Kurulu 

kararlarına karşı adli yargı yolu açılmıştır, aynı fıkrada yer alan “Tahkim Kurulu 

kararlarının kesinliği” ibaresi ise artık Tahkim Kurulu kararlarına karşı TFF nezdinde 

başkaca bir Kurula başvurulamayacağı anlamını taşımaktadır.  

Tahkim Kurulu kararlarının icrası ise, Tahkim Kurulu Talimatı’nın 

“Kararların Uygulanması ve Yayınlanması” başlıklı 16. maddesinde “Tahkim kurulu 

Kararları, TFF tarafından derhal uygulanır” şeklinde düzenlenmiştir.   

Ancak parasal bir mahkûmiyet içeren Tahkim Kurulu kararının TFF 

tarafından icra edilebilmesi için, ilgili kulübün ya da kişinin TFF nezdinde bir 

alacağının olması gerekir.  Böylece borçlu tarafın TFF nezdindeki alacak hesabından 

kesinti yapılarak Tahkim Kurulu kararının TFF tarafından uygulanması sağlanır. 

Ancak kulüplerin TFF bünyesinde çoğu zaman yeterli miktarda alacağı bulunmadığı 

gibi, futbolcuların, teknik adamların ya da futbolcu temsilcilerinin TFF mali yapısı 

içinde hesapları bulunmamaktadır. Dolayısıyla; alacaklı Đcra Đflas Kanunu hükümleri 

çerçevesinde cebri icraya başvuracaktır.36 

  Tahkim Kurulu Kararlarının niteliği hakkında 15.12.2004 tarih ve 2004/13-

722 E.; 2004/707 K. sayılı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında: 

 “Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararlarının, ilgili kanunda ve taraflar 

arasındaki sözleşmeden kaynaklanan kesinliği, sadece bu kararların başka hiçbir 

mercii nezdinde tartışma ve uyuşmazlık konusu yapılamayacağı anlamında olup, 

yerel mahkemenin ve özel dairenin kabullerinin tersine, bu kesinlik anılan kararlara 

ilam hükmünde belge niteliğini kazandırmaz. Gerçekten de, hangi belgelerin 

ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabi bulunduğu, Đcra ve Đflas 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 icra dairesindeki kefaletlerin, ilamların icrası hakkındaki 

                                                           
36 Selçuk Öztek, Sporda Özerklik, Đstanbul, Đstanbul Barosu Yay.,2009, s. 176. 
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hükümlere tabi olduğu belirtilmiştir...” denmek suretiyle Tahkim Kurulu kararlarının 

ilam niteliği taşımadığı belirtilmiştir.  

Bu nedenle, Tahkim Kurulu kararlarının ilamlı icra hükümlerine göre icra 

edilebilmesi hukuken olanaksızdır. Tahkim Kurulu kararlarının ilamsız icra yolu 

kullanılarak icra edilmesi hususunda herhangi bir hukuki engel bulunmamakla 

beraber ilamsız takibin ilerleyen aşamalarında bazı sorunların çıkması 

muhtemeldir.37 

2004 sayılı  9.6.1932 tarihli Đcra Đflas Kanunu’nun38 (ĐĐK) 66 vd. hükümlerine 

göre, bir ilamsız icra takibinde, borçlu tarafından ödeme emrine itiraz edilirse, icra 

takibi kendiliğinden duracağından, alacaklı itirazın giderilmesi için ya itirazın iptali 

davası açmalı ya da itirazın icra mahkemesince kaldırılması yollarından birine 

başvurmalıdır. Alacaklının, itirazın iptali davasına oranla daha basit ve çabuk bir yol 

olan itirazın kaldırılması yoluna başvurabilmesi için icra takibinin Đcra Đflas Kanunu 

md. 68’deki belgelerden39 birine dayanması gerekmektedir.  

Doktrinde Öztek; TFF Tahkim Kurulu kararlarının “yetkili makamların 

yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri belge olarak” kabul edilmesinin 

sistemin temelinden sarsılmaması için  zorunlu olduğunu , zira TFF Tahkim Kurulu 

kararları yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri belge 

olarak sayılmaz ise, o zaman alacaklının genel mahkemelerde itirazın iptali davası 

açmaktan başka çaresi kalmayacağını, itirazın iptali davasının genel hükümlere göre 

görülen ve uyuşmazlığın esas yönünden incelenmesini konu alan bir dava 

olduğundan TFF Tahkim Kurulu kararına konu olan bir olayda alacaklı lehine bir 

alacak hakkının doğmuş olup olmadığının tartışılacağını,  Tahkim Kurulu kararının 

itirazın iptali davasına bakan adli mahkemece en azından “kesin delil” sayılması 

                                                           
37 Uğur Mutlu, “Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Kararlarının Đcra Edilebilirliği”, 
Đstanbul Barosu Dergisi Spor Hukuku Özel Sayısı, Đstanbul, 2007 s.217. 
38 2004 sayılı 9.6.1932 tarihli Đcra Đflas Kanunu, 19.6.1932 gün 2128 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
39 Bu belgeler, imzası ikrar edilmiş adi senet, imzası noterlikçe onaylı senet, resmi dairelerin veya 
yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri belgelerdir. 
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gerektiğini ve alacak iddiası kesin delile ispatlanmış sayılarak borçlunun itirazının 

iptal edilmesinin mümkün olması gerektiğini dile getirmiştir.40 

Kanaatimizce, Tahkim Kurulu kararlarının niteliğinin 5894 sayılı Kanunda 

yapılacak değişiklikle açıkça düzenlenmesi gerekmektedir. Kararların niteliği 

hususunda boşluk olması kararın icrası yönünden sıkıntılara neden olmakta, bu da  

yapılan tahkim yargılamasının amacını ortadan  kaldırmaktadır. 

4.Anayasa Mahkemesi Kararı 

 

Anayasa Mahkemesi 5.5.2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol 

Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6. Maddesinin (1), (2), (3) ve 

(4) numaralı fıkralarının Anayasa’nın 7.,9., 10., 36., 38.,125 ve 138. maddelerine 

aykırılığı ve iptali istemi ile ilgili olarak 06.01.2011 tarihinde karar vermiş, 2010/61 

E. ve 2011/7 K. sayılı gerekçeli karar 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır.  

 

Somut olayda; Ankaraspor A.Ş. Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 06.09.2009 tarih ve 

57 sayılı kararı ile Ankaraspor’un bir alt kümeye düşürülerek bu sezon itibariyle de üç yıl 

müsabakalardan men’ine karar verildiği, bu karar üzerine davacı klübün yasal süresi içerisinde 

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’na müracaatı üzerine, TFF Tahkim Kurulunun 

06.10.2009 tarih ve 531/533 sayılı karar ile Ankaraspor A.Ş. adına vekili tarafından yapılan itirazın 

reddi ile Ankaraspor A.Ş.’nin bir alt lige düşürülmesine dair Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 

15.09.2009 tarih ve T2009-2010/121, K2009-2010/147 kararının onanmasına kesin olarak karar 

verildiği, bu kararın uygulanması dolayısıyla Ankaraspor’un Turkcell Süper Ligde bir alt gruba 

düşürülerek karar tarihinden itibarende bu ligde yapması gereken maçların yaptırılmamasından dolayı 

hasılat kaybı, televizyon, reklam ve sair gelirlerinden yoksun bırakılmasından, keza futbolcuların 

değer kaybetmelerinden dolayı 12.000.000 TL ve bu karar dolayısıyla görülen zarardan dolayı 

100.000 TL manevi zarar olmak üzere Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/165 E sayılı 

dosyası ile toplam 12.100.000 TL’lik maddi ve manevi zarar davası açtığı anlaşılmıştır. 

Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, öncelikle davaya bakmakta görevli olduğuna karar 

vermiş devamında 5894 Sayılı Yasanın 6. maddesinin 1,2,3,4. fıkralarının iptalini istemiştir. 

                                                           
40 Öztek, a.g.e, s.178. 
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 “5894 Sayılı Yasanın 6. maddesi TFF’nun tüm işlemlerini Tahkim Kurulu’na havale ettiği, 

yasa gereğince TFF bir kamu tüzel kişili ği olmadığı için bu kurulun kararlarına karşı idari yargıda 

dava açamayacağı, dolayısı ile Federasyonun kararlarına karşı 6. maddenin olmaması halinde adli 

yargıda dava açılması gerektiği, ancak 5894 Sayılı Kanunu’nun 6. maddesi gereğince Türkiye Futbol 

Federasyonu’nun özelliği gereği ihtilafların kısa yoldan halli için Tahkim Kurulu’na yetki ve görev 

verildiği ve aynı madde içerisinde de Tahkim Kurulu’nun kararlarının kesin olduğu ve bu kararlara 

karşı adli ve idari yargı yollarına başvurulamayacağının yasada öngörüldüğü, bu hükmün iptali 

halinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapmış olduğu işlem ve eylemlerden dolayı meydana 

gelecek zararlar ile ilgili adli yargıda davalara bakılabileceği ve dolayısı ile de, mahkememiz davaya 

bakmakta görevli olduğuna karar vermiş ve davacı tarafın iptal istemi mahkemece ciddi görülerek 6. 

maddenin 1, 2, 3, 4. fıkralarının Anayasa Mahkemesince  iptalini istemiştir.”  

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 

6. maddenin 1,2,3 fıkralarının itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada 

uygulanma olanağı bulunmadığından, bu fıkralara ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği 

nedeniyle oybirliği ile reddine karar vermiş, ancak   6. maddenin (4) numaralı fıkrasının;  “… ve bu 

kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline 

karar vermiştir. 

Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesini şu şekilde açıklamıştır: 

“Başvuru kararında, itiraz konusu kuralın hak arama özgürlüğünü kısıtladığı, bu nedenle Anayasa’nın 

9., 36. ve 125. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.  

Đtiraz konusu 5894 sayılı Kanunun 6. maddesinin 4. Fıkrasının metni, Tahkim Kurulu’nun kendisine 

yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlayacağı ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna 

başvurulamayacağı belirtilmektedir.  

Anayasa’nın 9. maddesinde, yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı 

öngörülmüştür. Bu madde uyarınca, yapılacak yargılamanın kişiler yönünden gerçek bir güvence 

oluşturabilmesi için aranacak nitelikler de 36. maddede belirtilerek “Herkes, meşrû vasıta ve yollardan 

faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil 

yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan 

kaçınamaz.” denilmiştir. Maddeyle güvence altına alınan dava yoluyla hak arama özgürlüğü, bir temel 

hak niteliği taşımasının ötesinde, diğer temel hak ve özgürlüklerden gereken şekilde yararlanılmasını 

ve bunların korunmasını sağlayan en etkili güvencelerden birini oluşturmaktadır. Kişinin uğradığı bir 

haksızlığa veya zarara karşı kendisini savunabilmesinin ya da maruz kaldığı haksız bir uygulama veya 

işleme karşı haklılığını ileri sürüp kanıtlayabilmesinin, zararını giderebilmesinin en etkili ve güvenceli 

yolu, yargı mercileri önünde dava hakkını kullanabilmesidir. Kişilere yargı mercileri önünde dava 

hakkı tanınması adil yargılanmanın ön koşulunu oluşturur.  
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Anayasa’nın 141. maddesiyle de davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması 

görevi yargıya verilmiştir. Bu görevin ağır iş yükü altında yerine getirilmesi zorlaştıkça, 

uyuşmazlıkların çözümü için alternatif yöntemlerin yaşama geçirilmesi öngörülebilir. Bu durumda 

yasa koyucu, futbol sporu alanındaki uyuşmazlıkları çözmek üzere, görevli ve yetkili mahkemeye 

başvurmadan önce tahkim kuruluna başvurma yükümlülüğü getirebilir. Ancak bu aşamadan sonra 

kararı benimsemeyen tarafa yargı yolunun açık tutulması gerekir.  

Tahkim genel olarak öğretide, hukuki uyuşmazlıkların, söz konusu uyuşmazlığa taraf olmayan 

bağımsız kişi veya kişiler tarafından çözümlenerek karara bağlanması olarak tanımlanmaktadır. Đtiraz 

konusu kuralın da içinde bulunduğu 5894 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin incelenmesinden TFF Tahkim 

Kurulu’nun, hukuki uyuşmazlıkların, bağımsız kişiler tarafından çözümlenerek karara bağlandığı, 

yargı işlevi yerine getiren bir kurul olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.  

Đtiraz konusu kuralın ilk cümlesinde geçen “kesin” ibaresi, Tahkim Kurulunun incelediği konularda 

vermiş olduğu kararların biçimsel yönden kesin, uygulanabilir ve bağlayıcı nitelikte olduğunu ifade 

etmekte, “nihai” ibaresi ise Kurul’un TFF içerisinde başvurulacak en son merci olduğunu 

belirtmektedir. Buna göre, Tahkim Kurulu tarafından verilen kararların TFF içinde kesin ve nihai 

olması, savunma ve hak arama özgürlüklerini sınırlandırmayacağı gibi, yargı yoluna başvurulmasını 

da engellemez. Bu nedenle, kuralın bu bölümüne yönelik iptal isteminin reddi gerekir. 

Đtiraz konusu kuralın kalan bölümünde ise, tahkim kurulu tarafından verilen kararlara karşı yargı 

yoluna başvurulamayacağı belirtilerek, tarafların yargı mercileri önünde dava haklarını kullanmaları 

engellenmektedir. Yasa koyucu, taraflara görevli ve yetkili mahkemeye başvurmadan önce 

aralarındaki uyuşmazlığı kısa sürede çözmek üzere tahkim kuruluna başvurma yükümlülüğü 

getirebilir ise de, bu kurulun kesin ve nihai kararlarına karşı yargı yoluna başvurulamaması 

Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan hak arama özgürlüğü alanına yapılmış açık bir 

müdahale niteliğinde olup, hak arama özgürlüğü ile bağdaşmaz.  

Açıklanan nedenlerle, kuralın “...ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz” bölümü 

Anayasa’nın 9. ve 36. maddelerine aykırıdır. Đptali gerekir. Kuralın, Anayasa’nın 125. maddesi ile 

ilgisi görülmemiştir.” 

Anayasa Mahkemesi’nin karara katılmayan iki üyesinin karşı oy gerekçelerinden ilki TFF’nin kamu 

tüzel kişisi olduğundan bahisle TFF Tahkim Kurulu kararlarının idari karar niteliğinde olduğu ve idari 

kararlara karşı ancak idari yargı yoluna başvurulabileceği şeklindedir. 

“5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6. maddesinin (4) 

nolu fıkrasında, yer alan kural ile Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından verilen 

kararlara karşı yargı yolu kapatılmakta, bu işlemler yargı denetimi dışında bırakılmaktadır. 

5894 sayılı Yasa’nın 1. maddesine göre, TFF, her türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletler arası 

kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye’yi futbol konusunda yurt içinde ve 

yurt dışında temsil etmekle görevli, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişili ğe sahip özerk bir 
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kuruluştur. Sözü edilen bu kuralda TFF’nin tüzel kişili ğinin kamu hukuku tüzel kişili ği mi, özel hukuk 

tüzel kişili ği mi olduğu hususu belirtilmemiştir. 

TFF’nin kanunla kurulması, tüm gelirlerinin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olması (5794 s.y. 

Yasa 5.mad) disiplin cezası verebilmesi (5894 s.y. Yasa mad. 11) ve futbol alanında tekel durumunda 

olması gibi bir takım kamu gücü ayrıcalıkları ile donatılması; görevleri ve yetkileri yönünden 

incelendiğinde de; haklarını, sorumluluklarını ve borçlarını doğrudan etkileyen tek taraflı, idari ve 

icrai nitelikte işlemler yapabilmesi, işlemlerini kamu gücünü kullanarak yerine getirmesi, ayrıca futbol 

seyircileri bakımından kamu düzenini doğrudan ilgilendiren konularda kararlar alması ve kararlarla 

ilgili yaptırımları belirleme yetkisinin bulunması, bu Kuruluşun bir kamu kurumu olduğunu 

göstermektedir. Öğretide de açıklanan hukuki nitelikleri nedeniyle TFF’nin bir kamu tüzel kişisi 

olduğu kabul edilmektedir. 

5894 sayılı Yasaya göre, Tahkim Kurulu TFF’nin en üst hukuk kuruludur ve TFF Statüsü ve ilgili 

talimatlarda belirtilen nitelikteki uyuşmazlıklar ile ilgili nihai karar organıdır. 

Bir kamu tüzel kişisi olan TFF’nin bünyesinde kurulan Tahkim Kurulunun TFF statüsü ve ilgili 

talimatlarda belirtilen nitelikteki uyuşmazlıklarla ilgili vermiş olduğu kararların, tek taraflı olması ve 

kamu gücü kullanılarak yerine getirilmesinin zorunlu bulunması bu kararların idari nitelikte kararlar 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

Dava konusu olayda TFF Tahkim Kurulunun 6.10.2009 günlü kararının iptali isteğiyle Asliye Hukuk 

Mahkemesine dava açılmıştır. Yukarıda belirtildiği gibi Tahkim Kurulu’nun sözü edilen kararı idari 

bir karardır. Đdari işlemlere karşı açılan davalarda görevli yargı yeri idari yargı yeridir. Adli yargı 

yerlerinin davayı inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır. 

Bu nedenle itiraz yoluna başvuran Mahkeme’nin, itiraz konusu kuralı davaya uygulama görev ve 

yetkisi olmadığından işin esasına girmeden davanın görev yönünden reddine karar vermesi gerekirdi.” 

Đkinci kar şı oy gerekçesi ise; 

Kendine özgü bir “hukuki durum” teşkil eden sportif faaliyetler dolayısıyla doğabilecek ihtilafların, 

kendine özgü çözümünün kısa sürede halledilmesi düşüncesi artık küresel bir kural haline geldiğine ve 

Türkiye Cumhuriyeti de bu uluslararası teşekküllere (FĐFA ve UEFA’ya) üye olmakla, bu uluslararası 

kurallara uymayı taahhüt ettiğine göre; artık spor ihtilaflarının yargıya taşınması gerektiği gibi bir 

yorumun yapılmaması gerekliliğine dayanmaktadır. 

“ Đtiraz konusu 5.5.2009 günlü, 5894 sayılı Kanun’un 6. maddesinin (4) numaralı fıkrasında, Türkiye 

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara 

bağlayacağı ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamayacağı hüküm altın alınmaktadır. 

Türk hukukunda “Tahkim” özel hukuk alanına özgü bir uyuşmazlık çözme yolu olarak ortaya çıkmış 

ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 516-536. maddelerinde düzenlenmiş; Anayasa’nın 125. 

maddesinde 13.8.1999 gün ve 4446 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle de, kamu hizmetleri ile ilgili 
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imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası 

tahkim yoluyla çözülmesine imkân tanınmıştır. 

5894 sayılı Kanun’un 1. maddesinde, bu Kanun’un amacının;  her türlü futbol faaliyetlerinin milli ve 

milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye’yi futbol konusunda 

yurt içinde ve yurtdışında temsil etmek üzere, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişili ğe sahip, özerk 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri 

düzenlemek olduğu ifade edilmektedir. Aynı Kanun’un 3. maddesinde, TFF’nun, Uluslararası Futbol 

Federasyonları Birliği (FĐFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA)’nın yetkili organları 

tarafından konulan kuralların gereği gibi uygulanmasını sağlamakla görevli olduğu, FIFA ve UEFA 

tarafından konulan statü, talimat ve düzenlemeler ile bunların yetkili kurulları tarafından verilen 

kararlara uyulmasını sağlamayı yükümlendiği ifade edilmekte; 4. maddesinde de TFF’nun FĐFA ve 

UEFA üyesi olduğu hüküm altına alınmaktadır. FĐFA ve UEFA’nın futbol müsabakaları ve bunun 

kuralları ile ilgili olarak belirleyici milletlerarası teşekküller olduğu 5894 sayılı Kanun’un bütününden 

ve bir çok maddesinden açıkça anlaşılmaktadır. 

Đkiyüzün üzerinde ulusal futbol federasyonunun üyesi olduğu FĐFA, çeşitli futbol turnuvaları 

düzenlemenin yanı sıra, dünya futbolunu yöneten, kurallarını uygulayan, değiştiren bir kuruluş 

mahiyetindedir. Dünya çapında FĐFA’ya bağlı birçok uluslararası futbol konfederasyonu mevcut olup, 

UEFA da bunlardan biridir. FIFA ve UEFA düzenlemelerine göre federasyonlar, kendi 

düzenlemelerine, kulüplerin ve üyelerinin bir anlaşmazlığı ulusal mahkemelere götürmelerini 

yasaklayan ve herhangi bir anlaşmazlığı federasyonun, uygun bir konfederasyonun ya da FIFA’nın 

yargılama yetkisine sunmalarını gerekli kılan bir hükmü koymakla yükümlüdürler. Diğer bir deyişle, 

futbol uyuşmazlıklarında zorunlu tahkim yönteminin öngörülmesinin ana nedenlerinden biri FIFA ve 

UEFA statülerine uyum sağlanması amacıdır. Futbola egemen olan uluslararası kurallar, temel hukuk 

ilkelerine uygun olarak bütün ülkelerin iç hukuklarına etki edecek şekilde uluslararası niteliktedir. 

Uluslararası futbol örgütlerine (FIFA ve UEFA’ya) üye olan ülkeler de bu kuruluşların benimsediği 

ilkelere ve talimatlara uyacaklarını peşinen kabul etmişlerdir ve Türkiye de bu yükümlülüğü 

üstlenmiştir. Futbol faaliyetlerinden doğan her türlü ihtilafların çözümünde “tahkim” esasının 

uluslararası düzeyde öngörülmesinin asıl nedeni ise futbol müsabakalarının oynanmasındaki süreklilik 

ve kısa aralık, futbola ilişkin, başkaca özellikler, hızlı ve kesin sonuç doğuracak şekilde karar alabilme 

zorunluluğu şeklinde ifade edilebilir. 

Futbolun da içinde bulunduğu spor branşları artık uluslararası camiada örgütlenmiş ve uluslararası 

kural ve normlar spor hukukunun evrensel hukuki çerçevesini belirlemiş bulunmaktadır. Futbol dahil 

spor müsabakaları ve sportif faaliyetlerin kendine özgü kurallarının bulunuşu, bunların yürüyen ve 

süregelen özellikleri, zamana yayılan ve uzun bir sürece dayalı yargısal denetime elverişli olmayan, 

çok kısa sürede çözüm gerektiren yapıları dikkate alındığında; bu faaliyetler nedeniyle oluşabilecek 

ihtilafları doğrudan “kamu hukuku” ya da “özel hukuk” ayırımına tâbi tutmak ve bu hukuk dallarına 

özgü kuralları sözkonusu ihtilaflara uygulamaya çalışmak, kanımızca doğru olmayacaktır. Kendine 
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özgü bir “hukuki durum” teşkil eden sportif faaliyetler dolayısiyle doğabilecek ihtilafların, kendine 

özgü çözüm mekanizmalarıyla  (somut davada tahkim yoluyla) kısa sürede halledilmesi düşüncesi 

artık küresel bir kural haline geldiğine ve Türkiye Cumhuriyeti de bu uluslararası teşekküllere (FĐFA 

ve UEFA’ya) üye olmakla bu küresel (uluslararası) kurallara uymayı taahhüt ettiğine göre; artık spor 

ihtilaflarının yargıya taşınması gerektiği gibi bir yorumun yapılmaması gerekli bulunmaktadır. 

Futbol dahil uluslar arası spor dallarındaki ihtilaflarda “tahkim” usulü benimsenip genel kabul 

gördüğüne göre, Anayasa’nın 58. ve 59. maddelerindeki özel düzenlemeleri dikkate alan yasa 

koyucunun, bu konudaki ihtilaflarda “tahkim” usulünü öngörmesi ve Tahkim Kurulu kararlarına karşı 

yargı yoluna başvurulamayacağı ilkesini getirmesinde Anayasa’ya aykırı bir yön yoktur. Anayasa’nın 

58. ve 59. maddelerindeki düzenlemeler, sporun (futbol dahil) değinilen özelliği ve evrenselliği, 

ülkemizdeki spor federasyonlarının uluslararası spor teşekkülleri ile bu konuda varılan mutabakat ile 

uluslararası düzeydeki spor kuralları dikkate alındığında, dava konusu kuralda öngörülen yargı 

kısıntısının Anayasa’nın 9. maddesinde belirtilen yargı yetkisinin devri mahiyetinde olmadığı açık 

olduğu gibi, bu düzenlemenin Anayasa’nın 36. maddesiyle bağdaşmadığı da söylenemez. Dava 

konusu kural, Türkiye’nin uluslararası yükümlülüğünün tabii bir sonucu olup, uluslararası kuralların 

dışına çıkılarak bu konuda kendimize has bir yargı düzeni getirmek de kanımızca mümkün 

bulunmamaktadır. Dolayısiyle, TFF Tahkim Kurulu’nun futbolla ilgili uyuşmazlıkları kesin olarak 

sonuçlandırmasında ve uluslararası futbol kuralları gereğince bu Kurul’un kararlarına karşı yargı 

yolunun kapatılmasında Anayasa’nın 9. ve 36.  maddelerine aykırı bir yön bulunmadığı”  yönündedir.   

Tahkim Kurulu kararlarına karşı adli yargıya başvuru spor hukukçuların hemen hemen 

hiçbiri tarafından benimsenmemekte, adli yargıya başvuru yerine, spor mahkemelerinin kurularak, 

tahkim kurulu kararlarına karşı spor mahkemelerine başvurulabileceği ya da ihtiyari tahkim usulünün 

benimsenebileceği düşünülmektedir.41  

Kanaatimizce; TFF özerk bir özel hukuk tüzel kişisi olduğundan Tahkim 

Kurulu kararlarına karşı idari yargı yoluna başvurulamaz.  Adli yargıya başvuru 

açısından da Tahkim Kurulunca verilen kararların niteliği konusunda bir ayrım 

yapılmalıdır: 

Ticari uyuşmazlıklar ile ilgili olarak tahkim kurulunca verilen kararların adli 

yargı tarafından ancak “usul yönünden” incelemeye açık olması düşünülebilse de, 

sporun kendine özgü kurallarının ihlalinden doğan disiplin uyuşmazlıklarının adli 

yargı denetimine açık olması düşünülemez. Disiplin uyuşmazlıkları mutlaka 

federasyon içinde kesin ve nihai bir biçimde sonuçlandırılmalıdır. Aksi takdirde; 

telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bir örnek ile açıklamak 

                                                           
41 Đlhan Helvacı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK 2010)Spor Hu kuku Komisyonu Spor 
Hukukunda Güncel Sorunlar-II Sempozyumu, Tartışmalar bölümü, Đstanbul, 2010,  s.40. 
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gerekirse; bir lig maçında kural ihlalinden dolayı Tahkim kurulu tarafından 3 maç 

oynamamasına karar verilen bir oyuncu, bu kararı adli yargıya taşıdığı durumda, adli 

yargı bu oyuncu hakkında verilen cezanın kaldırılmasına karar verilir ise, oyuncunun 

oynamaması sebebiyle, lig maçlarının hukuki temelden yoksun olması durumu 

ortaya çıkacaktır.  

Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesi her ne kadar hak arama hürriyetini 

zedelememek adına adli yargı yolu açmak olsa da, Tahkim Kurulunun vermiş olduğu 

disiplin cezalarına karşı, sporun kendisine özgü kurallarına yabancı hakimlerin 

yaptığı yargılamanın, bu amacı yerine getireceği düşünülemez. 

Diğer taraftan, söz konusu iptal kararından kaynaklanması muhtemel başka 

bir tehlike, ulusal federasyonların, FIFA mevzuatındaki, kendi mevzuatlarına, 

kulüplerin ve üyelerinin bir anlaşmazlığı ulusal mahkemelere götürmelerini 

yasaklayan bir hükmü koymakla yükümlü olduklarını düzenleyen hükümlerine 

aykırılıktan dolayı FIFA’nın  TFF’yi organizasyonların dışına çıkarması olacaktır. 42  

Futbol ile ilgili uyuşmazlıkların süratle ve konunun uzmanları tarafından 

sonuçlandırılması gerektiğinden, disiplinle ilgili uyuşmazlıklarda Tahkim Kurulu 

kararlarının mutlaka kesin olması, adli yargıya intikal ettirilmesi gerekmektedir. 

Ancak sözleşmesel  ihtilaflarda, Anayasa’nın 36. maddesi ile düzenlenen hak arama 

hürriyetinin kısıtlanmaması gerektiğinden mevcut zorunlu tahkim düzenlemelerinin 

ihtiyari tahkime çevrilmesi ve bu şekilde taraflara hakemlerini, yargılama usulünü 

vb. seçebilme imkanı tanınması, bu sağlanamıyorsa adli yargının sözleşmesel 

ihtilafları sadece usul yönünden incelemesi kanaatimizce en doğrusu olacaktır. 

                                                           
42 Benzer görüşler ve ayrıntılı bilgi için bkz. (çevrimiçi) http://www.tahkim.net/haberler-
etkinlikler/anayasa-mahkemesi-turkye-futbol-federasyonu-tahkim-kurulu-kararlarina-karsi-yargi-yolu-
aciktir.http://www.tahkim.net/haberler-etkinlikler/hukumet-sporda-tahkim-ve-bagimsiz-federasyonlar-
icin-anayasa-degisikligi-teklifi-sundu (06.03.2011).  
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C.MĐLLETLERARASI SPOR HUKUKUNDA TAHK ĐM 

 

Milletlerarası spor hukukunda ihtilaf çözümü metodu olarak tahkimi 

incelemeden önce milletlerarası sportif yapılanmayı ele almayı uygun buluyoruz. 

Ulusal düzenlemelerin uluslararası düzenlemelere paralel olması gerektiğinden, 

kanaatimizce sporun milletlerarası yapılanması incelenmez ise konu bütünlük arz 

etmeyecek ve yeterli düzeyde anlaşılamayacaktır. 

1.Milletlerarası Sportif Yapılanma 

 

1894 tarihinde Baron Pierre de Coubertin tarafından kurulan ve antik 

Yunan’daki Olimpiyat Oyunlarını canlandırmak amacıyla oluşturulan Uluslararası 

Olimpiyat Komitesi (IOC) spor yapılanmasının en tepesindeki kurum olarak 

karşımıza çıkmaktadır.43 

Olimpik spor dalları hakkında düzenleme yapma ve karar alma konusundaki 

en yetkili kuruluş olan IOC tarafından kabul edilen 4 Temmuz 2003 tarihli Olimpik 

Şartta IOC’ nin ana niteliklerini görmek mümkün olmaktadır. Buna göre merkezi 

Đsviçre’nin Lozan kentinde olan IOC, olimpik karar alma usullerini belirleyerek 

uygulayan, Olimpiyat Oyunlarının yapılacağı ülke ve şehri seçen, spor 

müsabakalarına katılabilmek için gerekli niteliklerin neler olduğunu belirleyen, kendi 

yetkili ve temsilcilerinin seçim esas ve usullerini tespit eden bağımsız bir kuruluştur. 

IOC’nin üyeleri, yetkili kişi ve kuruluşlar tarafından aday gösterilenler arasından 

IOC Genel Kurulunca seçilirler. IOC’nin üyeleri kendi ülkelerinde IOC’nin 

temsilcisi olarak kabul edilirler. Başka bir ifadeyle, kendi ülkelerinin IOC’deki 

temsilcileri olarak kabul edilmezler.44 

IOC tarafından öngörülen şartları yerine getiren her ülkede bir Milli 

Olimpiyat Komitesi  (NOC) bulunmaktadır.45 Bu komiteler Olimpik Şartın 28. 

                                                           
43 Emre Koçak, “Sporun Uluslararası Yapılanması”, Tam Saha, TFF’nin Aylık Futbol Dergisi, 
Temmuz 2007,s.43. 
44Erkan Küçükgüngör,”Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Milletlerarası Tahkim” , AÜHFD , Cilt 53, 
2004, Sayı 2, Ankara, 2004, s. 3. 
45 Küçükgüngör, Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Milletlerarası Tahkim , s. 4. 
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maddesi ile uyumlu olarak kendi ülkelerinde Olimpik Hareket’in korunması ve 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmakla görevlidirler. Milli Olimpiyat 

Komiteleri, IOC tarafından organize edilen olimpiyatlar ile yine IOC’nin düzenlediği 

bölgesel, kıtasal ve dünya şampiyonalarında kendi ülkelerini temsil etme yetkisine 

sahiptirler. Milli Olimpiyat Komiteleri, ayrıca, sporcu göndermek suretiyle 

Olimpiyat Oyunlarına katılmak zorundadırlar. Milli Olimpiyat Komiteleri, Olimpiyat 

Oyunlarının düzenleneceği şehrin seçiminde de önemli rol oynamaktadırlar. Yalnızca 

Milli Olimpiyat Komiteleri, kendi ülkelerindeki bir şehrin Olimpiyat Oyunlarına ev 

sahipliği yapması için müracaatta bulunabilir. Ancak Milli Olimpiyat Komitesi’nin 

bulunduğu ülke hükümetinin, Olimpiyat Oyunlarının IOC tarafından öngörülen 

şartlara göre yapılacağı ve Olimpik Şart’a uygun hareket edileceği konusunda bir 

taahhütte bulunması zorunludur. IOC, Olimpiyat Oyunlarının yapılacağı şehri 

seçtikten sonra, oyunların organizasyonu görevini o ülkedeki Milli Olimpiyat 

Komitesine verir. 46  

IOC, olimpik hareketi geliştirmek maksadıyla, dünya genelinde bir veya 

birden fazla spor dalında faaliyet gösteren “uluslararası federasyon47”ların  

kurulması ve faaliyet göstermesine imkan tanımaktadır.48 

Her bir spor dalının uluslararası anlamda kural koyucu ve denetleyici birer 

uluslararası federasyonu bulunmaktadır.  

Örnek vermek gerekirse; basketbolun uluslararası federasyonu FIBA 

atletizmin IAAF, futbolun ise FIFA’dır.49 

Uluslararası Federasyonların tüzükleri, uygulama ve faaliyetlerinin Olimpik 

Şart’a uygun olması gerekir. Bununla birlikte, her uluslararası federasyon kendi 

bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Hemen 

hemen hepsi Đsviçre Medeni Kanunu hükümleri uyarınca kurulmuş birer dernek 

                                                           
46 Erkan Küçükgüngör, Sporda Özerklik, Đstanbul, Đstanbul Barosu Yay., s.34 
47 IOC’ye bağlı olmayan uluslararası federasyonlar da bulunmaktadır; otomobil sporları, satranç, 
kriket, amerikan futbolu, vucüt geliştirme gibi. Bkz. (Çevrimiçi) http:// www.non-
olympic.org/nonoly.html. 
48 Küçükgüngör, Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Milletlerarası Tahkim , s.4. 
49 Emre Koçak, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Seçkin Yayıncılık, Đstanbul,2007 
s.22.  
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niteliğinde olan uluslararası spor federasyonları, o spor dalının bütün dünyada 

gelişmesini sağlamak, ilgili spor dalına ait kuralları belirlemek ve uygulamak, 

Olimpiyat Oyunlarını düzenlemeye aday olan ülkelerin teknik yeterlilikleri 

konusunda görüş bildirmek, Olimpiyat Oyunlarına katılabilme kıstaslarını belirlemek 

ve bunları onay için IOC’e sunmak, kendi spor dalında disiplinin sağlanmasına 

yönelik kuralları belirlemek ve uygulamak, kendi faaliyet alanında ortaya çıkan 

uyuşmazlıkları çözmek gibi konularda, genel bir ifadeyle kendi spor dalına ilişkin 

teknik, idari ve yargısal düzenlemeleri yapma ve uygulama yetkisine sahiptir.50 

Uluslararası sportif yapılanmanın en altında ise karşımıza “ulusal 

federasyonlar” çıkmaktadır. Ulusal federasyonlar, yönetmekle görevli oldukları 

sporun yerel anlamda organizasyonu ile sorumludurlar. Olimpik Şart uyarınca, 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 olmalıdırlar. Bununla birlikte ulusal federasyonlar 

tüm faaliyetlerinde Olimpik Şarta uygun davranmalı ve bağlı olduğu uluslararası 

federasyonun kurallarına da uymalıdırlar.51 

Her ülkede özel hukuk hükümlerine tabi şirket ya da dernek olarak kurulan ve 

faaliyet gösteren spor kulüpleri ise bu yapılanmanın temel unsurunu oluşturmaktadır. 

2.Milletlerarası Spor Hukukunda Đhtilaf Çözümü Metodu Olarak “Tahkim” 

 

1980 yılların başında, profesyonel ve üst düzey spor alanında sporcular, spor 

kulüpleri, spor federasyonları, spor müsabakalarını düzenleyenler ve sporla ilgili 

diğer kişiler arasındaki hukuki uyuşmazlıkların giderek attığı gözlemlenmiştir. 

Özellikle milletlerarası alanda gözlemlenen bu artış, o tarihe kadar spor hukuku 

uyuşmazlıklarını bağlayıcı şekilde çözüme bağlayacak bağımsız bir otoritenin 

                                                           
50 Küçükgüngör, Sporda Özerklik, s.35. 
51 Koçak, TFF Tahkim Kurulu ,  s. 24-25. 
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bulunmaması sebebiyle, uluslararası spor organizasyonlarını bu konuda harekete 

geçirmeye zorlamıştır.52 

1981 yılında IOC’nin başkanı seçilen Juan Antonio Samaranch ve IOC üyesi 

Kéba Mbaye’nin Spor Tahkim Mahkemesi’ (CAS) nin kuruluşuna büyük katkıları 

olmuştur. 1982 yılında Roma’da yapılan IOC Genel Kurulunda sporu ilgilendiren 

konularda bağımsız bir yargılama sistemi oluşturma düşüncesi amacıyla Mbaye’nin 

başkanlığını yaptığı bir çalışma grubu oluşturulmuş ve bu grup CAS’ın statüsünü 

hazırlamakla görevlendirilmiştir.53 6 Nisan 1983 yılında CAS, Yeni Delhi’de yapılan 

IOC Genel Kurulunda statüsü onaylanarak resmen kurulmuştur.54 

CAS, Uluslararası Spor Tahkim Konseyi (ICAS)55 bünyesinde oluşturulmuş 

ve konseyin idari ve mali desteği altında, herhangi bir ulusal veya uluslararası spor 

organizasyonuna bağlı olmayan ve sportif uyuşmazlıkların tahkim veya uzlaştırma 

yolu ile çözümü amacıyla kurulmuş bir mahkemedir.56 

CAS’ın merkezi Đsviçre’nin Lozan kentindedir. Ayrıca, bazı başvuru usul 

kolaylıklarını sağlamak için biri Avustralya Sydney diğeri de Amerika Birleşik 

Devletleri New York’ta bulunan iki yerel ofisi mevcuttur.57 Bu ofisler Lozan’daki 

sekreteryaya bağlı olarak faaliyet görürler ve yargılama ile ilgili tüm belgeleri kabul 

etme ve tebliğ etme konusunda yetkilidirler. 58 

Spor hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde bütün spor 

dallarını kapsamına alacak şekilde faaliyet gösteren CAS, sporla ilgili olarak çıkacak 

                                                           
52

 http://www.tas-cas.org/history 
53 http://www.tas-cas.org/history 
54 Erten, a.g.e, s. 233. 
55 Uluslararası Spor Tahkim Konseyi (ICAS) :Tahkim ve spor hukuku alanında uzman yirmi üyeden 
oluşan ve CAS’ın en üst yönetim organı niteliğine sahip bir konseydir. Üyeleri Uluslararası Olimpiyat 
Komiteleri tarafından atanmaktadır ve amacı CAS’ın bağımsız ve tarafsız bir spor tahkim mahkemesi 
olma sıfatını sürdürmesidir.  
56 Ercan, a.g.e, s.175.  
57

 Kısmet Erkiner, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi “C.A.S” 2010 Değişikliklerini Đçeren 
Açıklamalı Đngilizce-Türkçe Mevzuatı, Đstanbul, XII Levha Yay., 2010, s.xvi. 
58 Hatice Kocasakal, “Uluslararası Spor Yargısı”, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Hukuku 
Komisyonu Spor Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Sempozyumu, Đstanbul, Kasım 
2008,  s.50. 
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doğrudan ya da dolaylı uyuşmazlıkları59 kurullar ile tahkim yolu ile ya da 

arabuluculuk yöntemi ile karara bağlamak CAS’ın esaslı görevidir. 

Tüm gerçek kişiler ve tüzel kişiler, sportif ihtilaflar ile ilgili olarak CAS’a 

başvurabilirler. Bu anlamda, sporcular, spor kulüpleri, ulusal veya uluslararası spor 

federasyonları, ulusal olimpiyat komiteleri, spor müsabakası organize edenler, 

sponsorlar vb. CAS’a başvuruda bulunabilirler.60 

CAS bünyesinde iki tür tahkim yargılaması yapılmaktadır. Bunlardan ilki, 

olağan veya ilk derece tahkim yargılaması, diğeri ise temyiz tahkim yargılamasıdır. 

Bir uyuşmazlığın doğrudan, ilk derece mahkemesi sıfatıyla CAS bünyesinde 

çözümlenmesi halinde, olağan veya ilk derece tahkim yargılaması; daha önce bir 

federasyon veya diğer bir sportif kuruluş bünyesinde verilmiş bir karara karşı, bu 

kararın iptal edilmesi veya düzeltilmesi amacıyla CAS’ a başvurulması durumunda 

temyiz tahkim yargılaması söz konusu olacaktır.61 

 

 

                                                           
59 Doğrudan uyuşmazlık olarak spor organizasyonlarının vermiş olduğu kararlar, dolaylı olarak ise 
sponsorluk sözleşmesinden kaynaklanan ticari ihtilaflar örnek gösterilebilir.  
60 Kısmet Erkiner, “Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi “C.A.S” Yargılama Çeşitleri ve Usulleri”, 
Spor Hukuku Dersleri, Đstanbul, Kadir Has Yay., 2007, s. 466. 
61

 Hatice Kocasakal, “ Son Değişiklikler I şığında Türkiye’deki Sportif Đhtilaflar Bakımından  CAS’ın 
Yargı Yetkisi ve CAS’a Başvuru Olanakları” Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Hukuku 
Komisyonu Spor Hukukunda Güncel Sorunlar-II Sempozyumu,Đstanbul, Ocak 2010 , s.135 
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II. YERL Đ PROFESYONEL FUTBOLCU ALACAKLARINDAN DO ĞAN 

ĐHTĐLAFLARIN ÇÖZÜMÜNDE TAHK ĐM 

 
Çalışmamızın bu bölümünde, öncelikle futbolcuların yerli veya yabancı 

sayılmasına neden olan kriterler açıklanacak, profesyonellik kavramından ne 

anlaşılması gerektiği ve profesyonel futbolcu sözleşmesi ele alınacak, sonrasında 

yerli profesyonel futbolcu alacaklarından doğan ihtilafların hangi usullere tabi 

olduğu açıklanacaktır. 

A.FUTBOLCU KAVRAMININ AYIRIMLARI 

1. Yerli ve Yabancı Futbolcu Kavramları 

Ne TFF Kanunu ne de TFF Statüsünde hangi futbolcuların yerli hangilerinin 

ise yabancı sayılacağına ilişkin bir düzenleme mevcuttur.  

TFF Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın “yabancı 

futbolcular” başlıklı 8. maddesinde de yabancı kavramının tanımı yapılmamış, 

maddede yabancı uyruklu profesyonel futbolcuların hangi şartlarda ve hangi liglerde 

oynayacağını TFF’nin belirleyeceği ve bu belirleme ile birlikte her bir kulübün 

oynatabileceği yabancı uyruklu futbolcu sayısının da birinci transfer ve tescil 

döneminden önce ilan edileceği düzenlenmiştir.  

 Basit bir dille ifade etmek gerekirse, “vatandaşlık” bir ki şinin belirli bir 

devlete aidiyetini ifade eder. Bir devletin vatandaşlığına sahip olmakla kişi, vatandaşı 

olduğu devletin hakimiyetine girer ve vatandaşlığına sahip bulunmadığı diğer 

devletler için ise “yabancı” niteliğine sahip olur.62 

 Devletler Hukuku Enstitütüsünün63 tanımına göre, yabancı, bir devletin 

ülkesinde bulunan ve o devletin vatandaşlığını iddiaya hakkı olmayan kimsedir. Bu 

                                                           
62 B.Bahadır Erdem, Türk Vatanda şlık Hukuku , Đstanbul, Beta Yay., 2010, s.3.                                                                   
63 Devletler Hukuk Enstitüsü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.un.org/law/ilc/  (07.03.2011).  
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tarife göre yabancı, başka bir devletin vatandaşı olabileceği gibi, mülteci veya 

vatansız da olabilir64. 

Anayasa’nın 66. maddesi uyarınca, Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı 

olan herkes Türk vatandaşı sayılmaktadır.  

29.05.2009 tarihinde kabul edilen 12.06.2009 tarih ve 27256 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 5901 sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3. 

Maddesinin ç bendinde Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık 

bağı ile bağlı olan kişiyi, yabancı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı 

bulunmayan kişiyi, çok vatandaşlık ise Türk vatandaşının aynı anda birden çok 

vatandaşlığa sahip olmasını ifade eder, demektedir. Türk vatandaşı, yabancı ve çok 

vatandaşlık kavramlarına ilişkin aynı tanımlara, 11.02.2010 tarihli 06.04.2010 tarih 

ve 27544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Türk Vatandaşlığı 

Kanununun Uygulanmasına Đlişkin Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 3. Maddesinin 

ç,  ş ve u bendinde de yer verilmiştir.  

Yukarıdaki tanımlamalardan yola çıkarak Türkiye’deki futbol kulüplerinde, 

Türkiye Cumhuriyeti (T.C) tabiiyetine bağlı olmaksızın oynayan kişiye başka bir 

deyişle T.C kimliği bulunmayan oyuncuya, “yabancı futbolcu” denmektedir. 

Avrupa’daki takımlar için yabancı oyuncu, istisnalar hariç olmak üzere65 Avrupa 

kıtası dışından gelenler için (Avrupa Birliği66 üyesi olmayan) söz konusudur.67 T.C 

vatandaşlığının yanında başka bir ülkenin vatandaşlığını elde etmiş bulunan 

                                                           
64 Aysel Çelikel, Günseli (Öztekin)Gelgel, Yabancılar Hukuku , Đstanbul, Beta Yay., 2010, s.7.  
65  Đsviçre, Avrupa kıtasında yer almakla birlikte  Avrupa Birliğine üye değildir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. ( çevrimiçi ) http://tr.wikipedia.org 
66 Avrupa Birliği vatandaşlığı 7 Şubat 1992 tarihinde imzalanan Maastricht Anlaşmasıyla  
oluşturulmuştur. Avrupa Birliğine üye ülkelerin vatandaşlarının ulusal kimliklerine ek olarak 
verilmiştir ve kişilere özel haklar sağlar.Birliğe üye ülkelerin vatandaşı olan kişiler, birliğe üye 
herhangi bir ülkede çalışabilme hakkına sahiptirler. 
67 Ferda Şar, “Yabancı Oyuncu Sınırlamasının Türkiye ve AB Hukuku Açılarından Đncelenmesi”, 
Spor Hukuku Tezleri,Đstanbul, Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama 
Merkezi,2007, s.530. 
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futbolcular, kulüplere T.C vatandaşı olarak tescil edilmekte ve yabancı uyruklu 

futbolcu kapsamı dışında tutulmaktadırlar.68 

T.C vatandaşı iken vatandaşlıktan çıkan futbolcular 5901 sayılı Türk 

Vatandaşlık Kanunu’nun 28. Maddesi uyarınca Türkiye’deki çalışma haklarını 

muhafaza etmektedirler. Bu durumda olan futbolcular da kulüplere yabancı uyruklu 

futbolcu statüsünde değil, Türk vatandaşlarına tanınan haklarla tescil 

edilmektedirler.69 

Yabancı futbolcular, 5901 sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun “Türk 

Vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller” başlıklı 12. Maddesinin a bendinde 

düzenlenen “istisnai vatandaşlığa alınmadan” yararlanarak Türk vatandaşlığına 

geçebilmekte ve bu şekilde Türk Kulüplerinde oynayabilmektedirler. Türk 

vatandaşlığına geçen yabancı futbolcular genellikle kendi vatandaşlıklarını da 

korudukları, yani çifte vatandaşlığa sahip oldukları için, kulübü ile sözleşme 

ili şkisinden doğan bir uyuşmazlık, 5718 sayılı 27.11.2007 tarihli Milletlerarası Özel 

Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun70(MÖHUK)’un 4/b hükmü gereğince Türk 

Hukuku mevzuatı uygulanarak çözümlenmektedir.71 MÖHUK’un 4. Maddesinin b 

bendi; “birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlar hakkında bunların aynı 

zamanda Türk vatandaşı olmaları halinde Türk Hukuku uygulanır” demektedir.  

Başka bir ifade ile, çifte vatandaşlığa sahip olan  futbolcular, diğer Türk 

futbolcular gibi kabul edilip, uyuşmazlıklar ve uyacakları kurallar bakımından 

TFF’nin düzenlemeleri uygulanır. Bu bakımdan yabancı futbolcunun Türk 

vatandaşlığına geçmesi, kulüp bakımından sadece Federasyon tarafından belirlenen 

yabancı kotasından fazla yabancı futbolcu oynatabilmesini sağlamakta, bu 

futbolcular uyuşmazlıklar bakımından Türk Hukukuna tabi olmaktadır.  

                                                           
68 Özcan Şepik, “Yabancı Sporcuların Türkiye’de Çalışma Düzeni”, Spor Hukuku Dersleri, Đstanbul, 
Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi ,2007, s.612.  
69 Özcan Şepik, a.g.e, s.612. 
7027.11.2007 tarihli  5718 sayılı MÖHUK 27.12.2007 tarihinde 26728 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.  
71 Hasan Petek, Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi,Ankara, Yetkin Yay., 2002, s.140. 
 



31 

 

Türk vatandaşlığına geçen futbolculara örnek olarak Aurelio ve Nobre 

verilebilir. Marco Aurelio Brito dos Prazeres, Brezilya vatandaşı iken 19.07.2006 

tarihinde usul ve yasaya uygun olarak Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşı 

olarak çifte tabiiyet kazanmış ve Mehmet Aurelio ismini almıştır ve bilindiği üzere 

Türk milli takımında da defalarca ülkemizi temsil etmiştir. Marcio Nobre ise 403 

sayılı Eski Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenen, ülke 

tanıtımına katkıda bulunacak sporculara tanınan ayrıcalıktan yararlanarak, Türk 

vatandaşlığına kabul edilmiş ve yeni adı Mert Nobre olmuştur.72 

Üzerinde durulması gereken diğer bir husus, futbolcuların yeni bir 

vatandaşlık iktisap etmeksizin, futbol oynadığı ülkenin futbolcularının tabi olduğu 

statüde oynamasının mümkün olup olmayacağıdır.73 Bilindiği üzere, Türk vatandaşı 

olan Emre Belözoğlu, Hakan Şükür ve Okan Buruk bir dönem Đtalya’da, Nihat 

Kahveci ve Rüştü Rençber ise Đspanya’da “AB üyesi ülke vatandaşı” statüsünde 

oynamışlardır. Bu kararlara dayanarak Frederico Giunti ise ülkemizde Türk sporcu 

statüsünde oynanmasının temin edilmesini talep etmiş ancak Giunti’nin başvurusu 

Tahkim Kurulu’nun 10.06.2004 tarihli 2004/84 E. 2004/94 K sayılı  kararı ile 

reddedilmiştir.  

Avrupa Birliği (o zamanki adı ile Avrupa Ekonomik Topluluğu) ile Türkiye 

arasında imzalanan Ankara Anlaşmasına ek, 23 Kasım 1970 tarihli katma protokolün 

37. maddesine göre; “Her üye devlet toplulukta çalışan Türk uyruklu işçilere, çalışma 

şartları ve ücret bakımından, Topluluk ülkesi diğer devletler uyruklu işçilere göre 

uyrukluktan ötürü herhangi bir farklı işleme yer vermeyen bir rejim tanır.” Ancak 

anılan bu katma protokol “karşılıklılık esası”na dayanmamaktadır. Yani bunlar, Türk 

                                                           
72 Şar, a.g.e, s.565-567. 
73 Bu gelişmelere neden olan karar Kolpak Kararıdır. Slovak hentbol oyuncusu Maros Kolpak’ın 
Alman Mahkemesine, AB ile Slovakya arasında imzalanmış anlaşma hükümlerine dayanarak 
başvurması ile başlamıştır. Başvurusunda kendisine AB üyesi ülke sporcularına uygulanan hukuki 
rejimden farklı bir rejim uygulandığını, bunun, AB ile Slovenya arasında imzalanmış bulunan 
anlaşmaya aykırı olduğunu iddia etmiştir.Bu başvuru sonucu Alman Mahkemesi uyuşmazlığı bekletici 
sorun kabul ederek, AB mevzuatını ilgilendiren bu konuda Avrupa Toplulukları Adalet Divanına ön 
karar davası talebinde bulunmuştur. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, Avrupa Birliği ve Slovakya 
arasındaki Ortaklık Anlaşmasının 38. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ulusal mevzuata uygun 
olarak çalışma hakkı tanınmış bir Slovak oyuncuya, AB üyesi ülke vatandaşı oyuncularından farklı bir 
uygulama yapılamayacağı doğrultusunda karar vermiştir. Alman Mahkemesi de Adalet Divanının bu 
kararı doğrultusunda uyuşmazlığı sonuçlandırmıştır. 
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vatandaşı işçiler Avrupa Birliği üyesi ülkelerde çok sayıda bulunması, onların 

sanayilerinin gelişimine katkıda bulunmaları ve Türkiye’nin katılım sürecinde olması 

dolayısıyla Avrupa Birliği tarafından tanınmış “tek taraflı” haklardır. Guinti’nin 

başvurusu da bu nedenle reddedilmiştir.  

Gerçekten, mevcut mevzuata göre, herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ülke 

vatandaşı futbolcu Türk oyuncu statüsünde oynayamaz. Bunun mümkün olabilmesi 

için ya Türk Futbol Mevzuatında değişiklik yapılması ya da AB ile aramızda yeni bir 

anlaşma yapılması gerekir.74 Özetle; ülkemizde yalnızca Türk vatandaşı olan 

futbolcular yerli statüsünde sayılmaktadır. 

2.Amatör- Profesyonel Futbolcu Kavramları 

 

2009 tarihli TFF Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri 

Talimatı’nın75 3. maddesine göre profesyonel futbolcu; “bir kulüple yazılı sözleşme 

yapmış olan ve kendisine futbol faaliyetleri kapsamında yaptığı harcamalardan daha 

fazla miktarda ödeme yapılan futbolcu “ olarak tanımlanmıştır. 

Futbolcuların Statü ve Transferini düzenleyen 2010 tarihli FIFA 

Talimatı’nın76 2. maddesinin 2. fıkrasında ise profesyonel futbolcu “ bir kulüple 

yazılı bir sözleşmesi bulunan ve kendisine futbol faaliyetinden kaynaklanan 

masraflardan daha çok ödeme yapılan futbolcu” olarak tanımlanmıştır. Aynı fıkrada 

bu tanım dışında kalan futbolcuların ise amatör futbolcu olduğu düzenlenmiştir.  

Dolayısıyla, bir futbolcuya profesyonellik niteliğini kazandıran durum, futbol 

faaliyetine katılması karşılığında bir ücret almasıdır. Bu kazancın az veya çok bir 

devamlılık arz etmek gerekir. Bir defaya mahsus olarak verilen parasal bir ödül, 

futbolcuyu profesyonel hale getirmez.77 

                                                           
74 Kadir Gürten, “Neden Oynamazlar?” Tam Saha, TFF’nin Aylık Futbol Dergisi, Mart 2005, s.69. 
75Bkz. (Çevrimiçi)  www.tff.org (06.03.2011) 
76bkz.http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/27/64/30/regulationsstatusan
dtransfer2010_e.pdf 
77 Çağlayan, a.g.e, s.54. 
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Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi,  “profesyonel takım kurmasına izin verilen 

ve profesyonel futbolcu istihdam etmek isteyen kulüpler ile futbol sporunu bir kulübe 

sözleşmeyle bağlı olarak bu sözleşmenin kendisine yüklediği sorumluluk altında ve 

bir ücret karşılığında yapmak isteyen futbolcu arasındaki sözleşmedir.”78 

Hizmet sözleşmesinin ayırt edici özelliklerinden hizmet görülmesi, süreklilik, 

ücret, bağımlılık ve bu unsurlar üzerinde kulüp ve futbolcunun anlaşması unsurları 

bu sözleşmelerde de bulunmaktadır. Đş Kanunu da genel olarak bir hizmet 

sözleşmesiyle işverene bağlı olarak çalışma ilişkilerini düzenlese de, 4857 sayılı Đş 

Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca sporcular hakkında Đş 

Kanunu’nun hükümlerinin uygulanamayacağı açıkça ifade edildiğinden, futbolcu ile 

kulübü arasındaki ilişkiye Borçlar Kanunu’nun hizmet sözleşmesini düzenleyen 313 

vd. hükümlerinin uygulanması gerekecektir.79 

Özetle, profesyonel futbolcu ile kulüp arasındaki ilişki, futbolcunun hizmet 

sunması karşılığı kulübün ücret ödemesine dayalı, Borçlar Kanununun 313 ve 

devamı maddelerinde düzenlenen hizmet sözleşmesidir.80  

Kulüp ile futbolcular arasında, yapılan sözleşmeden kaynaklanan bazı 

uyuşmazlıklar çıkabilir.  

Türkiye’de futbol ile ilgili uyuşmazlıkların mecburi tahkim yolu ile TFF 

Hukuk Kurullarınca çözümlendiğini daha önce belirtmiştik. Bu kapsamda aşağıda, 

yerli profesyonel futbolcuların alacak ihtilaflarının hangi merciilerde ve usulde 

çözümlendiği incelenecektir. 

B.YERL Đ FUTBOLCULARIN ALACAK ĐHTĐLAFLARININ ÇÖZÜMÜ 

 

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı’nın 2. Maddesi uyarınca, yerli 

futbolcuların, alacak ihtilafları, TFF bünyesindeki Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 

tarafından çözümlenmektedir,  bu kararlara karşı TFF Kanunu’nun 5. Maddesinin 3. 

                                                           
78 Petek, a.g.e, s.33. 
79Şeref Ertaş,Hasan Petek, Spor Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2005,  s. 238-239. 
80 Kemal Kapulluoğlu, “Profesyonel Futbolcu- Kulüp Đlişkisi”, Tam Saha, TFF’nin Aylık Futbol 
Dergisi, Ocak, 2005, s.36. 
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Fıkrası uyarınca,  ilgili kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde Tahkim 

Kurulu’na itiraz edilmez ise karar kesinleşir ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 

görevine giren konularda verdiği kararlara karşı yargı  yoluna başvurulamaz.  

Ancak, mevcut düzenleme bu şekilde olmakla birlikte, Anayasa 

Mahkemesi’nin  06.01.2011 tarihli 2010/61 E. 2011/7 K sayılı kararı gereğince TFF 

Tahkim Kurulu kararlarına karşı genel yargı yolunun açıldığını hatırlatmak isteriz. 

TFF Statüsünün 56. maddesi uyarınca; kulüpler ile futbolcular arasında her 

türlü sözleşmeden doğan ve futbolla ilgili olan uyuşmazlıkları, tarafların başvurusu 

üzerine münhasır yetkili olarak “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ” (UÇK) inceler ve 

karara bağlar. Tahkim Kurulu’na götürülmeyen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararları 

kesin ve nihaidir. Futbolcuların alacak ihtilafları bu kapsamda Uyuşmazlık Çözüm 

Kurulu tarafından çözümlenmektedir. 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar ise 

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 

Talimatı ”(UÇKT) ile belirlenir. UÇKT iki yürürlük maddesi ile toplamda yirmi dört 

madde ve beş bölümden oluşmaktadır. Biz de çalışmamızda, Kurulun yargı yetkisi ve 

oluşumu, kurula başvuru usulü ve ilk inceleme, heyetler ve oluşumu, kurulun çalışma 

usul ve esasları ve yargılama süreci başlıkları altında incelememizi yapacağız. UÇK 

kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulduğundan ve Tahkim Kurulu Talimatı 

(TKT) ile UÇKT’nin bazı hükümleri aynı düzenlendiğinden “Ortak hükümler” 

başlığı altında da bu düzenlemelere yer vereceğiz.  

1.Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 

a.UÇK’nın Olu şumu ve Yargı Yetkisi  

 

Kurulun yargı yetkisi UÇTK’nin 2. maddesi düzenlemiştir. Buna göre; 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu; 

Kulüpler ile kulüpler, kulüpler ile futbolcular , teknik direktörler, 

antrenörler, oyuncu temsilcileri, masörler, oyuncu temsilcileri ile futbolcular, teknik 
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direktörler ve antrenörler arasındaki her türlü sözleşmeden doğan ve futbolla ilgili 

olan uyuşmazlıkları münhasıran görevli ve yetkili olarak inceler ve karara bağlar. 

Talimatta da açıkça belirtildiği üzere, yerli futbolcuların alacaklarına ilişkin 

ihtilafları çözmeye yetkili kurul UÇK’dır. Yerli futbolcuların genel mahkemelere 

gitme imkanları bulunmamaktadır. Genel mahkemeler yerine bu yargılamayı 

yapacak UÇK’nın oluşumu UÇKT’nin 3. maddesinde düzenlenmiştir:  

Buna göre; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, TFF Yönetim Kurulu tarafından 

atanacak bir başkan ile Kulüpler Birliği Vakfı, Profesyonel Futbolcular Derneği ve 

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından eşit sayıda seçilen on beş üyeden 

oluşur. 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkan ve üyeleri en az beş yıl mesleki deneyime 

sahip hukukçu olmak zorundadır.  

Kurulun görev süresi, TFF Yönetim Kurulu süresi ile sınırlıdır.  

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile diğer 

kurul ve yan kurullarında görev yapanlar veya futbol kulüplerinde aktif görevde 

bulunanlar (profesyonel futbol kulüplerinin seçilmiş veya atanmış kurullarında görev 

yapanlar da dahil olmak üzere) ile profesyonel futbolcular, teknik adamlar, masörler, 

oyuncu temsilcileri, müsabaka organizatörleri UÇK üyeliği yapamazlar.” 

17.6.1992 tarihli 3813 sayılı eski TFF Kanunu yürürlükte iken, UÇK’nın 

görev kapsamına giren uyuşmazlıklar “TFF Yönetim Kurulu”nca çözümleniyordu. 

Hukukçu kişilerden oluşmayan TFF Yönetim Kurulu’nun sportif uyuşmazlıklarda 

adeta spor yargısı olarak faaliyette bulunması ciddi eleştirilere neden oluyordu. Bu 

eleştirileri ortadan kaldırmak amacıyla uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak 

hukuksal ihtilafların çözümü amacıyla UÇK oluşturulmuştur. Uyuşmazlık Çözüm 

Kurulu’nun oluşturulmasının, hukuki süreci ve uyuşmazlıkların çözümünü daha 

sağlıklı bir hale getirdiği açık ve tartışmasızdır.81 

                                                           
81 Emre Koçak, “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu”, Tam Saha Dergisi, Şubat 2008, s.66. 
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Kanaatimizce de UÇK’nın oluşturulması yargılamanın hukukçular tarafından 

yapılması anlamında çok olumlu bir gelişmedir. Ancak beş yıllık mesleki tecrübenin 

spor yargılaması yapmak için yeterli olmadığını, yargılamayı yapacak olan Kurul 

üyelerinin tahkim ve spor hukuku alanlarında uzman hukukçulardan oluşmasının 

sağlanmasının daha yerinde olacağını düşünmekteyiz.  

Uyuşmazlık  Çözüm Kurulu üyelerine, bağımsızlıklarını teminen, UÇKT’nin 

4.maddesi ile hakim teminatına benzer bir teminat verilmiştir. Buna göre; “üyeler 

istifa etmedikçe veya istifa etmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi atanamaz.” 

“Özür beyan etmeksizin, aralıksız olarak üç oturuma veya bir sene içinde 

toplam yedi oturuma katılmamış üyeler üyelikten çekilmiş sayılırlar. Ancak bir sene 

içinde yapılan oturumların yarısından bir fazlasına katılmamış herhangi bir üye, 

mazeret bildirmiş ve izin almış olsa dahi çekilmiş sayılır.” 

“Kurul üyelerinin istifası ve çekilmiş sayılmaları halinde durum Kurul 

Başkanı tarafından derhal TFF Başkanlığı’na yazılı olarak bildirilir. Đstifa eden veya 

istifa etmiş sayılan üyenin yerine, ilgili üyeyi atayan vakıf veya derneklerce yeni üye 

bildirilir.”  

Kanaatimizce, üyelerin bağımsızlığını ve oturumlara devamını sağlamak ve 

dolayısıyla bağımsız ve hızlı yargılama amacını taşıyan bu madde son derece 

yararlıdır.  

b.Başvuru Usulü ve Đlk Đnceleme 

 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvuru ve ilk inceleme UÇKT’nin 6 ve 7. 

maddelerinde düzenlenmiştir:  

Başvuru Kurul Başkanlığına hitaben yazılı olarak yapılmaktadır. 

Başvuru sahibi, maktu başvuru harcını ve alacak ihtilafına konu meblağın %2 

si oranında nispi harcı yatırmak ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorundadır. 

Uygulamada harçlar TFF’nin banka hesabına yatırılmakta ve banka dekontu 

dilekçeye eklenmektedir. Harcı yatırılmamış başvurular reddedilir. Ancak harç eksik 
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yatırılmış ise, bu eksik kısım belirtilmek suretiyle Koordinatörlük tarafından 

tamamlattırılır.82 

Dilekçeler, Kurul Başkanlığı’na sunulmak üzere, UÇK Koordinatörlüğü’ne 

verilmektedir. 

Koordinatörlük, UÇKT’nin 5. maddesinde düzenlenmiştir. Koordinatör’ün 

hukuk fakültesi mezunu olması şarttır. Kurul’un idari işlerini yürütmek ve Kurul 

önüne gelen uyuşmazlıkları ilgili heyetlere sunmak üzere Kurul Başkanlığının 

önerisiyle Federasyon tarafından bir koordinatör görevlendirilir. Koordinatör, Kurul 

Başkanına bağlı olarak çalışır ve sadece Kurul Başkanına karşı sorumludur. Ayrıca 

Federasyon tarafından, Kurul Başkanının önerisi üzerine, yeterli sayıda sekreter de 

görevlendirilir. 

Koordinatör, kendisine sunulan dilekçeleri, bir esas numarası vererek dosya 

kabul defterine kaydeder. 

Dilekçede zorunlu unsurların mevcut olmaması halinde dilekçe eksikliklerin 

tamamlanması için davacı tarafa iade edilir. Eksiklikler yedi gün içinde 

tamamlanmaz ise, başvuru yapılmamış sayılır. 

Dilekçeler zorunlu unsurları içerdiği takdirde ise başkaca bir inceleme 

yapılmaksızın dilekçe örneği ve ekleri karşı tarafa tebliğ edilir. 

Davalı taraf dilekçenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde 

zorunlu unsurları içeren cevap dilekçesini Kurul Başkanlığı’na sunar. Cevap 

dilekçesinde zorunlu unsurların eksik olması halinde dilekçe eksikliklerin 

tamamlanması için davalı tarafa iade edilir. Eksiklikler yedi gün içinde tamamlanmaz 

ise davalı cevap vermemiş sayılır. Cevap dilekçesinde bir eksiklik bulunmaması 

halinde ise, dilekçe davacı tarafa ve ihbarı gerekli görülen diğer kişilere tebliğ edilir. 

Dilekçe teatileri üzerine tamamlanan dosya ilgili heyete sunulmak üzere 

Kurul Koordinatörü tarafından UÇK Başkanlığına sunulur. 

                                                           
82 Yılmaz Savaşer, “Sporda Yargı”, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Hukuku Komisy onu 
Spor Hukukunda Güncel Sorunlar-II Sempozyumu, Đstanbul, Ocak 2010, s. 101. 
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c.Heyetler ve Oluşumu 

 

  Uyuşmazlık beş kişilik heyetler tarafından çözümlenir. Yerli futbolcuların 

alacak ihtilaflarında heyet; Kurul Başkanı ile Kulüpler Birliği Vakfı tarafından 

atanan iki üye ve Profesyonel Futbolcular Derneğinden atanacak iki üyeden oluşur. 

Oluşturulan bu heyet birden çok uyuşmazlığı karara bağlayabilir. (UÇKT m.8) 

Heyet üyelerinin tarafsızlığını teminen UÇKT’nin 9. maddesinde heyet 

üyelerinin çekilmesi ve reddi düzenlenmiştir. Buna göre, 

Üyeler, tarafsızlıklarından ciddi şüpheyi gerektirecek haklı sebeplerin varlığı 

halinde ilgili heyetten derhal çekilmek zorundadırlar.  

Uyuşmazlık ile doğrudan veya dolaylı olarak, kişisel ya da bir tüzel kişinin 

organı olarak ilgili ise; uyuşmazlık, üyesi bulunduğu ya da kurullarında görev aldığı 

bir kulüple ilgili ise, uyuşmazlığın tarafları ile arasında üçüncü dereceye kadar (bu 

derece dahil olmak üzere) kan veya kayın hısımlığı söz konusu ise, uyuşmazlığın 

tarafları veya temsilcileri ile arasında maddi menfaat birliği veya yakın ilişki söz 

konusu ise üyenin tarafsızlığından ciddi şüpheyi gerektirecek haklı sebebin var 

olduğu kabul edilir. 

Bir üyenin tarafsızlığı hakkında ciddi şüpheyi gerektirecek haklı bir sebebin 

varlığı halinde ilgili üye derhal durumu Kurul Başkanına bildirir. 

Uyuşmazlığın tarafları da bir üyenin tarafsızlığı hakkında ciddi şüpheyi 

gerektirecek haklı sebebin varlığını iddia edebilir. Bu durumda ilgili, durumu 

öğrendiği tarihten itibaren beş gün içinde heyete yazılı ve gerekçeli olarak bildirmek 

zorundadır. 

Böyle bir itiraz durumunda heyet, itiraz edilen üyenin yokluğunda toplanarak 

itiraz hakkında karar verir. Heyetin bu kararına karşı, ancak heyetin uyuşmazlığa 

ili şkin nihai kararı ile birlikte Tahkim Kurulu’na başvurmak mümkündür. 

Futbolcuların alacaklarına ilişkin yargılamada herhangi bir üyenin reddi veya 

heyetten çekilmesi durumunda reddedilen veya çekilen üye yerine ilgili üyeyi atayan 
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Profesyonel Futbolcular Derneğinin veya Kulüpler Birliği Vakfının bildirdiği 

listeden başka bir üye Başkan tarafından heyete atanır. Bu hüküm çekilme veya red 

dışındaki sebeplerle bir üyenin ayrılması halinde de uygulanır. 

Madde metninden de açıkça anlaşılacağı üzere, bir üyenin tarafsızlığından 

ciddi şüpheyi gerektirecek haklı sebepler maddede sınırlı sayıda sayılmamıştır. Heyet 

üyelerinin tarafsızlığına gölge düşürecek her türlü sebep haklı sebep olarak kabul 

edilebilir. 

d.Kurulun Çalı şma Đlkeleri 

 

Kurul, yargılama faaliyetini aşağıda sayılan ilkeler çerçevesinde sürdürür: 

a)Yargılama faaliyeti esnasında edinilen her türlü bilgi gizli tutulur ve hiçbir şekilde 

açıklanmaz. 

b)Yargılama faaliyeti süresince tarafların eşit temsili ilkesi gözetilir ve adil 

yargılama prensiplerine bağlı kalınır. 

c)Kurul üyeleri kendilerini atayan dernek ve vakıflardan tamamen bağımsız olarak 

çalışmak mecburiyetindedirler. Kurul’un hiç bir üyesi yargılama faaliyeti esnasında 

bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürecek beyan ve davranışlarda bulunamaz. 

d)Kurul’un hiç bir üyesi Federasyon’un bir Kurul’u önünde bir tarafın vekili sıfatıyla 

görev yapamaz. (UÇTK m.8) 

e.Yargılama Usulü ve Süresi 

 

Heyetler, kural olarak Federasyon tarafından Kurul için tahsis edilmiş yerde 

ve Başkan tarafından belirlenen tarihte toplanır. Başkan, gerekli görürse, herhangi bir 

heyetin başka bir yerde toplanmasına da karar verebilir.(UÇKT m. 11/f.1) 

Heyet, öncelikle Koordinatörlük tarafından hazırlanmış olan dosya üzerinden 

ilgili uyuşmazlığı karara bağlamaya görevli olup olmadığını inceler. Heyetin 
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kendisini görevsiz bulması halinde dosya yetkili merciie gönderilir ve durum derhal 

taraflara bildirilir.(UÇKT m.11/f.2) 

Heyet uyuşmazlık dosyalarını öncelikle görev, ehliyet, menfaat ve süreler 

bakımından inceler. Bu incelemede eksiklik tespit edildiği takdirde başvurunun 

reddine karar verilir.(UÇKT 11/f.3) 

Đnceleme, kural olarak dosya üzerinden yapılır. Heyet gerekli görürse, bilgi ve 

belge istenmesine, sair incelemeye ve duruşma yapılmasına karar verebilir. Heyet 

gerekli durumlarda duruşmanın gizli yapılmasına da hükmedebilir.(UÇKT m.11/f.4) 

Müzakereleri Başkan yönetir, inceleme ve değerlendirmelerin sonrasında 

oylama soyadı sırasına göre yapılır. Oyunu en son Başkan verir.(UÇTK m.11/f.5) 

Kararlar en az üç üyenin aynı yöndeki oyuyla alınır. Başkan da dahil olmak 

üzere bütün üyelerin eşit oyu vardır. Heyetlerde çekimser oy kullanılamaz, oy 

kullanmak zorunludur.  Oy kullanmayan ya da çekimser oy kullanan üye, toplantıya 

mazeretsiz katılmamış sayılır.(UÇTK m. 12) 

“Kurul kararında bağımsızdır.” (UÇKT m.13 f.1) 

Karar, Başkanın görevlendirdiği çoğunluğa mensup üye tarafından yazılır ve 

karara katılan üyeler tarafından imzalanır; muhalefet şerhleri var ise karara eklenir. 

Karar ve muhalefet şerhleri gerekçeli olur.(UÇKT m.13/f.2) 

Kararın hüküm fıkrası, tebliğ ve infaza esas olmak üzere derhal TFF Genel 

Sekreterliği’ne bildirilir. Gerekçeli karar taraflara daha sonra tebliğ edilir. (UÇKT 

m.13/f.3)  

Heyetler, gerekçeli kararlarını başvuru tarihinden itibaren en geç dört ay 

içinde vermek mecburiyetindedirler. Heyetler haklı sebeplerin varlığı halinde, bu 

sürenin birer aylık dönemler halinde uzatılmasına karar verebilir. (UÇTK m.13/f.4)  

  UÇK heyetleri tarafından verilen kararlar, Tahkim Kurulu’na yedi günlük 

başvuru süresi içinde gereken müracaatın yapılmaması ya da Tahkim Kurulu kararı 

üzerine kesinleşir . “Kesinleşen heyet kararları, TFF tarafından derhal 
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uygulanır.”(UÇKT m.14) Kurul kararları Koordinatörlük tarafından Federasyon’a ve 

ilgili taraflara tebliğ edilir.(UÇKT m.15)Yargılama sırasında taraflara yapılacak tüm 

tebligatlar, tarafların başvurularında belirttikleri adreslere posta yoluyla veya faks 

numaralarına faks yoluyla yapılır.(UÇTK m.16) 

UÇKT’da süreler 19. maddede düzenlenmiştir. Buna göre; heyetler tarafından 

tayin edilen veya bu talimat ve diğer talimatlarda öngörülen süreler içerisinde taraflar 

gereğini yerine getirmek zorundadır. Cevaplar, süre geçtikten sonra gönderilirse 

dikkate alınmaz. Dosyadaki mevcut belgelere göre karar verilir.(UÇKT m.19/f.1) 

Kurul Başkanı, dosya durumu, olayın niteliği, dosya ve futbolun kendine has 

yapısının zorunlu kıldığı hallerde bu Talimatta belirtilmiş süreleri kısaltabilir. Böyle 

durumlarda sürelerdeki değişiklikler derhal ilgili taraflara bildirilir. (UÇKT m.19/f.2) 

Heyetler, telafisi imkansız zararlar doğmasının kuvvetle muhtemel bulunması 

hallerinde yargılamanın seyrini ve futbolun kendine has yapısını dikkate alarak 

ilgilerinin talepte bulunması üzerine ihtiyati tedbir kararı verebilir. Heyetler, gerekli 

görürse ihtiyati tedbir kararı için ilgilinin teminat yatırmasına da hükmedilebilir. 

(UÇKT m.20) 

Heyetler kararlarında başvuru ücretlerinin, giderlerinin ve avukatlık asgari 

ücret tarifesi dikkate alınarak hesaplanacak vekalet ücretinin kimin üzerinde ve ne 

miktarda kalacağını takdir eder, başvuru ücretleri irat kaydedilir.(UÇKT m.21/f.4) 

Özetle, yerli futbolcuların alacakları hakkında münhasır yargılama yetkisi 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’ndadır. UÇK yukarıda incelediğimiz UÇKT’de belirtilen 

usulde yargılama yapar. Taraflarca karara karşı Tahkim Kuruluna yedi gün içerisinde 

başvurulmaz ise, karar kesinleşir ve derhal TFF tarafından icra edilir. Ancak Tahkim 

Kuruluna süresinde başvuru yapılması halinde karar kesinleşmeyecektir.   
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2.Tahkim Kurulu 

a.Tahkim Kurulunun Olu şumu ve Yargı Yetkisi 

 

5894 sayılı Kanunun 6. Maddesinde Tahkim Kurulu (TK), TFF’nin en üst 

hukuk kurulu ve TFF Statüsü ve ilgili talimatlarda belirtilen nitelikteki uyuşmazlıklar 

ile ilgili nihai karar mercii olarak gösterilmiştir. 

Tahkim Kurulu’nun yargı yetkisi; TFF Tahkim Kurulu Talimatının 2. 

maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Tahkim Kurulu; 

“Federasyon ile kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direktörler, 

antrenörler, oyuncu temsilcileri, masörler ile diğer görevliler arasında çıkan ihtilaflar 

hakkında Yönetim Kurulu tarafından verilecek kararlara karşı yapılan başvuruları, 

Amatör ve Profesyonel Disiplin Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları, 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına kar şı yapılan başvuruları, Türkiye 

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından çıkarılmış Talimatların, Kanun, Ana 

Statü, FIFA ve UEFA Ana Statülerine aykırılığına ilişkin başvuruları ilgililerin talebi 

üzerine inceler ve karara bağlar.” 

TKT’nin 3. maddesinde Kurulun oluşumu düzenlenmiştir. Buna göre; 

“Tahkim Kurulu Federasyon başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile en 

az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip Hukuk Fakültesi mezunları arasından seçilecek 

bir Başkan ile altı asıl, altı yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında asıl üyeler 

arasından bir Başkan vekili ve bir Raportör seçer. Başkan ve Başkan vekilinin 

yokluğunda, kurula en yaşlı üye Başkanlık eder.”  

Tahkim Kurulunun görev süresi, Federasyon Başkanının görev süresi 

kadardır. 

Kurul üyelerinin belirlenmesinde FIFA ve UEFA’nın kuralları esas alınır. 

Spor kulüplerinin veya özerk federasyonların kurullarında görev alanlar ile ceza veya 

disiplin kurullarınca altı aydan fazla cezaya çarptırılmış olanlar Tahkim Kurulu üyesi 

olamazlar. 
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Aynı UÇK’da olduğu gibi, üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş 

sayılmadıkça, yerlerine yeni üye seçilemez. Herhangi bir sebeple boşalan asıl 

üyeliğe, yedek üyeler sırasıyla ve kendiliğinden gelirler. Eksik kalan yedek üye 

sayısı, yeni üyeler seçilerek tamamlanır. 

Talimatın 4. maddesinde üyelikten çekilmiş sayılma düzenlenmiştir: Özür 

beyan etmeksizin, bir sene içinde toplam on beş olağan oturuma veya aralıksız üç 

olağan oturuma katılmamış asıl üyeler üyelikten çekilmiş sayılırlar. Ancak bir sene 

içinde yapılan olağan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamış herhangi bir 

üye, izin almış ve mazeret bildirmiş olsa dahi çekilmiş sayılır. Çekilmiş sayılan üye, 

bir sonraki toplantıya iştirak ettirilmez. Durum TFF Başkanlığı’na Kurul başkanı 

tarafından yazılı olarak bildirilir. 

b. Başvuru Usulü, Đlk Đnceleme ve Cevap 

 

Başvuru, TKT m.6 da düzenlenmiştir. Başvurular, Tahkim Kurulu 

Başkanlığı’na yazılı olarak yapılır. 

Başvuru sahibi, başvuru harcını yatırmak ve makbuzunu dilekçesinin ekinde 

sunmak zorundadır. Harcı yatırılmayan başvurular reddedilir. 

Dilekçeler, Tahkim Kurulu Başkanlığı’na sunulmak üzere Tahkim Kurulu 

Koordinatörlüğü’ne verilmektedir. Tahkim Kurulu Koordinatörlüğü, kendisine arz 

edilen dilekçeleri, bir esas numarası vererek dosya kabul defterine kaydeder. 

Üzerinde özellikle durulması gereken konu başvuru süresidir. Başvuru süresi 

TKT’nin 7. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; Tahkim Kurula yapılacak 

başvuru veya itirazların, kararın yazılı bildirimini veya yazılı bildirim hükmündeki 

duyuruyu izleyen yedi gün içinde harcı yatırılarak gerçekleştirilmesi zorunludur. 

Kural olarak başvuru dilekçeleri, kayıt sırasına göre incelenir. Ancak Kurul, 

önemini dikkate alarak bir uyuşmazlığın öncelikle incelenmesine karar 

verebilir.(TKT m.8/f.1) 
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Başvuru dilekçeleri, Başkan, Raportör ya da Başkan tarafından 

görevlendirilecek üye tarafından incelenmektedir. (TKT m.8/f.2) Başvuruda şekle 

ili şkin eksikliklerin bulunması halinde, dilekçe, başvuru sahibine eksiklikleri 

tamamlaması için iade edilir. Başvuru sahibinin eksiklikleri, bildirimden itibaren beş 

gün içinde tamamlaması zorunludur. Eksiklikler bu süre içerisinde tamamlanmaz ise 

başvurular yapılmamış sayılır. (TKT m.8/f.3) 

Herhangi bir şekli eksikliği olmayan başvurular, görev, mercii atlaması, 

ehliyet, harç, menfaat ve süre bakımlarından incelenerek ve bu konuda varılan tespit 

başvuru tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde Kurul’a bildirilir.(TKT m.8/f.4) 

Đlk incelemede yukarıdaki fıkrada belirtilen unsurlara ilişkin eksiklikler tespit 

edilirse ve Kurul da bu tespitleri benimserse, başvurunun reddine karar verilir. Ancak 

mercii atlaması halinde, dilekçe, işlem için yetkili mercie gönderilir ve durum 

başvuru sahibine bildirilir. (TKT m.8/f.5) 

Dilekçe, ilk incelemenin tamamlanması üzerine, karşı tarafa ve ihbarı gerekli 

görülen diğer kişilere tebliğ edilir.(TKT m.8/f.6) Karşı taraf cevabını, dilekçenin 

kendisine tebliğinden itibaren en geç yedi gün içerisinde, karşı taraf sayısından bir 

fazla sayıda Kurul’a göndermek zorundadır. (TKT m.9) 

c.Yargılama Usulü ve Süresi 

 

Tahkim Kurulu, Başkanın veya mazeretli olması durumunda Başkan vekilinin 

çağrısı üzerine en az beş asıl üyenin katılımı ile toplanır. (TKT m.10). 

“Dilekçelerin teatisi üzerine tamamlanan dosya, incelemeyi yapan üyenin 

esas hakkındaki düşüncesi ile birlikte Kurul’a sunulur.”(TKT m.11/f.1) Đnceleme 

kural olarak dosya üzerinde yapılır. Ancak Kurul, gerekli görürse bilgi ve belge 

istenmesine, sair incelemeye ve yargılamanın duruşmalı yapılmasına karar verebilir. 

Kurul, gerekli gördüğü hallerde duruşmanın gizli yapılmasına da hükmedebilir.(TKT 

m.11/f.2) Müzakereleri Başkan yönetir, inceleme ve değerlendirmelerin sonrasında 

oylamaya geçilir. Oylama soyadı sırasına göre yapılır. En son oyu Başkan 

verir.(TKT m.11/f.3) 
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Kararlar, toplantıda hazır bulunan beş üyenin oyçokluğu ile alınır. Oyların 

eşitli ği halinde Başkanın oyu belirleyici olur. Oy kullanmak zorunludur, çekimser 

kalınamaz. Buna rağmen oy kullanmayan üye toplantıya mazeretsiz olarak 

katılmamış sayılır.(TKT m.12) 

Tahkim Kurulu, kararlarında bağımsızdır. Karar, Başkanın görevlendireceği 

ve çoğunluğa mensup üye tarafından yazılır ve karara katılan üyeler tarafından 

imzalanır; muhalefet şerhleri var ise karara eklenir. Muhalefet şerhleri ve kararlar 

gerekçeli olur. Kararın hüküm fıkrası, tebliğ ve infaza esas olmak üzere derhal TFF 

Genel Sekreterliği’ne bildirilir. Gerekçeli karar ise daha sonra tebliğ edilir. Tahkim 

Kurulu, başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde gerekçeli kararını vermek 

mecburiyetindedir. (TKT m.13) 

Kurul başvuru veya itirazın kısmen ya da tamamen reddine veya kabulüne ya 

da başvuru veya itiraz konusu kararın değiştirilerek karara bağlanmasına 

hükmedebilir.(TKT m.15) 

Kararlar, TFF tarafından derhal uygulanır.(TKT m.16/f.1) Başkan, gerekli 

gördüğü kararların Federasyon resmi internet sitesinde veya başka yerlerde 

yayınlanmasına karar verebilir. Kararın yayınlanmasını istemeyen taraf, bu talebini 

ayrıca Kurul’a yazılı olarak bildirmek zorundadır.(TKT m.16/f.2) 

 “Tahkim Kurulunun, Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun kararlarında değişiklik 

yaptığı durumlarda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından takdir edilmiş vekalet 

ücretleri karara uyarlanır ve yeni bir vekalet ücretine hükmedilmez”. (TKT m.21/f. 4) 

Başvuru ücretleri irat kaydedilir. Bununla birlikte TFF Yönetim Kurulu’nun kararı 

ile UÇK dışındaki Hukuk Kurulları’nın Tahkim Kurulu tarafından değiştirilmesi 

halinde başvuru ücreti iade edilir.” (TKT m.21/f.5) 

Kurula başvuru, aksine düzenleme bulunmayan durumlarda, icra ve infazı 

durdurmaz. Ancak, Tahkim Kurulu, başvuru veya itiraz konusu kararın açıkça 

hukuka aykırı olması ve telafisi imkansız zararlar doğurmasının kuvvetle muhtemel 

bulunması hallerinde yargılamanın seyrini dikkate alarak, ilgilinin talepte bulunması 

koşuluyla, durdurma kararı verebilir. (TKT m.20) 



46 

 

Tahkim Kurulu kararları kesindir; idari veya yargısal mercilerin onayına tabi 

olmadığı gibi, bu kararlara karşı idari veya yargısal mercilere de başvurulamaz.(TKT 

m.14/f.1) Anayasa Mahkemesi’nin 2010/61 E 2011/7 K sayılı kararı ile  TFF 

Kanunu’nun 6. Maddesinin 4. fıkrasının Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmesi, 

Talimat’ın 14 maddesinin 1. fıkrasının da iptali anlamına gelmektedir. 

  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK)’nun kararların açıklanması, 

maddi hataların düzeltilmesi ve yargılamanın yenilenmesi hakkındaki hükümleri 

saklıdır.(TKT m.14/f.2) 

“Sporcuların, teknik direktörlerin ve antrenörlerin  sözleşmelerinden 

kaynaklanan ve “yabancılık unsuru” içeren ihtilaflar hakkında Tahkim Kurulu 

tarafından verilecek kararlara kar şı, FIFA ve UEFA talimat ve düzenlemeleri 

doğrultusunda Spor Tahkim Mahkemesi’ne başvurulabilir.”(TKT m.14/f.3) 

Tahkim Kurulu kararlarına karşı CAS’a başvurunun mümkün olup olmadığı 

aşağıda ayrıca inceleneceğinden burada başkaca bir açıklama yapılmayacaktır. 

3.Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı ile Tahkim Kurulu Tali matı’nın Ortak 

Hükümleri 

a.Uygulanacak Usul Kuralları 

 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, yargılama sürecinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 

Talimatında yazılı yargılamaya ilişkin usul kurallarını ile yargılamaya ilişkin diğer 

mevzuatın bu talimata aykırı olmayan hükümlerini uygular.(UÇKT m.17) 

Tahkim Kurulu da, Tahkim Kurulu Talimatındaki usul kurallarının yanı sıra 

yargılamaya ilişkin diğer mevzuatın bu talimata aykırı olmayan hükümlerini uygular. 

(TKT m.18) 
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b.Uygulanacak Maddi Hukuk 

 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu, 5894 sayılı TFF Kanunu, 

Statü, Federasyon Talimat ve Düzenlemeleri ile FIFA ve UEFA kurallarını esas 

alarak Türk maddi hukukuna göre karar verir. (UÇTK m.18- TKT m. 19) 

c.Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti 

 

Parasal uyuşmazlıklarda dava konusunun değeri üzerinden %2 oranında nispi 

başvuru ücreti ve maktu başvuru ücreti peşin olarak ödenmek zorundadır. (UÇTK 

m.21/f.1 –TKT m.21/f.1) 

Uyuşmazlığın parasal bir değerinin bulunmaması halinde ise sadece maktu 

başvuru ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Maktu başvuru ücretleri her sezon 

başında TFF Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.( UÇTK m.21/f.2-3 –

TKT m.21/f.2-3) 

Yargılama giderleri, aleyhine hüküm verilen tarafça karşılanır.( UÇTK 

m.21/f.5 –TKT m.21/f.6) 

d.Huzur Hakkı 

 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyelerine de Tahkim Kurulu üyelerine de, 

katıldıkları toplantılar için, TFF Yönetim Kurulu’nun her sezon başında belirleyeceği 

huzur hakkı verilir.(UÇKT m.22-TKT m.22) 

4. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu’nun Ba ğımsızlığı ve 

Tarafsızlığının Değerlendirilmesi 

 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ile Tahkim Kurulu’nun bağımsızlıkları ilgili 

Kurulların Talimatlarının muhtelif maddelerinde vurgulanmıştır. 
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Ancak kanaatimizce bu Kurulların bağımsız ve tarafsızlıkları bazı yönlerden 

eleştiriye açıktır. Şöyle ki; 

-Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyeleri ve Tahkim Kurulu üyeleri görevlerine 

atanma yolu ile gelmektedirler, bununla birlikte tarafların hakemlerini seçme imkanı 

bulunmamaktadır. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyelerinin atanması usulünde 

tarafların eşit temsili sağlanmış olmasına rağmen, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 

kararlarına karşı atama usulü ile göreve gelen Tahkim Kurulu’na itiraz edildiğinden 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun kararlarının bağımsızlık ve tarafsızlık nitelikleri 

sakatlanmaktadır. 

-Hem UÇK hem de TK’nın görev süresi Federasyon Başkanı görev süresi ile 

sınırlıdır.  

-Her iki Kurul yargılamasında her ne kadar hakemlerin reddi mümkünse de 

yargılamanın dosya üzerinden yapıldığı durumlarda, hakemlerin ismi taraflarca ilk 

defa kararda görülmektedir. 

-UÇK ve TK’nın huzur haklarını TFF Yönetim Kurulu belirlemektedir.   

Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun kendisi ile ilgili vermiş olduğu 02.02.2010 

tarih ve 2009/KF/1193 E. ve 2010/73 K. sayılı karar incelenince bu konu daha da 

eleştirisel hale gelmektedir: 

Söz konusu kararda, H.... Spor Kulübü tarafından yabancı uyruklu S... Y... 

isimli futbolcusu aleyhine sözleşme hükümlerine uymadığı gerekçesi ile dava 

açılarak, sözleşmede yazılı cezai şartın tahsiline karar verilmesi istenmiştir. 

Futbolcu, yabancı uyruklu olduğunu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun bu 

nedenle yetkili olmadığını, davaya bakamayacağını, FIFA Uyuşmazlıkların Çözüm 

Kurulunun yetkili olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir. 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, davalı futbolcunun yabancı uyruklu olması ve 

yetki itirazında bulunmuş olması sebebiyle görevsizlik kararı vermiş, ancak yabancı 

uyruklu futbolcuların dava açması veya yetki itirazında bulunmaması halinde davaya 

bakabileceğine karar vermiştir. 
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Bu kararının gerekçesinde; ...” FIFA’nın Oyuncu Statüsü ve Transferi 

Talimatı’nın 22. maddesi (b fıkrasında), yabancılık unsuru taşıyan kulüp ile oyuncu 

arasındaki sözleşmelere ilişkin ihtilaflarda FIFA’nın yetkili olduğu kabul edilmiştir. 

Bununla birlikte, adil yargılanma hakkı sağlayan ve kulüplerle oyuncuların eşit 

temsili ilkesine uyan ulusal düzeyde bağımsız tahkim mahkemesinin federasyon 

ve/veya toplu sözleşme mutabakatı çerçevesinde kabul edilmesi halinde yerel tahkim 

mahkemesi görevli olacaktır...” şeklinde FIFA Statüsü maddesi aynen alınmış ve 

devamında ...” FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun 4 Temmuz 2003 tarihinde 

vermiş olduğu bir kararda “.... Yunanistan Tahkim Kurulunun yapısının tarafların 

eşit temsili ilkesine uymaması nedeniyle vermiş olduğu kararı geçersiz kabul ederek 

olayı yeniden inceleyerek futbolcunun haklı olduğuna ve kendisine ücretinin 

ödenmesine karar vermiştir....” 

 Karara karşı  Tahkim Kurulu’na itiraz edilmiş, Tahkim Kurulu 2010/111 E. 

2010/127 K. sayılı dosyası83 üzerinden yapılan yargılama sonucunda 18.03.2010 

tarihinde aşağıdaki şekilde karar vermiştir: 

“TFF Kanununun 5. ve 6. maddeleri ile TFF Statü'sünün 63. maddesi 

uyarınca TFF ve Kurullarının işbu uyuşmazlığı incelemeye görevli ve yetkili olduğu 

anlaşıldığı gibi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı'nın 2. maddesi uyarınca 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu futbolcularla kulüpler arasındaki sözleşmeden doğan 

futbolla ilgili tüm uyuşmazlıkları bakmakla yetkili ve görevli olduğunun belirtilmesi 

ve bu doğrultuda Tahkim Kurulu Talimatının 14/son maddesinde yabancılık unsuru 

içeren ihtilaflar hakkında verilecek kararlara karşı Spor Tahkim Mahkemesine 

başvuru yolunun kabul edilmiş olması karşısında TFF Tahkim Kurulunun yetki ve 

görevinin yabancı futbolcuların taraf olduğu uyuşmazlıkları da kapsadığının açıkça 

anlaşılması nedeniyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun yukarıda belirtilen kararının 

bozularak kaldırılmasına, kulüp tarafından yatırılan harcın futbolcudan tahsili ile 

kulübe ödenmesine, dosyanın esastan incelenmek üzere Uyuşmazlık Çözüm 

Kurulu'na oybirliğiyle iade edilmesine” karar verilmiştir. 

                                                           
83  Karar metni için bkz.   http://www.tff.org/default.aspx?pageID=247&ftxtID=9457 (06.03.2011) 
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Kanaatimizce; bu kararında TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kendisinin ve 

Tahkim Kurulunun adil yargılama hakkını sağlamadığını, kulüplerle oyuncuların eşit 

temsil edilmediğini..” ikrar etmiştir. Ayrıca Tahkim Kurulu’nun karar gerekçesi; 

hukuki dayanaktan yoksundur. TFF bünyesindeki ihtilaflarda CAS’a başvuru, TFF 

Kanunu ile hiç düzenlenmemiş, TFF Statüsü’nün 64. Maddesi  ile yasaklanmış, fakat 

Talimatın 14/son maddesi ile düzenlenmiştir. Normlar hiyerarşisine göre, Talimat ve 

Statünün, Kanuna uygun olması gerekmektedir, bu nedenle Talimat maddesine 

dayanarak hüküm kurulan Tahkim Kurulu kararına katılmamaktayız. 

5.TFF Tahkim Kurulu Kararlarında CAS’ın Yargı Yetki si 

 

5894 sayılı TFF Kanunu’nda CAS ile ilgili hiç bir hüküm bulunmamaktadır.  

TFF Statüsünün “Spor Tahkim Mahkemesi” başlıklı 64. Maddesi, “FIFA ve 

UEFA Statüleri uyarınca, kesin ve bağlayıcı bir FIFA ve UEFA kararına yönelik tüm 

itirazlar Đsviçre Lozan’da bulunan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS/TAS) tarafından 

ele alınır. Ancak CAS/TAS, oyun kuralları ihlalleri, FIFA ve UEFA Statülerinin 

ilgili hükümleri doğrultusundaki askıya almalar veya TFF’nin bağımsız ve usulüne 

uygun olarak oluşturduğu Tahkim Kurulu tarafından alınan kararlar aleyhindeki 

itirazlara bakamaz, demektedir. 

Tahkim Kurulu Talimatı’nın 14. maddesinin 3. fıkrasının metni ise 

“sporcuların, teknik direktörlerin ve antrenörlerin sözleşmelerinden kaynaklanan ve 

yabancılık unsuru içeren ihtilaflar hakkında Tahkim Kurulu tarafından verilecek 

kararlara karşı, FIFA ve UEFA talimat ve düzenlemeleri doğrultusunda Spor Tahkim 

Mahkemesi’ne başvurulabilir” şeklindedir.  

Doktrinde Kocasakal; konu ile ilgili olarak, Tahkim Kurulu kararları aleyhine 

CAS’a başvurma hakkı/yetkisi konusunda TFF mevzuatında yer alan üç düzenleme 

arasında açık bir çelişki bulunduğunu, CAS’a başvurma hakkı/yetkisinin, TFF 

Kanunu’nda hiç düzenlenmemiş olduğunu; TFF Statüsü ile açıkça yasaklandığını, 

Tahkim Kurulu Talimatı m.14/3 ile sınırlı olarak tanındığını, böylece Kanunda hiç 

öngörülmeyen bir yetkinin, sınırlı da olsa Tahkim Kurulu Talimatı ile 



51 

 

öngörüldüğünü, bu durumun bu üç düzenlemeden hangisinin esas alınacağı 

konusunda çelişkili düşüncelere yol açtığını, Türk Hukukunun temel prensiplerinden 

birisinin, mevzuatımızı oluşturan her düzenlemenin (Anayasa- Kanun- Tüzük- 

Yönetmelik vb.) hiyerarşik olarak kendisinden önce gelen düzenlemeye aykırı 

olmaması gerektiğini, bu çerçevede konu ele alınırsa, CAS’a başvuru yetkisinin TFF 

Kanunu ile düzenlenmesinin, en azından buna ilişkin çerçevenin Kanun ile 

çizilmesinin, ayrıntıların Statü ve Talimat ile yapılmasının gerektiğini, Talimat ile 

öngörülmüş olan bu yetkinin Kanuna aykırı olduğu için geçerli olmayacağını dile 

getirmiştir.” 84  

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Kocasakal,  Son Değişiklikler I şığında Türkiye’deki Sportif Đhtilaflar Bakımından CAS’ın 
Yargı Yetkisi ve CAS’a Başvuru Olanakları , s. 138. 
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III. YABANCI PROFESYONEL FUTBOLCU ALACAKLARINDAN DO ĞAN 

ĐHTĐLAFLARIN ÇÖZÜMÜNDE TAHK ĐM 

 

Türkiye’de futbol ile ilgili uyuşmazlıkların TFF Kanununda açıkça 

düzenlendiği üzere TFF bünyesindeki “mecburi tahkim”le çözüldüğünü daha önce 

belirtmiştik. Bu durum kuşkusuz yabancı futbolcular için de geçerlidir.  

Yabancı futbolcular, Tahkim Kurulu Talimatı’nın 14. maddesinin son fıkrası 

uyarınca, sözleşmesel uyuşmazlıkları için TFF bünyesindeki tahkime  

başvurabilmektedirler. 

  FIFA düzenlemelerine göre, adil bir yargılama sürecini garanti eden; 

futbolcuların ve kulüplerin eşit derecede temsil edilme ilkesini gözeten, bağımsız 

bir tahkim kurulunun; ulusal düzeyde, Federasyonun bünyesinde ve/veya 

akdedilen toplu sözleşme kuralları çerçevesinde kurulmuş olması istisna olmak 

üzere, kulüpler ile futbolcular arasında istihdamla ilgili olarak oluşan ve 

uluslararası boyuta sahip olan uyuşmazlıklar FIFA tarafından çözümlenmektedir. 

TFF’ye bağlı olarak futbol kulüplerinde oynayan yabancı futbolcular bu 

hükümden yararlanarak alacak ihtilafları hakkında FIFA’ya başvurmaktadırlar. 

FIFA’nın vermiş olduğu kararlara karşı CAS temyiz yargılaması yolu açıktır.  

A.FIFA  

 

Uluslar arası federasyonlar, IOC’ye bağlı olarak kendi spor dalları ile ilgili 

uluslar arası düzenlemeleri yapmakla yükümlüdürler. Futbolun uluslararası 

federasyonu FIFA’dır. Đsviçre’de tescilli bir dernek olan FIFA’nın genel merkezi de 

Đsviçre’nin Zürih kentindedir. Dünya futbolunun en üst kuruluşu niteliğine sahip 

FIFA’nın üyeleri, ulusal federasyonlar ve ulusal federasyonların bulundukları 

bölgelerde oluşturulmuş olan futbol konfederasyonlarıdır. FIFA’ya üye altı 

konfederasyon; UEFA (Avrupa), CONMEBOL (Güney Amerika), AFC (Asya), 



53 

 

CAF(Afrika), CONCACAF (Kuzey ve Orta Amerika ve Karayipler), OFC 

(Okyanusya)’dır.85 

FIFA; futbolun dünya çapındaki en üst düzey yönetim organıdır. 208 ulusal 

futbol federasyonunun üyesi olduğu FIFA, çeşitli futbol turnuvalarını 

düzenlemesinin yanı sıra dünya futbolunu yöneten, kuralları uygulayan, değiştiren 

kuruluştur.86 

TFF, FIFA’ya üye olması dolayısıyla uluslararası spor müsabakalarına 

katılabilmektedir.87 

10 Ağustos 2010 tarihinde yürürlüğe giren FIFA Stütüsü88’nün 2. maddesi 

FIFA’nın görevlerini düzenler. Buna göre; FIFA “Futbolu daimi olarak geliştirmek 

ve dünya çapında tanıtmak” ile görevlidir.  

FIFA Statüsünün 64. maddesinin 2. fıkrasına göre; “ FIFA düzenlemelerinde 

aksine bir hüküm bulunmadığı sürece yerel mahkemelere başvurmak yasaktır.” 

Bu yasağa uyulmasını teminen aynı maddenin 3. fıkrasında ise üye federasyonların 

da kendi statülerinde bu hükme ve yaptırıma yer vermelerini istemiştir. TFF de, TFF 

Statüsünün muhtelif maddelerinde bu yasağa yer vermiştir. Ancak Anayasa 

Mahkemesi 06.01.2011 tarihinde verdiği 2010/61 E. 2011/7 K. sayılı Kararı ile 

Tahkim Kurulu’nun vermiş olduğu kararlara karşı genel yargı yolunu açmıştır. 

Mevcut düzenlemeler aşağıdaki gibidir. 

 

FIFA Statüsü Madde 64/3: “FIFA düzenlemeleri veya yerel yargıya başvuruyu zorunlu kılan yasal 

düzenlemelerin olduğu haller dışında Federasyonlar, bağlılarının, liglerin, kulüplerin, kulüp 

üyelerinin, oyuncuların ve diğer görevlilerin yerel yargıya başvurmalarını önleyecek 

düzenlemelere kendi statülerinde yer verirler. Yerel yargı yerine tahkim kurullarına başvuru 

sağlanmalıdır. Đhtilaflar bağımsız ve Konfederasyon veya Federasyon veya CAS kurallarına uygun 

olarak kurulmuş tahkim kurullarına taşınmalıdır. Federasyonlar bu düzenlemenin bünyelerinde 

uygulanmasını garanti etmeli; gerekirse ceza da verebilmelidirler. Bu kuralı ihlal eden tarafa ceza 

                                                           
85 Bkz.: (çevrimiçi) http://www.emrekocak.com/ (06.03.2011). 
86 Bkz.: (çevrimiçi) http://tr.wikipedia.org/wiki/FIFA (06.03.2011). 
87 Kahraman Berk, “ Türkiye Futbol Federasyonunda Uyuşmazlıkların Çözülmesi” , MHB,  Sayı 25 – 
27, MAHUM, Đstanbul, 2007, s.76. 
88 Bkz. (çevrimiçi) http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/01/29/85/71/fifastatuten 
2010_e.pdf (06.03.2011) 
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verilmeli ve bu ceza kararına karşı itirazın da yerel yargı makamlarına değil önerilen şekilde 

düzenlenmiş tahkim kurullarına yapılması sağlanmalıdır. 

TFF Statüsü Madde 63: 1. TFF Statüsü ve FIFA ve UEFA talimatlarında özel olarak 

düzenlenmediği sürece TFF, üyeleri, kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, 

futbolcu temsilcileri, müsabaka organizatörleri, sağlık personelleri ve diğer resmi görevliler, futbol ile 

herhangi bir uyuşmazlık hakkında hukuk kurullarının dışında başka hiçbir yargısal makama 

başvuramazlar.  

2. Yetki alanına ilişkin tüm uyuşmazlıklar FIFA, UEFA veya TFF hukuk organları tarafından karara 

bağlanır.  

3. Ulusal ihtilaflarda TFF, uluslararası ihtilaflarda ise FIFA yetkilidir.  

TFF Statüsü Madde 13 (f): TFF statüsü veya talimatlarının uygulanmasından kaynaklanan ulusal 

düzeydeki bütün ihtilafları nihai olarak Tahkim Kurulu’na götürmek ve başkaca herhangi bir yargı 

makamına başvurmamak;  

TFF Statüsü Madde 54 (3): Hukuk Kurulları tarafından alınan kararlar kesin ve bağlayıcıdır. Bu 

kararlara karşı, kararın taraflarına resmen tebliği ve/veya talimat ve düzenlemelerinin yayımlanmasını 

takip eden yedi gün içinde Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilmez ise, karar ilgili tüm taraflar 

hakkında kesin hüküm teşkil eder. Bu kararlara karşı başka herhangi bir yargılama makamına başvuru 

kesin olarak yasaklanmıştır.  

TFF Statüsü Madde 62 (3): Tahkim Kurulu Tahkim Kurulu kararları kesin ve nihaidir. Đdari veya 

yargısal makamların onayına tabi olmadığı gibi, bu kararlara karşı idari veya yargısal makamlara 

başvurulamaz. 

 

Yerel mahkemelere başvuru yasağının istisnası, 7 Haziran 2010 tarihinde 

kabul edilen 1 Ekim 2010 tarihinde yürürlüğe giren FIFA Oyuncuların Statüsü ve 

Transferlerine Dair Talimatı89’nın (FIFA Transfer Talimatı) “FIFA’nın Yetkisi” 

başlıklı 22. maddesinde düzenlenmiştir: 

“ Bir futbolcu veya kulübün istihdam ile ilgili uyuşmazlıklarda yerel mahkemelere 

başvurma hakkına halel gelmeksizin, sözleşme istikrarının teminine (m.13-18) ve 

sportif cezalara veya sözleşme ihlalinden kaynaklanan tazminat alacaklarına ilişkin 

olarak kulüpler ile futbolcular arasında çıkan uyuşmazlıklarda; adil bir yargılama 

sürecini garanti eden; futbolcuların ve kulüplerin eşit derecede temsil edilme 

ilkesini gözeten, bağımsız bir tahkim kurulunun; ulusal düzeyde, Federasyonun 

bünyesinde ve/veya akdedilen toplu sözleşme kuralları çerçevesinde kurulmuş 

                                                           
89Bkz.:(Çevrimiçi)http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/27/64/30/regulat
ionsstatusandtransfer2010_e.pdf (07.03.2011). 



55 

 

olması istisna olmak üzere, kulüpler ile futbolcular arasında istihdamla ilgili 

olarak oluşan ve uluslararası boyuta sahip olan uyuşmazlıklarda;. FIFA yargı 

yetkisine sahiptir. 

 01 Eylül 2001 tarihine kadar; tüm uluslararası uyuşmazlıkların giderilmesi 

için Oyuncu Statüsü karar vermekte iken, çeşitlenen ve artan uyuşmazlıkları 

çözmekte yetersiz kalmaya başlayan Oyuncu Statüsü Komitesi, görevlerinden bir 

kısmını yeni kurulmuş olan Đhtilaf Çözüm Dairesi’ne bırakmıştır.90  

Oyuncu Statüsü Komitesi, FIFA mevzuatında ilk olarak Statü’de 

anılmaktadır. Statü’nün “Komiteler” başlıklı 34. maddesinin 1. fıkrasında tüm 

komiteler sıralanmış, Oyuncu Statüsü Komitesi “o” bendinde yer alırken, Đhtilaf 

Çözüm Dairesi kurullar arasında sayılmamıştır. 

FIFA Transfer Talimatı’nın, “Oyuncu Statüsü Komitesi” başlıklı 

23.maddesinin 2. fıkrasında, bir uyuşmazlığın çözümünde Oyuncu Statüsü Komitesi 

veya Đhtilaf Çözüm Dairesinden hangisinin görevli olduğuna ilişkin bir belirsizlik 

olması durumunda, hangi organın yetkili olduğuna Oyuncu Statüsü Komitesi 

başkanının karar vereceği düzenlenmiştir.  

1.Đhtilaf Çözüm Dairesi (DRC) 

 

Daha önce de belirttiğimiz üzere, DRC, 2010 tarihli FIFA Statüsü’nde ayrı bir 

kurul olarak sayılmamış ve Oyuncu Statüsü Komitesi’nin altında kurulmuştur. DRC, 

FIFA Transfer Talimatı’nın 22. maddesi ve 24. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna 

göre; 

 DRC, FIFA Transfer Talimatı’nın 22. maddenin b fıkrası uyarınca; adil bir 

yargılama sürecini garanti eden, futbolcuların ve kulüplerin eşit derecede temsil 

edilme ilkesini gözeten, bağımsız bir tahkim kurulunun; ulusal düzeyde, 

Federasyonun bünyesinde ve/veya akdedilen toplu sözleşme kuralları çerçevesinde 

kurulmuş olması istisna olmak üzere, kulüpler ile futbolcular arasında istihdamla 

                                                           
90 Faruk Baştürk, Đş Hukukunda Profesyonel Futbolcu, Đstanbul, Beta Yay., 2007, s. 270. 
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ilgili olarak olu şan ve uluslararası boyuta sahip olan uyuşmazlıkları  karara 

bağlamaya yetkilidir.  

DRC, FIFA Transfer  Talimatı’nın 24. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca, 

futbolcuların alacaklarına ilişkin ihtilaflarda, başkan veya başkan vekili de dahil 

olmak üzere en az üç üye ile toplanarak yargılama yapar. DRC’nin üyeleri, kendi 

üyeleri arasından kulüpler için bir ve futbolcular için de bir hakim tayin eder. Başka 

bir ifade ile, DRC, eşit sayıda kulüp ve futbolcu temsilcisinden oluşur. 

 Profesyonel futbolcu sözleşmesi açısından FIFA sadece sözleşmenin 

uluslararası niteliğe haiz olması halinde görevli olacaktır. Ancak FIFA’nın görevli 

olması için aynı zamanda ulusal düzeyde adil yargılanma hakkını teminat altına alan 

ve kulüplerle oyuncuların eşit temsili ilkesine riayet eden bağımsız tahkim 

mahkemesinin mevcut olmaması gerekir.91 TFF Tahkim Kurulunun tarafların eşit 

temsilini sağlaması mevcut düzenlemeler karşısında gerçekleşmediğinden Tahkim 

Kurulu bu tür konularda yetkili olamayacaktır.92  

Özetle, DRC ; yabancılık unsuru barındıran ve ihtilafın oluştuğu 

federasyon bünyesinde bağımsız ve eşit temsil ilkesine uygun olarak işleyen bir 

yargı makamının/tahkim kurulunun olmadığı istihdama ilişkin futbolcu ve 

kulübü arasındaki alacak ihtilaflarında FIFA’nın  yetkili kuruludur. 

FIFA Transfer Talimatı’nın 25. maddesinin 6. fıkrası uyarınca; DRC 

kararlarını yerel düzeydeki ilgili bütün düzenlemeleri, yasaları ve/veya toplu 

sözleşmeleri ve ayrıca sporun özelliklerini dikkate alarak ve FIFA Statü ve diğer 

talimatlarına uygun olarak verir.  

Madde metninden de anlaşılacağı üzere PSC ve DRC kararlarını yerel 

mevzuatı da dikkate alarak FIFA talimatlarına uygun olarak verecektir. 

Uyuşmazlıkların çözümünde öncelikli olarak FIFA talimatlarının uygulandığını 

söylemek yanlış olmayacaktır. Konu ile ilgili önemli kararlardan bir tanesi, AJ 

Auxerre’in Valencia ve Sissoko93 kararıdır. Bu davada DRC, FIFA düzenlemelerinin 

                                                           
91 Baştürk,a.g.e, s.276. 
92 Baştürk, a.g.e, s.271. 
93 27.08.2004 tarihli, CAS 2003/O/530, AJ Auxerre v. Valencia ve Sissoko kararı. 
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Fransız hukuku ile çelişmesi üzerine, FIFA düzenlemelerine öncelik vererek, kararını 

FIFA düzenlemeleri yönünde vermiştir. Bunun üzerine kararı AJ Auxerre CAS’ta 

temyiz etmiştir. AJ Auxerre’nin talebi, DRC’nin FIFA düzenlemelerini Fransız 

hukukundan üstün tutarak ihtilafa bu şekilde karar vermesinin doğru olduğu 

gerekçesiyle reddedilmiştir. Yerel mevzuatla FIFA mevzuatı arasında çelişki olması 

durumlarında DRC takdir yetkisini çoğunlukla FIFA mevzuatından yana kullanmış 

ve bu takdiri CAS tarafından da onaylanmıştır.  

2. FIFA’nın Oyuncuların Vatandaşlığı ile Đlgili Düzenlemeleri 

 

FIFA’nın vatandaşlık ile ilgili düzenlemeleri 2010 Tarihli FIFA Statüsü’nün 

Uygulanmasına Đlişkin Talimat’ın94 “Oyuncu Uygunluğu” başlığı altında 15 ve 18. 

maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

Talimatın 15. maddesinin ana prensibi düzenleyen ilk fıkrası; “ bir ülkenin 

futbol federasyonunu temsil eden takımında, o ülkede ikametgahları olup olmadığına 

bakılmaksızın, o ülkenin vatandaşlığını taşıyan oyuncular oynayabilirler” 

şeklindedir. 

15. maddenin 2. fıkrasına göre; futbolun herhangi bir kategori yada sınıfında, 

bir ulusal federasyon adına, resmi bir karşılaşmada tamamen veya kısmen oynamış 

bir oyuncu, uluslararası bir maçta başka bir federasyonu temsil eden bir takım için 

oynayamaz. Ancak 18. maddede belirtilen koşullar istisnadır. 

Talimatın 16. Maddesinde “birden çok vatandaşlığı bulunan oyuncular” ile 

ilgili düzenleme yapılmıştır. Buna göre;   

1- vatandaşlığından dolayı birden fazla federasyonu temsil edebilen bir oyuncu, eğer 

uygun vatandaşlığa sahip ise bu federasyonlardan herhangi birini temsil eden uluslar 

arası bir maçta; 

a- ilgili federasyonun yetkili olduğu bölgede doğmuş olması 

b- öz anne veya babasının ilgili federasyonun yetkili olduğu bölgede doğmuş olması 

                                                           
94 Bkz. (çevrimiçi) http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/01/29/85/71 /fifastatuten 
2010_e.pdf (06.03.2011). 
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c- büyükannesi ya da büyükbabasının ilgili federasyonun yetkili olduğu bölgede 

doğmuş olması 

d- en az 2 sene ilgili federasyonun yetkili olduğu bölgede devamlı olarak yaşamış 

olması koşullarından en az birini yerine getirmek kaydıyla oynayabilir. 

 

2- Birinci fıkradan bağımsız olarak, ortak bir vatandaşlık paylaşan federasyonlar, bu 

belgenin 1. fıkrasının d bendini tamamen ortadan kaldıran ya da  daha uzun bir süre 

belirleyerek değiştiren bir sözleşme yapabilirler. Bu tür sözleşmeler Đcra kurulu 

tarafından belirlenmiş ve onaylanmış olmalıdır. 

 

Yeni bir vatandaşlık iktisabını düzenleyen 17. madde uyarınca; 15. maddeye 

göre yeni bir vatandaşlık kazanan ve 15. maddenin 2. fıkrası uyarınca uluslar arası 

futbol oynamamış herhangi bir oyuncu; 

a-ilgili federasyonun yetkili olduğu bölgede doğmuş olmak 

b-oyuncunun öz annesi veya babasının ilgili federasyonun yetkili olduğu bölgede 

doğmuş olması 

c-oyuncunun büyükannesi veya büyükbabasının ilgili federasyonun yetkili olduğu 

bölgede doğmuş olması 

d-oyuncunun 18 yaşını tamamladıktan sonra 5 yıl süre ile devamlı olarak ilgili 

federasyonun yetkili bulunduğu bölgede yaşamış olması şartlarından birini yerine 

getirmek koşuluyla temsil edeceği yeni takım için oynayabilir. 

 

“Federasyonun değiştirilmesi” başlığını taşıyan 18. maddeye göre;  

1.Eğer bir oyuncu birden fazla vatandaşlığa  sahipse,  yeni bir vatandaşlık 

kazanmışsa ya da vatandaşlığına bağlı olarak birden fazla milli takımda 

oynayabiliyorsa, aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla, uluslar arası maçlarda 

oynayabileceği federasyonu vatandaşı olduğu başka bir federasyonla değiştirmeyi 

yalnızca bir kez talep edebilir. 

 

a-Oyuncunun bu hakkını kullanabilmesi için, çok vatandaşlıklı bulunduğu dönem 

içerisinde, halihazırda bağlı olduğu federasyon için uluslararası “A” seviyesinde 

oynanan resmi bir müsabakada oynanan bir maçın tamamında veya bir kısmında ya 
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da mevcut federasyonunun uluslararası resmi bir müsabaka maçının tamamı veya bir 

kısmında oynamamış olması gerekmektedir. 

 

b- Önceki federasyonuna bağlı olarak yer almış olduğu hiç bir müsabakada yeni 

federasyonuna bağlı olarak oynamasına izin verilmez. 

 

2. 15. maddenin 2. fıkrası uyarınca, uluslar arası bir maçta federasyonu tarafından 

sahada oynatılan bir oyuncu, muvafakati veya rızası dışında, resmi mercilerce verilen 

bir karar ile o ülkenin vatandaşlığını kalıcı olarak kaybederse, halihazırda vatandaşı 

olduğu ya da vatandaşlığını kazandığı bir ülkenin federasyonuna bağlı olarak 

oynamak için izin talep edebilir 

 

3. Yukarıdaki 1. ve 2. fıkralar uyarınca Federasyonunu değiştirmeye hakkı olan bir 

oyuncu yazılı, gerekçeli talebini FIFA Genel Sekreterine sunmalıdır. Talep hakkında 

Oyuncu Statüsü Komitesi karar verir. 

 

Bu prosedür, Oyuncu Statüsü Komitesi ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatlarına 

uygun olacaktır. Oyuncu talebini sunduktan sonra, işlemi tamamlanıncaya kadar 

herhangi bir milli takımda oynayamaz.  

B.CAS Temyiz Yargılaması 

 

Cas Temyiz Yargılaması başlığı altında genel olarak CAS Temyiz Tahkim 

yargılaması incelendikten sonra, FIFA Tek hakimli Oyuncu Statüsü Komitesinin 

çifte vatandaşlıklı  bir profesyonel futbolcunun alacak ihtilafına yönelik vermiş 

olduğu 2005 tarihli bir kararın CAS’ta temyizen incelendiği karardan 

bahsedilecektir. 
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CAS sporun kendisine özgü gereksinimlerine uygun usullerle, tahkim veya 

arabuluculuk yöntemleriyle spor ile ilgili uyuşmazlıkların çözümüne yönelik hizmet 

veren ve bütün spor kuruluşlarından bağımsız bir kurumdur.95 

Profesyonel futbolcu sözleşmeleri ile ilgili uyuşmazlıklarda, CAS iki şekilde 

görevli olabilir. Futbolun düzenleyici kurumlarının vermiş olduğu kararlara karşı  

“Temyiz Tahkim Dairesi”ne başvurulurken, profesyonel futbolcu sözleşmelerinde 

yer alan tahkim şartına istinaden ise “Đlk Derece Tahkim Dairesi”ne 

başvurulmaktadır. Bu anlamda, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilen 

karara karşı yapılan başvurular CAS Temyiz Tahkim Dairesi tarafından çözüme 

kavuşturulmaktadır.96 

1.CAS’ın Yargı Yetkisi 

 

Bir uyuşmazlığın, CAS tahkim yargılaması ile çözümlenebilmesi için, 

uyuşmazlığın tarafları arasında, önceden sözleşmeye konulmuş bir tahkim şartı veya 

uyuşmazlık ortaya çıktıktan sonra yapılmış bir tahkim sözleşmesinin mevcudiyetine 

ihtiyaç vardır.97  

Bir spor federasyonu veya spor kuruluşu tarafından verilen bir kararın CAS 

Temyiz Tahkim Dairesi’nde temyiz edilebilmesi için, ya ilgili spor federasyonu veya 

spor kuruluşunun tüzüğünde bu konuda bir hüküm olması ya da böyle bir hüküm 

bulunmadığı durumlarda taraflar arasında daha sonra yapılmış bir tahkim 

sözleşmesinin bulunması ve ayrıca temyiz talebinde bulunan kişinin o spor 

federasyonu  veya spor kuruluşu içinde yer alan hukuki itiraz yollarının tümünü 

tüketmiş olması gerekmektedir. 98 Ayrıca, sporcunun CAS’ı yetkilendiren böyle bir 

kaydı içeren bir tüzük veya statüye sahip sportif kuruluştan lisans alması, CAS’ın 

yetkisine rıza gösterildiği anlamını taşımaktadır.99 

                                                           
95 Baştürk,a.g.e, s. 271. 
96 Baştürk,a.g.e, s. 272. 
97 Küçükgüngör, Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Milletlerarası Tahkim , s.12. 
98  Küçükgüngör, Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Milletlerarası Tahkim , s.18 
99  Erten, a.g.e, 242. 
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Tahkimin, iş uyuşmazlıkları bakımından mümkün olup olmadığının tespiti, 

uyuşmazlığın iç hukuk düzeninde ihtisaslaşmış devlet yargı organının kesin ve 

münhasır yetkisine ilişkin bir hükmün yasalarda mevcut olup olmadığına bakılarak 

yapılacaktır. 

Türk hukukunda, iş uyuşmazlıkları bakımından münhasır görevli mahkeme 

“i ş mahkemeleri”dir. Ancak profesyonel futbolcular Đş Kanununa tabi 

olmadıklarından, profesyonel futbolcu sözleşmesinden doğan ihtilaflarda profesyonel 

futbolcu ister yerli ister yabancı olsun sözleşmeye koyulan tahkim şartı geçerli 

olacaktır.100 

2.Temyiz Süresi: 

 

CAS Tahkim Kodunun temyiz süresini düzenleyen R49 maddesinde, 

öncelikle, temyize konu kararı veren federasyonun, birliğin veya diğer sportif 

kuruluşun statüsünde veya tüzüğünde temyiz süresi hakkında bir hüküm varsa ona 

uyulması öngörülmektedir. Bununla birlikte, taraflar arasında yapılan özel bir 

anlaşma ile de temyiz süresinin belirlenmesi mümkündür.101 Eğer kararı temyiz 

edilen spor federasyonu veya spor kuruluşunun tüzüğünde, temyiz süresine ilişkin bir 

düzenleme yoksa veya taraflar arasındaki tahkim sözleşmesinde temyiz süresi ile 

ilgili bir hüküm bulunmuyorsa, temyiz süresi, CAS Kodunun R49 maddesi ile 

öngörülen 21 gündür.102  

FIFA ‘nın vermiş olduğu kararlara karşı CAS’a başvuru süresi  21 gündür.103 

 

3.Tahkim Yeri ve Yargılama Dili 

 

CAS’ın merkezi Đsviçre’nin Lozan kentindedir. Ancak, hakem heyetinin 

başkanı, henüz seçilmemişse ilgili Dairenin başkanı, durumun gereklerine göre, 

                                                           
100  Baştürk,a.g.e, s.273. 
101  Kocasakal, Uluslararası Spor Yargısı, s.75 
102 Küçükgüngör, Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Milletlerarası Tahkim,  s.18. 
103 Erkiner, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi C.A.S Mevzuatı, s.64. 
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tarafların da görüşünü alarak duruşmaların uygun başka bir yerde yapılmasına karar 

verebilir. Ancak, bu durum tahkim yerinin Lozan olmasını değiştirmeyecektir.104 

CAS bünyesinde gerçekleşen tüm tahkim yargılamalarında tahkim yerinin 

Lozan olarak kabul edilmesi sonucunda, CAS Tahkimi Đsviçre Hukukuna tabi 

olacak, tahkime elverişlilik, tahkim anlaşmasının geçerliliği ve hakem kararına karşı 

başvurulabilecek yollar Đsviçre hukukuna (lex arbitrii) göre belirlenecektir. 105  

CAS yargılamalarında Đngilizce ve Fransızca dillerinden biri kullanılır. Eğer 

taraflar arasında aksine bir anlaşma yoksa hakem heyeti başkanı, henüz seçilmemişse 

ilgili Dairenin başkanı tahkim dili olarak bu iki dilden birini, durumun özelliklerine 

göre tercih eder.106  

Tarafların yargılamanın Đngilizce ya da Fransızca dışında bir dilde 

yapılmasını kararlaştırdıkları durumda, Heyet kabul ederse, CAS’a bu konuda bilgi 

vermek kaydıyla, tarafların kararlaştırdıkları dilde yargılama yapılabilir.107 

4.Hakem Heyetinin Oluşumu 

 

CAS Kodunun R 50. maddesi uyarınca, temyiz tahkim yargılaması, kural 

olarak üç hakemden oluşan bir hakem heyetince yürütülür. Ancak, temyiz talebinde 

bulunan kişi, temyiz başvurusunu yaparken, taraflar arasında temyiz yargılamasının 

tek hakem tarafından yürütüleceğine ilişkin bir anlaşmanın bulunduğunu belgelerse 

veya temyiz dairesi başkanı dava konusunun acil olduğu ve bu sebeple tek hakem 

tarafından görülmesi gerektiği kanaatine varırsa, temyiz yargılaması tek hakem 

tarafından yürütülür. Yargılamanın tek hakem tarafından yürütülmesi gereken bu gibi 

durumlarda hakemi tespit etme yetkisi Daire başkanına aittir. Bununla birlikte, 

yargılamanın üç hakem tarafından yapılması gereken durumlarda, taraflar kendi 

hakemlerini seçme imkanına sahip olmalarına rağmen, heyet başkanlığını yürütecek 

                                                           
104 Erten, a.g.e, s. 243. 
105 Kocasakal, Uluslararası Spor Yargısı, s.54. 
106 Erten, a.g.e, s. 243. 
107 Kocasakal, Uluslararası Spor Yargısı, s.55 
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üçüncü hakem doğrudan Daire başkanı tarafından seçilir. Taraflarca seçilen hakemler 

ancak Daire başkanının onayından sonra atanmış olurlar.108 

5. Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk 

 

Temyiz tahkim yargılamasında, esasa uygulanacak hukuk, CAS Kodu’nun 

58. maddesinde düzenlenmiştir. Hakem Heyeti, uyuşmazlık hakkındaki kararını, 

tarafların seçtiği hukuka ve uygulanacak talimatlara göre verir. Taraflar aralarında 

uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukuku seçmemişlerse, o takdirde uyuşmazlığın 

esasına, kararına karşı CAS’A başvurulan uluslararası federasyon, ulusal federasyon 

veya başka organın yerleşik olduğu ülkenin hukuku veya hakem kurulunun uygun 

gördüğü kurallar uygulanır. Hakem heyetinin yapmış olduğu tercihin gerekçelerini 

belirtmesi gerekir.109   

C. CAS 2005/A/905 Kararının Đncelenmesi 

1.Davanın Özeti 

 

M. D. profesyonel bir futbolcudur.(Bundan sonra Oyuncu yada Davacı olarak 

anılacaktır.)  F.... Spor Kulübü (Bundan sonra F..... Spor Kulübü yada Davalı olarak 

anılacaktır.) merkezi Đstanbul’da bulunan Türk kanunlarına göre kurulmuş bir Türk 

futbol kulübüdür ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ’na kayıtlıdır. 

Hem Oyuncu hemde F..... Spor Kulübü FIFA’nın yürürlükteki düzenlemeleri 

ile bağlıdırlar.  

Oyuncu 1 Ocak 1976’da Türk vatandaşı olarak Türkiye’de doğmuştur. 2 

yaşında Almanya’ya taşınmış ve 14 yaşında Türk vatandaşlığını da muhafaza ederek 

Alman vatandaşlığını kazanmıştır. O zamandan  beri de hem Türk vatandaşı hem de 

Alman vatandaşıdır.  

                                                           
108 Küçükgüngör, Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Milletlerarası Tahkim , s.14-15. 
109 Erten, a.g.e, s. 244. 
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Oyuncu futbol kariyerine Almanya’da başlamış ve 1995/1996 sezonuna kadar 

Alman Futbol Federasyonu’na bağlı takımlarda oynamıştır. 

6 Haziran 1996’da Oyuncu F...... Spor Kulübü ile sözleşme imzalamış ve 

Türkiye’ye taşınmıştır. 5 Ocak 1998’de ve 6 Haziran 2000 de Oyuncu ve F..... Spor 

Kulübü arasında yeni sözleşmeler imzalanmıştır.  Sonuç olarak, Oyuncu 1996/1997 

sezonundan başlayarak 2002/2003 sezonu da dahil olmak üzere F...... Spor Kulübü  

için futbol oynamıştır. 

2002/2003 sezonunun sonunda 6 Haziran 2000 tarihinde imzalanan 

sözleşmenin süresi bitmiş, sonuç olarak Oyuncu bir Alman takımı ile yeni bir 

sözleşme imzalayarak Almanya’ya geri dönmüştür. 

6 Haziran 2000 tarihli sözleşmeden kaynaklanan bakiye 667.235,90 Euronun 

ödenmediği iddiasıyla  söz konusu meblağın tazmini için Oyuncu 17 Temmuz 2003 

tarihinde meseleyi FIFA’ya taşımıştır.  

2.FIFA Oyuncu Statüsü Komitesi Kararı 

 

Tek hakimli Oyuncu Statüsü Komitesi 14 Nisan 2004 tarihli kararında, F....... 

Spor Kulübü tarafından ileri sürülen yetkisizlik itirazını kabul etmiştir. Kararında; 

talep Türk iç ilişkisini ilgilendirdiğinden kabul edilebilir olmadığını, tek hakimli 

FIFA Oyuncu Statüsü Komitesi’nin talep hakkında karar veremeyeceğini belirtmiştir. 

Bundan başka, FIFA Oyuncu Statüsü Komitesinin tek hakimi aşağıdaki 

hususlara dikkat çekmiştir. 

- TFF, 3 Mart 2004 tarihinde Oyuncu’nun Türkiye’deki futbol faaliyeti 

sırasında federasyona Türk vatandaşı olarak kayıtlı olduğu hususunda 

bilgilendirmiştir. 

- F..... Spor Kulübü, 16 Mart 2004 tarihinde yetkisizlik itirazında 

bulunmuştur. F.... Spor Kulübü, Oyuncu’nun doğuştan Türk olduğunu ve F...... Spor 

Kulübü’nde yerli statüsünde oynadığını, bundan dolayı, Oyuncu ile kulüp arasında 

çıkabilecek uyuşmazlıkların TFF bünyesinde çözümlenebileceğini belirtmiştir. 
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Sonuç olarak, FIFA tek hakimli Oyuncu Statüsü Komitesi Kararı’nın 

gerekçesi aşağıdaki gibidir: 

Kalan bakiye parasını Türk Kulübünden talep eden Oyuncu bir Türk 

vatandaşıdır. FIFA’nın yerle şmiş içtihatlarına göre, tarafların aynı vatandaşlığa 

sahip olmaları durumunda, FIFA yetkili oldu ğunu reddeder ve tarafların 

vatandaşlığını taşıdığı ülke federasyonunun yetkili olduğunu bildirir . Bu içtihat 

tek hakimli FIFA Oyuncu Statü tarafından da benimsenmiş ve uygulanmıştır. Bu 

koşullar altında, Oyuncunun davası TFF yetkisindedir ve FIFA bu davaya bakamaz. 

Bu karar taraflara 5 Mayıs 2004 tarihinde tebliğ edilmiştir. 

3. Kararın Temyizi 

 

Oyuncu, 12 Mayıs 2004 tarihinde, kararı Spor Tahkim Mahkemesi’nde 

(Bundan böyle CAS olarak anılacaktır.) temyiz etmiştir. Temyiz dilekçesinde Davalı 

F.... Spor Kulübü olarak gösterilmiş, Dr M.. S.. hakem olarak tayin edilmiş ve 

CAS’tan aşağıdaki şekilde karar verilmesi talep edilmiştir. Oyuncu; 

1. FIFA Oyuncu Statüsü Komitesi kararının  bozulmasını,  

2. 667.235.90 Euro ve faizin davalıya yükletilmesini, 

3. Eğer bu davada CAS kendini karar vermeye yetkili görmez ise, davanın 

CAS’ın görüşlerine uyulması talimatı ile FIFA’ya geri gönderilmesini talep 

etmiştir. 

Oyuncu, 18 Mayıs 2004 tarihli temyiz dilekçesinde, FIFA kararının onanmasına 

izin verilemeyeceğini çünkü kararın hukuki olarak kusurlu olduğunu bildirmiş, bu 

bağlamda kararı bir kaç farklı açıdan eleştirmiştir. 

Đlk olarak, Davacı FIFA kararının Oyuncu’nun Türk vatandaşı olduğunu kabul 

eden kısmını eleştirmiştir. FIFA düzenlemelerine göre, Davacı’nın Türk vatandaşı 

olduğunu varsaymak doğru değildir. Tersine, Davacı Alman vatandaşı olarak kabul 

edilmesi gerektiğini iddia etmiştir. Davacı Türk vatandaşı olsa da, Alman 

vatandaşlığına da sahiptir, gerçek ikametgahı Almanya’dadır, askerlik vazifesini 
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Almanya’da  Alman  Ordusu için yapmıştır, Alman Kulüpleri için futbol oynamış ve 

Alman A milli futbol takımında oynamıştır. 

Đkinci olarak, davacı kararın mantıksal sonuçlarına bakıldığında, bu durum 

davacıya “haksız bir zarar” ve  “ayrımcılık” olarak tesir edeceğinden karara karşı 

çıkmıştır. Çifte vatandaşlığından dolayı, davacı, Türk kulüpleri ile olan 

uyuşmazlıklar için TFF, Alman kulüpleri ile olabilecek uyuşmazlıklar için Alman 

Futbol Federasyonu olmak üzere her iki milli federasyonun da münhasır yargılama 

yetkisine tabi olacaktır.  Bu durum yalnızca bir istisnaya110  tabi olan tek 

vatandaşlığa sahip oyuncuların aksine, davanın FIFA’ya taşınması olasılığında çifte 

istisna yaratacaktır. Bu talihsiz durumdan kaçınabilmek için, Tek Hakimli FIFA 

Oyuncu Statüsü Komitesi yalnızca hakim olan ağır basan  vatandaşlığı, davacının 

iddiasına göre Alman vatandaşlığını, göz önünde bulundurmalı ve buna göre karar 

vermeliydi. 

Üçüncü olarak, Davacı, Karara, FIFA’nın kararı tesis ederken oyuncunun 

yalnızca vatandaşlığının nazara alınması yönünden itiraz etmiştir. Davacıya göre, 

aslında, Tek hakimli FIFA Oyuncu Statüsü Komitesi’nin yetkisinin asıl dayanağı 

farklı milliyetler değil, farklı milli federasyonlardır. Ve dava konusu olayda çeşitli 

olgularla da ortaya konduğu üzere bu durum açıkça ortadır, davalı Türkiye Futbol 

Federasyonu’na kayıtlı iken, Oyuncu Alman Futbol Federasyonu’na kayıtlıdır.  

Dördüncü olarak;  Davacı, tamamen benzer bir davada, davalının, FIFA’nın 

yetkisi hakkında en ufak bir şüphe taşımadığını ifade etmiş ve bu yüzden Kararın 

kesinlikle akıl ve mantık dışı olduğunu dile getirmiştir.  

Beşinci ve son olarak, Karar tamamen beklenmedik olduğundan ve  Oyuncunun 

adil duruşma hakkını ihlal ettiğinden dolayı eleştirilmi ştir. Oyuncu,  Tek hakimli 

FIFA Oyuncu Statüsü Komitesi’nin itiraza konu kararını açıklamadan önce, kararın 

gerekçesi olan vatandaşlık hususunda, kendisini ifade etme fırsatı vermesi gerektiğini 

iddia etmiştir. 

                                                           
110  Đngilizce “exception” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır. 
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Davacı ayrıca, uyuşmazlığın esasına ilişkin olarak, davalının hiçbir geçerli 

mazereti olmadan ödemediği bakiye alacak ve primlerinin 6 Haziran 2000 tarihli 

sözleşmeden kaynaklandığını yinelemiştir. 

25 Mayıs 2004 tarihinde, Davacı, FIFA hakeminin kendisine Türk vatandaşı 

muamelesi  yapmakta hatalı olduğu iddiasını destekleyen yeni bir beyanda 

bulunmuştur. Daha açık bir ifadeyle; Davacı, kendisinin, F..... Spor Kulübü 

tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na Alman Milli takımı için oynayan bir 

Alman vatandaşı olarak kaydedildiğine ilişkin UEFA’nın 19 Mayıs 2004 tarihli 

mektubunu sunmuştur. 

4.Temyize Cevap 

 

25 Mayıs 2004 tarihli dilekçesi ile F....Spor Kulübü Bay R.. B... S..’yi hakem 

olarak tayin etmiştir.15 Haziran 2004’te F... Spor Kulübü temyize cevap dilekçesini 

sunmuştur. Cevap dilekçesinde aşağıdaki hususlar öne sürülmüştür:   

F... Spor Kulübü öncelikle; 14 Nisan 2004 tarihli tek hakimli FIFA Oyuncu 

Statüsü Komitesinin, dava Türkiye’nin iç ilişkisini ilgilendirdiğinden başvurunun 

kabul edilebilir olmadığına ilişkin kararını yerinde bulmakla birlikte Davacı’nın 

temyiz dilekçesinin tamamına ve bununla birlikte, tahkim kararının temyizinden 

doğacak olan, yargılama masrafları, vekalet ücreti, tanık ve bilirkişi ücretlerine de 

itiraz etmiştir. 

YUKARIDA BEL ĐRTĐLEN HUSUSLARIN REDDĐ HALĐNDE 

F.... Spor Kulübü, Davacının davasını kanıtlama yükümlülüğünü yerine 

getirmez ise, kendisinin herhangi bir ödeme yapmakla yükümlü olmadığını ilan 

edilmesini ve bununla birlikte, tahkim kararının temyizinden doğacak olan, 

yargılama masrafları, vekalet ücreti, tanık ve bilirkişi ücretlerinin Davacı 

tarafından ödenmesini talep etmiştir. 



68 

 

F..... Spor Kulübü FIFA’nın yetkisizliğine ilişkin kararını benimsemiş ve 

buna ek olarak mağduriyetin giderilmesi talebini destekleyen bazı bekletici 

meseleler ileri sürmüştür. 

Bekletici meselelerin ilki olarak, Davalı, Davacının yazılı beyanları ile 

birlikte sözleşmenin taraflarca imzalanmış nüshasını sunmadığını vurgulamıştır. 

Davalıya göre, bu ihmal Davacının iddiasını destekleyen bütün kanıtlarını 

geçersiz kılmakla birlikte davacının, davalı tarafından davanın esasına ilişkin 

teknik savunmasının imkansız olduğu yönündeki iddiasını da boşa çıkarmaktadır. 

Bununla birlikte, Davalı, Davacının başkaca yazılı beyanda bulunmasına ve 

özellikle de ilgili iş sözleşmelerinin kopyalarını sunmasına CAS Hakem Heyeti 

tarafından izin verilmemesini talep etmiştir. 

Son olarak, Davalı, Hakem Heyetinden, temyiz süresi sona erdikten sonra 

UEFA’nın  13 Mayıs 2004 tarihli mektubunda olduğu üzere, yargılama dili 

haricinde düzenlenmiş ve tercüme edilmemiş dökümanların kabul edilmemesini 

bilhassa talep etmiştir.  

Bekletici meselelerin ikincisi olarak, F..... Spor Kulübü (yetki konusunda)  

Davacının da FIFA’nın Oyuncu ve Fenerbahçe arasındaki uyuşmazlık hakkında 

yetkili olmadığını teyit ettiğini, mevcut uyuşmazlığı çözümleyecek tek yetkili 

merciin Türkiye Futbol Federasyonunun yargılama makamları olduğunu 

Davacının da aşağıdaki gerekçelerle  desteklediğini belirtmiştir. 

- Oyuncu Türkiye’de Türk vatandaşı olarak doğmuştur, halen Türk 

vatandaşıdır ve  TFF tarafından F.... Spor Kulübüne yerli oyuncu statüsünde 

tescil edilmiştir. 

- Taraflar arasında imzalanan ve Oyuncu’nun talebine dayanak teşkil eden 

sözleşmede, Oyuncu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yargılama yetkisini kabul 

etmekte, bu durum da Oyuncu’nun vatandaşlığını tartışmayı gereksiz hale 

getirmektedir. 

- Karar FIFA içtihatlarına uygundur. 
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- Çifte vatandaşlıklı futbolcuların bütün davalarında FIFA’nın yetkisinin 

tanınması milli federasyonların yetkisini sakatlayarak kabul edilemez bir sonuç 

doğurur. Oyuncunun Türk değil de  Alman Vatandaşı olarak kabul edilmesi F... 

Spor Kulübü’nün bir Türk takımında oynayabilecek maksimum yabancı oyuncu 

kuralını ihlal etmesi anlamını taşır. 

5. CAS Değerlendirmesi 

 

Heyet tarafından öncelikle ele alınması gereken husus, FIFA’nın taraflar 

arasındaki sözleşmesel uyuşmazlık hakkında yetkili olup olmadığıdır, davalı 

tarafından öne sürülen usul hukuku sorunları yargılamanın gidişatında 

çözümlenecektir.  

Kararda, benzer davalarda tarafların vatandaşlığında bulunduğu ülkenin 

yetkisini  kabul eden yerleşik içtihatlarla desteklenen uygulamaya atıfta 

bulunularak, tarafların aynı vatandaşlıkta bulunması dolayısıyla FIFA’nın yetkisi 

reddedilmiştir. Vatandaşlık meselesi Kararın asıl dayanağını teşkil etmektedir. 

Heyet, aynı zamanda, tarafların aynı vatandaşlıktaki taraflar arasındaki 

sözleşmesel uyuşmazlığın çözümünde FIFA’nın yetkili olmadığı hususunda 

mutabık olduklarına da dikkat çekmektedir. Buna rağmen, taraflar aralarındaki 

uyuşmazlığın Türk iç ilişkisini ilgilendirip ilgilendirmediği hususunda ihtilafa 

düşmüşlerdir. Davacı uyuşmazlığın taraflardan birinin Alman diğerinin Türk 

olmasından dolayı uluslararası karakterli olduğunu, davalı ise iki Türk vatandaşı 

arasında olduğunu ileri sürmektedir. Davalı mevcut uyuşmazlığın, uluslararası 

nitelik taşısa dahi, herhalükarda, uyuşmazlık konusu sözleşmenin ışığında, Türk 

yetkili makamlarının münhasır yetkisinde olduğunu ileri sürmektedir. 

Davacı, Heyetten, Kararın aksine, uyuşmazlığın uluslararası nitelikte 

olduğuna ve FIFA’nın uyuşmazlığı yeniden çözmeye yetkili olduğuna karar 

vermesini istemiştir. Davacı Alman vatandaşı olduğu iddiasını destekleyen çeşitli 

unsurlara başvurmuştur. Buna rağmen, Davacı, FIFA mevzuatından, bir tarafın 

vatandaşlığını tanımlayan (uyuşmazlığın uluslararası karakterli olmasını) ya da 
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FIFA’nın farklı vatandaşlıktaki Oyuncu ve takım arasındaki sözleşmesel 

uyuşmazlıkların çözüm yetkisi hakkında herhangi bir kural bildirmemiştir.  

Heyet, aynı zamanda, uyuşmazlığın Türk iç ilişkisi olduğunu iddia eden 

Davalının, FIFA’nın aynı vatandaşlıktaki Oyuncu ve Takım arasındaki 

sözleşmesel uyuşmazlığı çözümlemesi ihtimalini bertaraf eden ve tarafların aynı 

vatandaşlığa sahip olduğunu (taraflardan bir tanesi başka bir ülkenin milli 

takımında oynamış ve o vatandaşlığına sahiptir )  teyit eden bir kural 

belirtmediğine işaret etmiştir.  

Heyet, bu tahkim yargılamasında çözümlenemeyen bu çeşitli unsurların, 

Oyuncu’yu Alman Futbol Federasyonu’na bağladığına işaret etmiştir:  

Oyuncu çok küçük yaşlardayken futbol kariyerine Almanya’da başlamış, 

uluslararası yarışmalarda Alman Oyuncu olarak yer almış ve hatta Alman A Milli 

Futbol Takımında oynamıştır. Heyet, aynı zamanda, Türkiye Futbol 

Federasyonu’nun FIFA’ya Oyuncunun Türk statüsünde kayıtlı olduğunu 

bildirdiğini de göz önünde tutmaktadır. 

Yukarıdaki bilgilerin ışığında, Heyet, tek hakimli FIFA Oyuncu Statüsü 

Komitesi’nin  gerekçelerini yetkisizlik kararı vermek için yeterli bulmamıştır. 

Heyete göre, Oyuncu’yu Alman Futbol Federasyonu’na bağlayan unsurlar 

gözönünde tutularak, bu bağ, FIFA’nın sözleşmesel uyuşmazlıkları çözme 

yetkisini tanımlayan uygun kurallar temelinde reddedilmelidir. 

Heyet, bütün bu unsurlara verilen önemin FIFA’nın kendisi tarafından 

saptanması gerektiğine inanmaktadır. Heyet, FIFA’nın yetkisinin hangi etkenlere 

dayandığını tanımlama özgürlüğüne saygı göstererek, maddi uyuşmazlıkları 

çözme yetkisi ve limitinin hukuki temellerini belirlemeyi FIFA’ya bırakmaktadır. 

Heyet, kararın iptal edilerek, CAS Kodunun 57. Maddesi uyarınca, mevcut 

uyuşmazlıkta ilgili tarafça ikinci kez müdahalesi talep edilebilecek FIFA’ya 

gönderilmesine karar vermiştir. Davanın tekrar görüşülmesi sırasında, 

yukarıdakilere ek olarak taraflarca imzalanan sözleşmede yetkiyi düzenleyen 

maddenin yetkiye olan etkisi hakkında FIFA serbestçe karar verebilir. 
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6.Karar 

Yukarıdakilerin ışığında, Heyet FIFA kararının bozulmasına ve uyuşmazlık 

hakkında karar ilgili tarafın başvurusu halinde karar vermesi için davanın 

FIFA’ya geri gönderilmesine karar vermiştir. 

BU NEDENLERLE, 

1. M.... D...’nin 14. Nisan 2004 tarihli Tek hakimli FIFA Oyuncu Statüsü 

Komitesi kararının temyizi isteğinin kısmen ONANMASINA, 

2. 14. Nisan 2004 tarihli Tek hakimli FIFA Oyuncu Statüsü Komitesi kararının 

BOZULMASINA ve davanın ilgili tarafın başvurusu halinde FIFA’ya geri 

gönderilmesine, 

3. Diğer taleplerin REDDĐNE, 

4. Tahkim masraflarının CAS Mahkeme kalemi tarafından belirlenmesi ve %75 

oranında F......Spor Kulübüne %25 oranında ise M... D...’ye 

YÜKLET ĐLMESĐNE, 

5. Bu tahkim yargılaması ile ilgili olarak taraflardan her birinin masraflarına 

katlanmasına 17.02.2005 tarihinde karar verilmiştir. 

 

7.Temyizden Feragat 

 

28 Temmuz 2005 tarihli faks mesajında Davacı, CAS Mahkeme Kalemine 

temyiz başvurusunu çektiğini bildirmiştir. 

Davacı, ekte taraflarca üzerinde anlaşma sağlanmış olan mutabakatı 

sunmuştur, bu mutabakat uyarınca iş  bu tahkim prosedürü kapsamında tahakkuk 

eden masraflar taraflarca eşit olarak karşılanacaktır, bu durum Davacının 16 

Ağustos 2005 ve Davalının da 18 Ağustos 2005 tarihli mektuplarında teyit 

edilmiştir. 
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Yukarıda anılan gelişmeler çerçevesinde, temyizin geri alınma talebinin 

kabulüne ve CAS 2005/A/905 sayılı davanın CAS kayıtlarından silinmesine111, 

Taraflar arasındaki anlaşmaya istinaden tahkim masraflarının taraflarca eşit 

olarak karşılanmasına 19 Ağustos 2005 tarihinde karar verilmiştir. 

Kanaatimizce, CAS’ın uyuşmazlığa ilişkin vermiş olduğu karar yerindedir. 

FIFA mevzuatında çifte vatandaşlıklı futbolcuların hangi vatandaşlığının esas 

alınacağına ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır. FIFA, oyuncuların 

vatandaşlığına düzenleyen hükümlerini, FIFA Statüsünün Uygulanmasına Đlişkin 

Talimatta “Oyuncu Uygunluğu” başlığı altında toplamış, bu hükümler ise 

futbolcuların bağlı bulundukları federasyon ve hangi milli takımlarda 

oynayamaya uygun olduklarına ilişkindir. Bu noktadan hareketle, FIFA’nın 

vatandaşlık tayininde oyuncuların kayıtlı bulundukları federasyonda hangi 

statüde oynadıklarını baz aldığını düşünmek yalnış olmayacaktır. Zira, yukarıda 

incelemiş bulunduğumuz M...D... & F... Spor Kulübüne ilişkin kararında, FIFA, 

M.D’yi TFF’de Türk statüsünde kayıtlı olduğundan bahisle, Türk vatandaşı 

saymış ve uyuşmazlık iki Türk taraf arasında gerçekleştiğinden, (yabancılık 

unsuru içermediğinden) bu uyuşmazlık hakkında karar vermeye yetkili 

olmadığına karar vermiştir. FIFA’nın çifte vatandaşlıklı futbolcuların hangi 

vatandaşlığının esas alınacağına ilişkin düzenlemeler ihdas etmesi gerektiği 

görüşüne katılmaktayız. 

D.CAS Kararlarının Đptali Davası112 

 

Đptal davalarında, dava konusu kararın esas bakımından denetimi söz konusu 

olmamakta, sadece tahkim yargılamasında yapılan şekli veya usuli hatalar iptal 

sebebi olarak ileri sürülebilmektedir. 113 

CAS kararı taraflar için nihai ve bağlayıcı bir karar niteliğindedir. Kural 

olarak bu karara karşı itiraz edilemez ve iptali istenemez. Ancak 1987 tarihli Đsviçre 

                                                           
111 Karar bu nedenle CAS karar arşivinde bulunmamaktadır. 
112 Doktrinde bu dava bazı yazarlarca temyiz bazı yazarlarca ise iptal davası olarak anılmaktadır.  
113 Kocasakal, Uluslararası Spor Yargısı, s. 79 
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Federal Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu’nun 190. Maddesi gereğince, çok istisnai 

bazı durumlarda hakem kararlarının Đsviçre Federal Mahkemesi’nce iptali istenebilir. 

Buna göre, mahkemenin gerektiği şekilde oluşturulmaması, yargılama yetkisine 

ili şkin hata, talep edilen bir şeye karar vermeme yada talep edilmeyen bir şeye 

hükmetme, yargılamada eşit muamele görme veya savunma hakkının ihlali ve verilen 

kararın kamu düzenine uygun olmaması gibi sebeplerle hakem kararlarının iptali 

istenebilir. Bu tür sorunlar içeren bir kararın, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 

iptalinin istenmesi gerekir. Bununla birlikte Đsviçre’de ikametgahı, mutad meskeni 

veya ticari işletmesi olmayan taraflar, başlangıçta yapacakları bir anlaşma ile hakem 

kararının temyize tabi olmayacağını kararlaştırabilirler.114 

CAS kararının iptali başvurusu üzerine, Federal Mahkeme, uyuşmazlığın 

esası hakkında yeni bir karar veremez, eğer iptal gerekçelerini yerinde görürse 

kararın iptaline, aksi takdirde iptal başvurusunun reddine karar verecektir. Diğer bir 

ifadeyle, esasına ilişkin ya da hakem kararının yeniden tesisine yönelik, bir karar 

vermesi mümkün değildir. Federal Mahkemenin, iptal başvurularını inceleme 

yetkisinin bu şekilde sınırlandırılmış olması karşısında, başvuruyu yapan tarafın 

talebi de, sadece başvuru konusu hakem kararının iptali ile sınırlı olmak zorundadır. 

Bunun haricinde, hakem kararının değiştirilmesi talebini içeren bir iptal başvurusu 

dikkate alınmayacaktır.115 

E.Tenfiz 

1.FIFA Kararlarının Tenfizi 

 

FIFA DRC’nin vermiş olduğu bir kararın Türkiye’de hakem kararlarının 

tanınması ve tenfizi usulüne uygun olarak da tanınması ve tenfizi hukuken mümkün 

değildir. FIFA DRC olması gereken bir tahkim mahkemesinin bağımsızlığına ve 

tarafsızlığına sahip değildir. Başka bir ifade ile DRC, FIFA’nın bir organı niteliğinde 

olup, kararları ancak yetkili ve görevli bir yargı yerinde davaya konu olabilecek 

kararlardır. Dolayısıyla DRC tarafından verilen kararları, ne MÖHUK ne de New 

                                                           
114 Küçükgüngör, Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Milletlerarası Tahkim , s.21. 
115 Kocasakal, Uluslararası Spor Yargısı, s. 80. 
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York Sözleşmesi hükümleri uyarınca bir hakem kararı olarak kabul edebilmek 

mümkündür. 

Hukuki açıdan değerlendirme bu şekilde olmakla birlikte, FIFA kararlarının, 

taraflarca uygulanmasından başka bir yol gözükmemektedir. Karardan memnun 

olmayan tarafın, statüsünde yazması kaydıyla, yararlanabileceği tek yol bu kararı 

veren kurum aleyhine CAS tahkim yoluna başvurmaktır.116 

2.CAS Hakem Kararlarının Tenfizi 

 

CAS hakem kararları nihaidir ve taraflara tebliğinden itibaren bağlayıcıdır. 

Tenfizi, Yabancı Tahkim Kararlarının Tanınması ve Uygulanması Hakkındaki 10 

Haziran 1958 tarihli New York Konvansiyonu hükümlerine göre yapılacaktır. 

Türkiye, New York Konvansiyonu’nu imzalarken iki konuda çekince koymuştur. 

Çekincelerden ilki, Sözleşme kapsamındaki tanıma ve tenfiz talebine konu olan CAS 

hakem kararının Sözleşmeye taraf bir ülkede verilmiş olmasıdır. Đkinci çekince ise 

uyuşmazlık konusunun, Türk hukukuna göre ticari bir uyuşmazlık olmasıdır.117 

CAS kararı Đsviçre’de veya Đsviçre hukukuna göre verilmişse, Đsviçre, New 

York Konvansiyonuna taraf bir ülke olduğu için New York Konvansiyonu hükümleri 

uygulanacaktır. Bu şartlar oluşmadığı takdirde ise, talep MÖHUK hükümleri 

kapsamında değerlendirilecektir. FIFA tarafından bir alacağa ilişkin olarak verilmiş 

kararın temyizi amacıyla CAS’a başvurulmuş ve CAS tarafından bu karar 

onaylanmış ise, söz konusu alacağın, ticari bir işle ilgili olmadığı varsayımında, 

kararın tanınması veya tenfizi talebi MÖHUK’un yabancı hakem kararlarının 

tanınması ve tenfizine ilişkin hükümleri uyarınca istenebilecektir.118 

Yabancı hakem kararının tanınması ve tenfizi, bu kararın gereğinin ilgililer 

tarafından(oyuncu, kulüp, ulusal federasyon) yerine getirilmemesi halinde söz 

konusu olabilir. Yukarıda da belirtildiği üzere, uluslararası sporun yapısı ve 

uygulaması buna izin vermeyecektir. Statüsünü kaybetmek istemeyen federasyonun 

                                                           
116 Erten, a.g.e, s.246. 
117 Baştürk, a.g.e, s. 274.  
118 Erten, a.g.e, s.247. 
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ve/veya kulübün kararın gereklerini yerine getirmekten başka çaresi 

bulunmamaktadır.119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
119 Erten, a.g.e, s.248. 
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SONUÇ 

Futbola ilişkin uyuşmazlıkların doğası gereği hızlı bir şekilde, uzman 

kişilerce çözümlenmesi gerektiğinden Türkiye’de futbola ilişkin uyuşmazlıklar 

münhasıran TFF Hukuk Kurulları tarafından öngörülen mecburi tahkim kurallarına 

göre çözümlenmektedir. Futbolcuların alacak ihtilafları hakkında Uyuşmazlık 

Çözüm Kurulu kesin ve bağlayıcı olarak karar vermekte bu kararlara karşı sadece 

Tahkim Kurulu’na başvurulabilmektedir. TFF Kanunu’nun 6. maddesinin 4. fıkrası 

uyarınca Tahkim Kurulu kararlarına karşı herhangi bir yargılama makamına başvuru 

kesin olarak yasaklanmıştır. Ancak Anayasa Mahkemesi 02.07.2010 tarih ve 2010/61 

E; 2011/7 K sayılı kararı ile TFF Tahkim Kurulu kararlarına karşı adli yargı yolunu 

açmıştır.  

Gerçekten de, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun bağımsız ve 

tarafsız olmaması, Anayasa’nın 36. maddesi ile güvence altına alınan hak arama 

özgürlüğünü zedelemektedir.  

Ancak, ticari uyuşmazlıklar ile ilgili olarak tahkim kurulunca verilen 

kararların adli yargı tarafından ancak “usul yönünden” incelemeye açık olması 

düşünülebilse de, sporun kendine özgü kurallarının ihlalinden doğan disiplin 

uyuşmazlıklarının adli yargı denetimine açık olması düşünülemez, disiplin 

uyuşmazlıkları mutlaka federasyon içinde kesin ve nihai bir biçimde 

sonuçlandırılmalıdır. 

Her halükarda TFF mevzuatında değişiklikler yapılarak, TFF Tahkim 

Kurulu’nun bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanmalı, Tahkim Kurulu kararlarına karşı 

CAS’a başvuru normlar hiyerarşisine uygun olarak düzenlenmeli, Tahkim Kurulu 

kararlarının niteliğine açıklık getirilmelidir. Sözleşmesel ihtilaflar ile ilgili olarak, 

mevcut TFF tahkimi düzenlemelerinin ihtiyari tahkim biçiminde düzenlenmesi, 

özellikle de eşit temsil ilkesi bakımından tarafların hakemlerini seçebilmesi mümkün 

hale getirilmelidir.  

Böylelikle  FIFA kriterlerine uyulacak, futbolcu alacakları hakkında yeknesak 

bir sistem oluşacak, hak arama özgürlüğü kısıtlanmadığından, Tahkim Kurulu 

kararlarına karşı yargı yoluna başvurulamaması Anayasa’ya aykırılık teşkil 
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etmeyecek, spor hukuku uyuşmazlıklarının süratli bir biçimde ve uzman kişiler eliyle 

görülmesi amacına hizmet eden tahkim yargılaması anlamını yitirmeyecektir.   
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