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ANKARA BAROSU 
“SPOR HUKUKU KURULTAYI”

12.03.2010

SUNUCU – Sayın Sultan Sayan, Profesyonel Futbolcular Derneği Baş-
kanımız Sayın Turgay Şeren. 

Kurultayımızın gerçekleştirilmesine büyük katkı sağlayan ve böyle değerli 
bir topluluğun bir araya getirilmesine vesile olan Başbakanlık Tanıtma Fonu 
Başkanlığı adına Genel Sekreter Sayın Nevzat Gökçınar’a teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Açılış konuşmasını yapmak üzere, Ankara Barosu Spor Hukuku 
Komisyonu Başkanı Avukat Sayın Gurur Gaye Günal’ı kürsüye davet edi-
yorum. (Alkışlar) 

Av. GURUR GAYE GÜNAL (Ankara Bar. Spor Huk. Kom. Baş-
kanı) – Çok değerli misafirler, hepinize hoş geldiniz diyorum. Öncelikle 
Sayın Yargıtay Başkanım, Sayın Spor Toto Teşkilat Başkanım, Sayın Genç-
lik ve Spor Genel Müdürüm, Sayın Dekanım, sporun gelişmesine katkıda 
bulunmuş olan sayın değerli meslektaşlarım ve bu işe gönül veren değerli 
beyefendiler, hanımefendiler, konuşmacılar ve katılımcılar; hepinize hoş 
geldiniz diyorum. 

Bugün burada, bu değerli zümreyle bir arada, ilkini 2009 yılı Ocak ayında 
gerçekleştirmiş olduğumuz “I. Uluslararası Spor Hukuku Kurultayı”nın 
ikincisini gerçekleştirmek, sporun hukuk alanındaki gelişmelerine daha 
yeni bir bakış açısı getirebilmek amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. 

Biz Ankara Barosu Spor Hukuku Komisyonu olarak, bu yılki organizas-
yonumuzu Gazi Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirmek ve Gençlik Spor 
Genel Müdürlüğü’nün değerli teşkilatının katkılarıyla, buna yeni bakış açısı 
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getirmek amacıyla, birçok farklı çalışmalarda bulunduk. Bunların başında, 
Aralık 2009 tarihinde başlayan, 7 ay sürmesi hedeflenen ve Haziran 2010’da 
bitmesi planlanan bir sertifika programı gerçekleştirdik. Bu sertifika prog-
ramında çok değerli hocalarımızın ve katılımcılarımızın katkısıyla, spor 
hukukunun birçok farklı alanını ele alıp, tartışabilme imkânı bulduk. 

Bugün gerçekleştireceğimiz bu kurultayda da, bu söz konusu alanlardaki 
gelişmelere uluslararası bir pencereden bakma fırsatını hep birlikte ele 
geçirmiş olacağız. 

Biz Spor Hukuku Komisyonu olarak, Ankara Barosunun bize sağlamış 
olduğu imkanlar doğrultusunda küçük bir taş atarak, 2009 yılında bu 
gelişmeleri takip etmeye başladık. Bu durgun suya atmış olduğumuz taş, 
giderek büyüyen dalgalarla, spor hukukunun birçok farklı alanındaki kişilere 
ulaşma imkânını sağladı bize. Umut ediyorum, bizim başlatmış olduğumuz 
bu çalışma, daha sonraki yıllarda yeni mevzuat çalışmalarına ışık tutabilecek, 
spor hukukunun gelişmesine, bir ana bilim dalı olmasına ışık tutabilecektir. 

Bu konuda bize desteğini esirgemeyen, Başbakanlık Tanıtma Kurulu Fonu 
Başkanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü 
ve işbirliği ortağımız olan Gazi Üniversitesine sonsuz teşekkürlerimizi sun-
mayı bir borç biliyorum. 

Bu bizim için çok kolay bir yol olmadı, çünkü spor hukuku hukukun 
diğer alanları gibi, oldukça bilinen, mevzuatı hazır olan, materyalleri elimizde 
olan bir hukuk dalı değildi. Bu nedenle, sadece tartışarak, boşluklarını, 
eksikliklerini önümüze serip yeni fikirler üreterek bu alanda ilerleyebile-
ceğimizi biliyorduk ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda gerçekleştirmeyi 
kendimize hedef edindik. 

Önemli olan bizim için rüzgarın nereden estiği değil, yelkeni nereye 
doğru yönelteceğimizi bilmemizdi. Biz bu doğrultuyu Avrupa’da ve dün-
yada yeni gelişmekte olan spor hukuku için yeknesak bir hukuk düzeninin 
oluşturulmasına temel atma doğrultusunda tercihimizi kullanarak yaptık. 
Bu konuda Spor Hukuku Komisyonunun değerli üyelerinin oldukça yoğun 
çalışmaları, özverili çalışmaları bize katkıda bulundu. Umut ediyorum, 
hep birlikte el ele vererek bu alandaki mevzuat çalışmalarını daha ileriye 
götürüp, belki Avrupa’da yeknesak uygulama alanı bulabilecek bir hukuki 
mevzuat çalışmasına hep birlikte ışık tutabiliriz. Spor, büyük kitleleri bir 
araya getiren, evrensel niteliği olan ve bir cazibe merkezi olan bir alanken 
ve oyunun kuralları her yerde aynı, top da her yerde aynı yuvarlanıyorken, 
sporun hukukunun kurallarının yeknesak olmasına, Avrupa’da, Türkiye’de 
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ve dünyada ortak hukuk kurallarıyla idare edilmesine hiçbir engel yok ve 
ben inanıyorum ki, bunu birlikte çalışarak, el ele vererek, desteğimizi spor 
hukukunun gelişmesinden çekmeyerek, sonuna kadar azimli ve istikrarlı 
bir çalışma sürdürerek, hep birlikte başarabiliriz. 

Bugün burada vaktimizi ayırarak bu toplantı için bir araya gelmiş olmamız 
da bunun bir delilidir, hepinize sonsuz teşekkürleri bir borç biliyorum. Tekrar 
buraya geldiğiniz ve bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum, 
çok sağ olun efendim. (Alkışlar) 

SUNUCU – Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Açılış konuşmasını yapmak 
üzere Ankara Barosu Başkanı Avukat Sayın Vedat Ahsen Coşar’ı kürsüye 
davet ediyorum. (Alkışlar) 

Av. VEDAT AHSEN COŞAR (Ankara Barosu Başkanı) – Yargıtayımızın 
Sayın Başkanı, Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu Sayın Genel Sekreteri, 
sayın elçilik mensupları, Gençlik ve Spor Sayın Genel Müdürü, Spor Toto 
Teşkilatımızın Sayın Başkanı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Sayın 
Dekanı, sayın basın mensupları, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; 
Baromuzun düzenlediği “II. Spor Hukuku Kurultayı”na hoş geldiniz. Sizleri 
Ankara Barosu adına, kendi adıma sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Bu kurultayın düzenlenmesinde verdikleri destek nedeniyle, Başbakan-
lık Tanıtma Fonu Kurulu Başkanı ve Gümrük ve Sosyal Yardımlaşmadan 
Sorumlu Devlet Başkanı Sayın Hayati Yazıcı’ya, Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanımız Sayın Faruk Nazif Özak’a, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın 
Ertuğrul Günay’a, Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz Sayın Yunus Akgül’e, 
Spor Toto Teşkilatımızın Başkanı Sayın Bekir Yunus Uçar’a, kurultayı birlikte 
düzenlediğimiz Gazi Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Sayın Rıza Ayhan’a, 
Ankara Barosu adına, Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım adına ve kendi 
adıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Değerli konuklar, spor, sadece sporcuları ya da sporcuların mensubu 
oldukları takımları, kulüpleri ilgilendiren bir alan değil, hem ulusal ve hem 
de uluslararası düzeyde toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal sonuçları 
ve etkileri olan bir alandır. Birey olarak veya taraftar olarak hepimizin ilgi 
duyduğu, heyecanla takip ettiği devletlerin, ülkelerin kayıtsız kalamadığı 
küresel bir gerçekliktir, etkinliktir. 

Bireylerin, kitlelerin, ülkelerin ilgisiz ve kayıtsız kalamadığı bir alan, bir 
gerçeklik olan spor, hukukun da ilgisiz ve kayıtsız kalamayacağı, nitekim 
kalamadığı ve kalmadığı bir alandır. O nedenle spor hukuku, son yıllarda 



8

A n k a r a  B a r o s u  Y a y ı n l a r ı

8

önemli boyutta gelişme kaydeden hukuki disiplinlerin içerisinde, belki de 
en çok ilerleme ve gelişme kaydeden alan olmuştur.  

Ankara Barosu olarak bunun ayırtında ve bilincinde olduğumuz için, geçen 
sene birincisini düzenlediğimiz “Uluslararası Spor Hukuku Kurultayı”nın 
bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Bu kurultaylar aracılığıyla, spor hukuku 
bağlamında ülkemiz hukukçularının kendilerini geliştirmelerine olanak 
yaratmanın yanı sıra, ülkemizin spor hukukuna, uluslararası spor hukukuna 
katkı yapmayı amaçlıyoruz. 

Bu yılki kurultayımızda iki konu üzerinde yoğunlaştık. Bunlardan birincisi, 
“Spor Kulüplerinin Genel Yapıları ve Şirketleşmeleriyle Spor Federasyonlarının 
Genel Yapıları ve Özerklikleri”, ikincisiyse “Sponsorluk Sözleşmeleri, Transfer 
ve İş Sözleşmeleri, Sporcu Temsilciliği Sözleşmeleri, Yayın Sözleşmeleri”dir. Bu 
iki konu değerli konuşmacılar tarafından karşılaştırmalı olarak ele alınıp, 
tartışılacak. Bu tartışmalardan çıkacak sonuçların, başta yasama organımız 
olmak üzere, spordan sorumlu Devlet Bakanlığımızın, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğümüzün, Spor Toto Teşkilatımızın, çalışmalarına, spor 
basınımızın eleştirilerine ışık tutacağına inanıyoruz. 

Ankara Barosu olarak spor hukukuyla olan ilgimiz sadece düzenlediği-
miz Spor Hukuku Kurultaylarıyla sınırlı değil. Bu kurultayların yanı sıra, 
2 Aralık 2009 tarihinde başlayan ve yaklaşık 7 ay sürecek olan “Karşılaş-
tırmalı Spor Hukuku Sertifika Programı”nı da yürütüyor ve bu programa 
katılan başta meslektaşlarımız olmak üzere, ilgi duyan diğer katılımcıların 
spor hukuku alanında kendilerini yetiştirmelerine ve geliştirmelerine katkı 
yapmaya çalışıyoruz.     

Bu kurultayın hedeflediğimiz amaçlara hizmet edeceğine ve başarılı ola-
cağına olan inancımla, düzenlenmesinde büyük pay ve emek sahibi olan 
Baromuzun Spor Hukuku Kurulu Başkanı sevgili meslektaşım Gaye Gurur 
Günal’a ve onun kişiliğinde değerli kurul üyesi meslektaşlarıma sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar)

SUNUCU – Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Açılış konuşmasını yapmak 
üzere, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın 
İhsan Erdoğan’ı kürsüye davet ediyorum. (Alkışlar) 

Prof. Dr. İHSAN ERDOĞAN (Gazi Ü. Hukuk Fak. Dekanı) – Sayın 
Yargıtay Başkanım, Sayın Genel Müdürler, Sayın Genel Sekreter, Ankara 
Barosunun Değerli Başkanı ve mensupları, basın mensupları, hanımefendiler, 
beyefendiler; üstün bir hukukçu olan ve aynı zamanda iyi bir sporsever olan 
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Sayın Rektörümüzün Kurultaya başarı dileklerini de ileterek, muhterem 
heyeti saygılarımla selamlıyorum. Ankara Barosunun düzenlemiş olduğu 
“II. Uluslararası Spor Hukuku Kurultayı” çalışmalarına başarı dilerim. 

Spor, insanlık için sürekli olan, gelişen, insanları hiçbir farklılığına bak-
maksızın kapsamına alan, hemen hemen tek olgudur. Geniş insan kitlele-
rini bir araya toplayan, sevk eden spor olgusu, benzerlerine göre en etkili 
olanıdır. Şüphesiz sporda, özellikle yarışma sporlarında bir rekabet vardır. 
Bu rekabetin sporcu ruhuna uygun tarafı, rakibini yok etmek değil, tam 
aksine yaşatma bilincidir. Zira gerek sporcular, gerek sporseverler bilirler 
ki, rakipsiz yarışma olmaz. 

Zaman zaman rekabetin heyecanıyla, çatışmalar da çıkabilmektedir. Hatta 
heyecan dalgası ülkeleri bile karşı karşıya getirebilmekte, bunun örneklerine 
de rastlamışız. Bu gibi durumlarda aklıselim derhal öne çıkarak, sporun 
çatışmacı değil, yarışmacı olduğunu, yarışmanınsa ancak barış ortamında 
gerçekleşebileceğini dikkate alarak, barışçıl düzeni tekrar tesis etmektedirler. 

Spor karşılaşmalarının milletlerarası ilişkilerdeki tıkanıkların önünün 
açılmasında diplomasiye de öncülük ettiği örneklerini görüyoruz. 

Bu denli büyük, dünya barışına da büyük katkı sağlayan spor olaylarının, 
zaman zaman yarışmanın heyecanıyla çatışma ortamına çekilmek istenildiği 
de görülmektedir. Sporculuk ruhu, bu tür kişilerin emellerini engellemekte, 
çok kısa bir süre içerisinde tekrar barış düzenini oluşturmaktadırlar. Spor, 
kendi ahlaki değer yargılarıyla çatışmacılığa kıymet vermeyip, barış ortamının 
sağlanmasıyla tatlı rekabetini sürdürmektedir. 

Ankara Barosunun öncülük ettiği kurultay, Sayın Başkanımızın da ifade 
ettikleri gibi, iki ana konu etrafında görüş alışverişi yapılarak, fikir oluştu-
rulacaktır. Bunlardan biri, spor kulüplerinin genel yapıları ve şirketleşmele-
riyle, spor federasyonlarının genel yapıları ve özerklik durumlarıdır. Diğer 
konuysa, spor sözleşmeleridir ki, bunlar sponsorluk sözleşmesi, transfer, iş 
sözleşmesi, yayın sözleşmesi, spor temsilciliği sözleşmeleri gibileridir.

Bu her iki konu içerisinde geçen kavramlar, hukuk biliminin temel 
müesseseleridir. Hukuk biliminde bu müesseseler, mesela şirket sözleş-
mesi, temsilcilik, iş sözleşmesi gibileri, genel hayat için düzenlenmiş olan 
ilişkilerde geçerlidir. Şüphesiz spor da genel hayat ilişkileri içerisinde yer 
almakla beraber, bütün dünyada geçerli, kendine özgü ilişkileri ve farklı-
lıkları olan bir olgudur. Bu kendine mahsus özellik dolayısıyla, ilişkilerdeki 
ihtilafların çözümünde, hukukçuların ve sporcuların bir araya gelmesi önem 
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taşımaktadır. Hukuk fakültelerinde spora ilişkin hukuki sorunlar hakkında 
kıymetli bilimsel çalışmalar yapıldığını biliyorum. 

Ayrıca, bizim üniversitemizde bütün spor camiasının bildiği gibi, Beden 
Eğitimi Spor Yüksekokulu şeklinde bir kurumumuz bulunmaktadır. Bu 
yüksekokulumuzu Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi olarak yeniden 
teşkilatlandırmak, spor sektörüyle ilgili olarak, sporcu yetiştirme, alanda 
duyulan insan gücünü yetiştirme faaliyetlerinin yanında, sporu bir bilim 
konusu olarak ele alıp, bilimsel çalışmaları hayata geçirme arzusundayız. 

Kurultayın çalışmalarından bütün sporcular gibi, hukukçuların da istifade 
edeceğini biliyorum. Kurultaya, sporcuların, sporseverlerin kendi aralarında, 
ülke içinde ve ülkeler arasında asil amaçları olan barış düzenine katkı yap-
maları dilek ve temennisiyle hepinizi saygıyla selamlarım efendim. (Alkışlar) 

SUNUCU – Sayın Dekanımıza plaketini takdim etmek üzere Ankara 
Barosu Başkanı Avukat Sayın Vedat Ahsen Coşar’ı kürsüye davet ediyorum. 
(Alkışlar) 

PLAKET TAKDİMİ
SUNUCU – Teşekkür ederiz efendim. Açılış konuşmasını yapmak üzere 

Gençlik ve Spor Genel Müdürü Sayın Yunus Akgül’ü kürsüye davet edi-
yorum. (Alkışlar) 

YUNUS AKGÜL (Gençlik ve Spor Genel Müdürü) – Sayın Yargıtay 
Başkanım, Sayın Başkan, değerli misafirler; hepinizi sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum. Ankara Barosu Başkanlığı tarafından ikincisi düzenlenen 
“Uluslararası Spor Hukuku Kurultayı”nda sizlerle bir arada olmaktan duy-
duğum mutluluğu belirtmek istiyorum. Kurultayımızın da hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyorum. 

Dünya genelinde ve ülkemizde, her alanda olduğu gibi, spor sektöründe 
de hızlı bir değişim süreci yaşanmaktadır. Son yıllarda ülkemizde gençlik 
ve spora ilişkin hizmet ve başarılar her geçen gün daha da yoğunlaşarak 
artmaktadır. 

Spor faaliyetleri geniş kitleleri etkileyen, uluslararası ilişkileri geliştirerek, 
dünya barışına katkıda bulunan evrensel bir faaliyet alanıdır artık. Spor, 
bugün toplumların aynası olarak kabul edilmektedir. 

Baktığımız zaman, bütün sportif faaliyetler kurallar demektir. Kurallarsa 
hukuk demektir. Sporla hukukun kesiştiği en önemli ortak nokta, kurallara 
uygunluktur, yani spor hukuk olmadan uygulanamaz, gerçekleştirilemez. 
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Hukuk, sosyal bir olay olan sporu ve spordan kaynaklanan ilişkileri düzen-
lemek zorundadır. 

Bu kurultaydaki ana amaç, sporun hukukla yolculuğunda, Türk sporunun 
doğru yönetilmesi adına, yanlışları doğruların arasından ayırmaktır. Burada 
birlikte tartıştığımız her konu, çözüm bulduğumuz her sorun, teşkilatımızın, 
dolayısıyla Türkiye’mizin yarınlarını şekillendirecektir. 

Dünyada son yıllarda sporun gelişmesine paralel olarak yeni problemler 
ve yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Sporda profesyonelliğin önem kazanma-
sıyla, sporun işleyişindeki temel hak ve hürriyet sınırlarının belirlenmesi de 
zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Sporun toplumlar üzerinde yarattığı olumlu ve olumsuz etkiler, ulaşmış 
olduğu ekonomik değerler, batı ülkelerinin birçoğunda “spor hukuku” diye 
bir dal oluşturmuş ve başlı başına bir hukuk disiplini haline gelmiştir. Mer-
kezi Londra’da bulunan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS, 1986 
yılında bu nedenle doğmuştur. 

Spor hukuku dar veya geniş olarak iki anlamda tanımlanabilir. Dar 
anlamda spor hukuku, sportif faaliyetleri düzenler, spor dünyasını yönetir, 
spor yarışmalarının ve kuruluşlarının kurumsallığını sağlar. 

Geniş anlamda spor hukukuysa, spordan ötürü oluşan ilişkileri ve bu 
ilişkilerde rol alan gerçek ve tüzel, kamu ve özel kişilerinin karşılaştıkları 
durumları düzenler ve sorunlarını çözmeye çalışır. 

Devlet, her yaştaki yurttaşımızın fizik, moral, güç ve yeteneklerini geliş-
tiren, beden eğitimini ülke geneline yaygınlaştırmak, sporun bir yaşam 
biçimi olarak benimsenmesini sağlamak ve gençlerimizin serbest zaman-
larını değerlendirmelerine ilişkin hizmetleri yürütmek amacıyla, sporda 
teşkilatlanmaya gitmiştir. 

Sporun teşkilatlanması ve faaliyetlerin halka ulaştırılması, birçok ülkede 
genellikle kamu hizmeti olarak yürütülmektedir. Kuşkusuz, tarihi süreç 
içerisinde devletin yerine getirmek zorunda olduğu eğitim, sağlık, güvenlik 
ve benzeri gibi görevler sürekli değişim içerisinde olmuştur. 

Birçok teşkilatta olduğu gibi, spor teşkilatlarında da kendini gösteren bu 
değişim, ülkelerin benimsemiş oldukları siyasi ve ekonomik sistemlere bağlı 
olarak gerçekleşebileceği gibi, çağın getirdiği yeni ihtiyaçlara paralel olarak 
da şekillenebilmektedir. 

Spor, AB ülkelerinin çoğunda devlet tarafından doğrudan yönetilme-
mektedir. Devlet bu işlevini altyapı organizasyonlarını düzenlemek ve spor 
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ortamını hazırlamak suretiyle gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, bu ülkeler 
sporla ilgili örgütlenmelerini, çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde, özerkliği 
ön plana çıkaracak şekilde yapılandırmaktadırlar. 

Türk sporunu çağdaş ülkelerde olduğu gibi, devletin dışında idari ve 
mahalli özerkliğe sahip bir yönetime kavuşturmak, uluslararası federasyonlar 
gibi yapılandırma imkanı sağlamak, faaliyetlerini daha verimli ve süratli 
bir şekilde organize edebilmek ve spor faaliyetlerinin daha geniş kitlelere 
ulaştırılması amacıyla, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna, 5105 sayılı Kanunla eklenen ek, 
9. madde uyarınca, federasyonlara özerk olma hakkını tanıdı. 

Devlet bütçesinden yardım alan, devletin siyasi ve idari birimleri tarafın-
dan yönetilmeyip, ancak denetlenebilen federasyon sistemine geçildi. Özerk 
federasyonların faaliyetleriyle ilgili olarak, disiplin ve yargı görevlerini ifa 
etmek üzere oluşturulan kurullar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
yönetimi dışında, bağımsız üst düzey hukukçu ve yöneticiler arasından 
belirlenmiş olup, Genel Müdürlüğümüzün bu bağımsız kurullar üzerinde 
bir yetkisi bulunmamaktadır. Şimdiye kadar verdikleri kararlar tartışma 
yaratmamış, aksine spor kamuoyunda saygınlık uyandırmıştır. 

Özerklikle birlikte, sporun artık devletin genel mevzuatıyla yönetileme-
yeceği görülerek, hizmette sürat, verimlilik ve ekonomik neticeler elde edil-
miştir. Diğer ülkelerle sportif rekabette mesafeler alınmıştır, çağdaş ülkelere 
uyum sağlanmıştır. Spor kendi dinamiği içerisine yönetilmeye başlanmıştır. 
Uluslararası sportif taahhütler yerine getirilerek, büyük organizasyonların 
ülkemize getirilmesinde büyük başarılar elde edilmiştir. 

1971’de İzmir’de Akdeniz Oyunlarını gerçekleştiren Türkiye, başlattığımız 
seferberlikle dünya çapında organizasyonları ülkemize kazandırdı. 2005’ten 
itibaren Formula 1, Motosiklet Dünya Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi 
Finali, Üniversiteler Yaz Oyunları, Karadeniz Oyunları, İstanbul Cup Tenis 
Turnuvası, Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi, Türkiye’nin 
dünyaya tanıtımında büyük rol oynayan organizasyonlar yapıldı. 

2010 Dünya Basketbol Şampiyonası, 2010 Dünya Judo Şampiyonası, 
2011 Dünya Universiade Kış Oyunları, 2011 Avrupa Gençlik Oyunları 
Festivali, 2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, 2012 Dünya Yüzme 
Şampiyonası, 2012 Dünya Tenis Şampiyonası ve 2012 Dünya Golf Şampi-
yonası gibi büyük organizasyonlar da ülkemize alınmış ve hazırlıkları hızla 
devam etmektedir. 
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Bu duygu ve düşüncelerle, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, 
kurultayın Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm katılımcılara 
başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

SUNUCU – Sayın Genel Müdürümüze plaket takdimi yapmak üzere, 
Ankara Barosu Başkanı Avukat Sayın Vedat Ahsen Coşar’ı kürsüye davet 
ediyorum. (Alkışlar) 

PLAKET TAKDİMİ
SUNUCU – Son olarak, açılış konuşmasını yapmak üzere, Yargıtay Baş-

kanımız Sayın Hasan Gerçeker’i kürsüye davet ediyorum. (Alkışlar) 

HASAN GERÇEKER (Yargıtay Başkanı) – Değerli konuklar, değerli 
sporseverler, hukukçu dostlarım, değerli basın mensupları; sözlerime başlar-
ken, hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Uzun yıllar Türk sporuna Ceza 
Kurulunda, Tahkim Kurulunda görev yaparak katkıda bulunmaya çalışmış 
bir hukukçu olarak, sizlere hitap etmenin mutluluğunu duyduğumu ifade 
ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Bilindiği gibi, spor hukuku da Türk yargı sistemimizin bir parçasıdır 
aslında. Onun için, spor hukukuna başlamadan önce, sizlere yargıyla ilgili 
olarak genel birtakım şeyler söylemek istiyorum:

Değerli arkadaşlarım, Türk demokrasisi, çağdaş sistemlere paralel olarak 
gelişim göstererek bugün demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesini 
benimsemiş, bu ilkelerin gereği olarak da, kuvvetler ayrılığı ilkesini kabul 
etmiştir. 

Kuvvetler ayrılığı bildiğiniz gibi, yasama, yürütme ve yargıdan oluşan üç 
ana erkin birbirinden bağımsız olarak görev yapmasını öngören bir sistem-
dir. Bu sistemde, yine Anayasamızın başlangıç kısmında belirtildiği gibi, 
Anayasadaki sıralama bir üstünlük sıralaması olmayıp, devletin işleyişinde 
işbirliğini gösteren bir sıralama olarak belirtilmiştir.

Temel hak ve özgürlüklerin, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olma-
nın en temel güvencesi de, yargı bağımsızlığıdır. Yargı bağımsızlığı, yargının 
en temel unsuru olan tarafsızlığın gerçekleşebilmesi için ön koşuldur. Biz 
ve hepinizin de inandığı gibi, bağımsızlık olmadan tarafsızlığın olması da 
mümkün değildir. Bizim bütün çabamız, yargı bağımsızlığının zedelenme-
mesi, toplum için çok elzem olan, en önemli unsur olan yargı bağımsızlığının 
daha da ileri getirilmesi içindir. Bunun dışında hiçbir düşüncemiz yoktur.
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Türk yargısı bugün gerçekten çok büyük sorunlarla baş başadır. Bunları 
burada ayrıntılarıyla belirtmek istemiyorum, zamanımız da yok, hâkim, 
savcı sayımız yetersizdir, iş yükü korkunç boyutlara ulaşmıştır, personel 
sayımız yetersizdir, birçok yerlerde elbette çok güzel adliye binaları yapıldı, 
altyapı koşulları oluşturuldu, ama bunlar yeterli olmadı, bunların daha da 
geliştirilmesi gerekiyor.

Elbette yanlış yapılan bazı şeyler eleştirilebilir, aman bunlar hiçbir zaman 
kurumların saygınlığını zedelemek için kullanılmamalıdır, yargı bağımsızlı-
ğını zedelemek için kullanılmamalıdır. Bakın, Anayasamızın temel ilkeleri, 
hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ilkesi, her erkin, diğer erkin anayasa-
larla kendine verilmiş olan yetki, görev ve sorumluluğuna saygı duymayı 
gerektirmektedir.

Eğer bunları yaparsak, o zaman bu demokratik ortamda ülkemizi daha 
güzel günlere götürmemiz mümkün olabilir. Kavgadan, çatışmadan, uzlaşma-
sız, anlaşmasız, sevgisiz, hoşgörüsüz bir toplum olmaktan mutlaka çıkmamız 
gerekiyor. Başka türlü çağdaş çıtayı yakalamamız mümkün olmayacaktır. 
Bu sporda da böyle olacaktır, yargının bütün alanlarında da böyle olacaktır, 
idarenin bütün alanlarında da böyle olacaktır, biz böyle olması gerektiğine 
inanıyoruz.

Değerli arkadaşlarım, Türk sporuna önemli katkılar sağlayacağına inan-
dığım bu sertifika programını düzenleyen, bu kurultayı düzenleyen Ankara 
Barosu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi yetkililerini 
kutluyorum.

Spor bilindiği gibi insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Dil, inanç, kültür 
farklılıkları olan insanları, insan topluluklarını bir araya getiren, birliktelikle-
rini sağlayan evrensel bir unsur olup, böylece toplumlar arasında bir iletişim 
aracı rolünü üstlenmektedir. İnsanlık tarihinin gelişimiyle birlikte, sporda 
da paralel gelişmeler yaşanmış, çağımızda çevre koşullarının değişmesi, bes-
lenme alışkanlıklarındaki değişimler sonucu, sağlıklı yaşamın gerçekleşmesi 
bakımından spor yapmak büyük önem kazanmış bulunmaktadır. Spora 
yönelimin artması, yeni spor alanları oluşmasına, sporun kültür, sanat, 
eğitim, siyaset, reklamcılık, turizm, teknoloji alanlarında da yer almasına 
yol açmış, bu şekilde de spor bir ekonomik değer oluşturarak endüstri dalı 
haline gelmiş bulunmaktadır.

Bütün bunlara paralel olarak, spor alanında aktif rol alan süjelerin haklarını 
korumak ve spor yarışmalarının disiplinli bir şekilde yapılmasını sağlamayı 
hedefleyen spor hukuku da önemli değişim ve gelişmeler göstermiştir.
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Spor hukuku, tüm sportif olayları ve bu olaylardan kaynaklanan ilişkileri 
düzenleyen bir bilim dalı olarak, sporun belli kurallar çerçevesinde yapılıp 
yapılmadığını denetler. Spor hukuku bu işleviyle, özel hukuk yanında ceza 
hukukuyla da yakından ilişkilidir. Sporun doğası gereği, kısa dönemde etkili 
çözümler üretmek zorunluluğu vardır. Bu nedenle de, sorunların çözümünde 
genel hukuk kurallarından farklı, kısa zamanda sonuca ulaştıracak yöntem-
lerin uygulanması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 59. maddesi, sporu kurumsal ola-
rak devlet güvencesi altına almış olup, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun, temel yasa olarak spor 
teşkilatını düzenlemektedir. 

Bunun dışında, bu yasanın uygulanmasına ilişkin olarak çıkarılan birçok 
yönetmelik ve talimatın yanında, Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun, Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzen-
sizliğin Önlenmesine İlişkin Kanun da bulunmaktaysa da, elbette bunlar 
yeterli olmamakta, spor alanında yeni yasal düzenlemelere gereksinim 
bulunmaktadır.

Türk sporunun gelişmesi, daha önemli başarılara imza atması için, bilinçli 
ve bilimsel çalışmalar yapılması yönünde gerekli olanaklar sağlanmalıdır. 
Ne yazık ki, rekabet ortamı içerisinde gittikçe çoğaldığı gözlenen sporda 
şiddetin önlenebilmesi için, daha fazla çalışma yapılması, sosyal projelerin 
üretilmesi gerekmektedir. Ulusal ve uluslararası alanlarda Türkiye ve Türk 
sporcusunun haklarını savunabilecek nitelik ve yeterlilikte spor hukukçuları 
yetiştirilmelidir. Üniversitelerde spor hukukunun bir bilim dalı olarak geliş-
tirilmesi, bu konuda yüksek lisans ve doktora programlarının oluşturulması 
da oldukça büyük önem taşımaktadır.

Değerli arkadaşlarım, başkanı bulunduğum özerk federasyonlar tahkim 
kuruluyla ilgili de sizlere bilgi vermek istiyorum:

Bilindiği gibi ayrı bir yasayla kurulmuş bulunan Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Tahkim Kurulunun yanında, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna, 04.03. 2004 tarih 
ve 5105 sayılı Kanunla eklenen Ek-9. maddeyle, futbol dışındaki spor 
federasyonlarının özerklik kazanması sağlanmış ve bugüne kadar bir-iki 
federasyon dışında bütün federasyonlar özerk hale gelmiş bulunmaktadır.

Ek-9. maddeye göre, özerk federasyonlar, organları Genel Kurulu tara-
fından seçilen, her türlü kararlarını kendi organları içerisinde alan, bütçesi 
Genel Kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen federasyonlardır. Özerk 
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federasyonların Genel Kurullarının toplanması ve çalışmalarına ilişkin usul 
ve esaslar, kimlerin oy kullanacağı, ilişkileri, Genel Müdürlükçe düzenle-
nen çerçeve statüyle belirlenmiş olup, özerk federasyonlar bu çerçeve statü 
hükümleri doğrultusunda ve ona aykırı olmayacak şekilde düzenleyecekleri 
ana statü ve talimatlarla işleyişlerini sürdürmektedirler. 

Ek-9. maddede, Tahkim Kurulunun yapısı, görev ve yetkileri de düzen-
lenmiş bulunmaktadır. Tahkim Kurulu, 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. 
Üyelerin 5’inin hukukçu, 2’sinin de spor alanında bilimsel çalışmalar yap-
mış veya sporda kariyer sahibi olması koşulu öngörülmüştür. Federasyonla 
kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler, kulüplerle 
teknik direktörler, antrenörler ve sporcular, kulüplerle kulüpler arasında 
çıkacak itilaflarla, federasyonlarca verilecek kararlarla, Disiplin veya Ceza 
Kurulu kararlarını ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek sonuçlandırır.

Ayrıca Tahkim Kurulu, itiraz üzerine Genel Müdürlükle federasyonlar ve 
federasyonların birbirleri arasında çıkacak itilafları inceleyerek, sonuçlandırır 
ve özerk federasyon başkanıyla yönetim kurulu üyelerinin spor ahlakına ve 
disiplinine aykırı davranışlar nedeniyle yapılan başvuruları da inceleyerek 
karar verir.

Tahkim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, 
bu madde uyarınca çıkarılan Tahkim Kurulu Yönetmeliğiyle düzenlenmiştir.

Burada şunu da belirtmek istiyorum: Gerçekten bugüne kadar Tahkim 
Kurulu, Sayın Genel Müdürün de dediği gibi, çok nitelikli arkadaşlarımız-
dan oluşmuş ve tam bağımsızlık ilkesine uygun bir şekilde Sayın Genel 
Müdürü olsun, Sayın Spordan Sorumlu Devlet Bakanımız olsun, tam bir 
uyum içinde bugüne kadar görevini yapmıştır. Ben o nedenle, Sayın Genel 
Müdüre burada teşekkür ediyorum. 

Görüldüğü gibi, spor alanında oluşacak her türlü anlaşmazlığın, gerek 
hukuki, gerekse cezai olsun, kendi sistemi içerisinde çözümlenmesi, bu 
suretle de spor için gereksinim duyulan doğru ve en kısa zamanda en çabuk 
çözümü üretmesi amaçlanmıştır.

Spor hukuku ulusallığı yanında, uluslararası nitelik de taşımaktadır. 
Uluslararası Olimpiyat Komitesinin olimpik şartı, uluslararası spor federas-
yonlarının statü ve talimatları, ulusal olimpiyat komiteleriyle, ulusal spor 
federasyonlarının tüzük ve talimatları, spor hukukunun pozitif mevzuatını 
oluşturmaktadır.
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Ayrıca Uluslararası Tahkim Mahkemesi içtihatları, Dünya Anti Doping 
Ajansının kod ve uygulamaları da, spor hukuku kaynakları arasında 
bulunmaktadır.

Spor hukukunun uluslararası niteliği, spor hukuku tanımı ve amaçladığı 
hedefler konusunda evrensel birtakım kuralları ortaya çıkarmıştır. Başlıcala-
rını şöyle sayabiliriz: Ayrımcılık yapmamak, ırkçılıkla mücadele, kendi spor 
branşında yalnız bir ulusal ve uluslararası federasyonu tanımak, yöneticileri 
gönüllü kişilerden oluşturmak, ticari amaç gütmemek, çevreyi korumak, 
dopingle mücadele etmek. Bütün bu ilkeler doğrultusunda, spor hukukunun 
bağımsız olması, örgütlenme özgürlüğü ve örgütlenmelerini kendilerinin 
gerçekleştirmesi sağlanmalıdır.

Değerli arkadaşlarım, elbette daha söylenecek çok şey var, ama ben daha 
fazla zamanınızı almak istemiyorum. Sözlerimi burada bitirirken, bu çok 
yararlı çalışmayı düzenleyen, katkısı bulunan herkesi bir daha kutlar, hepinize 
sevgiler, saygılar sunarım. (Alkışlar)

SUNUCU – Sayın Yargıtay Başkanımıza plaketini takdim etmek üzere, 
Ankara Barosu Başkanı Avukat Sayın Vedat Ahsen Coşar’ı kürsüye davet 
ediyorum. (Alkışlar) 

PLAKET TAKDİMİ
SUNUCU – Açılış konuşmalarımız burada sona ermiştir. Kurultayımız 

15 dakika sürecek bir aranın ardından, “Spor Kulüplerinin Genel Yapıları Ve 
Şirketleşmeleri”yle, Spor Federasyonlarının Genel Yapıları ve Özerklik Durum-
ları” konu başlıklı oturumlarımızla devam edecektir.
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SUNUCU – “Spor Kulüplerinin Genel Yapıları Ve Şirketleşmeleri”yle, Spor 
Federasyonlarının Genel Yapıları ve Özerklik Durumları”nın Türkiye’deki 
mevcut düzenlemesinin ele alınacağı ilk oturumumuz için, Oturum Baş-
kanı Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Kemal 
Dayınlarlı’yı, konuşmacılar, Türkiye Futbol Federasyonu önceki üyesi Avukat 
Sayın Mehmet Yoğurtçuoğlu’nu ve Spor Hukuku Enstitüsü Genel Sekreteri 
Avukat Sayın Emin Özkurt’u yerlerine davet ediyorum. (Alkışlar)

Prof. Dr. KEMAL DAYINLARLI (Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi) –  
Teşrifleriniz için çok teşekkür ederiz. Spor camiasıyla ilgili olarak önemli 
açıklamalar yapacaklar arkadaşlarımız. Ben evvela arkadaşlarımızı tanıtayım:

Avukat Emin Özkurt, 2001 İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu. 2002 
Manster Üniversitesi Hukuk Fakültesinde telekomünikasyon hukuku üzerine 
yüksek lisans yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora 
çalışmaları devam ediyor. Spor Hukuku Enstitüsünün Genel Sekreteri, 2005 
yılından bu yana İstanbul Barosu Spor Komisyonu Genel Sekreterliğini 
yapmaktadır. Arkadaşımızı böylece tanımış oldunuz. 

Diğer arkadaşımız, 2000 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun. 
2001 yılında tamamladığı stajının ardından, Ankara Barosuna kaydoldu ve 
bu tarihten itibaren avukat olarak çalışmaya başladı. Eylül 2004-Eylül 2008 
tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonunda Hukuk Kurulu üyeliği 
yaptı ve disiplin müfettişliği görevinde bulundu. Ekim 2009 tarihinden 
bu yana ortağı Avukat Anıl Gürsoy’la kurdukları avukatlık bürosunda spor 
hukuku yoğun olmak üzere, avukatlık mesleğini sürdürmektedir. İngilizce 
ve Fransızca biliyor. 
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Evet, ben de kendimden biraz bahsetme lüzumunu hissettim. Ben de 
Ankara Hukuk Fakültesini dışarıdan bitirdim vaktiyle, 1963. 1965’ten 
beri avukatlık hizmeti devam ediyor. Bu arada dışarıdan kariyer yaparak, 
1971’den beri yurtiçi ve yurtdışında tahkimler yapmaktayım. Tahkimlerde 
gerek avukat olarak, gerek hakem olarak, gerekse başhakem olarak görev 
yapmaktayım ve bu faaliyetimiz halen devam ediyor. Yurtdışındaki bütün 
tahkimlerimiz de İngilizce oluyor, yurtiçindekiler de tarafların kabul ettikleri 
lisan hangisiyse onunla yapıyoruz. Ben sadece Fransızca, İngilizce ve Türkçe 
üzerine tahkim yapıyorum. 

Bu arada tabii, bu çalışmalar bizi kitap yazmaya itti ve şu ana kadar da 
Fransızca, İngilizce ve Türkçe hukuk alanındaki eserlerin sayısı 44 oldu ve 
45. de inşallah yolda, 1,5-2 ay sonra İngilizce-Türkçe Hukuk Terimleri Söz-
lüğü de elinizde olacak. Halen Atılım Üniversitesinin Hukuk Fakültesinde 
öğretim üyesi, milletlerarası tahkim dersi veriyorum. 

İlk önce konularımızı görelim: Arkadaşlarımızdan biri, federasyonların 
genel yapıları ve özerklik durumları hakkında bize 30 dakikayla sınırlı olmak 
üzere bilgi verecek. Diğer arkadaşımız da, spor kulüplerinin genel yapıları 
ve şirketleşmeleri üzerinde 25 dakika bir konuşma yapacak. 10 dakikalık 
bir süre için de soru-cevap sistemini yürütmek istiyoruz. 

“Federasyonların Genel Yapıları ve Özerklik Durumları” hakkındaki konuş-
masını yapmak üzere Sayın Meslektaşıma bırakıyorum sözü. Buyurun 
efendim. 

Av. EMİN ÖZKURT (İstanbul Bar. Spor Huk. Kom. Genel Sekre-
teri) – Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Her şeyden önce, bu organizasyonu 
tertip eden Ankara Barosuna, yoğun çabalarıyla konferansın tertiplenmesinde 
çok büyük katkısı olan Spor Hukuku Komisyonu üyelerine ve Başkanı 
Avukat Gurur Gaye Günal’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğimi 
bildirmek isterim. 

Sunumuma geçmeden evvel, değerli katılımcıların dikkatini bir hususa 
çekmek istiyorum, o da bizlerin burada toplanmasına sebep olan spor 
hukuku olgusu: Bilindiği üzere spor hukuku, dünyada genç bir hukuk 
disiplini. Genel olarak batılı ülkelerde kabul görmüş olmakla birlikte, hâlâ 
bazı çevrelerde “Spor hukuku mu, spor ve hukuk mu?” tartışması devam 
ediyor, tabii akademik düzeyde.

Türkiye de birçok konuda olduğu gibi, spor hukuku alanında da geriden 
başlamış, ancak arayı kısa zamanda kapatmış durumda. Spor hukukunun 
memleketimizde 10 yıllık geçmişi olduğunu söylesek, herhalde yanılıyor 
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olmayız. Bu ve benzeri toplantılarsa bizlere göstermektedir ki, artık spor 
hukuku bir olgu olarak, müstakil bir hukuk dalı olarak hukukumuzda 
yerini almıştır. 

Başkanlığını Sayın Kısmet Erkiner’in yaptığı ve benim genel sekreterli-
ğini üstlenmiş olduğumuz Spor Hukuku Enstitüsü Derneğinde bizler, spor 
hukukuyla alakalı çalışmalar içerisinde bulunmaktayız. İddiamız, asla bir 
üniversitede yer alan enstitü niteliğinde bir konuma gelmek değildir. Ancak 
Derneğimize slogan olarak benimsediğimiz “Spor Hukukunda Aydınlanma 
Süreci”ni kesintiye uğratmamayı ve ilerlemesinde etkin bir rol üstlenmeyi 
düşünüyoruz. Bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Spor hukukuyla ilgili konular söz konusu olduğunda, söylenecek çok 
şey var, ancak her zamanki gibi yine süremiz kısıtlı. Fakat ben 30 dakika 
içerisinde özerklik konusunda kendi görüşlerimi ve Enstitünün görüşlerini 
anlatmaya çalışacağım. Benim aktarmaya çalışacağım konu her ne kadar 
kurultay programında “Spor Federasyonlarının Genel Yapıları ve Özerklik 
Durumları” olarak belirtilmiş olsa da, gerek sürenin darlığı, gerekse özerklik 
durumları izah etmemiz halinde, spor kulüplerinin genel yapılarının da 
kendiliğinden ortaya çıkacağından ötürü, sporda özerklik olacaktır.

Öncelikle özerklik kavramını tanımlamayla konuya girmek sağlıklı olur 
diye düşünüyorum, ama özerkliği ele alırken de, evvela spor yönetimi kavra-
mına değinmemiz lazım: Spor yönetimi, önceden tespit edilen amaçlara ulaş-
mak için, gerekli her türlü kaynağı sağlayarak, etkili bir biçimde kullanarak, 
belirlenen politikaları ve alınan kararları uygulamaktır. Tanım olarak bunu 
ifade ediyor, ama tanımın derinine indiğinizde, çağdaş spor yönetiminde 
genel olarak iki tip modelin kurgulandığını görüyoruz. Bu modellerden ilki, 
hiç kuşkusuz doğru olanı, daha doğrusu doğru uygulandığı takdirde sporun 
ruhuna en uygun model olanı, gönüllü birlik modelidir.

Bu model, devlet dışında, gerçek veya tüzel kişilerin bir araya gelmeleriyle 
oluşturulmaktadır. Devletin bu noktada görev ve işlevi, bu faaliyetlerin 
tanınması, kanuni düzenlemelere uyulduğu sürece müdahale etmemesidir. 
Avrupa Birliği üye ülkelerinin çoğunda, gönüllülük esasına tabi bu süreç 
işlemekte, bu noktada devlet tarafından müdahale, sadece spor altyapılarının 
ve federasyon faaliyetlerinin düzenlenmesi noktasında olmaktadır. 

İkinci model olarak, devlet modelini görüyoruz. Bu modelde devlet, spor 
yönetiminde bizzat yer almakta, her türlü katılımda kendisi bizzat rol oyna-
maktadır. Günümüze kadar Türkiye Cumhuriyeti Devletinde mevcut olan 
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model devlet modelidir ve tabii ki devlet modelini yansıtan spor teşkilatı, 
hiç kuşkusuz Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüdür. 

Bu noktada, bahsettiğimiz bu ikili ayrımın çerçevesinde, özerklik kavra-
mını ele alacak olursak, kelime anlamı olarak, bir topluluğun, bir kuruluşun 
kendi davranışlarını düzenleme ve bu davranışlarına yön vermesi konusunda 
bağımsız olması anlamını taşımaktadır özerklik. 

Buna göre, özerkliği bir kişi veya kurumun kendi kararlarını kendisinin 
alması, bunları uygulamaya koyabilmesi, para kaynağının varlığı ve kendi 
denetimini sağlamak üzere yargı kurullarının bulunması olarak tanımlamak 
yanlış olmayacaktır. 

Şu halde, içerisinde bulunduğumuz süreç itibarıyla spor hukukuna giren 
özerklik olgusuyla Türk sporu, devlet modelinden gönüllü birlik modeline 
geçmeye çalışmaktadır, yani 2004 yılından bu yana ülkemiz bir değişim 
sürecini yaşamaktadır. Artık bir model farklılığına gitmekteyiz, devlet yapı-
sından, devlet kontrolünden çıkıp, Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, 
gönüllülük esasına dayalı bir yola geçmekteyiz ve bu sağlıklı bir yoldur, 
doğru bir istikamettir. Tabii bu istikamette giderken çeşitli sorunlar söz 
konusudur, biraz bunlara değinmeye çalışacağım: 

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanuna Ek-9 Maddesi bağlamında, özerk spor federasyonları-
nın kurulması kabul edilmiştir. Dolayısıyla, 14 Temmuz 2004 tarihinde 
yayınlanarak yürürlüğe giren Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüyle 
birlikte, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki federasyonların 
özerkleşme süreci başlamıştır. Dolayısıyla 14 Temmuz 2004 tarihini Türk 
spor bağımsızlaşması, Türk spor sistem değişikliği için bir milat olarak 
görürsek, yanılıyor olmayız. 

Özerklikte hem idari, hem mali anlamda federasyonların otonomi kazan-
ması esas alınmış ve bunu da kullanacak ana organ, federasyonların genel 
kurulu olarak benimsenmiştir. Genel kurul, çerçeve statüye uygun olarak, ana 
statüyle tanımlanan prensiplere göre örgütlenme ve işleyişini yürütmektedir.

Peki, özerkleşme süreci yürütülürken, bunun hukuki altyapısı iyi tasar-
lanmış mıdır acaba? Bu konuda ciddi tereddütlerimiz var. Gelin birlikte bu 
konuyu ele alıp, tereddütlerimizi dile getirelim: 

Öncelikle, özerkliğin hukuki altyapısının irdelenmesiyle sözüme başlamak 
isterim: Çerçeve yönetmeliğe baktığımız zaman, federasyona birer tüzel 
kişilik tanımış olduğunu saptayabiliriz. Bu hüküm beraberinde, özellikle biz 
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hukukçuların zihninde, birtakım soruları gündeme getirmektedir. Mesela 
bu tüzel kişiliğin mahiyeti nedir? Federasyonlar ne gibi bir tüzel kişiliktir? 
Şu andaki yapıları itibarıyla, federasyonların statüsüne kamu tüzel kişiliği 
atfedilebilir mi? Bunlar ve bunlara vereceğimiz cevaplar çok hayati. 

Bugün düzenleniş şekliyle federasyonların aldığı kararlar, kapsamına 
girenler bakımından bağlayıcı, ama kuruluşların kamu tüzel kişiliği mode-
line uygun oldukları da söylenemez. Üstelik bir kamu tüzel kişiliği böyle 
bir çerçeve yönetmelikle getirilebilir mi sorusu çok önemlidir.
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II. OTURUM

SUNUCU – “Spor Kulüplerinin Genel Yapıları ve Şirketleşmeleriyle, Spor 
Federasyonların Genel Yapıları ve Özerklik Durumlarının Almanya, İsviçre 
ve Çek Cumhuriyetindeki Mevcut Düzenlemeleri”nin ele alınacağı ikinci 
oturumumuz için, oturum başkanı, futbol yorumcusu, eski futbolcu ve eski 
hakem Erman Toroğlu, konuşmacılar ISLA üyesi Avukat Doktor Sayın Dirk 
Reiner Martens, ISLA Başkan Yardımcısı Avukat Doktor Sayın Lucien W. 
Valloni ve ISLA üyesi Avukat Doktor Sayın Katherina Radostova bizlerle 
birlikte. (Alkışlar)

DIRK REINER MARTENS – İyi günler ve tekrar hoş geldiniz. Öğle 
yemeğinin ardından ilk konuşmacı olmanın çok müphem bir ayrıcalığı var, 
çünkü insanlar çoğunlukla uyuya kalma eğiliminde oluyor. Umarım sizi 
en azından bu konuşma boyunca uyanık tutabilirim. Ben kendi tarafım-
dan da özür dilemek istiyorum, çünkü konuşmamı tamamladıktan sonra, 
16:10’daki uçağımı yakalamak için hemen buradan ayrılmam gerekecek. 
Bu nedenle, diğer konuşmacıları dinleyemeyeceğim için onlardan özür 
dilemek durumundayım. 

Başlamadan önce, benim “3G” olarak adlandırdığım kişiye büyük teşek-
kürlerimi sunmak istiyorum. Hepiniz 3G’nin ne olduğunu biliyorsunuz – 
Gurur Gaye Günal. Ben kendim için işi kolaylaştırmak için, onlara “3G” 
diyorum. Sevgili 3G, çok iyi bir iş çıkarıyorsunuz ve size böyle devam 
etmenizi öneririm. Duruma daha ciddi bakarsak, bu sabah söylenenleri çok 
dikkatli bir şekilde dinledim. Bana göre, Türkiye’de özellikle yaygın olarak 
spor hukuku diye adlandırılan alanın geliştirilmesi açısından yapılması 
gereken çok şey var. Bu alanı geliştirmek için, size elimden gelen yardımı 
sağlayacağım. 
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Konuşmama devam etmeden önce, spor hukukundan ne anladığımı 
belirtmek istiyorum. Hukukun bu alanı, hukuk toplumu tarafından genel 
olarak azımsanmaktadır. Bunu deneyimlerim sonucunda söyleyebiliyorum, 
çünkü sekiz ay önce kendi hukuk firmamı kurmadan önce, otuz yıl boyunca 
büyük bir hukuk firmasında personel ve ortak olarak görev yapmaktaydım. 
Eski hukuk firmamda bile, insanlar bu alanın aslında ne olduğunu anlamı-
yorlardı. “Reiner kirli tişörtler ve terli soyunma odalarıyla filan ilgileniyor” diye 
düşünüyorlardı. Spor hukukundaki gereklilikleri ve zorlukları azımsıyorlar. 
Spor hukukunu, iki şekilde değerlendirebiliriz. Bunlardan ilki – ki bu sabah 
bu yaklaşım kullanılmıştı – federasyon ve kulüplerin kural ve düzenlemeleri-
nin söz konusu olduğu dar yaklaşımdır. Geniş yaklaşımda ise, spor hukuku 
spor ve ticaret hukukunu ilgilendiren her şeyi kapsar. 

Geçenlerde, spor hukukundaki çalışmalarımı birine anlatıyordum. Şöyle 
dedim, “Şu anda, spor hukuku kapsamında, Ukrayna’daki para kanunlarıyla 
ilgili çalışmalar yapıyorum”. “Nasıl?” dedi. Ben de şöyle karşılık verdim, “Evet, 
şu anda spor hukuku kapsamında bu çalışmaları yapıyorum, çünkü bir tahkim 
kararı nezdinde, Ukraynalı bir takım ödemesi gereken belirli bir miktar parayı 
döviz kısıtlamalarından dolayı ödeyemediğini iddia ediyor. Benim buradaki 
görevim, ‘Bu kısıtlamalar belirttiğiniz gibi değildir’ diyerek, müvekkilimin 
tarafını savunmak zorundayım”. 

Geçmişime gelirsek; benim geçmişim tabi ki spora dayanıyor. Hayatım 
boyunca basketbol oynadım ve çok düşük bir düzeyde olduğunu itiraf etsem 
de, hala basketbol ve tenis oynuyor, kayak yapıyorum. Aslında, erken ayrıl-
mamın da sebebi yarın kayak yapmaya gidecek olmam. Bu yüzden, özür 
diliyorum. 3G, benden Almanya gibi bir ülkede spor yönetimi hakkında 
konuşmamı istemişti. Bu konuşmayı memnuniyetle yapacağım ve görece-
ğiniz slâytları bire bir takip etmeyeceğim, çünkü konuşmamda belirtmeyi 
düşündüğüm hususlardan bazılarını, bugün benden önce yapılan ve dikkatle 
dinlediğim ilginç sunumlardaki yorumlardan ilham alarak düzenledim.

Alman sistemi, ünlü piramit sistemini izler. Ben tabi ki örnek olarak 
basketbolu kullanacağım. En üstte, Uluslararası Basketbol Federasyonu yer 
alır. Benim spor hukukuyla ilgilenmemin nedeni işte bu kuruluştur. Ben 28 
yıldan uzun bir süre önce, Basketbol Federasyonu ile çalışmaya başladım. 
Uluslararası Federasyonların altında, çeşitli ulusal federasyonlar, ulusal fede-
rasyonların altında ise Bavyera veya Thüringen gibi bölgesel federasyonlar 
yer alır. Bölgesel federasyonların altında da spor kulüpleri, kulüplerin altında 
ise zavallı sporcular yer alır. 
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Bugün, daha önceki saatlerde tartışmalar olmuştu. Özellikle bu ülkedeki 
kulüplerin hukuki formatı üzerinde yapılan yorumları ilgiyle takip ettim. 
Almanya’da, kulüplerin büyük çoğunluğu dernek biçimindedir. Türkiye’deki 
derneklerin Almanya’dakilerle çok benzer olduğu izlenimine kapıldım; 
bunun nedeni sadece Alman Hukuku ile Türk Hukukunun birbirlerine 
çok benzemesi değil, aynı zamanda aynı kökenlere dayanmasıdır. Kulüpler 
dernek olarak örgütlenmektedir ama bu kuruluşların varlığı, üyelerinin 
sayısına bağlı değildir. Ancak, Alman Futbol Ligi’nde (Fussball Bundesliga) 
şirket kurmaya yönelik bir eğilim gözlemlenmektedir. Lig içerisinde, sanı-
yorum bir kulüp anonim şirket haline geldi. Futbol kurallarına göre, şirket 
senetlerinin – yani oy haklarının – % 51’inin yatırımcılar tarafından değil, 
spor grubu tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.  

Bu % 51 Kuralı tahkim süreçlerine konu olmuştur, çünkü Alman Ligi’ndeki 
takımlardan biri, bu kurala hem Almanya hem de Avrupa’daki rekabet 
kuralları çerçevesinde karşı çıkmaktadır. Bu sürecin nasıl sonuçlanacağını 
görmek ilginç olacaktır ama bu süreç, Almanya’da herhangi bir kulübün 
spor konusundaki inançları çerçevesindeki menfaatlerini korumak amacıyla, 
federasyonun koyduğu herhangi bir kurala karşı çıkabileceğini göstermek-
tedir. Kurallara karşı çıkanlar, Alman takımlarının örneğin İngiliz kulüple-
rine karşı çok dezavantajlı bir konumda olduğunu savunmaktadır. İngiliz 
kulüplerinde, örneğin Abramoviç Chelsea hisselerinin % 100’üne sahiptir 
ve bu takımlara çok büyük yatırımlar yapmaktadır. Bir futbol kulübüne 
yatırım yaptığınızda, kontrol sahibi olmayacaksanız, yatırım yaparken büyük 
olasılıkla tereddüt edersiniz.

Bu sabah, yükümlülüklerden kaçınmanın yolları ve araçlarından bahsedildi. 
Doğru anladıysam, varlıkların başka bir kuruma aktarılması yoluyla yüküm-
lülüklerden kaçınmanın bazı yol ve araçları var. Komşunuzda – Türkiye’nin 
batı komşusunda – da benzer bir kural ve olanak söz konusu ve bu da zaman 
zaman itiraza konu oluyor. Almanya’da, durum farklıdır. Burada bir şirket 
devri söz konusudur ve eğer bir şirketi devrederseniz, yalnızca varlıklarını 
değil, aynı zamanda yükümlülükleri de devredersiniz. Uluslararası Basketbol 
Federasyonu çeşitli federasyonlarla – sadece Batıdaki komşunuza değil, eski 
Doğu Avrupa’daki birçok başka federasyonla – irtibata geçerek, bu federas-
yonları uyarmıştır. Buna göre, eğer bir federasyon X takımının “Gelecek 
yılın başından itibaren, Y adı altında devam edeceğiz. Lisansı, varlıkları ve 
oyuncuları bu kuruma devredeceğiz ama yükümlülükler X’te kalacak. X de ne 
yazık ki iflas etmiş durumda,” demesine izin verirse, Uluslararası Federasyon 
duruma müdahale edecek. Almanya’da, bunun için özel bir kurala gerek yok, 
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çünkü burada geçerli olan bir şirketi devraldığınızda, sadece varlıkları değil, 
aynı zamanda yükümlülükleri de devralacağınızı belirten genel kuraldır.  

Özerklik konusuna gelirsek; özerklik konusundaki tartışmayı ilgiyle takip 
ettim. Sporda özerklik, Avrupa’daki Lizbon Antlaşması’nın ardından büyük 
bir konu haline gelmiştir. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) sporda 
özerklik konusuyla yakından ilgilenmektedir. Büyük olasılıkla, özerklik en 
azından Avrupa’da spor dünyasının en popüler kelimesi haline gelmiştir. 
Almanya’da federasyonlar tamamen özerktir ve özerklikleri, titizlikle uygu-
lanan anayasal bir hakla düzenlenmiştir. Dolayısıyla, herhangi bir müdahale 
söz konusu değildir. Devletten herhangi bir kişinin spor federasyonlarında 
görev yapması gibi bir zorunluluk yoktur. Federasyonlar, dernek olarak 
kurulmuş ve kurulmaktadır ve yönetimleri, medeni kanunda belirtilen 
kurallara tabidir. Bildiğiniz gibi, medeni kanun yüz yıldan uzun bir geçmişe 
sahiptir ve özerklik, herhangi bir itiraza konu olmamıştır. 

Ancak, Avrupa’da ve özellikle Afrika olmak üzere başka kıtalarda, devletin 
ulusal spor federasyonlarının yönetimi, idaresi ve düzenlenmesinde önemli 
bir rol oynadığı birçok ülke olduğunun farkındayım. FIFA’nın, devletin 
federasyonun günlük yönetimine müdahale etmesinden dolayı, belirli bir 
ulusal federasyonun üyeliğine itiraz ettiği bir davada bulunmuştum. Bu 
konu, sadece Futbol Federasyonu tarafından değil, aynı zamanda Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi tarafından da dikkatle inceleniyor. Gazetelerde görmüş 
olabilirsiniz; kısa bir süre önce, IOC Kuveyt’in Ulusal Olimpiyat Komitesi’ni 
(NOC) devletin NOC’un işleyişine çok fazla müdahale etmesinden dolayı 
azletmekle tehdit etti. 

Spor federasyonunun bağımsızlığı ve özerkliği, kendi kurallarını ve düzen-
lemelerini yapma yetkisini de beraberinde getirir. Burada mutlak bir özerklik 
vardır. Her Alman spor federasyonunun uluslararası spor camiasının bir 
parçası olması koşuluyla, federasyonlar istedikleri kural veya düzenlemeyi 
uygulayabilir. Hepimizin bildiği gibi, futbolda FIFA üye federasyonlarını 
yapmaları ve yapmaktan kaçınmaları gerekenler konusunda yönlendirmek-
tedir. Aynı olguyu, WADA’nın uluslararası federasyonların ve IOC’nin 
yardımları sayesinde gönüllü olsun olmasın herkesçe uyulması gereken 
kurallar koyduğu dopingle mücadelede de açıkça görebiliriz. 

Dünya Anti-Doping Ajansı gibi tamamen özel bir örgütün, aynı kuralın 
dünya çapında uygulandığı bir sistemi bu kadar kısa bir sürede oluştura-
bilmesi bence çok çarpıcıdır. Uluslararası bir anlaşmanın oluşturulması, 
yürürlüğe konulması ve ardından uygulanması için ne kadar süre gerektiğini 
öğrenmek isterseniz, Lahey’dekilere yalnızca prosedürle ilgili bir anlaşma 
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üzerinde mutabakat sağlamanın ne kadar sürdüğünü sorun. Bu süreç 10, 
15, hatta 20 yıl alacak, sonrasında ise tasdik için bir 15 yıl daha gereke-
cektir. WADA bunu iki yıl gibi bir sürede yapmayı başarmıştır. UNESCO 
Sözleşmesi, şu anda 100’ü aşkın ulus tarafından imzalanmıştır. 

Bu, sporda da siyasi bir dünyanın var olduğunu ortaya koymaktadır. 
Spor camiasının, devletlerin spora herhangi bir müdahalede bulunmaması 
kuralını faal bir şekilde izlemektedir. Ancak, aynı zamanda, sporun kendisi 
tamamen siyasi bir dünyadır. Şaka yollu bir yorum da olsa, spor dünyası 
birçok durumda çok fazla amatör tarafından kontrol edilmektedir ve bunun 
sonucunda, sporun yönetimi birçok kişi tarafından profesyonellikten oldukça 
uzak değerlendirilmekte ve bu eleştiri bazı durumlarda haklı çıkmaktadır. Ben 
uzun yıllardır sporda daha fazla profesyonelliği savunmaktayım. Gönüllülere 
tabi ki gerek duyuyoruz ama bana göre, federasyonların üst düzeyinde, pro-
fesyonelliğe ihtiyacımız var. Özerklik, kuşkusuz beraberinde kuralları takip 
etmeyenleri disiplin altına alma yetkisini getirir. Bunu yapmak için, devlet-
lerin veya devlet mahkemelerinin yardımına başvurmaya ihtiyaç duymadan, 
spor camiası içerisinde kullanılabilecek çok etkili yöntemler vardır. Örnek 
olarak, günlük yönetimine yardımcı olduğum bir federasyonda, federasyon 
tarafları tahkim kararlarına uymaya zorlamak için şöyle demektedir; “Olası 
anlaşmazlıkları – zorunlu değil, gönüllü olarak – tahkime götürmeyi gönüllü 
olarak kabul ettiniz ve bir tahkim kararı çıktığında, eğer sadece bazı teknik 
kuralların arkasına saklanıyorsanız, bize göre bu kabul edilemez ve yaptırıma 
tabidir. Bu durumda, düzenlenmiş olan karara riayet etmediğiniz için, size 
– kulübe veya sporcuya – örneğin oyuncu transferinizi durdurarak ceza vereceğiz”.

Sonuç olarak, aynı kural CAS için de geçerlidir, çünkü spor camiası 
dopinge karşı bazı kurallar uygulamaya karar vermiştir. Doping ihlallerini 
devlet eliyle çözüme ulaştırmak isterseniz, devlet veya daha doğrusu mah-
keme sistemi bu konuda ne yapabilir? Yasaklı madde kullanan bir oyuncuya 
5000 Avro para cezası verebilir. Birçok sporcu için, bu çok can sıkıcı bir 
ceza değildir; “Tamam, ne yapalım! Yılda 500 000 kazanıyorum. 5000’i neye 
olsa harcarım,” derler. Öte yandan, sporcular spor camiasının yaptırımlarını 
kaldıramaz. Spor Tahkim Mahkemesi de spor camiasının bir parçasıdır. 
Mahkeme, bir sporcuyu seçtiği mesleği yapmaktan iki yıl men ederse, bu 
çok ciddi bir cezadır.  

Bu nedenle, ben Almanya’da doping kullananlara, hile yapanlara yönelik 
yaptırımların spor camiasına bırakılması kuralını savunmaktayım, çünkü spor 
camiası oyuculara ceza vermek için devletin yapabileceğinden çok daha etkili, 
çok daha verimli yol ve araçlardan yararlanmaktadır. Spor federasyonlarının 
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özerk olduğunu belirttiğimize göre, şimdi karşımıza çıkan soru, sporcula-
rın kural ve düzenlemelere riayet etmesinin nasıl sağlanacağıdır. 0.2 serisi 
Almanya’da son sistemdir ve dolaylı şartlandırma ile kolaylaştırılmaktadır, 
çünkü sporcular federasyonların değil, yerel kulüplerin üyeleridir. Yerel 
kulüpler bölgesel federasyonların, bölgesel federasyonlar ise ulusal federas-
yonun üyesidir. Dolayısıyla, kulüplerden bölgeye, bölgeden ulusal düzeye 
doğru bir kural ve düzenleme bağlantısı söz konusudur ve bu, mahkemeler 
tarafından kabul edilen bir sistemdir. Diğer sistem ise katılıma dayanır. 
Yüksek Alman medeni hukuk mahkemesi, 12-14 yıl önce bir karar vermiş 
ve bu karara göre, belirli bir müsabakaya katılan bir sporcunun, etkinliği 
düzenleyen kuruluşun kural ve düzenlemelerini bildiği ve onaylamış olduğu 
kabul edilmektedir. Dolayısıyla, burada kural ve düzenlemelere zorla katılım 
söz konusudur. Ancak, bu piramit sisteminden dolayı, bu işleyiş genel olarak 
düzenli çalışmakta ve kabul görmektedir. 

Sizlerle kısaca paylaşmak istediğim diğer bir konu, Almanya’da sporun 
tekelci boyutudur. Türkiye’de de durumun aynı olduğunu hissediyorum. 
Bunun kaynağı, Tek Federasyon Prensibi adı verilen prensiptir. Alman mah-
kemeleri, spor başına bir federasyon bulunması gerektiğini kabul etmiştir. 
Tahminime göre, bu sporda profesyonelleşmede ileriye atılmış bir adımdır. 
Bu kural başarısız olabilir, çünkü sporun bir sektör olduğunu kabul etme-
liyiz. Spor, dünyadaki en büyük sektörlerden biridir. Spora benim daha 
önce belirttiğim kadar geniş bir açıyla bakarsanız, spor dünyanın en büyük 
sektörlerinden biridir. Ayda 5000 Lira maaş alan sporculardan, Vancouver 
veya Londra’da Olimpiyat oyunlarının hazırlıklarına milyarlarca lira harcayan 
hükümetlere kadar birçok kalemde, yüz milyarlarca para harcanmaktadır. 

Vergi düzenlemelerinin tetiklediği bir olgu da, spordaki ve özellikle futbol 
kulüplerindeki ticari kurumların devridir. Alman spor kulüplerinin dernek 
olarak örgütlenmesi temel olarak vergi hukukundan etkilenmiştir. Vergi 
hukuku, belirli koşullar altında spor kuruluşlarının vergiden muaf olmasını 
sağlamaktadır. Birçok soruna neden olsa da, bu bir prensip meselesidir. 
Kural budur. Ancak, spor kulüpleri televizyon haklarını satmak, pazarlama 
haklarını satmak gibi ticari faaliyetlerde bulunursa, bunlar vergiye tabidir 
ve kuşkusuz, bütün spor kulübüne bulaşacak ve bu spor kulübünün vergiye 
tabi olmasına yol açacaktır. Bundan da kaçınmak gerektiği için, birçok kulüp 
ve özellikle de en çok para kazanan kulüpler – ki bunlar yine futboldadır – 
ticari faaliyetlerini söz konusu kulübün ticari menfaatlerini yöneten ayrı bir 
şirkete taşeron yoluyla vermekte veya devretmektedir. 
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Açıkça görülebileceği gibi, Almanya’da da sporun devlet olmadan ilerlemesi 
mümkün değildir. Bu bir gerçektir. Tam sayıları belirlemedim ama sanıyo-
rum Vancouver’daki Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan Alman 
sporcuların % 80’i devlet personelidir – hayatlarında hiç silah görmemiş 
askerler, gümrük memurları, vb. Dolayısıyla, bu kişiler devlet tarafından 
tam zamanlı olarak istihdam edilmekte ve maaş almaktadır. 

Ayrıca, devlet spora teşvik de vermektedir. Hepimizin bildiği gibi, spor 
sadece profesyonel, elit spor değil, aynı zamanda çok önemli bir sosyal 
olgudur ve sporun özellikle bu bölümü için, devlet teşvikine ihtiyaç duyul-
maktadır. Almanya’da, spordan sorumlu bir bakanlık yoktur. Görünüşe 
göre, Türkiye’de de durum böyle, çünkü daha önceki konuşmalarda ayrı bir 
bakanlıktan değil, bir birimden bahsedilmekteydi. En azından, Almanya’da 
spordan sorumlu bakanlık, İçişleri Bakanlığı’dır. 

Parlamento’da, bütün siyasi partilerden gelen 18 üyeden oluşan bir kurul, 
bir birim vardır. Bu kurul, özel vakalara bakmakta, düzenli olarak toplan-
makta ve kamuya açık duruşmalar düzenlemektedir. Bu toplantılardan 
birine, yakın zamanda gerçekleşen Almanya standartlarına göre çok öne 
çıkan bir dava için uzman olarak çağrılma zevkine eriştim. Bu dava, pozitif 
analiz sonucu olmadan dopingden dolayı spordan men edilen buz patencisi, 
Pechstein ile ilgiliydi.  

Devlet, federasyonlara şöyle der: “Ben size X, Y ve Z için teşvik veriyo-
rum ama teşviki veren merci olarak benim koyduğum kurallara uymazsanız 
– örneğin, doping olaylarını kovuşturma kuralı – bu teşviki geri çekerim”. 
Aslına bakılırsa, birkaç gün önce Alman gazetelerinde geniş yer bulan bir 
habere göre, devlet 18 federasyona “Paramı geri istiyorum, çünkü bunu ve 
şunu yapmadınız” diyor. Bu da, federasyonları kurallara uymaya zorlamanın 
kesinlikle çok etkili bir yoludur. 

Daha önce de belirttiğim gibi, dernekler kurallarını ve düzenlemelerini 
her türlü devlet veya bölge müdahalesinden tamamen bağımsız bir şekilde 
oluşturma konusunda yasama yetkilerine sahiptir. Ve yine daha önce de 
belirttiğim gibi, bu yetkiler Alman Anayasası’nda düzenlenmiştir. Kuşkusuz, 
bazı kısıtlamalar söz konusudur. Eğer bir dernek örneğin Asya’dan genç fahişe 
getirmek için kurulmuşsa, bu yasadışı ve dolayısıyla hükümsüzdür. Ayrıca, 
mahkemeler derneklerin iyi niyet veya gerektiği gibi işleyiş ile örneklendi-
rilebilecek kurallara uyup uymadığını belirlemek üzere, derneklerin belirli 
boyutlarını gözden geçirir. Ancak, bu sadece spor için değil, her kuruluş 
için geçerlidir ve kuşkusuz, her kuruluş devletin belirlemiş olduğu yasal 
çerçevede hareket etmek zorundadır. Diğer bir örnek de, dopingle ilgili 
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belirli düzenlemelerin uygulanmakta olmasıdır. Oysaki Almanya’da bir 
doping kanunu yoktur ve bu, devletin, yasa koyucunun aynı bir doping 
kanunu hazırlaması gerektiğini düşünenler ve doping eylemlerine değinen 
belirli kanunların yeterli olduğunu savunanlar arasında yakın zamanda bir 
çatışmaya neden olmuştur. Açıkça görülebileceği gibi, iş kanunu da önemli 
bir rol oynamaktadır. Federasyonlar, Alman iş mevzuatına tabidir.

Almanya’da, spor kuşkusuz Avrupa’dan da etkilenmektedir. 1950lerin 
başlarındaki Bosman kararını hepimiz biliyoruz. Ayrıca, rekabet hukuku 
– sadece yerel rekabet hukuku değil, aynı zamanda Avrupa rekabet hukuku – 
da önemli bir rol üstlenmektedir. Yakın zamandaki en önemli dava, Avrupa 
Mahkemesi’nin birçoğunu şaşırtan bir kararla, rekabeti etkileyebileceğinden, 
doping kurallarının bile Avrupa makamlarının gözetimine tabi olduğunu 
belirttiği Mecca-Medina davasıydı.  

Zaman kısıtlamalarından dolayı, Avrupa hukukundan daha fazla bah-
setmeyeceğim. Şimdi, yargı yetkisinin kullanımından söz etmek istiyorum. 
Uzun yıllardan beri, yargı yetkisinin devlet mahkemeleri tarafından her türlü 
eylem için kullanıldığını biliyoruz. Almanya’da, herkes kendini etkileyen 
kararların bağımsız bir merci tarafından gözden geçirilmesini sağlama konu-
sunda anayasal bir hakka sahiptir. Kural budur ve hala uygulanmaktadır. 
Ancak, giderek artan oranlarda ve özellikle de son 10 ila 15 yılda, spor devlet 
mahkemelerinin içsel olarak sporun işleyişine yeterince aşina olmadığına 
ve sürecin çok uzun sürdüğüne karar vermiştir. Bu nedenle, spor camiası 
hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bir tahkim sistemi oluşturmuştur. 

Tahkimin tarafların iradesinin bir sonucu olduğu kesinlikle vurgulanma-
lıdır. En azından Alman hukukunda, insanları tahkime zorlayamazsınız. Bu 
konuya aşina olan birçok kişi şimdi şöyle diyecek; “Söyledikleriniz iyi, hoş 
ama bu sadece teori. Profesyonel bir sporcu tahkimden nasıl kaçabilir?”. Bu 
soruyu bana soran kimse, haklıdır. Tahkimden kaçamazsınız. Futbolda müsa-
bakalara girmek istiyorsanız, Olimpiyat oyunlarında yarışmak istiyorsanız, 
bir tahkim anlaşması imzalamaktan başka seçeneğiniz yoktur. Dolayısıyla, 
burada bir zorla anlaşma söz konusudur. 

Bu husus, birçok kez itiraza konu olmuşsa da, Almanya dâhil birçok 
ülkedeki mahkemeler bu yarı zorunlu tahkimi kabul etmiştir, çünkü bu 
uygulama hem ulusal hem de uluslararası düzeyde spor teşkilatına çok iyi 
uyum sağlamaktadır. Buradaki slâydımda, kurum içi anlaşmazlık çözüm 
dairesini görüyorsunuz. Birçok federasyon, sıkça ‘tahkim mahkemeleri’ olarak 
adlandırdıkları kurum içi anlaşmazlık çözüm mekanizmaları oluşturmuştur. 
En azından benim hukuk sisteminde, bu mercilerin çoğu gerçek tahkim 
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mahkemesi değildir. Bunlar, kurum içi mercilerdir, çünkü hâkim sıfatıyla 
görev yapan ve anlaşmazlıkları karara bağlayanlar taraflardan ikisi değil, 
biri tarafından atanmaktadır. Basketbol federasyonu, oyuncular ve kulüpler 
arasındaki anlaşmazlıkların, yani federasyonun herhangi bir rol üstlenme-
diği anlaşmazlıkların çözümü için kendi tahkim sistemini oluşturmuştur. 
Federasyon, bu anlaşmazlıklara taraf değildir. Bu FIBA Tahkim Mahkemesi 
çok iyi ilerlemektedir; 20 ayda 80 davaya bakması, merciin başarısının bir 
işaretidir. Pazar, bu mahkemeye kucak açmıştır. Türkiye’de buna karşı bazı 
itirazlar olsa da, bence bu merci varlığını sürdürecektir. 

Spor Tahkim Mahkemesi; bu kurumu hepiniz biliyorsunuz. Bu kurum, 
kendi düzeyine ulaşan bütün spor meselelerinden sorumludur. Son yıllarda, 
CAS çeşitli eleştirilere konu olmuştur. 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe giren 
bazı tadilatlar uygulanmıştır. Bana göre, Spor Tahkim Mahkemesi bir zorun-
luluktur. Profesyonel spor, uluslararası bir olgudur. Anlaşmazlıklara nihai 
olarak karar veren uluslararası bir kurum olmazsa, spor işlevini yürütemez. 
Bir sporcunun spordan men edilmesiyle ilgili olarak, dört buçuk yıl süren 
bir davada görev yapmıştım. Bu dört buçuk yıl içinde, dört ülkede 12 dava 
görüldü ve sürecin maliyeti muazzam oldu. Bu davada, bir tahkim maddesi 
yoktu ve sonuç, süreçteki hiç kimsenin yararına olmadı. 

Almanya’da, yakın zamanda oluşturulmuş bir Alman Tahkim Mahke-
mesi var. Şimdiye kadar çok faal olmasa da, çok yakında yola gireceğinden 
eminim, çünkü CAS da 1990’ların sonuna kadar oldukça sakindi. Benden 
ayrıca maç sonuçlarının manipüle edilmesi hakkında konuşmam istenmişti. 
Berlin’deki Kaffee King’de oturan bir grup hakemlere, “Maçı benim takımım 
kazansın, ben de bahislerde kazandıklarımı sizinle paylaşayım” dediği duyul-
duğundan bu yana, bu konu Almanya’da çok sıcak bir konu haline geldi. 
Olay ortaya çıktı. Üç buçuk yıl hapis cezası gibi çok ağır cezalar verildi. 
Yakın zamanda, başka maçlara da şike karıştığına dair iddialar da ortaya 
çıktı. Ama bu haberlerle ilgili iddialar sessizleştiği için, durum abartılmış da 
olabilir. Dopingle ilgili bazı hususlardan daha önce bahsetmiştim. Doping, 
genel olarak sporun karşısında çok önemli bir tehdittir ve unutmayın, bu 
sadece profesyonel düzeyde sporda değil, amatör sporlarda da geçerlidir. 
Çalıştığım bir davada, bir yetişkinler müsabakasında 64 yaşında bir sporcu 
büyük miktarlarda steroit almıştı – inanılmaz ama gerçek. Sanıyorum, söz-
lerime burada son vermem gerekiyor. Umarım, sizlere Almanya’da sporun 
nasıl yönetildiğiyle ilgili kısa bir bilgilendirme sunabilmişimdir. Üzerinde 
daha fazla konuşabileceğimiz birçok başka konu da var. Ama en azından, 
genel bir bakış kazandınız. Benim eksik bıraktıklarımı, meslektaşlarım son-
raki saatlerde tamamlayacaktır. Özür dileyerek, şimdi ayrılmam gerekiyor. 
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Sizlere çok teşekkür ederim. 3G, size de bana bu imkânı sunduğunuz için 
teşekkürler. Yakın zamanda geri geleceğimi umuyorum. Ağustos sonunda, 
Dünya Basketbol Şampiyonası için İstanbul, Ankara, Antalya ve diğer illerde 
olacağım. Kalan günlerinizin keyifli geçmesini diliyorum. Erken ayrıldığım 
için özür dilerim. Hoşça kalın, tekrar görüşmek üzere (Alkışlar).    

SUNUCU – Sayın Martens’e sertifikasını vermek üzere Ankara Barosu 
Spor Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Gurur Gaye Günal’ı kürsüye 
davet ediyorum. (Alkışlar)

SERTİFİKA TAKDİMİ
ERMAN TOROĞLU – Yanımdaki konuşmacılarımdan biri Çek Cum-

huriyetinden eski bir yargıç bayan arkadaşımız, diğeri de İsviçre’den avukat 
arkadaşımız. Ben önce bayan arkadaşıma söz vermek istiyorum. Kendilerini 
de tanıtsınlar, ben tanıtmayayım. En sonunda da ben kendimi tanıtırım, 
pek de ihtiyacımız yok herhalde. Konuşuruz, işi bağlarız diyorum. Hem 
misafirlerimize hoş geldiniz diyorum, hem de bir tarafımda yargıç, bir 
tarafımda avukat, ben hâkim değilim, eski bir hakemim, bakalım ne olacak, 
başlayalım. Teşekkür ederim. 

KATHERINA RADOSTOVA – Baylar ve Bayanlar, Değerli Meslek-
taşlarım, öncelikle Türkiye Barolar Birliği’ne ve özellikle de Gurur Gaye 
Günal’a  – 3G – teşekkürlerimi sunmak isterim. Kendimi kısaca tanıtayım. 
Çek Cumhuriyeti’nde hâkimlik yaptıktan sonra, özellikle spor hukuku 
alanında faaliyet gösteren kendi hukuk firmamı işletmekteyim. Hayatım 
boyunca profesyonel olarak tenis oynadım. Sizlere, Çek Cumhuriyeti’ndeki 
hukuki durumu kısaca anlatmak istiyorum. Öncelikle, spor kulüpleri ve 
spor kuruluşlarının genel yapısından bahsetmek istiyorum. Ayrıca, mevzu-
atımızın düzenleyici çerçevesini de ele almak istiyorum. Ne yazık ki, komşu 
devletlerinin aksine, Çek Cumhuriyeti’nde spor mevzuat yetersizliğiyle karşı 
karşıya kalmış bir alandır. 

Sporun genel hukuki düzeni, Çek Cumhuriyeti Anayasası’na, Haklar ve 
Temel Özgürlükler Şartı’na dayanmaktadır. Bu Şartın 2. Maddesine göre, 
herkes kanuna aykırı olmayan her şeyi yapabilir ve hiç kimse kanunun gerekli 
kılmadığı bir şeyi yapmaya zorlanamaz. Şartın 4. Maddesine göre ise, görev-
ler yalnızca kanuna dayanarak, belirlenen sınırlar içerisinde ve sadece temel 
haklar gözetildiği sürece belirlenebilir. Çek Cumhuriyeti’nde, sporcular ile 
spor kuruluşları ve dernekleri arasındaki ilişki şu yan kanunlarla düzenlen-
mektedir: Çek Cumhuriyeti Anayasası, Haklar ve Temel Özgürlükler Şartı, 
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Medeni Kanun, Ticaret Kanunu, İş Kanunu. Bu kanunlardan hiçbirinde, 
spor faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin özel koşullar bulunmamaktadır. 

Çek Cumhuriyeti’nde profesyonel sporcular, spor kuruluşları ile huku-
ken geçerli sözleşmeler imzalayan serbest meslek çalışanları olarak kabul 
edilmektedir. Spor kuruluşları ile profesyonel sporcular isimsiz sözleşme adı 
verilen sözleşmeler imzalamaktadır. Bu sözleşmelerin niteliği ve özelliklerini 
yarın bir sonraki sunumumda daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağım. Çek 
Cumhuriyeti’nde devletin spora sağladığı desteği düzenleyen tek özel kanun, 
2001’de yürürlüğe giren Spor Desteği Kanunu’dur. Bu Kanun, sporu kamu 
hukuku açısından, yan, devlet idaresinin bireylerle olan ilişkileri açısından 
düzenleyen tek direkt kanundur. Bu Kanun, spor tüzüklerini toplumda 
kamu malı olarak tanımlar ve Çek Cumhuriyeti’nde çeşitli bakanlıklara 
görevler verirken, idareler arası ilişkileri belirler. Eğitim, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, Çek 
Cumhuriyeti’nde sporu desteklemekle yükümlüdür. 

Ayrıca, bu Kanun Çek Cumhuriyeti’ndeki bölge ve belediyelere spor 
tesislerinin yapımı, yeniden yapımı, bakımı ve işletimini sağlamanın yanı 
sıra, kendi bütçelerinden spora mali destek sağlama yükümlülüğü ver-
mektedir. Bu Kanun, sporu amacı fiziksel ve psikolojik durumu ahenkli 
bir şekilde geliştirmek ve kişinin sağlığını güçlendirirken, örgütlü veya 
örgütsüz katılım yoluyla her aşamada gerçekleştirilen müsabakalarda iyi 
sonuçlar almasını sağlamak olan her türlü fiziksel faaliyet olarak tanımlan-
maktadır. Çek Cumhuriyeti’nde, spor nüfusun geniş bir kesimine yönelik 
olarak gerçekleştirilen örgütlü veya örgütsüz spor rekreasyon faaliyeti gibi 
genel bir tanımla anılmaktadır. Diğer bir deyişle, spor Eğitim, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’nın yetkisine bırakılmıştır. Oysaki uygulamada, spor diğer 
bakanlıkların da yetki alanlarına girmektedir. Örneğin, motor sporları, 
bisiklet ve Çek Cumhuriyeti’ndeki ulaşım ağını kullanan diğer spor dalları, 
Ulaşım Bakanlığı’nın yetkisindedir. Spor faaliyetleri kapsamındaki sağlık 
hususları, Sağlık Bakanlığı’nın, sporun sosyal işlevi ise Çalışma ve Sosyal 
İlişkiler Bakanlığı’nın yetki alanındadır. Spor benzer şekilde diğer bakan-
lıkları ve devlet menfaatlerini de ilgilendirmektedir. Bu nedenle, örneğin 
spor altyapısının inşa edilmesi, sağlık bakımı ve diğer destekler için özellikle 
Bölgesel Kalkınma Bakanlığı gibi kurumlarla daha etkin karşılıklı işbirliği 
geliştirilmelidir. 

Çek Cumhuriyeti’nde, finansman ve spor desteği konusu da çok önemlidir. 
Burada, Bakanlıkların yapılanmasını görüyorsunuz. Çek Cumhuriyeti’nde 
spor finansmanı konusu, güncel tartışmalarımızda çok sıcak bir konu 
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haline gelmiştir, çünkü yaklaşan parlamento seçimleri ve Vancouver’da 
gerçekleştirilen Kış Olimpiyatları’nda kazandığımız altı Olimpiyat madal-
yasıyla birlikte, Çek Cumhuriyeti’ndeki politikacılar bu alanda daha aktif 
rol almak için çaba göstermektedir. Yakın zamanda, siyasi partilerden biri 
vatandaşların katıldığı spor ve fiziksel faaliyetler için hem doğrudan hem de 
dolaylı destek sağlanması yönünde mevzuat düzenlemelerinin yapılmasına 
yönelik bir teklif sunmuştur. 

Buna karşın, sporcular ile kulüpler arasındaki sözleşme ilişkisinde büyük 
olasılıkla herhangi bir ilerleme olmayacak, inisiyatif kamu hukukunun sınır-
ları içerisinde, yani devlet, hükümet ve vatandaşları ve tüzel kişileri arasındaki 
ilişkileri düzenleyen mevzuat çerçevesinde gerçekleşecektir. Ne yazık ki, Çek 
Cumhuriyeti spor finansmanının en alt düzeyde olduğu Avrupa ülkelerinden 
biridir. Çek Cumhuriyeti’nin hukuki düzenlemelerinde, sporculara vergi 
düzenlemeleri ile destek sağlanması yönünde bir madde söz konusudur. 
Vergi kanunu açısından, profesyonel sporcuların serbest meslek çalışanı 
olarak kabul edilmesi hem sporcuların hem de kulüplerin – ama daha çok 
futbol kulüplerinin – yararına olduğu görülmektedir. Yarın, bununla ilgili 
daha fazla bilgi vereceğim, çünkü bu konunun hem Çek Futbol Federasyonu 
hem de futbol kulüpleri için çok önemli olduğunu düşünüyorum. 

Şimdi, Çek Cumhuriyeti’nde spor algısından bahsetmek istiyorum. 
Hukuki düzenleme alanında, spor faaliyetleri öncelikle önem derecesine 
göre devlet bütçesinden finanse edilen bölümlere ayrılmaktadır. Bu bölümler 
Herkes için Spor, Okulda Spor, Başarı Sporları, Üst Düzey Profesyonel Spor, 
Engelliler için Spor ve örgütlü ve örgütsüz spor alanında faaliyet gösteren Sivil 
Toplum Kuruluşları olarak sayılabilir. Herkes için Spor, serbest zamanlarda 
yapılan spor faaliyetlerini kapsar. Okulda Spor bazen Okul Sporları olarak 
da adlandırılmaktadır ve okullarda ve ilk ve orta öğretim okulları ile liselerin 
bünyesinde oluşturulan ve düzenli müsabakalar gerçekleştiren spor kulüpleri 
dinlence-eğlenceye yönelik, rekabetçi ve rekabetten uzak spor faaliyetlerini 
kapsar. Buradaki amaç performansı arttırmak değil, fiziksel faaliyetlerde 
ustalık kazanmaktır. Başarı sporları spor kulüplerinde örgütlenen sistematik 
sporcu eğitimi ile yürütülen, rekabetçi yapıda boş zaman faaliyetlerini kapsar. 
Üst düzey ve profesyonel sporlar, Çek Cumhuriyeti’nde spor kulüpleri, spor 
kuruluşları ve milli takımlara yönelik özel noktalarda örgütlenen en yüksek 
performans düzeyini temsil eder ve üst düzey sporlardaki yönetimin gönüllü 
faaliyet kapsamını aşmasını gerektirir.  

Düzenli müsabakalar, spor dernekleri tarafından yönetilir. Üst düzey 
sporcuların faaliyetleri, sosyal yükümlülük kapsamındadır. Üst düzey sporlar, 
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tüketicileri genel kamuda olan bir değer üreticisidir ve Çek Cumhuriyeti’nde 
genel kamuda tanıtım işlevi üstlenir. Aynı zamanda, bu sporlar Çek 
Cumhuriyeti’nin temsil edilmesi için de bir yöntemdir. Profesyonel spor-
lar, genel olarak futbol veya buz hokeyi ligleri gibi devlet teşviki olmadan 
oluşturulan tüzel kişilikli şirketler halinde örgütlenmektedir. 

Sivil toplum kuruluşları; Çek Cumhuriyeti’nde en yüksek spor örgütü bir 
sivil toplum kuruluşu olan Çek Spor Derneği’dir. Bu isim için tam bir çeviri 
yapılabileceğini sanmıyorum. Başka dernekler de vardır. En azından, Çek 
Spor Derneği 102 üyeye sahiptir. En büyük hissedarlarından ve üyelerinden 
biri de Çek Futbol Federasyonu’dur. Spor kuruluşlarınca yayınlanan hukuki 
düzenlemeler; bu çok güncel bir konudur. Biz, sadece futbolda değil, aynı 
zamanda squash, tenis ve buz hokeyi gibi sporun diğer alanlarında da yeni 
mevzuat üzerinde çok sıkı çalışmalar yapmaktayız. Çek Cumhuriyeti’nde 
spor kuruluşları tarafından yayınlanan hukuki düzenlemeler açısından, spo-
run hukuki anlamda düzenlenmesi için özel bazı araçlar vardır. Bu araçlar, 
iki kategoride değerlendirilebilir – devlet ve sivil toplum araçları. Devlet 
araçlarının – yukarıda belirtilen kanunlar ve hukuki düzenlemeler – yanı 
sıra, sivil topluma ait bir düzenleyici çerçeve de vardır. 

Bu çerçeve, çeşitli spor kuruluşları ve dernekleri tarafından 1999 Dernek 
Koleksiyonu’ndan 83 sayılı Kanun’a dayanarak bağımsız bir şekilde hazır-
lanan çok sayıda iç düzenlemeden oluşmaktadır. Bu düzenleme hazırlama 
süreci, tüzükler aracılığıyla gerçekleştirilmekte ve bu dernekler, tüzüğe ve 
kendi spor düzenlemeleri temelinde yürütülen kurum içi karar verme merci-
lerinden de yararlanmaktadır. Bu merciler, dernek içerisindeki spor ortamında 
oluşan potansiyel anlaşmazlıklara ilişkin kararlar alır. Çek Cumhuriyeti’nde 
dernekler, özel bir düzenlemeyle aksi belirtilmediği sürece, devlet kuruluşla-
rına ait görevlerde bulunamazlar. Devlet kuruluşlarını yönetemez ve kendi 
üyesi olmayan vatandaşlara görev yükleyemezler. 

Herhangi bir derneğin bir üyesi, dernek mercilerinden biri tarafından 
verilen ve itiraza tabi olmayan bir kararın yasadışı olduğunu veya tüzüğü 
ihlal ettiğini düşünürse, bölgesel bir Çek mahkemesinden söz konusu kararın 
kanuna ve tüzüğe uygunluğunun doğrulanmasını talep edebilir. Bu talep, 
kişinin söz konusu kararı öğrendiği günden sonra 30 gün içerisinde veya 
en geç kararın verildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde iletilebilir. Çek spor 
hukukunda ve özellikle de futbol alanında en yüksek merci, Spor Tahkim 
Mahkemesi’dir (CAS) – Lozan’daki Yüksek Tahkim Mahkemesi. Bu, bir 
kuruluşun gidebileceği son noktadır. 
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Çek spor kuruluşları tüzel kişiliklerdir. Çek Cumhuriyeti’nin çoğu yerinde, 
durum dışarıdan bakan bir kişi için oldukça karmaşıktır. Spor kuruluşlarının 
büyük çoğunluğu, 1990 yılından 83 sayılı Kanun nezdinde sivil derneklerdir 
ve bu Kanun’un 16. Maddesi çerçevesinde Dernekler Federasyonu altında 
yürütülürler. Ancak, bu kuruluşlar Çek Ticaret Kanunu nezdinde kurulan 
ticari şirketler olarak da işletilebilir. Çek Cumhuriyeti’nde, spor kuruluş-
ları çeşitli şekillerle adlandırılır. Bunlardan en yaygın olanı, Spor Şemsiye 
Derneği, bağımsız spor derneği ve spor kulübü olarak sayılabilir. Bir spor 
şemsiye kuruluşunda, tipik olarak sayısız spor dalı yer alır. Bu tip kuruluşlar, 
Çek Spor Derneğini ve diğer dernekleri içine alır. Bir spor şemsiye kuruluşu, 
Çek Cumhuriyeti’ndeki birçok bağımsız spor derneğini bir araya getirebilir. 
Bu kuruluşun da mutlak bir tüzel kişiliği vardır. 

Öte yandan, Çek Cumhuriyeti’nde bağımsız bir spor derneği tek bir 
spor dalına veya grubuna odaklanır. Çek Futbol Derneği en iyi örneklerden 
biridir, çünkü Çek Spor Derneği altında diğer bütün spor dallarıyla birlikte 
yer alır ama tek bir spor dalına odaklanmıştır.  Bu hiyerarşideki üçüncü 
tip, spor kulübüdür. En yaygın olarak, bir spor kulübü çeşitli sporlardan 
uygulayıcıları bir araya getirir ve hem bir spor şemsiye derneği hem de birey-
sel spor dernekleriyle arasında doğrudan bir ekonomik bağ vardır. Genel 
olarak, spor grupları kurulur ve bunlar, Çek Cumhuriyeti’ndeki en düşük 
örgütlenme düzeylerinden biridir. Bir spor grubu spor kulübünün altında 
faaliyet gösterir. Tüzel kişiliği sınırlı olsa da, temel niteliği genel olarak ana 
spor kulübü tarafından belirlenen ekonomik ve hukuki sınırlarla birlikte, 
tek bir spora veya spor grubuna odaklanmasıdır. 

Finansmanın büyük bölümü, ana spor kulüplerinde kullanılır. Uygu-
lamada, yukarıda adı geçen her spor kuruluşu kendi aktivitelerini çeşitli 
kaynaklardan finanse eder. Bu kaynaklar, temel olarak kamu bütçesi fonlar, 
kulübün kendi ekonomik faaliyetleri, üyelik ücretleri, uluslararası dernek-
lerden elde edilen fonlar ve bağışlardır. Yukarıda belirtilen spor kuruluşları 
hiyerarşisiyle ilgili olarak, Çek Cumhuriyeti’nde transfer edilen fonların 
nitelik açısından değişikliğe uğrayabileceği bir durum ortaya çıkabilir. 
Özellikle, bu durum devlet bütçesinden alınan ve buna müteakiben spor 
derneklerinden spor kulüplerine işletim katkısı adı altında transfer edilen 
fonlar da tipik olarak gözlemlenir. 

Çek Cumhuriyeti’nde bir spor kuruluşu bir ticari şirket işletiyorsa – ki bu 
çok sık görülmez – finansmanı ticaret kanununun ilkeleriyle düzenlenir. Daha 
önce de belirttiğim en büyük spor federasyonu Çek Spor Derneği’dir. Bu, 
Çek Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren en önemli sivil toplum kuruluşudur. 
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Çek Spor Derneği spor, fiziksel faaliyet ve turizm alanlarındaki kuruluşları 
kapsayan ve ulusal düzeyde yetkisi bulunan gönüllü bir dernektir. Bu Dernek 
aynı zamanda, Vatandaşların Kurduğu Örgütlere ilişkin Kanun çerçevesinde 
sivil toplum kuruluşu sıfatıyla kurulan spor birliklerini, kulüplerini ve bun-
ların derneklerini de kapsar. 

Çek Spor Derneği 102 üyeye sahiptir ve 11 Mart 1999’da spor, fiziksel 
faaliyet, turizm, Çek Cumhuriyeti’nin spordaki temsili ve bu temsile yönelik 
hazırlıkları desteklemek, bağlantılı kuruluşların haklarını ve menfaatlerini 
korumak, gerekli hizmetleri sağlamak ve karşılıklı işbirliği için bir platform 
oluşturmak misyonuyla kurulmuştur. Çek Spor Derneği’nin bağlantılı kuru-
luşları, bağımsız tüzel kişiliklerini, mülklerini ve faaliyetlerini korur. Bağlantılı 
veya ilgili kuruluşlar, Çek Cumhuriyeti’ndeki ulusal spor federasyonlarıdır. 

Ulusal spor federasyonları, 1990 koleksiyonundan 82 sayılı Kanun altında 
kurulan gerçek ve tüzel kişilikli tamamen bağımsız, gönüllü ve sivil kuru-
luşlardır ve Çek Cumhuriyeti’nde ilgili sporlardaki faaliyetleri yönetir ve 
düzenlerler. Bu federasyonlar, bağlantılı kuruluşların menfaatlerini korur 
ve Çek Cumhuriyeti’nin devlet düzeyindeki temsilini sağlar. Faaliyetleri, 
kendi Ana Sözleşmeleri ile düzenlenir ve ulusal spor federasyonları, Çek 
Spor Derneği’nin düzenli üyeleri olabilir. 

Çek Spor Derneği bünyesindeki Federasyon Yapısı, 20 Nisan 2001’de 
tadil edilen 1998 tarihli Kanun çerçevesinde düzenlenmektedir. Burada, 
Çek Cumhuriyeti’ndeki en büyük federasyonun 793 200 üyesiyle Çek 
Futbol Federasyonu olduğunu söylemeliyim. Çek Cumhuriyeti’nin nüfu-
sunun sadece 10 milyon olduğu düşünülürse, bu çok yüksek bir rakamdır. 
Bu büyük rakam, büyük bir gücü de beraberinde getirmektedir ve bu güç, 
siyasi bir şekilde de kullanılabilir. Örneğin, Buz Hokeyi Federasyonu’nun 
sadece 23 üyesi var. Diğer bir deyişle, sadece 23 buz hokeyi kulübümüz var. 

Umuyorum, sizlere Çek Cumhuriyeti’nde federasyonlar ile spor kuruluşları 
arasındaki yapılanmayı kısaca anlatabilmişimdir. Dikkatle dinlediğiniz için 
sizlere teşekkür etmek isterim. Yarın sizinle tekrar görüşmek için sabırsız-
lanıyorum. Yarın isimsiz sözleşmeler hakkında daha fazla bilgi vermekten 
memnuniyet duyacağım, çünkü bu konunun komşu ülkelerimiz ve Avrupa 
Birliği’ndeki marka kanunlarını karşılaştırdığımız zaman çok önemli oldu-
ğunu düşünüyorum, çünkü Çek Cumhuriyeti’ndeki bütün sporcular bu 
isimsiz anlaşmaları her gün imzalıyor ve çalışan olarak görülüyor. Dikkatle 
dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi sözü meslektaşım, Sayın Valloni’ye 
vereceğim.   
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LUCIEN W. VALLONI – Herkese merhaba. Bu arada kendimi kısaca 
tanıtabilirim. Avukatım. İsviçre’deki en büyük on hukuk firmasından biri-
nin ortağı, bu hukuk firmasında kovuşturma sorumlusuyum. Normalde, 
ticaret ve spor alanlarında kovuşturmayla ilgileniyor ve FIFA, UEFA, CAS 
ve İsviçre Federal Yargıtay’ı önünde tahkim süreçlerinde görev yapıyorum. 

Aynı zamanda, İsviçre Futbolcular Derneği’nin, İsviçre Oyuncular 
Birliği’nin ve Dünya Oyuncular Birliği ve Buz Hokeyi Oyuncuları Birliği’nin 
de Başkanıyım. Burada Uluslararası Spor Avukatları Derneği’nin (ISLA) 
Başkan Yardımcısı olarak bulunuyorum. Bayan Radostova da bu Derne-
ğin bir üyesidir. Yarınsa, diğer Başkan Yardımcımız bir konuşma yapacak. 
Avukatlar için dünya çapında uluslararası bir iletişim ağının çok önemli 
olduğunu belirtmek isterim. Siz de merkezi İsviçre’de bulunan ISLA’ya 
katılabilirsiniz. Bütün bunların neden İsviçre’de olup bittiği konusuna daha 
sonra tekrar geleceğiz. ISLA’nın temelinde şu fikir yatar; bir avukat veya 
federasyon olarak karşı karşıya olduğunuz sporla ilgili bir mesele varsa, bir 
sorun yaşıyorsanız, ISLA üyesi olarak farklı ülkelerde spor hukuku alanında 
uzman avukatlar bulabilirsiniz. Genel olarak, derneğimizde Avrupalı üyeler 
çoğunlukta ve Türkiye’den herhangi bir üyemiz olduğunu sanmıyorum. 
Ama bunun değişeceğini umuyorum. 

Konuşmam şu şekilde ilerleyecek; öncelikle, İsviçre’nin spor açısından 
taşıdığı öneme, sonra da geçerli kanun ve mevzuatlara değineceğim. Özel 
spor kuruluşları, spor derneklerinin düzenlenmesi, hukuki sıfat vb. gibi 
konulardan bahsedeceğim. İlk olarak, İsviçre’nin spor açısından taşıdığı 
öneme gelirsek, İsviçre’de örgütlü sporun muazzam bir önem taşıdığını 
hepiniz biliyorsunuz. Birçok ağır spor kuruluşu, spor dünyasını İsviçre’den 
yönlendirmektedir. FIFA, IOC, UEFA ve Basketbol Federasyonu’nun 
merkezleri İsviçre’dedir. Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI), Ulusla-
rarası Voleybol Federasyonu ve Buz Hokeyi Federasyonu’nun merkezleri de 
İsviçre’dedir. Bu bir anda olmuş bir şey değildir. 

Bu spor kuruluşları, Madde 60’a – Medeni Kanun – göre İsviçre’nin 
hukuki örgütlenme yapısını seçmiştir. Bu tesadüf değildir. İsviçre, çok önemli 
olan tarafsızlık, siyasi istikrar ve aşırılıktan uzak vergilere ek olarak, hukuki 
açıdan da farklı avantajlar sunmaktadır. Vergiler açısından, FIFA ve UEFA 
vergiden büyük ölçüde muaftır. FIFA Dünya Şampiyonası ve UEFA Şampi-
yonlar Ligi ve UEFA Avrupa Şampiyonası’nın ticari getirilerinden muazzam 
gelir elde etmelerine rağmen, bu kuruluşlar vergiden muaftır. Bunun nedeni, 
İsviçre’de bulunan her hukuki varlığın, kamusal veya sosyal menfaat yönünde 
gelir elde etmesi halinde, özel bir vergi düzeni talep edebilmesidir. Bu tür 
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kuruluşların, bu durumun geçerliliğinin devam ettiğini belirli aralıklarla 
vergi mercilerine kanıtlaması gerekir. UEFA ve FIFA’DA, elde edilen gelir-
lerin büyük kısmının diğer federasyonlara dağıtıldığını belirtmek isterim. 
Bu kuruluşların vergi mercilerine sunduğu düşünce, bu dağıtımın futbola 
veya genel olarak spora destek olduğudur. Elde edilen gelirin büyük kısmı 
FIFA ve UEFA merkezinde kalıyor olsa da, bu kuruluşların sağladıkları 
milyarlarca gelir için vergi ödemek zorunda olmasının nedeni budur. 

Bu durum İsviçre’de birçok soruna, birçok tartışmaya neden olmuştur, 
çünkü herkes bu düzeni kavrayamamaktadır. Ayrıca, diğer bir sorun da 
Avrupa Şampiyonası’nın yüzlerce milyonluk kısmının devlet tarafından 
finanse edilmesinden kaynaklanmıştır. Aynı zamanda, UEFA Avrupa Şam-
piyonası sırasında elde edilen gelir üzerinden herhangi bir vergi de ödeme-
miştir. Son aylarda, bu durum Parlamento’ya UEFA, FIFA ve İsviçre’deki 
diğer spor kuruluşlarının yararlandığı bu avantajların, bu vergi muafiyetinin 
iptali yönünde bir önerge getirilmesine neden olmuştur. 9 Mart 2010’da, 
Parlamento bu vergi düzeninin değiştirilmesi talebini kabul etmemiştir. 
Bu açıkça siyasi bir mesajdır, çünkü vergi düzeninin şimdi olduğu kadar 
iyi olmaması halinde, bütün bu uluslararası kuruluşlar İsviçre’yi büyük 
olasılıkla terk edecektir. 

İsviçre kanunları nezdinde, hukuki varlıkların örgütlenmesi ve ilgili düzen-
lemeler, bu kuruluşlara daha fazla özgürlük de tanımaktadır. İsviçre’de bir 
birlik kurma ve bir birliğe katılma hakkı, Anayasal düzeyde dahi koruma 
altına alınmıştır. Kuşkusuz, İsviçre’deki birlik veya dernekler İsviçre’nin 
tasdik ettiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi bütün sözleşmeler dâhil 
olmak üzere, İsviçre’nin bütün hukuk sistemine de riayet etmek zorundadır. 
Buna karşın, İsviçre’de kurulan kuruluşlar, devletin veya yargının etkilerine 
karşı nispeten daha iyi korunmaktadır. Öyleyse, hiç kimse onlara karşı 
gelemeyecek veya onları mahkemeler ya da yargı sistemi yoluyla etkileye-
meyecekse, ne yapabilirler? Onlara yardımcı olan tahkimdir. Bunu da daha 
sonra açıklayacağım.

Duyduğumuz gibi, dopingle mücadele de merkezi İsviçre’de bulunan 
WADA adlı bir kuruluş tarafından yönetilmektedir. Herkes WADA’nın 
merkezinin İsviçre’de olmadığını zannetse de, ana ofisleri Kanada’da olma-
sına karşın, bu kuruluş da İsviçre hukukuna tabidir ve İsviçre kurallarına 
uymak zorundadır. Burada, İsviçre hukukunun özellikle veri korumaya 
ilişkin kuralları önem kazanmaktadır, çünkü WADA yeni bir konum bulma 
sistemi oluşturmuş ve her sporcunun nerede olduğunu sisteme girmesini 
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zorunlu kılmıştır. Bu sistem de İsviçre’den yönetildiği için, veri koruma 
konusunun gözetilmesi gerekmektedir. 

Aynı derecede önemli olmakla birlikte son olarak, CAS’ın da merkezi 
İsviçre, Lozan’dadır. Bu kuruluşun da İsviçre’de olması şaşırtıcı değildir, 
çünkü İsviçre Uluslararası Özel Kanunu’nun on ikinci bölümünde, ulus-
lararası tahkime yönelik çok elverişli kurallar düzenlenmiştir. Bu kurallar 
tahkime gerçekten çok elverişlidir ve burada da, devlet tarafından herhangi 
bir müdahale söz konusu değildir. Bu kuralların kapsamı, hızlı ve bağlayıcı 
bir kararın alınabilmesine dayanır. Yasa koyucu, tahkime çok elverişli bu 
kuralları oluştururken, birbirleriyle aynı ağırlığa sahip ticari varlıkları düşün-
müştür. Buradaki fikir, bu kuruluşların kendi özgür iradeleriyle tahkime 
gidebilmesidir. Tahkimin gizli ve hızlı olduğu ve devlet müdahalesinin, sadece 
İsviçre Federal Yargıtay’ının aslında gerçek bir hükmü olmayan denetimine 
indirgendiği düşünülmüştür. 

Bu denetim ordre public kapsamındadır. Dolayısıyla, bu aşamaya gelebil-
meniz için, mahkemeye gerçekten sıra dışı olgularla gelmeniz gerekir. Bir 
CAS kararını bozdurmak için düşünemeyeceğiniz kadar yüksek bir düzeye 
çıkmanız gerekir. Bir CAS kararının bozulması gerçekten imkânsızdır, çünkü 
ordre public düzeyine asla erişilemez. CAS İsviçre’nin veya başka bir ülkenin 
zorunlu kanunlarını ihlal etse bile, İsviçre Federal Yargıtay’ı duruma müda-
hale etmez, çünkü bunun ordre public kapsamında olmadığı kanısındadır.  

Dolayısıyla, İsviçre’de merkezi bulunan kuruluşların tahkimi seçme nedeni 
açıktır. Böylece, devlet müdahalesi gerçekten asgariye indirilebilmektedir. 
Kuşkusuz, yasa koyucu kuralları oluştururken bunu düşünmemiştir, çünkü 
özellikle sporcuların ama aynı zamanda kulüplerin bu tahkim kurallarını 
asla özgür iradeleriyle kabul etmemesinden kaynaklanan bir sorun yaşa-
maktaydık. Ancak, şimdi taraflar bu kurallara uymak zorundadır ve CAS 
her şeyi kontrolü altında tutmaktadır. CAS’ın EOC’un kendisi tarafından 
kurulması da bir tesadüf değildir. Tabi ki CAS İsviçre Federal Yargıtay’ı 
tarafından kurulmuş bağımsız bir kuruluştur. Ancak, hepimizin bildiği gibi, 
CAS derneklere karşı çok olumlu bir yaklaşım sergilemektedir. 

Sonuç olarak, bu kuruluşun federasyonun özerkliğini korumayı amaç-
laması şaşırtıcı değildir. Bence, bu değişmesi gereken bir noktadır. Fede-
rasyon tarafından kullanılan tahkim tabi ki açık bir avantaj sağlamaktadır. 
Ancak, size az önce de belirttiğim gibi, bir kararın gözden geçirilmesi için 
çok kısıtlı bir kapsamı vardır. Bunun yanı sıra, İsviçre hukukunun ilgililiği 
de azımsanmamalıdır. Özellikle de CAS’taki durum düşünülürse, herhangi 
bir davada veya anlaşmada yer alan hukuk seçimi hükmünde, CAS konuyu 
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alternatif olarak İsviçre hukukuna yönlendirmektedir. Bu, CAS Tüzüğü’nün 
45. Kuralıdır. 

Dolayısıyla, İsviçre Hukuku merkezi İsviçre’de bulunan bütün federasyon-
lar için geçerlidir. Normalde, bu kanunlar her prosedürün bir parçasıdır. Bu 
nedenle, bir dereceye kadar, İsviçre hukuku CAS’a getirilen her itirazın bir 
parçasıdır. İtirazlar CAS tarafından spor derneklerinin kurallarına ve seçi-
len hukuka göre karara bağlanır. Alternatif olarak, bu dernek veya şirketin 
bulunduğu ülkenin kurallarına göre de yapılabilir. Bu, CAS Kurallarında 
Madde 58 ile düzenlenmektedir.  

Son olarak, CAS’ın kararlarının çoğu itiraz için İsviçre Federal Yargıtay’ına 
yönlendirilebilir. Buna karşın, bildiğiniz ve benim de belirttiğim gibi, itirazda 
başarı şansı çok düşüktür. Genel olarak, İsviçre hukuku ve İsviçre huku-
kundaki olanaklar, spor açısından çok önemlidir. İsviçre’nin liberal hukuk 
prensipleri, dünyanın örgütlü spor alanını birçok açıdan etkilemektedir. 

Şimdi, geçerli kanun ve düzenlemelere gelmek istiyorum. İsviçre Avrupa 
Birliği’ne üye değildir. Avrupa hukukunun İsviçre’de bulunan uluslararası 
kuruluşlar üzerindeki etkisi son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Bu nedenle, 
şimdi, çok güçlü olan bu büyük kuruluşlar bir sorunla karşı karşıyadır. Kuru-
luşlar, özerkliklerine müdahale edileceğinden korkmaktadır. Bu müdahalenin 
kaynağını size daha sonra anlatacağım. İsviçre’de bulunan bu kuruluşlar 
genellikle belirli bir spor dalında tekel pozisyonundadır ve giderek artan 
oranlarda, Avrupa tüzüklerine uyum sağlamak için bu kuralları standart 
olarak kabul etmeye zorlanmaktadır.

Burada, Avrupa düzeyinde, hareket özgürlüğü gibi Avrupa mevzuatının 
önemli kuralları ve önemli başarıları söz konusudur. Özellikle rekabet 
hukuku açısından bu çok önemlidir. Örneğin Bosman davası, oyuncuların 
hareket özgürlüğüyle bağlantılıdır. Bu dava, Avrupa Adalet Divanı’nın İsviçre 
merkezli spor kuruluşlarına müdahale etmeye başladığı kilometre taşıdır. 
Bu kararlarla birlikte, kuruluşlar yepyeni bir dünyayla karşılaşmıştır. Onlar 
sporun tanrılarıyken, başka bir merci, bir mahkemenin gelip bu kuralları 
koyması tabi ki hoşlarına gitmemiştir. Dopingle mücadelede bile, İsviçre 
merkezli WADA Avrupa hukukunun etkilerini hissetmeye çoktan başlamıştır. 

Özellikle, sizin de belirttiğiniz gibi, Mecca-Medina davasında, doping 
alanında da bu kuralların mahkemelerin gözden geçirme yetkisinden muaf 
spor kurallarından ibaret olmadığı açıkça belirtilmiştir. İsviçre’de de oyunun 
kendisiyle bağlantılı – kırmızı kart, sarı kart gibi – spor kuralları bir hâkim 
tarafından değerlendirilemez.  CAS’ta görev aldığım bir davada, Olimpiyat 



44

A n k a r a  B a r o s u  Y a y ı n l a r ı

44

Oyunları sırasında Churandy Martina 200 metrelik yarışta beyaz çizgiye 
basmıştı. Yarışı Hussein Bold kazandı. Martina ise beyaz çizgiye bastığı için, 
yarıştan diskalifiye edildi. Bu konu, daha sonra değerlendirme için CAS’a 
götürüldü, çünkü biz bu kararın IOC tarafından verilmesi sürecinin gözden 
geçirilmesi gerektiği kanısındaydık.  

Sonuç olarak, elimizdeki sorun diskalifiye kararının itiraza konu edilemeye-
cek bir kural ihlalinden kaynaklanmasıydı. Yine de, biz bu kararın Amerikan 
Olimpiyat Komitesi’nin bir Amerikan sporcunun resmi onayı olmaksızın 
sunduğu protestoya ve resmi materyal olmayan bir video görüntüsüne dayan-
dırılmış olması gerçeğinin gözden geçirilmesini istedik. Bir sporcunun özel 
kaynaklardan elde edilen video materyalinden dolayı diskalifiye edilmesinin 
mümkün olup olmadığını görmek istedik. CAS’ın kararına göre, bir spor 
kuralı söz konusuydu ve mahkemece değerlendirilemezdi. IOC ve CAS’ın 
bütün kuralları korumak için nasıl birlikte çalıştığını görüyorsunuz. 

Şimdi, Avrupa Adalet Divanı sporla ilgili her kararda, spor dalının kendine 
özgü niteliklerini göz önünde bulunduracağına karar vermiştir. Mahkeme, 
her davada spor dalının kendine özgü niteliklerini değerlendirmeye alacaktır. 
Bu da federasyonların hoşuna gitmemektedir. Örgütlü sporda, davaya bağlı 
olmak üzere, İsviçre hukukunun – iş kanunu, rekabet kanunu, dernekler 
kanunu, sözleşme kanunu – çeşitli hükümleri, kuşkusuz spor kuruluşlarının 
tüzükleriyle birlikte geçerlidir. Ancak, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, 
İsviçre’nin özel spor mevzuatı oldukça farklıdır. Bütün derneklere kap-
samlı özgürlük tanınmıştır. Ticarileşmeyle birlikte sporun taşıdığı artan 
önem, AB’de de fark edilmiştir. Daha önce belirtildiği gibi, spor dalının 
kendine özgü nitelikleri Avrupa Adalet Divanı’nda her zaman göz önünde 
bulundurulmuştur. 

Avrupa Adalet Divanı’nın bu daimi uygulamasının bir sonucu olarak, AB 
2007 yılında Spor Beyaz Belgesi’ni yayınlamıştır. Hepinizin bildiği gibi, bu 
Belge Avrupa Birliği’nde sporun kapsamını açıkça tanımlamaktadır. Bu da, 
Sporun Spesifik Nitelikleri Maddesinin Lizbon Antlaşması’na eklenmesine 
yol açmıştır. Belki de bunları size neden anlattığımı merak ediyorsunuz ama 
asıl savaş burada devam ediyor. Bu Antlaşma sadece üç ay önce yürürlüğe 
girdi ve şimdi, Adalet Mahkemesi’nden memnun olmayan federasyonlar, 
bu yeni maddeyi kullanmaya çalışmaktadır. Oysaki bu madde yalnızca 
sporun kendine özgü niteliğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini 
belirtmekte ve Adalet Divanı’nın her kararda her zaman göz önünde tuttuğu 
bir kavramı uygulamaktadır. 
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Federasyonlar ise, bu Maddeyi kullanarak AB hukukundan muafiyet 
kazanmaya çalışmaktadır. Böyle bir durum ise,  Bosman’dan öncesine 
dönüş demektir, çünkü o zaman, Avrupa Adalet Divanı oyun dışı kalırsa, 
bu büyük federasyonları kim kontrol edebilir? Hiç kimse, çünkü ne CAS, 
ne İsviçre Federal Yargıtay’ı bunu yapabilmektedir. O zaman, büyük fede-
rasyonların ulaşmaya çalıştığı amaç budur. Siyaset yoluyla, muafiyet için 
bir çözüm bulunmaya çalışılmaktadır. Futbolda, bu FIFA ve UEFA için 
özellikle gereklidir. Hepinizin bildiği gibi, FIFA 6+5 sistemini uygulamaya 
çalışmaktadır ki, bence bu AB hukukuna açıkça aykırıdır, çünkü insanlara 
ayrımcılık yaparak ülke değiştirilmeye çalışılmaktadır. Eğer federasyonlar 
muafiyet kazanırsa, örneğin bu kanunun uygulanması mümkün olacaktır.   

UEFA ise, mali fair play amacı çerçevesinde, bu kotayı 24 lisanslı oyun-
cuyla sınırlandırmak için bir tedbir uygulamaya çalışmaktadır. Kanımca, 
bu da AB hukukuna açıkça aykırıdır. Örneğin, dünyada cam üreten on 
fabrika varsa, siz bu fabrikalara “Bakın, hepiniz toplamda sadece 100 işçi 
çalıştırabilirsiniz!” diyemezsiniz. Bunun sporun kendine özgü niteliğiyle 
nasıl temellendirilebileceğini anlayamıyorum. Bir kulüp etrafa çok fazla 
para saçıyorsa, o zaman farklı yollar bulunmalıdır. Ancak, oyuncu sayısı 
nasıl azaltılabilir? 

Kamusal ve özel spor kuruluşlarına gelirsek; İsviçre’de kamusal ve özel 
spor kuruluşları arasında bir ayrım yapılmaktadır. Ulusal düzeydeki büyük 
kamusal spor kuruluşları Federal Spor Okulu ve Federal Spor Ofisi’dir ve bu 
iki kuruluş da Magglingen’de bulunmaktadır. Kanton düzeyinde ise, kanton 
ofisleri ve spor okulları yer almaktadır. Ancak, FOSPO (İsviçre Federal 
Spor Ajansı) profesyonel spor alanında çok önemli değildir. Profesyonel 
spor alanında asıl önemli olan kuruluşlar İsviçre Olimpiyat Kurumu – özel 
kuruluş – Ulusal Spor Derneği ve Sport Total Şirketi’dir. Bu şirket, yılda 
1 milyon İsviçre Frankı gibi bir gelir elde etmekte ve bu parayı projeler 
arasında dağıtmaktadır.  

İsviçre Olimpiyat Kurumu, ulusal spor düzenleme merci ve Ulusal Olim-
piyat Komitesi olarak görev yapmaktadır ve özel bir kuruluştur. Burada, 
gördüğünüz gibi, herhangi bir devlet müdahalesi söz konusu değildir. İsviçre 
Olimpiyat Kurumu, 82 spor federasyonunu aynı çatıda toplamaktadır. Bu 
kapsamda yer alan 22.600 spor kulübünde, 7 milyonluk İsviçre nüfusunun 
2.8 milyonu bir araya gelmektedir. Bütün bu federasyonların mali durumu 
düşünüldüğünde, Spor Şirketi’nin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Kurum birleşimine gelirsek; İsviçre’de derneklerin ve federasyonların birle-
şimi İsviçre Medeni Kanunu’nun 52(1) sayılı Maddesiyle düzenlenmektedir. 
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Bu maddeye göre, şirket olarak bir araya gelen bir grup, ticaret siciline kay-
dolması gereken bir hukuki varlık haline gelir. Ancak, dernekler yalnızca 
kendi amaçları doğrultusunda ticari bir şirket olarak hareket etmeleri veya bir 
denetleme görevi üstlendikleri hallerde sicile kaydolmakla yükümlüdür. Bu 
nedenle, sicilde kaydı bulunmayan dernekler ticaret harici amaçlar gütmek 
durumundadır. Siyasi, dini, bilimsel, sanatsal veya diğer ekonomi harici 
amaçlar güden dernekler, yalnızca kendi tüzüklerinde var olma niyetlerini 
belirtmeleri ile hukuki varlık haline gelir.  

Derneklerin özerkliği, hem tüzük hem de öz yönetim yetkisi ile birlikte, 
İsviçre hukuk sisteminde insanların öz yönetim hakkının ifadesiyle kesin 
olarak düzenlenmiştir. Her dernek kendi kurallarını koyma ve bunları 
uygulama veya yürürlüğe koyma hakkına sahiptir. Ancak, derneklerin 
özerkliği, anayasada düzenlenen dernek kurma veya bir derneğe katılma 
ya da faaliyetlerinde yer alma hakkından ayrılmalıdır. Spor federasyonu ve 
özellikle de dünyayı yönlendiren kuruluşlar, özerkliklerini tüzük ve düzen-
lemelerini küresel düzeyde oluşturmak, uygulamak ve yürürlüğe koymak 
üzere kullanmaktadır. 

Derneklerin özerkliğindeki kısıtlamalar, büyük ölçüde zorunlu olmayan bir 
nitelik taşımaktadır ama spor federasyonlarının özerkliğini kısıtlayan zorunlu 
standartlar vardır. Örneğin, nesnel nedenlerden dolayı farklı muamele 
gerekmediği sürece, üyelerine eşit muamelede bulunma görevi bunlardan 
biridir. Derneklerin özerkliği, derneklere ilişkin yazılı olmayan kurallarla 
da kısıtlanabilmektedir. Örneğin, üyelerin bir sadakat yükümlüğü, kurum 
içi disiplin işlemlerinde ifade verme hakkı söz konusudur. Meşruiyet ve 
orantılılık ilkesi de çok önemlidir. 

Eşit muamele ilkesine göre, her dernek kurallarını koyar ve yetkilerini 
kullanırken, bütün üyelerine kesin ve göreli bir şekilde eşit muamele göster-
melidir. Meşruiyet ilkesine göre, spor derneği tarafından üyelerine getirilen 
her gerekliliğin tüzükte bir temeli bulunması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, 
kuruluşlara en azından tüzüklerindeki üyelik yükümlülükleriyle tanımla-
nan bir çerçeve oluşturma yetkisinin verilmesi gerekmektedir. Orantılılık 
ilkesi, İsviçre hukukunun temel ilkelerinden biridir ve spor derneklerinin 
üyelerinin bireysel haklarına mümkün olan en düşük seviyede müdahale 
edecek şekilde hareket etmesini gerektirir.

Diğer zorunlu kurallar genel olarak medeni hukuktan, kamu düzenin-
den ve ahlaktan kaynaklanmaktadır. Dernek ile sporcular arasındaki ilişki 
özellikle İsviçre Borçlar Kanunu’nun 21. Maddesi çerçevesinde gayrı adil 
muamelelerin yasaklanması ile düzenlenmiştir. Her zaman itiraza konu 
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olabilen ve bir derneğin kararlarına itiraz edilmesindeki temel neden olan 
kişilik hakları özellikle önemlidir. İsviçre Medeni Kanunu Madde 75’e 
göre, bir derneğin kurum içinde verdiği her nihai karar, tüzüklere, hukuka 
ve üyelerin haklarına uygunluğu bakımından incelenmek üzere, bir üye 
tarafından 30 gün içerisinde medeni mahkemelere taşınabilmektedir.

Derneklerin özerkliğinin önemini ortaya koymak için, hâkimi zorlayan bir 
kural olduğunu belirtebiliriz. Bir hâkim bir derneğin yerine karar veremez. 
Yalnızca bir kararı bozabilir ve derneğe geri gönderebilir. Bu da derneğin 
özerkliğini güçlendirmektedir. CAS’ta durum farklıdır. Ancak, spor alanla-
rında, medeni davalardan ziyade, bir tahkim mercii oluşturulmuştur. CAS 
ad novo (baştan) karar verir. Bu farklı bir uygulamadır. Medeni mahkeme 
sadece karara ve derneğin önüne getirilmiş olan gerçeklere dayanarak karar 
verebilir. CAS’ta farklı bir uygulama vardır. İtiraz süreci gerçekten şüpheli-
dir. CAS, karşıt tarafın örneğin FIFA’nın Anlaşmazlık Çözümü Dairesi’nde 
herhangi bir ifadede bulunmadığı ama CAS’ın önüne geldiğinde birden 
yeni gerçekler, yeni unsurlar sunmaya başladığı davalarda bile her zaman 
baştan karar vermektedir.  

Ben bu uygulamaya yeni bir kararla karşı çıkmaya çalışıyorum ama süre-
cin sonuçlarını henüz alamadım. Sizlere nasıl gideceğini de söyleyemem. 
Bence, bu değiştirilmesi gereken bir uygulamadır. Ayrıca, İsviçre hukukunun 
zorunlu olduğunu ve bir İsviçre derneğinin kararına 30 gün içinde itiraz 
etme hakkı tanıdığını biliyorsunuz. Buna karşın, CAS’ta uygulanan itiraz 
süresi 21 gündür. Bu İsviçre hukukuna açıkça aykırıdır ama bir gerçektir. Siz 
de, bu kuralların oluşturulmasında hiç yer almamış olsanız dahi, kurallara 
uymak zorundasınız. Ancak, geçerli bir tahkim maddesi varsa, herhangi bir 
medeni mahkeme yetki sahibi değildir. Geçerli bir tahkim maddesinin olup 
olmadığı, İsviçre Federal Yargıtay’ının gözden geçirebileceği tek konudur. 
Bu bağlamda, Yargıtay’ın % 70 yetki sahibi olduğu söylenebilir. 

Şimdi Ana Sözleşmeye geliyoruz; bu sözleşmeler mevzuattaki hükümlere 
ek olarak, her derneğin veya federasyonun kurum tüzüğünü oluşturur. Bu 
kurallar, derneğin düzenleme ve kararlarının uygulama temelidir. Buna ek 
olarak, Ana Sözleşmeler uygulamayla tamamlanır. Ana Sözleşmelerin bağ-
layıcılığı, derneğin kuruluşuna ilişkin temel anlaşmaya veya derneğe üye 
olmanın kabulüne dayanır. Ana Sözleşmelerin hukuki niteliği tartışmalıdır. 
Tüzükler ne nesnel hukuk ne de özel nitelikli müstakil öz düzenleme kap-
samına girmektedir. İsviçre’de, yaygın olarak Ana Sözleşmelerin sözleşme 
niteliğinde olduğu düşünülür. Ana Sözleşmelerin kapsamı, ilgili derneğin 
bütününe yayılabilir. 
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Bazı spor dernekleri, tüzüklerinde ana derneklerinin tüzüklerine ve düzen-
lemelerine atıfta bulunmakta veya ana kuruluş, üyelerinin bu düzenlemelere 
riayet etmesini şart koşmaktadır. Dolayısıyla, örneğin futbolda, İsviçre Futbol 
Ligi standart sözleşmesinde İsviçre Futbol Federasyonu’nun kurallarına, 
UEFA’nın kurallarına, FIFA’nın kurallarına, WADA’nın kurallarına ve 
İsviçre Olimpiyat Kurumu’nun kurallarına atıflarda bulunmaktadır. Böy-
lece geçerli kurallar bir döngü oluşturmakta ve sonunda, belirli bir sorunda 
hangi kuralın geçerli olacağını hiç kimse bilmemektedir. En azından, belirli 
davalarda geçerli kuralları belirlemek çok zor olmaktadır. 

Dolayısıyla, İsviçre hukukunda sınırları çizilmiş olan örgüt özerkliği açısın-
dan derneğin yapısı, İsviçre Medeni Kanunu Madde 63’e dayanmaktadır. Bu 
maddede çok az sayıda zorunlu hüküm bulunmaktadır. Bu nedenle, zorunlu 
olmayan hükümler, sadece bir derneği düzenleyen ana sözleşmede belirlenmiş 
herhangi bir özel kural bulunmadığı hallerde geçerli olur. Buna karşın, bir 
derneğin ticari varlık olarak taşıdığı nitelik değiştirilmemelidir. Sadece bir 
dernek toplantısı ve yürütme merci zorunlu kılınmıştır. Bazı derneklerde 
denetimci bulundurma zorunluluğu da vardır. Buna ek olarak, kulüpler 
FIFA Anlaşmazlık Çözümü Dairesi veya FEI Mahkemesi, çalışma grupları, 
komisyonlar ve konferanslar gibi kurum içi merciler de oluşturabilmektedir.  

Hak ve görevlerin tahsis edilmesinde, dernekler büyük ölçüde özgürdür. 
Zorunlu olan tek kural, dernek toplantısındaki diğer kuruluşların hiyerar-
şik ilişkileriyle ilgilidir. Dernek toplantısı, İsviçre’deki her dernek için en 
önemli konudur. Bir derneğin üyeleri, FIFA’DA da gördüğümüz gibi başka 
derneklerden oluşabilir. Özetle, İsviçre mevzuatında özerkliğin oldukça 
geniş ele alındığını görebiliyoruz. Bugünlerde en önemli konulardan biri 
haline gelen vergi avantajlarının yanında, bu birçok kuruluşun merkezinin 
İsviçre’de bulunmasının bir nedenidir. Ancak, kuruluş ve tahkim konuları 
da devreye girdiğinde, bir spor kuruluşunun İsviçre’de olduğu kadar özerk 
olabileceği başka bir ülke olmadığı kanısındayım. Avrupa Birliği’ne karşı 
sürdürülen mücadelenin ve muafiyet kazanma çabalarının şimdi ortaya 
çıkmasının da nedeni budur, çünkü bu aslında bu kuruluşun gücüne karşı 
başlatılan gerçek bir mücadeledir. Dikkatle dinlediğiniz için teşekkürler.  

ERMAN TOROĞLU – Arkadaşlar, yemekten sonra konuşma dinlemek 
çok zordur, teşekkür ederiz. İsviçre’yi, Çek Cumhuriyetini dinledik, yalnız 
tabii benim de İsviçre’ye bir itirazım olacak. Avrupa Şampiyonasında kötü 
statlarda oynattılar, yatırım yapmadılar, tesisler iyi değildi, imkanlar iyi 
değildi, onu bir söylemiş olayım. Orayı gördükten sonra İsviçre, Avusturya, 
Avrupa Şampiyonası organizasyonunu gördükten sonra, Türkiye’nin bunu 
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yapmama gibi bir şansının olmadığını gördüm. İsviçre çok konuda bizden 
yıllar önce olmasına rağmen, maalesef orada biraz sınıfta kaldı, UEFA da 
gereğini yapacaktır herhalde. 

Türkler beni tanırlar, ama misafirler için söylüyorum, çok kısaca, 19 sene 
futbol yaşantım var, milli takımda futbol oynadım. 10 sene hakemlik yaşan-
tım var, 5 sene FIFA hakemliği yaptım, ama benim esas üniversite branşım 
kamu yönetimidir, çok kimse bilmeyebilir, yani hukukun bir tarafından biraz 
geçmişliğim vardır, hani dilekçe versek vali olurduk. O dala hiç girmedik, 
ama kabzımallık yaptık.

Tabii, öyle enteresan ki, her ülkenin kendi yapısı var, kendi insanı var, 
kendi standardı var, yani hiçbir şeyi, İsviçre’de bu doğru, gel bunu Türkiye’de 
uygulayalım veya bu Çek’te doğru, gel bunu İngiltere’de yapamazsınız. 
Bugün İngiltere’de doğru dürüst bir anayasa yok, ama bazı teamüller var, 
onlarla gidiyorlar. 

Ben Çek arkadaşıma, bir de İsviçreli arkadaşıma sorsam, bana cevap verse-
ler: “Zürih Belediyesi takımı İsviçre liginde, Prag Belediyesi takımı Çekoslovak 
liginde futbol oynuyorlar mı acaba?” soruyorum, bilmiyorum anlayabildiler 
mi, herhalde anlamamışlardır, yani bu adam deli mi, ne söylüyor demişlerdir. 
Bizde belediye takımları Turkcell Süper Ligi’nde futbol oynuyorlar, bizim 
şartlarımız öyle, ama biz bir çerçeve kanun çıkarttık, bu çerçeve kanun şu 
anda hiçbir Avrupa ülkesinde yok. Biz çıkarttık.

Bakın, Avrupalı konuştuğu zaman, çok kısa konuşacağım uzatmayacağım, 
temelde oturttuğu hep amatör, yani piramidin altına amatörü oturtuyor, 
yukarıya doğru profesyonelleri çıkarıyor, ama ağırlığı amatöre vermiş, yani 
amatörün sesini dinliyor, amatörle işi yürütüyor. Profesyonel yukarıda 
bağırıyor, ama sen profesyonelsin, zaten bu işten para kazanıyorsun, önce 
amatör diyor, sistemleri hep öyle. 

Bizde piramidin tepesinde profesyonel, affedersiniz, Avrupalı bilmez tabii, 
Mart kedisi gibi, siz tercüme etmeyin gene de, akşama edersiniz, Türkiye 
Futbol Federasyonunun 230 üyesi var, bunun 110 tanesi Turkcell Süper Lig 
üyesi, yani Turkcell Süper Lig’de oynayan bir takım, Türkiye’deki futbolu 
götürecek. Türkiye’de futbol yalnız Turkcell Süper Lig mi gibi size bin tane 
misal verebilirim. Bunların arasında buraya yazdıklarım var, mesela Avrupa’da 
federasyonlar var, futbol, basketbol, voleybol, tenis, eskrim, hepsi var. Hep-
sinde federasyon kurulu üyeleri var, ama oradaki federasyon başkanları ve 
federasyon yönetimi otururlarken bu masaya, sağ tarafına genel sekreterini, 
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sol tarafına yardımcısını alıyor, sonra federasyon kurulu üyeleri oturuyorlar, 
yani profesyonellere saygı var, çünkü bunlar amatörler. 

Bizde tam tersi, bizde Futbol Federasyonu Genel Sekreterini kimse sal-
lamıyor, zurnanın son deliğidir. Mesela diyorum, şeye benziyor bu, yedi 
yıldız otel yapıyoruz, Antalya civarında var, insanını yedi yıldız, altı yıldız, 
beş yıldız yapamazsan, yedi yıldız otel yapsan neye yarar? Yedi yıldız otelde 
iki yıldız, üç yıldız insanını çalıştırırsan başarılı olamazsın, o zaman senin 
otelin yedi yıldız değil, yani bir şeye karar vereceğiz. Biz de büyüyoruz da, 
başımız ayrı, kolumuz ayrı büyüyor, hikaye de oradan kopuyor. 

Aslında güzel bir konferans, yani burada değişik şeyler anlatılıyor, pro-
fesyoneller, yani işi bilenler anlatıyorlar, ama ben bakıyorum, bu salonda, 
Ankara’da iki-üç tane futbol kulübü var, diğerleri var, amatörler var, var oğlu 
var, basın var, ama hiçbiri yoklar. Sabah Yargıtay Başkanımız konuştu, ondan 
da pek tatmin olmadı basınımız, çünkü başka şeyler söylesin istediler, ama 
adamcağız yalnız spor konuştu gitti. Doğru mudur, doğrudur. 

Ben daha fazla konuşmak istemiyorum, bunun çok şeklini anlatabiliriz. 
Şunu söyleyeyim: Spora politika girmesin diyorlar, bunu UEFA da diyor, 
FIFA da diyor, hepimiz diyoruz, herkes hikâye anlatıyor. Politika sporun 
içinde vardır, ama politikanın sınırı nedir, politika nerede duracaktır, onu 
kestirelim, onu bilelim. UEFA da politikayı çok iyi kullanıyor, FIFA da 
çok iyi kullanıyor, yıllarca kullandılar, kullandıkları için bir Dünya Kupası 
verildi Güney Afrika’ya bazı konularda, gideceksiniz, göreceksiniz Dünya 
Kupasında neler olacağını, çünkü ben gittim, gördüm, biraz kaldım Cape 
Town’da, Johannesburg’da falan, ama hepsinde bir politika kokusu var, oluyor. 
Tabii her şey insan için oluyor, ama şuna bakalım, biz sporu, futbol, o, bu, 
şu, amatör diyorsunuz, olimpiyatlar yapılıyor, amatör mü olimpiyatlardaki 
branşlar? Köküne kadar profesyonel, ismi amatör. 

Biz de şunu çizeceğiz, bütün dünya da bunu kabul edecek, tabii geri kalmış 
ülkeler biraz daha dikkat edecekler: Sporu amaç olarak mı kullanıyoruz, 
araç olarak mı? Bunu halledebilirsek, amaç mı, araç mı, hepimiz bir yere 
otururuz, yoksa yıllarca tartışırız, bir yere varamayız. Bana sorsalar, ABD’ye 
başkan mı olmak istersin, FIFA’ya başkan mı, ben FIFA’ya başkan olmak 
isterim. ABD’ye başkan olmak istemem, çünkü telefonu açtığım zaman 
dünyanın her ülkesiyle çok sempatik olarak her işimi halledebilirim. Spor 
sempati demektir, spor hoşgörü demektir, ama biz sporda şiddeti daha hâlâ 
halledemedik, kesiyoruz, doğruyoruz. 
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En son misal vereyim, burada bitireyim: Diyarbakır’a bir ceza çıktı, üç maç. 
Size şunu söyleyeyim arkadaşlar, tıpta doktorun normal hastaya verdiği tedavi, 
reçeteyle spor hekiminin verdiği tedavi, reçete farklıdır. Aynı şekilde, normal 
hukukçunun verdiği bir kararla, spor hukukçusunun verdiği karar yüzde 
100 farklıdır, farklı olmalıdır, amma velakin, bu hukukçu arkadaşlarımın da 
mutlak suretle bir spor dalını bir yerlerinden tutup, yapmaları gerekir, başla-
rından geçmesi gerekir, ondan sonra o kararı doğru verirler. Misal veriyorum 
size, ben spor hukukunda olsaydım, Diyarbakır’a üç maç kapatma cezası 
vermezdim. Sebebini söyleyeyim, sizi ilgilendiriyor da onun için: Bursa’daki 
maçın neticesinde Diyarbakır’da olaylar olmuştur. O Diyarbakırspor takımı, 
Bursaspor maçından evvel iki defa sahasında yenilmiştir, rakip takım alkışlana-
rak çıkmıştır. Neden olaylar oldu, şundan oldu: “PKK dışarı” diye bağırdılar, 
Türk Futbol Federasyonunun ceza yönetmeliğinde PKK dışarı gibi, önemli, 
toplumları birbirine kırdıracak maddeler yoktu. Vardı madde, 50 bin liraydı. 
Bursaspor 50 bin lirayı verdi, kurtardı, ama bu cezadan Diyarbakır insanı 
tatmin olmadı. Sen bu cezayı bana 50 bin lira olarak verirsen, ben cezasını 
kendim vereceğim dedi. Yanlış, ama bir yerde de yanlış doğruyu doğuruyor, 
o cezayı verdi, yanlış yaptı. 

Ne oldu, Futbol Federasyonu 50 bin liralık cezadan sonra toplandı, bundan 
sonra böyle önemli, toplumları birbirine düşürecek tezahüratlarda 50 bin lirayı 
100 bin liraya çekti, saha kapatma, puan silme, seyircisiz oynatma cezalarına 
kadar ceza hükümleri koydu, ama Bursaspor bu hükümlerin hiçbirinden 
zarar görmeden 6 puanı aldı, yürüdü gitti. Ne oldu, yapanın yanına kar kaldı. 

Ben spor hukukunu okumuş olsam, Türkiye’de böyle bir mahkemede görev 
alsam, Diyarbakırspor’a verilen üç maçlık seyircisiz cezanın altına şerh koyarım, 
hayır derim. Bakın, ne kadar farklı yerlere geliyoruz anlatırken, onun için de 
hep dediğim, bazı işleri yapıyorsak, o işlerde biraz kül yalamamız, yutmamız 
lazım diyorum ve çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

Evet, biz konuştuk, biraz da uzun oldu, soru-cevap varsa alalım, kapatalım. 
Soru var mı? Millette pek hal kalmadı soru soracak, yemekten sonra zordur, 
ağır gelir. Yine de başarıyla dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. 

SUNUCU – Biz de değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli 
oturum başkanımıza ve konuklarımıza plaketlerini takdim etmek üzere Ankara 
Barosu Spor Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Sayın Gurur Gaye Günal’ı 
kürsüye davet ediyorum. (Alkışlar) 

PLAKET TAKDİMİ
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SUNUCU – Spor kulüplerinin genel yapıları ve şirketleşmeleriyle spor 
federasyonlarının genel yapıları ve özerklik durumlarının Fransa ve İngil-
tere’deki mevcut düzenlemelerinin ele alınacağı üçüncü oturumumuz için 
oturum başkanı Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Merdan 
Hürmeydan’ı, konuşmacılar Paris Barosu avukatlarından Sayın Redouane 
Mahrach’ı ve Uluslararası Spor Hukuku Dergisi Editör Kurulu üyesi Shef-
field Halam Üniversitesi öğretim üyesi Peter Graham Charlish’i yerlerine 
davet ediyorum. (Alkışlar) 

MERDAN HÜRMEYDAN (Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim 
Kurulu Üyesi) – Hepinize saygı, selamlar. Bu bölümde spor hukukuyla 
ilgili Fransa ve İngiltere barosu avukatları konuşma yapacaklar. 

Paris Barosu avukatlarından Avukat Redouane Mahrach konuşmalarını 
yapmak üzere başlayacaklardır. Redouane, 1996’dan bu yana Paris Barosuna 
kayıtlı avukattır. 4 yıldır spor hukuku alanında uzmanlık yapmaktadır. 
Üniversitede spor hukuku mastır programında öğretim üyeliği görevini 
yapmaktadır. Kendilerinden konuşmalarına başlamalarını rica ediyorum. 

Avukat Redouane MAHRACH (Paris Barosu) – Teşekkür ederim. 
Konumuz Spor Sözleşmeleri ve ben de sizlere bu konuda Fransız örneği, 
Fransa’daki düzenleme nedir, ondan bahsedeceğim. Sunumumda sırasıyla 
Sponsorluk Sözleşmeleri, Transfer ve İş Sözleşmeleri, Oyuncu ve Menajer 
Sözleşmelerini ve son olarak Yayın Anlaşmalarını ele alacağım.

İsterseniz, kısaca Sponsorluğun tanımını yapalım: Sponsorluk, doğrudan 
yarar temini amacıyla bir kişi, ürün veya kuruluşun ortaya koyduğu maddi 
destektir.  Tanıtım alanı satın alma yoluyla gerçekleştirilebilir ki bu yolla 
sponsorlar markalarının tanıtımını yapmak için bir alan satın alırlar. Aynı 
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zamanda, sponsorların bazı etkinliklerde oyuncuları kullanmak istediği 
tanıtım faaliyeti anlamına gelen …sözleşmesi de olabilmektedir. Sponsor-
ların bir oyuncu veya atleti ücretli olarak kendilerine bağlı çalıştırdıkları iş 
sözleşmeleri ise bir başka örneği oluşturmaktadır. Bu tip bir sözleşmede görev 
ve karşılık hususları vardır. Sponsor için tek bir temel yükümlülük bulunur, 
o da oyuncuya yaptığı iş karşılığında ücretini ödemektir. Oyuncu açısından 
ise, oyuncu, sponsorun adını taşımak ve sponsora yakışır olumlu bir tutum 
sergilemek zorundadır. Sonuç itibariyle, orada sporcunun görevi tanıtıma 
uygun olumlu bir davranış sergilemektir. Örneğin bir oyuncu bir rakibin 
spor giysisini giyemez veya donanımını taşıyamaz. Sporculukta da olumlu 
davranış sergilemek zorundadır, örneğin bir oyuncu doping ürünleri kulla-
namaz; bunların yanında kişisel yaşamında da olumlu davranış sergilemek 
zorundadır. Burada ilke, özgürlük, ifade özgürlüğü tanınmasıdır ancak bu 
özgürlük bazı durumlarda sınırlanabilmektedir. Sözleşmenin feshedilmesi 
gerekiyorsa, bu orantısal olmak durumundadır. Örneğin, atlet, sponsorun 
imajını etkileyecek davranış sergilediğinde bu ifade özgürlüğü bundan 
etkilenebilmekte, sınırlanabilmektedir. 

Fransa’da sponsorluğu düzenleyen özel bir yasa veya yönetmelik yoktur. 
Biz genelde bu konuyu Medeni Hukuk, Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku, 
Tanıtım Hukuku, Rekabet Hukuku ile Telekomünikasyon ve Medya Hukuku 
bağlamında ele alıyoruz.  Profesyonel spor etkinliklerini veya kulüpleri des-
tekleyen bir sponsor için herhangi bir vergi muafiyeti bulunmuyor. Diğer 
taraftan, amatör spor teşkilatında, %60’lık bir vergi muafiyeti bulunuyor 
ki, bu çok ilginçtir. Fransa’da bazı özel durumlar, bazı yasaklar söz konu-
sudur. Bunlardan en önemli olan bir tanesi, tütün ve alkollü içki tanıtımı 
için sponsorluk verilen bir takıma veya bir etkinliğe sponsor olmak yasak-
tır. Fransa’da bu konu daha çok motor sporlarıyla ilgili bir konudur. Evet, 
burada şu soru ortaya çıkıyor. Bir sigara üreticisinin sponsor olduğu Grand 
Prix’yi TV kanalı yayınlama izni alıyor mu? Bu durumda, TV kanalı bu tür 
görüntüleri yayınlamakla yükümlü mü? 

Başlangıçta Fransız Mahkemeleri bir yayın kuruluşunun kendi sorum-
luluğunu tanımlamak için bir görüntü üzerinde tam kontrolünün olup 
olmadığını araştırıyordu. Fakat bu çok zordu ve Fransız yayıncı kuruluşları 
için muazzam bir yük getiriyordu. Bugün buna bir çözüm bulduk. …motor 
sporlarının yaptığı lobi faaliyetleri neticesinde artık Fransız TV kuruluşlarının 
tütün ürünlerinin tanıtımının yapıldığı motor sporlarını veya etkinlikleri 
yayınlama izni var.  
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Fransa’da karşımızdaki bir diğer sorun, bahis, spor bahis oyunları sorunu. 
Bu konuda yasal durum tek; spor bahis oyunlarına Avrupa Birliği direktif-
leri altında izin veriliyor.  Ama ön planda bu tür oyunların tekel olarak bir 
Kamu Şirketi olan … eliyle yürütülmesi hala yasak. Örneğin, açık web sitesi 
olduğundan dolayı bahis oyunlarına karşı Paris Mahkemelerinde soruşturma 
açılıyor, yani Fransa’da bu yasa dışı. Durumun bu yıl netlik kazanmasını 
umuyoruz. Bu yılın sonunda normalde pazarı yabancı kuruluşlara açacağız. 
Karşımızdaki sorunlar, bir spor bahis şirketinin Fransa’da bir kulübü veya 
herhangi bir spor etkinliğini destekleyememesidir. Aynı zamanda, bir TV 
kanalı bir spor bahis şirketinin sponsor olduğu bir etkinliği seçemez.  Siz-
lere ifade ettiğim gibi, her şey açık olmalı; Fransız Parlamentosu bir önerge 
sundu ve bu önerge şu anda Fransız Senatosu’nda görüşülüyor. 

Dilerseniz şimdi de tanımı her ülkede hemen hemen aynı olan İş Söz-
leşmelerine bakalım:  Birilerinin bir kurum veya işverene ücret karşılığında 
yaptığı iş. Fransa’da bununla ilgili özel bir yasamız var, İş Kanunu, ve pro-
fesyonel sporlarda en fazla beş yıllığına belirli süreli sözleşmelerde bu yasayı 
işletiyoruz. Diğer bir branşta yaygın kullanılan sözleşme ise, belirsiz süreli 
sözleşme. Sözleşme beş yıllığına düzenleniyor. Yani, ya sözleşmeyi yenilemek 
ya da oyuncuya bir başka kulübe gitmesi ya da bir başka teşkilata katılması 
için izin vermek zorundayız. Sözleşmenin kendiliğinden yenilenmesi gibi 
bir seçenek bulunmuyor. Bir beş yıllık sözleşme birçok durumda, kötü dav-
ranışın söz konusu olması durumunda feshedilebiliyor. Kötü davranış temel 
gerekçe ve bu her bir durumun kendi özel olguları açısından somut olarak 
değerlendirilmek durumunda. Örneğin bir Antrenör için kötü davranış, 
ağır suiistimal, o antrenör gazetecilerle kaba bir biçimde ve saldırgan bir 
tutumla konuştuğunda söz konusu oluyor. Bu durum o antrenörün bağlı 
olduğu kulübün ününü ve kurumsal imajını etkileyen bir durum. Aynı şey, 
bir Antrenör, kulübünün şevkini kırdığında da gerçekleşiyor. Bir oyuncu 
veya bir atlet için ise kötü davranışı, o oyuncu veya atletin bağlı olduğu 
kulübün kurallarını ya da usullerini birçok kez ihlal etmesi oluşturuyor. 
Uyuşturucu veya alkol kullanan ya da sigara içen atletler için bunlar ağır 
suiistimali oluşturuyor. Doping suçu, ayrıca aldatma, ağır suiistimal olarak 
değerlendiriliyor. 

Bir kulüp için temel yükümlülük oyuncuya ücretini ödemektir; otuz 
günlük bir bildirimden sonra ödemenin yapılmaması durumunda oyuncu-
nun sözleşmeyi feshederek mahkemeye başvurma ve zararları için kulüpten 
tazminat isteme hakkı bulunuyor. Aynı durum, kulüpten kaynaklanan 
ayrımcılık olduğunda da geçerli. 
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Şimdi de Transfer Sözleşmesine bakalım. Bu açıkçası yasak bir mekanizma. 
Çünkü insan ticareti yasak ancak, fiili durumda, standartlar, uluslararası 
standartlar buna bir çözüm bulmuş durumda. Sözleşmenin amacı oyuncu 
satışı olmuyor, sözleşmedeki geri kalan hususların satışı oluyor. Alıcı da 
sözleşmenin sonunu alıyor ve kulübe ücretleri ve zararları ödüyor. Böylece 
artık yasal. 

Kesin transfer, çok taraflı bir mekanizma. Sözleşmeyi alıcı ve satıcı arasında 
aktarmak zorundayız. Daha sonra da sözleşmeyi, oyuncunun eski kulübüyle 
olan sözleşmesini feshetmek zorundayız. Daha sonra oyuncu, bir menajer 
yardımıyla, alıcıyla yeni sözleşme imzalamak zorunda; menajer oyuncunun 
menajeri olabildiği gibi kulübün menajeri olabiliyor, hatta bazı zamanlar, 
maalesef, oyuncu ve kulübün menajeri aynı kişi oluyor. 

Şartlı Transfer normalde zayıf bir uygulama. Bu transfer uygulamasında, 
herhangi bir transfer ücreti ödenmiyor. Yeni kulüp oyuncuya sadece ücreti 
ödemeyi, aynı ücreti ödemeyi kabul ediyor. Bu durumda, oyuncunun eski 
kulübüyle olan bağı var olmaya devam ediyor, oyuncu sadece açığa alınıyor; 
burada iki sözleşme bulunuyor. Birincisi, oyuncunun eski kulübüyle olan, 
askıya alınan sözleşme, ikincisi ise oyuncu ile yeni kulübü arasındaki yeni 
iş sözleşmesi. Sonuç itibariyle oyuncu iki kulübün disiplinine tabi oluyor 
bu da onun için gayet karışık bir durum doğuruyor. 

Bu şartlı transfer örneğinde, uygulamada, para kazanmanın bir yolu 
bulundu. Kulüpler arasındaki sözleşmelere bir madde, satın alma opsiyonu, 
koyuyorlar: Biz yeni kulübüz ve eski kulübe sözleşme bitiminde oyuncuyu 
satın almak, transfer etmek için bir ücret ödemeyi kabul ediyoruz. 

Şimdi de Menajer Hizmet Sunum Sözleşmelerine bakalım. Fransa’da bu 
çok özel bir konu çünkü biz bu tarz hizmeti düzenleyen Avrupa’daki tek 
ülkeyiz; bu tarz hizmetler 1994 yılından bu yana yasa ile düzenleniyor ve 
siz de biliyorsunuz, ülke mevzuatı Uluslararası Federasyon Kurallar’ının 
üstündedir. Örneğin FIFA yönetmelikleri bir oyuncunun akrabalarının o 
oyuncunun menajeri olabileceğini öngörüyor. Fransız yasası ise buna Hayır 
diyor: sadece lisanslı bir menajer bir oyuncunun menajeri olabilir. Bu yüzden, 
Fransa’da, küçük dahi olsa bir oyuncunun ebeveyni o oyuncunun menajeri 
olamıyor. FIFA izin verse dahi olamıyor. 

Fransa’da, menajerlik başta futbol olmak üzere birçok spor dalında aynı; 
özellikle, menajerler lisans almak için sınavda başarılı olmak zorundalar. 
Bu iki bölümden oluşuyor: Fransız yasaları, İş Hukuku, Şirketler Hukuku, 
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Dernekler Hukuku, vergi hukuku, vb. ile ilgili olan genel bölüm ve Fransız 
ve Uluslararası Spor Mevzuatını ilgilendiren özel bölüm.  

Bu kanuna aykırı davranmak bir cezai suçu oluşturuyor, şunu ifade etmeye 
çalışıyorum, lisanssız yasa dışı faaliyetlere 5,000 Avro para cezası ve bir yıl 
mahkumiyet veriliyor. 

Fransız Hukukundaki bir başka özel durumu, Çocukların spor faaliyet-
lerinin kimseye ücret alma gerekçesi tanımıyor olması. Yani, bir çocuğun 
menajeri, örneğin o çocuğun FIFA’nın izin verdiği transferi veya çalışma-
sından dolayı hiçbir komisyon alamaz. 

Üzerinde durmamız gereken bir diğer nokta, Fransa’da bir yabancı mena-
jerin menajerlik faaliyetinde bulunması. Fransa’da, Fransız lisansı almak 
zorunda olmadan sadece AB üyesi ülkelerden menajerler faaliyet gösterebilir. 
Söylemek istediğim şey, örneğin bir Afrikalı menajer Fransa’da menajerlik 
faaliyetinde bulunamaz. Örneğin bu hususla ilgili olarak, voleybolda bir 
örnekle karşılaştık; Romanyalı bir voleybol menajeri örneğiyle. Romanya’da 
menajerlik için bir lisans bulunmuyor. Fransa’da ise bu lisansa sahip olmak 
zorundasınız. Burada soru, bir Romanyalı menajer Fransa’da menajerlik 
faaliyetini nasıl yürütebilir sorusu. Fransa Voleybol Federasyonu buna 
Hayır, o menajer Fransa‘da menajerlik faaliyetinde bulunamaz dedi. Bunun 
için, bu soruna bir çözüm bulmak amacıyla AB Mahkemelerine başvuru 
hazırlığındayız.

Fransa’da … ödemesi veya “double recomendentsment” yasak; bu, Ulusla-
rarası Federasyon Kuralları kapsamında da aynı. Bir menajer temsil ettiği 
kişi olmak zorunda.  Şuanda sorun genellikle oyuncunun ödemeyi mena-
jerinden değil yeni kulübünden almak istemesinde ortaya çıkıyor. Fiili 
durumda bazen kulüp de oyuncunun ücretini artırmak yerine doğrudan 
menajere ödemeyi tercih ediyor çünkü bu ücret birtakım sosyal ücretlere 
tabi. Bu durumda, oyuncunun menajerine fatura düzenlemek ve doğrudan 
ona ödeme yapmak daha iyi oluyor. Fakat bu yasa dışı ancak Fransa’da, aynı 
zamanda tüm ülkelerde gayet olağan bir uygulama. 

Fransa’daki bir başka sorun, komisyon miktarına bir sınırlama getirilmesi 
sorunu. Komisyon miktarı %10 ile sınırlanmış durumda. Soru, neyin %10’u? 
Oyuncunun ücretinin mi, yoksa brüt ücretinin mi? Yani bir menajer iki 
kulübün transfer pazarlığında bir kulüp menajeri olarak hareket edebiliyor, 
bu durumda da komisyonu transfer ücretinin %10’uyla sınırlı oluyor. Sonuç 
itibariyle bu daima %10, bir oyuncunun iki menajeri dahi olsa o oyuncu 
her iki menajere de sadece %10 vermek zorunda.   
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Peki, şimdi Yayın Anlaşmalarına bakalım.  Yayıncı TV haklarının sahipleri 
ulusal federasyon, kulüpler, profesyonel lig ve oyuncular olabilmektedir. 
Fransa’da bu haklar Profesyonel Lig ve Federasyona ait. Bunu düzenleyen 
özel bir yasamız var. Spor Mahkemesi bu ticari faaliyetin Profesyonel Lig 
tarafından yapılması gerektiğini öngörüyor. Profesyonel Lig her spor bran-
şında canlı ve banttan yayınlar için münhasır hak sahibi. Birçok aktör, kendi 
spor etkinlikleri için hak elde etmek istiyor. Yazılım sağlayıcılar, teçhizat 
üreticileri, vesaireyi dikkate almak zorundasınız. Hukukta adaletsizliği 
gözetmek için, Profesyonel  Lig ihalelere kendini ayarlamak zorunda; bireysel 
oranlar sayı ve teşkilin amaçlandıkları piyasanın özelliğine göre belirlendiği 
farklı paketlere ayrılıyor. İki dakika içinde bitiriyorum. Her paket başvuru 
sahibine veriliyor ve ihale paketinde tanımlanan kriterler açısından en iyi 
profesyonellikle değerlendiriliyor.  Sözleşmeler en fazla üç yıllığına yapı-
lıyor, yani her üç yılda bir ihaleye çıkıyoruz. Farklı kurumlar arasındaki 
dağılım, Profesyonel Lig, Ulusal Federasyon ve Kulüpler arasında oluyor. 
Fransa’da futbolda Ulusal Lig‘in kazandığı tutarın %50’si her bir kulübe 
eşit oranda dağıtılıyor, %30’u önceki sezondaki sıralamaya göre veriliyor, 
%20’si de kulüplerin önceki sezonda TV dağıtımı temelinde ... olmamasına 
göre veriliyor. Örneğin Fransa’da bu konuda en kötü şöhret sahibi takım 
Olympique de Marseille.

Benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret.

MERDAN HÜRMEYDAN – Teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak 
üzere Peter Charlish, İngiltere Barosundan avukat, Uluslararası Spor Hukuku 
Dergisi Yazı Kurulu üyesi ve Sheffield Halam Üniversitesi öğretim üyesidir. 
Buyurun. 

PETER GRAHAM CHARLISH (International Sport Law Magazine 
Editörlüğünün Kurul üyesi ve Sheffield Halam Üniversitesinin Akade-
mik Üyesi) –  Yine mi teknoloji? Dün yine bir teknoloji sorunumuz oldu 
umarım bugün daha iyi çalışır. Her neyse, bir kez daha bana katlandığınız 
ve beni buraya konuşmak için çağırdığınızdan ötürü teşekkür ederim.

 Şimdi bakacağım; bir öneri hedefi olarak bugün kısaca sporun ticari 
ihracına kısaca değineceğim. Birçok ülkelerle beraber olarak, sporun kendi-
sini tanıttığı ve kendi sponsorluğuna dair belirli bir mevzuatın olmadığına 
ve sadece spora özgü değil fakat aynı zamanda tüm sorunlarla ilgili sadece 
kapsamlı bir mevzuatın olmadığını düşünüyorum. Bundan ötürü bugün, 
daha önce söylediğim gibi bireylere, takımlara, diğer organizasyonlara yardım 
etmek için yasal önlemlerin nasıl kullanılabileceği, nasıl sporu ticari olarak 
sömürdüğüne bakmak istiyorum. 
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İlk önce bir miktar arka plan. Spor çok büyük miktarda bir para eder,  
sadece İngiliz ekonomisinde değil fakat sanırım dünya ekonomisinde de. 
Geçen seneki rakamların değeri İngiltere ekonomisi için 21,4 milyar ster-
lindi. Spor ürünleri, spor ürünlerinin satışı bu 21,4 milyarın yaklaşık %38,5 
kadarıdır. Ayrıca istihdamı yoğunlaştırdığı gibi insanların işleri spora bağlıdır. 
2005 yılında 34 bin den fazla insan sporda istihdam edilmiştir. Dünyadaki 
durgunluğun gidişatıyla ki azalmış olabilir fakat yinede insanlar için hala 
önemli bir istihdam alanıdır.

Küresel tahminler anlamında küresel ticaretin yaklaşık %3 üne tekabül 
eden bir durumdur. Ve ardından önemli sportif olayların nereden geldiğine, 
spor dünyasında neler olduğuna bakmaya başlıyorsunuz. Ardından diyor-
sunuz ki tamam, 2012 senesinde Londra’da yapılacak olimpiyat oyunları 
var, bu yaz Güney Afrika’daki FIFA Dünya Kupası, FIFA var, Polonya ve 
Ukrayna ile beraber düzenlenecek olan Euro 2012 var, 2011 yılında Yeni 
Zelanda’daki Rockwell Kupası var, ve nihayet Galler bunda bulunacaktır. 
Eminim ki olmayacaklar, Fransa da. Ardından aşikar olarak, demo anlamlı 
Euro sportif finansmanın, Avrupa kapsamında önde gelen futbol ligleri var; 
Premier League, La Legua. La Primera Division, var ve sponsorlarından çok 
büyük gelirler, televizyon yayın alanından çok büyük gelirler ile ve besbelli 
kendi taraftarlarından gelirler elde ediyorlar. Sanırım ortalama sezon içerde 
olmak üzere yaklaşık 1500 sterlindir. Manchester United taraftarları kollarını 
yaracaklar lakin sezon girişleri sezon başına 700 ila 800 Sterlin arasındadır. 
Bu çok önemli bir para miktarıdır. Hele ki bunu bir maçtaki 70-75 bin 
seyirci ile çarptığınızda tüm bu kar önemli bir Parasal tutar ifade eder. 

Ve sanırım birçok insan sporu sadece bir ürün olarak görüyor.  Birçok 
insan sporu farklı görüyor; ancak başkaları bunu bir ürün olarak görüyor ve 
diğer herhangi bir ürün gibi faydalanacak bir ürün bir pazarlama aracı, bir 
halkla ilişkiler aracı, bir gövdesel konuk severlik aracı olabilir. Ve nihayet ve 
kıvançla, FIFA Dünya Kupası için satılacak olan biletlerin %80 i gövdesel 
konuk severliğe adanacaktır; sanırım ortalama bir taraftar için fazla yer yok. 

Ayrıca bundan nasıl faydalanıyoruz? Nakit olarak; bu mali sorunlardan 
faydalanmasına düzgün olarak yardımcı olabilir. Ve mülkiyette ne var bunu 
nasıl tanımlarız? Oxford Üniversitesi veya Cambridge Üniversitesinde Pro-
fesör olan… Adında seçkin bir şahıs var bu mülkiyeti, diğer her hangi bir 
mülkiyette bulunan, ticari değere sahip fikirlerin uygulaması olarak tasvir 
ediyor veya tanımlıyor. Ve bu sunumun kalanında ticari markalara ve telif 
haklarına kısaca değineceğim. 
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Tüm spor kulüpleri, küçük spor kulüplerinden en büyüğüne kadar bildiği-
niz gibi dünyada en büyükleri olan örneğin Real Madrid, Manchester United 
gibi büyük veya küçük ölçüde ticaretini yapıyorlar. Hepsi ticaret yapmak 
istiyorlar; hepsi gelirlerini azamileştirmek istiyorlar. Ve bunu genellikle aynı 
olanaklarla yapıyorlar: daha büyük veya daha küçük derecede, mağazalar, 
posta havalesi, sponsorluk ve reklamcılık gibi.

Her hangi bir işte ve deniz aşırı spor işlerindeki anahtar varlıklar her 
hangi bir işte olduğu gibi namlarıdır, 1901 senesinde belirtilen şerefiyedir 
ki bu çok uzun zaman önce oldu. Bu konular İngiltere’deki derste araştırı-
lacaktır. Ve bizim çok meşhur hâkimlerimizden Avukat McNacton çekici 
dörtler olarak şerefiyeyi bir nam olarak belirtiyor. Çekici dörtler müşteri 
çeker kendisi bunun için çok iyi bir kısa yazı kullandı. Sonrasında sanırım 
diğer varlık kurumun imajı, işin imajıdır. Ve eğer bilinçli etkenlere bakar-
sanız o belirli iş veya belirli sanayiye dair sahip olduğumuz zihinsel resmi 
yaratmamıza yardımcı olan bilinçsiz etkenlere bakmış olursunuz hepimizin 
zihninde Real Madrid’in sahip olduğu veya Manchester United’ın sahip 
olduğu şey veya şeylerdir. Şimdi bu gerçekten markalara şirketlere işlere 
giriyor; hepsi kendi markalarını yaratmak istiyorlar. Kendi markalarının, 
kulüp hisselerine veya ticari olanaklarına ya da benzer seçeneklerine halkın 
satın almaya başladıkları zaman olmasını istedikleri şeydir. Zaman markayı 
tanımlar, marka insanların satın aldığı şeydir ürünler değil. Tabi ki eşim 
gidip marka satın almayı seviyor. Bundan pek emin değilim ancak kendisi 
kesinlikle böyle bir şey yapıyor görünmektedir.

Ardından markalaşmış ve sportif olayları görmek zorundayız. Bunların 
çoğu bir şekilde markalaşıyor ve bu marka faydalanmak istedikleri şeye ait 
oluyor. Özellikle spor takımlarının markalaşması, daha önce dediğim gibi 
spor etkinliklerinin markalaşmasıdır. Premier League kendisini dünyanın 
en büyük ligi olarak markalaştırıyor ve size söyleyeceğime odaklandığınızda 
kendisinin dünyanın en büyük ligi olmadığını, muhtemelen İspanyol Birinci 
Ligidir. Ancak fakat İngiliz olanının yanındayız bundandır ki bunu söyleye-
biliyorum. Fakat “Dünyanın en büyük ligi” Google’da yazarsanız; Google’a 
gelin neden Google seçtim? Çünkü bir markadır. En iyi arama motoru 
mudur? Bilmiyoruz belki odur belki değildir. Onu seçtim çünkü markadır 
değil mi? Her neyse Google’da “Dünyanın en büyük ligi” yazın alacağınız 
budur. Bu birinci bağlantı bu ilki, Premier League’e atışta bulunur. Google 
resimlerine yazar ve FA Premier League’in önemli resimleri yani bir kupa, 
yani Premier League’in şampiyonluk kupasıdır. Premier League’le ilgili ilk 
resimler çok akıllıca yapılmış bir markalaşmadır. Ve bu bu şekilde yapılır; 
British Airways kendilerini dünyanın en gözde hava yolu olarak gösteriyorlar. 
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Sanırım tüm müşteriler yani sizler çok gergin olacaksınız çünkü bu vuruş 
buna atıfta bulunur fakat fikri kaptınız. Markalar insanlar için bir imaj 
yaratır ve insanlar küçük veya büyük ölçüde bu markaları satın alıyorlar. 

Bu markaları korumak için neden buna ihtiyacımız var? Bununla ilgili çok 
büyük miktarlarda paralar dönüyor ve en büyük beşler için bazı rakamlar var. 
Türk liglerine ilişkin rakamlara sahip olmadığım için özür dilerim. Ancak 
büyük ligler anlamında ve şu anda beş büyük lig, fantastik miktarlarda 
paralar söz konusu; İngiliz Premier League’nin değeri 2,5 milyar Euro’dur. 
1996 senesinden 2007-2008 dönemine kadar çok büyük bir büyüme kay-
dedildi ve bu nereden geliyor. Paranın geldiği yer şurasıdır: Premier League, 
çok büyük tutarlarda yayın gelirleri, Sky televizyonu sözleşmesi; Premier 
League için yeni üç yıllık Sky televizyonu sözleşmesinin değeri 1,3 milyon 
Sterlindir. Ve bunun tümü kulüplere ve bir yoldan çok birleşmiş olan halkın 
arka cebine giriyor ve bir başka yoldan diğer tüm oyunculara, öyle ki takım 
bu bulanık kızgınlıkları üzerine sıkı bir kontrole sahip olmaya ihtiyacı var 
ve çok miktarda satın alıyorlar fakat bu başka bir hikâye. Bu da Premier 
League’in neden kendisini dünyanın en büyük ligi olarak kendisini ifade 
ettiğini açıklar çünkü o kadar çok paraları var ki çok gülünç miktarda paralar 
ve çok büyük miktarda dalga yayından geliyor ki bu da sponsorluğu arttırıyor 
ve bunların tümü gelirlerini eşleştiriyor. Fakat ilginç olanı bildiğiniz gibi 
alman modelidir. Kendisi çok daha eşit şekilde dengelenmiştir ve gelirini 
çok daha eşit şekilde dağıtıyor. 

O zaman nasıl bu huysuz markaları ticari markalarla koruyacağız? 1994’teki 
ticari konunun birinci bölümü, “ticari bir marka, grafiksel olarak sunulabi-
lecek her hangi bir işarettir, diğer girişimlerdeki gibi bir gelişimin ürünü veya 
hizmetleri olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir”. Menşei rozeti olan 
bir şey yaratıyorsunuz, kendiliğinden ayracı olan bir şey yaratıyorsunuz ki 
markalaştırılabilsin. Bazı örnekler var ki bir hayli garip ticari markaların rijit 
ticari marka olan bir kutudan ibaret oldukları ki sanırım kutu yüzeyindeki 
reklam alanının satışıdır.  Buna kısa bir süre sonra döneceğim ve yine çok 
ilginç bir tanesi var, köpek bekâret kemeri; evet, bu da markalaştırıldı. Ve 
öyle ki hiçbir cinsiyeti yok, tek cinsiyetli köpek bekâret kemerlerine sahibiz, 
fakat bunlar var, bunlar bir bölümden diğerine eklenmiş ticari markalardır. 

Fakat aşikâr bir şekilde önemli bir işleve sahipler kendileri menşei rozeti 
olduklarını ispatlıyorlar. Bazen bir kalite markası türü olarak kullanılırlar 
bazen de görünürde kalite markası değiller fakat sanırım Lehman Brothers 
bu şekilde bir ticari marka olarak kararlaştırıldı, bunu tavsiye etmem fakat 
bugünlerde seyyar satıcı kalitesinden daha fazla değildir, fakat sıkça bir ticari 
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markayı belirli bir marka adını görüp bunun kalitesi vardır diyorlar ve bu 
kaliteyi satın alıyorlar. Şimdi markayı veya kaliteyi veya her ikisini de satın 
almaları olayın anlamıdır. 

Kayıt, ticari markanızı korumanın en iyi yoludur. İngiltere’de ticari marka 
adı altında yapılmaktadır ki kendisi ticari markaların uyumuna dair Avrupa 
birliği talimatına bir reaksiyondur. Diyor ki belirli bir markanızı, görünen 
ürünlerinizi gösterebilirsiniz, markanız daha evvel daha evvel göstermiş 
olduğum bölüm bir deki tanımlamaya riayet edecek, bu da ticari markanızı 
zenginleştiriyor. Ve düzenli bir ücret karşılığında bazı şeyler eklemek suretiyle 
ticari markanızı devam ettirebiliyorsunuz. 

Ticari markaların ne olduğuna dair birkaç örnek: Arsenal, Arsenal adını 
markalaştırdı. Bildiğim kadarıyla birleşik krallık nezdinde hiçbir coğrafi 
referansı olmayan yegâne futbol kulübüdür. Birleşik krallıktaki diğer bütün 
kulüpler kendilerini atıfta bulunan coğrafi referanslara sahipler; ancak Arsenal 
sahip değildir, Arsenal adında belirli bir yer yoktur. Adı Arsenal olan bir tren 
istasyonu ve bir metro istasyonu vardır. ve bu da Arsenal odasının 1930’lu 
yıllarda Londra metrosunu “bir Arsenal metro istasyona sahip olacağız deyip 
ikna etmiştir ve bundan ötürü coğrafi bir mevki değildir. Ayrıca kendileri Don-
ners adını koydular ve markalaştırdılar ki kendilerinin lakabıdır ve de grafik 
olarak tasarlanmış arma olan “The Shield ”de markalaştırdılar. 

Buna göre coğrafi isimlerin markalaştırılmasına yönelik bir isteksizlik 
vardır ve bunun gerçek nedeni tekel kaynağıdır. Eğer bir ismi markalaştırır-
sanız bilmiyorum mesela Newport, ki ben oradan geldim, o zaman herkesi 
Newport ile ilgili her hangi bir ad altında sahip olmasını durdurur. Bu ticari 
markadan tekele sahip herhangi bir marka olarak faydalanabilirsiniz.

Bazen düzen yer altı ticari markayı reddedebiliyor her ne kadar başta ele 
aldığımız birinci bölümün içerdiği hükümlere uysalar da. Bu retler hali 
hazırda politik beyinlerin içersindedir. Sorun politikasını ihlal ediyorlar ve 
çok ilginç iki tane örnek var. Bir giyim şirketi “Tinny Penis” (ucuz penis) 
adını ticari marka yapmaya çalıştı; ben bu “Tinny Penis” ‘i ayakkabı ve baş-
lık giysileri için çevirmiş olurdum. Ve denir ki, bu önerinin halk ahlakını 
savunduğunu ve bundan ötürü markalaşması reddedildi. Ayrıca 2005 yılında 
bir başka şirket “Inter City Firm” (şehir içi şirket) adını markalaştırmaya 
kalkıştı. İngiliz futbol holiganlığı ile aşina olmayan kişiler için Inter Cıty 
Firm 1970li 1980li yılların aşırı uçtaki futbol holigan topluluğuydu ve bu 
tür bir marka holiganlığı, şiddeti destekleyeceği ileri sürüldü ve bundan 
ötürü markalaşmasına izin vermeyecektik. 



63

I I .  U l u s l a r a r a s ı  S p o r  H u k u k u  K u r u l t a y ı

63

Ticari markalarla yüzleşirken bir işin ticari markasının ihlal edildiğini his-
sediyorsunuz ve kendilerini belirli ticari markasının aynısı veya benzeri olan 
bir şeyi üretirseniz, korkarım halkın kafasının karışmasına sebep olacaktır. 
Ve eğer birisi ticari markanızı ihlal ettiyse birçok yasal yollarınız mevcuttur, 
zararları için kendilerini dava verebilirsiz mahkeme emine başvurabilirsiniz 
muhtemelen zararlar için dava edileceksiniz ve kendi belirli ticari markala-
rını kullanarak ticaret yapmalarını engellediğinize dair bir mahkeme emri 
olacaktır. Tüm bunlar karları zora sokar. Daha az muhtemel olan bir amacı 
vardır çünkü sizin durumu denetleyemediğinizi gösterir ve o zamanda salınan 
taraf der ki tamam bu belirli ticari marka ile kanuni olmayan ticaretle elde 
edilmiş karlardır ve bundan ötürüde bırakıyorum. Bundan ötürü durumun 
kontrolünü kaybederseniz büyük karlara yönelmeniz daha az olur. Ayrıca 
kendilerine gitmesi gereken başka konular da var. Kayıtlı olmayan anlamda 
ticari marka olarak; kayıtlı olmayan ticari markaya sahibiz kayıtlı olmayan 
ticari markaya da sahibiz; şayet herhangi bir ticari marka için kayıtlı olma-
yan ticari marka sembolü varsa, bu durumda TM vardır ve kayıtlı olmayan 
ticari markalar için ADR vardır ve bunlar toptan marka taktikçiliğine karşı 
korunmuşlardır. Ve toplam marka taklitçiliğinin üç farklı açısı vardır. İlk 
önce bir onayın olması gerekiyor, bu belirli tüccar tarafından sahip olunan 
şerefiyenin açık bir kanıtı olmalıdır. Böylelikle ticaret yapıyorsanız halkın 
sizin için sahip olacağı şerefiyeniz vardır. Ayrıca halka yönelik yanlış bir 
tasvir yapılmıştır. Bunun kasıtlı olduğu anlamına gelmez, ya kaza sonucu 
yanlış bir tasvir olacaktır veya kasıtlı bir yanlış tasvir olacaktır. Ve galiba bu 
karışıklığa veya yanılgıya yönelik aşikâr olacaktır. Ve şayet 1979 senesinde 
mahkeme tarafından belirtilen teste yönelik ilginç teste gelince, olsun veya 
olmasın bu halkı yanlış yönlendirir ve bir salağın acele etmesi yönünde yanlış 
yönlendirir. Sanırım acele eden bir hıyar ya da ona benzer bir şey ve sanırım 
bunun çevresi budur ve ayrıca da bunun zarar verdiğini de ispat etmeniz 
gerekiyor. Bir tüccar olarak veya bir şirket olarak büyütmeye çalıştığınız 
varlık olarak şerefiyenin zarar gördüğünü ispat etmelisiniz. 

Spor ticari markalar anlamında buna eklenecek bir başka anlamlı durum ise 
yine felaketi bir futbol kulübüdür ve dışarıdan bir kişi olan tüccar Matthew 
Reed ki kendisi çok miktarda hatırlanmaya değer şeyler satıyordu ve bunlar 
bizim resmi hatırlanmaya değer şeyler değillerdi ve araçlarında bunların resmi 
harika birer şeyler olmadığını belirtmişti. Avrupa Mahkemesi kendisinin 
resmi harika hatırlanmaya değer şeyler olmadığına dair halka ispat etmek 
için yeteri kadar gayret sarf etmediğine karar vermiş ve bundan ötürü bu 
belirli davayı kaybetmiştir. Bundan kısa bir süre sonra Arsenal armalarını 
değiştirdiler ki soldaki bildiğiniz gibi 70-80-90 yıl boyunca Arsenal orijinal 
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Armasına sahiptiler; armalarını bu canavarlıkla değiştirdiler. Ve belirtilen 
neden DONNERS’lara ticaretlerinde gerçek markayı veren şeydir lakin 
eski maçlarının telif hakkını veremiyorlar. İmajlarını korumak istemelerini, 
kendi belirli markalarından faydalanmaya ve korunmaya yönelik getirme-
nin en açık sebebidir.  Ve o zaman ki yönetim kurulu başkanı olan Peter 
Hill-Wood bir kez daha dedi ki, “korunmaya talep bizim değerlerimizdir ve 
temizlenmesi geleneksel hileleri barındırır”; bundan ötürü bir kez daha bir 
imaj yaratmaya çalışıyorlar ve bundan markalarını yaratmaya çalışıyorlar, bu 
markaya ait misyondan şimdiden faydalanacaklar. Şayet isimler genel olarak 
ticari markalar olamayacaklarsa ve diyelim ki … gibi belirli bir logoya az 
veya çok bağlanarak az çok bağlanma hissiyle bağdaştıracaklar. Aynı ad ve 
takma adlar altındaki spor kulüpleri büyüyen bir alan gibi görülmekteler 
lakin burada kişiler bulunduğunda kendi isimlerinin ticari olarak marka-
laşmasına başlıyorlar veya isimlerinin versiyon olarak ticari markalaşıyorlar. 
Eric Cansinourgo, Cansinour Yedi; Gaza için Gas Going, David Simon 
Moore bile ikinciydi.  David Simon Moore Safe Hands (emin eller) aldı 
lakin İngiltere’nin kalecisiydi; Safe Hands adını markalaştırdı. 

Genç spor parçalarına tavsiye etmiş her hangi bir kişi için anahtar, ticari 
markayı erken olarak daha ileri bir şekilde uygularsanız geçerlidir çünkü bu 
belirli ticari markayı marka altında ticaret yaptığınızı veya kullandığınızı 
ispat etmeye ihtiyacınız vardır, bu belirli takma ad çok uzun süreli olacak-
tır. Bunu yapabilirseniz, bunu ticari marka haline getirip bunu büyütme 
olanağınız daha fazla olacaktır. 

İlginç bir durum ise, Chelsea futbolcusu olan Joe Cole ismini marka-
laştırdı; King Cole takma adı Manchester United oyuncusu olan Andrew 
Cole tarafından itiraz edildi ve Andrew Cole ispat edebildi ki kendisi King 
Cole olarak gönderme yapıldığı fakat belirli bir süre için bu takama adını 
kullanarak ticari anlamda bundan faydalanamamıştır ve bundan ötürü 
Andrew Cole itirazını kaybetmiştir. 

Ben tekrar David Simon,Safe Hands’e geri dönüyorum. Burada, değil mi? 

(video gösterisi) bunu kimse fark etmemiştir ancak bu ticari markayı 
görebilmek için konuya girebiliriz. Kendisi Avrupa finalindeydi ve kendi-
sinin bir rastlantı olmadığını kanıtlamak için, kendisi İngiltere’nin Brezilya 
kupasında bulunuyordu. Tekrardan güvenli ellerinin içinde güvenli hava o 
kadar yoktu; bundan ötürü kamuoyunu yanlış yönlendirmesinden dolayı 
en güvenli birliklere sahip oldu.
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Bundan dolayı neden insanlar sponsorluk yapar, neden şirketler spora para 
yatırır? En açık şekilde markanın açığa çıkması için. Sizler spor etkinliğini 
izlemeye giden insanlarsınız bunlar en yüksek kullanılabilir gelire sahip 
olmaya meyillidirler. Ayrıca ticari fırsatlar, şirket sosyal sorumluluk şeylerden 
ötürü şirketiniz yoksul bireyleri ya da bunun gibilere yardım inançlarını 
gösteriyor olabilir. Bunlar futbol kulüpleridir; toplum projelerinden ziyade 
İngiltere’deki diğer bir kulüpten daha fazla gelirlerin yüzeyselliğine daha fazla 
geliyorlar ve alacakları sponsorluk parasının yardımından faydalanıyorlar 
ve kendi küçük çevrelerine paralarını geri koyuyorlar ve gövdesel sosyal 
sorumluluk bazen bir sponsorluk değerinin gösterilmesidir. Aşikârdır ki tüm 
başarılı işlerin birlik imajları sportif etkinliklerin başarılarıyla bağdaşmak 
istiyorlar. Böyle bir şey gelene kadar bu harika olabilir. Bir insanın alabileceği 
en iyi şey, tahmin edebilirsiniz ki Roger Federer’di, ve kendisi muhtemelen 
şark Tiger çalışmasıydı ki muhtemelen sopasını kaldırıyordu böylelikle 
kendinsin böyle şeyler yapmasını engelleyecek olan böyle şeyler yapma-
sını engel olacak şeylerin sözleşme yazılmasını sağlayacak iyi bir sponsora 
muhtemelen sahiptir. Şayet böyle şeyler devam ederse o zaman sözleşmeden 
çekilme hakkına sahip olacaklardır. Ve aşikâr ki Tiger hepimiz Tiger’in ne 
yaptığını gayet iyi biliyoruz, sanırım sadece hepimiz buna girişmek isteriz. 
Buna göre, bir insanın aniden Gilette elde edebileceği en iyi şey, imajınızla 
ilgili çekinceleri olabilir ve akıllı oldularsa sözleşmeyi yazıp sınırlandırmış 
olular öyle ki şayet katılımcılar, üç kişi, reklamları esnasında her hangi bir 
kötü davranışları olduğunda sözleşmeden çekilme hakkına sahip olurlar.

Çok ilginç bir gösteri veya uyanık reklam olanaklarına dair 2000 yılında 
Julia’nın Mike Tyson’a sarf ettiği cümle idi ve Mirror gazetesi akıllıca bu 
fırsatçı klasman anlaşmasını yazdı. Sadece Julia’nın cümleleri olursa gerçek-
leşeceklerdi ve buna göre Julia’nın cümleleri dövüş boyunca ayakta kalırlarsa 
o zaman sonrası hiç görülmediğinden hiç ispat edilemedi. Julia’nın cümleleri 
aşikâr bir şekilde bir boğuşmaya doğru giden belirli bir çatışmaydı.

Sponsor logolarının yerleştirilmelerine baktığımızda, bir isimlendirme 
stadyumları yükseltiyor, bunların bazıları isimlerinin stadyumu ayağa kal-
dırdığını gördü.

MERDAN HÜRMEYDAN – Teşekkür ederiz. Soru sormak isteyen var 
mı acaba?

SALONDAN – Ben öncelikle iki konuşmacımıza da çok teşekkür etmek 
istiyorum, gayet güzel bir sunum yaptılar. Peter Charlish’e ve Redouane 
Mahrach’e birer sorum olacak yapmış oldukları sunumla ilgili. 
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Önce Peter Charlish’e sorumu yöneltmek istiyorum: Tekrar teşekkür 
ediyorum, çok keyifli, çok dinamik bir sunum yaptınız ve bizi son oturum 
olmasına rağmen, gayet keyifle sunumunuzu dinlemeye yönlendirdiniz. 
Sporda şiddet ve düzensizlikle ilgili göstermiş olduğunuz videolardan birinden 
sonra, bize iki-üç hafta öncesinde İngiltere’de bir sporcunun işlemiş olduğu 
bir haksız fiil neticesinde üç ay hapis cezası aldığından bahsettiniz. Yanlış 
anlamadım galiba, değil mi? O zamana kadar hiç hapis cezası almış olan 
bir sporcuyu duymadığınızı, ama üç hafta öncesine kadar üç ay hapis cezası 
alan bir futbolcu olduğundan bahsettiniz. Bununla ilgili hangi gerekçeyle 
bu cezanın verildiğini öğrenmek istiyorum. 

Bir de, sunumunuzda kasta önem verildiğini, yani işlenen fiilde kastın 
olup olmadığının önemli bir husus olduğunu belirttiniz. Daha sonra da 
dediniz ki, meydana gelen zarara bakılıyor birtakım durumlarda da, bazıları 
da diyorlar ki, kasttan ziyade meydana gelen zarar daha önemlidir. İngilte-
re’deki işleyişte mahkemeler hangisini ağırlıklı olarak dikkate alıyor bu tarz 
davalarda ve uyuşmazlıklarda?

PETER CHARLISH – İlk olarak, futbolcunun hapis cezasına çarptırıl-
masıyla ilgili sorunuzu yanıtlayayım. Bir sporcunun sahada meydana gelen 
bir olaydan dolayı hapis cezasına çarptırılması ilk defa karşılaştığımız bir 
olay değil. Örneğin, yumruk atan oyuncu, gördüğümüz oyuncu; yumruk 
atıyor ve 3,5 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Diğer oyuncu, Duncan Ferguson 
birilerini işe karıştırdı ve o da bir süre hapiste yattı.  

Ancak bu özel örnekte, en son karşılaştığımız örnekte, Mark Chapmen 
sahada saldırıda bulunduğu için hapisle cezalandırıldı. Bir oyuncunun nor-
malde oyunun bir parçası olarak kabul edilen bir hareketten dolayı hapis 
cezasına çarptırılması ilk kez oluyor. Söz konusu olayda bir oyuncunun 
bacağını iki yerinden kırdı ve o oyuncu artık oynayamıyor; ve o oyuncu 
şunları söyledi, “3,5 ay boyunca hiçbir şekilde koşamayacağım”; olayın tam 
detaylarını bilmiyorum ama o oyuncu bir spor olayı yüzünden hapisle ceza-
landırıldı; kavga olayından ziyade kavgadan dolayı cezaya çarptırıldığı çok 
açıktı. Bir kavga çıktığında, kavgayı düşüncesizlikle mi çıkardıkları, yoksa 
amaçlarının yaralama mı olduğunu kanıtlamak çok zor oluyor. Fakat açık 
olan şey bu aşırı bir durum ve bunu gösteremiyorlar. 

Dikkatsizliğe sebep olduğunuzda, sizin dikkatsizliğinizden dolayı yaralan-
mışlarsa oyuncular için dikkatsizlik, düşmek için seçilecek en karlı yoldur 
fakat dikkatsizlikte göstermek zorunda olduğunuz şey dikkatsiz davranan 
kişidir. Diğer kişiye karşı yasal işlem başlatmak size kalmış bir şeydir; bu, 
polisin müdahil olacağı bir konu değildir ve dikkatsiz olan sizsiniz, onlar. 
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Genelde, sunumumda da değindiğim gibi, arabamı sürerken gözümü yoldan 
ayırmışsam ve birilerine çarpıp onları yaralamışsam bu durumda dikkatsiz 
olan benimdir, dikkatsiz davranmışımdır ve bu durumda yaralanmış olan 
kişiye tazminat ödemekle yükümlü olan benimdir veya sigorta şirketimdir. 
O kişinin kayıplarını karşılamak, yaralanması sonucu mağduriyetini telafi 
etmek zorundayımdır.

Futbolda, genel olarak sözleşmeli sporlarda, dikkatsizlik konusunu bir 
standarda bağlamaya çalışmanın yetersiz olduğu, bir başka ifadeyle çok 
kolay yol olduğu tartışılmaktadır. Dikkatsizlik söz konusuysa, o halde sık 
sık mahkemeye gideceğiz demektir. Bu nedenle, ihmalkarlığın dikkatsizlik 
standardı için gerekli olduğu ileri sürülmüştü. Bunu gerçekten tekrar tar-
tışmamız konusunda öneride bulunulmuştu… çünkü bu gayet sıkıcı bir 
konu. Bununla beraber muhtemelen, yüksek derecede dikkatsizlik, büyük 
dikkatsizlik, büyük ihmalkarlık gibi tanımlamalar gerekiyor. Ve sözleşmeli 
sporda dikkatsizlik tanımı getirmek için, Ayrıca birilerinin yaralandığı söz-
leşmeli sporda bu tanımı getirmek için gerekli; herhangi bir kişi gibi; sadece 
mağduriyetlerinden doğan zararları için dava açmak zorundayız. Bu zarar 
ağrı ve acı açısından bir zarar da olabiliyor çünkü bacaklarını kırıyorlar, bu 
gerçekten ağrı ve acı demek ama zarar aynı zamanda özellikle kazancı yüksek 
olan bir profesyonel futbolcu için, özellikle kazancında kayba uğramışsa daha 
önemli oluyor; bu oyuncuların kazanç kayıpları için dava açılması gerekiyor. 
Ben Colet’in, 4,5 milyon Pound kazanması, insanlara muhtemelen Colet’in 
muhtemelen orta seviye Şampiyonada ikinci yıl futbolcusu olabileceğinin 
bir kanıtı olarak bunun sunulması bu yüzdendir; bu, Ben Colet’in kariyeri 
için çok önemliydi. Ve kariyeri süresince Ben Colet 3,5 milyon Pound kaza-
nabilecekti. Sonuç olarak, bu bir kazanç kaybıdır, dikkatsizlik olayındaki 
en önemli husustur.  

SALONDAN – Çok teşekkür ediyorum cevabınız için. Bir sorum da 
Redouane Mahrach’e olacak. 

Ağırlıklı olarak Fransa’daki spor yapılanmasında, bildiğimiz kadarıyla, 
devletin hâkimiyeti ve otoritesinin bulunduğu bir yapı söz konusu, yani 
federasyonlar ve spor kulüpleri üzerinde devletin denetiminin baskın olduğu 
bir yapıya sahipsiniz. Bununla birlikte, en son dönemde çıkartmış olduğunuz 
bir spor yasası, zannediyorum bir kod taslağı vardı, en son taslak halindeydi 
diye biliyoruz. O yasalaştı mı, önce bunu soracağım. Eğer yasalaştıysa da, bu 
yasanın içerisinde ağırlıklı olarak yer vermiş olduğunuz hususlar, kulüplerle 
ve federasyonlarla ilgili olarak nelerdir, bunlardan da kısaca bahsetmenizi 
rica ediyorum. 
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REDOUANE MAHRACH – Sorunuz için teşekkür ederim. Doğru, 
bahsettiğiniz gibi bir spor kodu var; sporla ilgili tüm düzenlemeleri düşü-
ren yasaların bir toplamı. Evet haklısınız, Spor Bakanlığı’nın konumu çok 
önemli. Ancak, biz de Federasyona verilen belli bir özerklik söz konusu ve 
bu kapsamda her türlü kural veya Federasyonun görevi, bunlar tümüyle 
Federasyonun yetkisinde. Yani Spor Bakanlığı kanun çerçevesini çiziyor 
ve o çerçeve içinde Federasyon tam yetki ve özerkliğe, mali özerliğe, idari 
özerkliğe, disiplin denetimine, vb. yetkilere sahip? 

Soruda da yöneltildiği gibi, soru Federasyon ve Kulüpler arasındaki ilişki 
ise, ikinci bölüm arasındaki ilişki… Kulüpler ile Federasyon arasındaki 
ilişki konusunda bir bölümü spor kulüpleriyle ilgili. Gerçekte böyle mi, 
Kulüpler Birlik mi veya işbirliği içindeki Şirketler mi? Federasyona bağlılar, 
Federasyonun bir üyesiler ve Genel Kurulda oy hakları var, vb. Federasyon, 
kulüpler dahil üyeleri üzerinde tam yetki sahibi. Atletler kulüplerin, Birli-
ğin denetimi altında, doğrudan Federasyonun denetiminde değiller. Yani, 
durum bu, burada idari lisans gerekiyor; atletler ile Federasyon arasındaki 
ilişki işte böyle. Sorunuzu yanıtlayabildim mi acaba? 

SALONDAN – Evet. Bu konuda size birkaç şey daha sormak istiyorum 
çünkü bu söz konusu kodu örnek olarak almamız bakımından bizim mev-
zuatımız açısından oldukça önemli; çünkü gördüğüm kadarıyla Avrupa’daki 
en genel Spor Kodu. Fakat kulüpler ve onların yapıları konusunda birta-
kım sıkı kurallar bulunduğunu fark ettim. Örneğin mahkemelerinizden 
kulüpler için çok fazla hapis cezası hükmü verildiğini görüyorum. Yanlış 
hatırlamıyorsam, bir kulübün sadece tek bir branşta faaliyet gösterebilece-
ğini, birden fazla branşta faaliyet gösteremeyeceğini ifade ediyorlar. Doğru 
mu biliyorum acaba?

SALONDAN – Peki hapis cezası, o Fransa’ya, kulüplere özgü mü?

REDOUANE MAHRACH – Fransa’da kulüplere hapis cezası? Hayır, 
özgü değil. Hayır, hayır. Bunun için bir örneğiniz var mı? 

SALONDAN – Sadece bilgim doğru mu, onu öğrenmek istedim çünkü 
ben Fransızca bilmiyorum; bizde sizin mahkemelerinizle ilgili Fransızca’dan 
Türkçe’ye çevrilmiş bir yayın var ve hatırladığım kadarıyla, spor kodunuza 
koyduğunuz hükümlere göre, kurallara uymuyorlarsa birçok hapis cezası 
ile cezalandırılıyorlar. 

REDOUANE MAHRACH – Spor kodu, suçlarla ilgili olan bir kod. 
Yani, Spora özgü bir ceza yasası. Söylemek istediğim, herhangi bir başka 
ülkede, bir kimse kurala uymuyorsa, kural da cezai suçla ilgiliyse, o halde 
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Fransa’da bunun için hapis cezası var. Fransa’da buna pek sık rastlanmıyor 
çünkü kulüpler yönetmeliklere uyuyor.

Haklısınız, bizim Spora özgü, diğer ülkelerde olmayan birçok suç tanımı-
mız var. Örneğin menajerler, spor menajerleriyle ilgili düzenlemeler; lisansınız 
yoksa menajerlik faaliyetinde bulunamazsınız, bu bir cezai suçtur. İngiltere’de 
aynı şeyin geçerli olduğunu düşünmüyorum, FIFA yönetmeliğinde de 
aynı şey geçerli değil, Türkiye’de de bu durum yok; ancak fiili durumda 
Fransa’da spor alanında hapis cezasına çarptırılan çok fazla kişi yok; fakat 
haklısınız, bir vakamız oldu, Olympique de Marseille’de, yasa dışı transfer 
komisyonu ödemesi ve bunun düzenlemelere uygun, mali düzenlemelere 
ve vergi düzenlemelerine uygun biçimde beyan edilmemesiyle ilgili bir 
vakamız; bu olay iki üç yıl önce olan bir olaydı ve Olympique de Marseille 
personeli hapis ve para cezasına çarptırıldı; fakat bunun dışında öyle fazla 
bir örnek yok. Paris Saint-German ile ilgili bir vakamız var, muhtemelen 
Nisan’da Paris Mahkemesine taşınacak. Bu ise Nike şirketi ve sponsorlukla 
ilgili bir sorunda ve doğrudan ücret masraflarıyla ilgili talepleri önlemek için 
doğrudan sporcuya komisyon verilmesiyle ilgiliydi. Bunun gibi örneklerimiz 
var ama fazla değil. 

SALONDAN – Çok teşekkür ederim.

REDOUANE MAHRACH – Rica ederim.  

SALONDAN – Size İngiltere ve yaptırımlarla ilgili bir soru sorabilir 
miyim? Hukuk sisteminizde, Federasyonların disiplin yaptırımlarının ve 
cezai yaptırımların olması sorunu ile aynı suç için iki kez ceza verilmesi 
sorunu nasıl ele alınıyor? Bu sorunu nasıl çözüyorsunuz veya İngiltere’de 
herhangi bir sorun yok mu?   

PETER GRAHAM CHARLISH – Bir sorun olduğunu düşünmüyorum. 
Kulübün, oyuncunun eylemleri için yükümlü olmak zorunda olduğu bir 
örneği sundum. Burada bir sorun olduğunu düşünmüyorum, yaptırım 
konusunda bir ihmal söz konusu ise, bir işverenin çalışanlarının eylemleri 
karşısında yükümlü tutulmasının, çalışanlar çalıştıkları süre içinde o eylemde 
bulunuyorlarsa geçerli olacağını düzenleyen iyi tesis edilmiş bir hukuk var. 
Gayet açıktır ki, futbolcular da bir çalışandır ve sahada ne yaptığı açıktır. 
Benim işimde de bu böyledir, ben burada ne yapıyorum, Üniversitemi 
temsilen buradayım, o halde işim sırasında birşeyler yapmışsam, hukukun 
belirlediği bir husus var, o da mahkemeye giderlerse ve tazminat konusunda 
bir hüküm çıkmışsa tazminatı ödeyerek buna son verecek olan kulüptür. Taz-
minatı ödeyecek olan taraf oyuncular değildir, bunu yapacak olan işverendir, 



70

A n k a r a  B a r o s u  Y a y ı n l a r ı

70

elbette işverenin sigorta şirketidir. Burada, bu hususun gerisinde yatan ilke 
budur. Bu “büyük cep” meselesidir, “en büyük cepli” kişi; tazminatı ödemesi 
gereken kişi, yükümlülükte ödemeyi yapması gereken kişi. İşveren çalışan 
üzerinden kar elde eder, bu durumda işveren, örneğin Manchester United 
bu iş ilişkisinde tüm faydayı elde ediyorsa, o halde birileri yaralanmışsa, bu 
iş ilişkisi altındaki cezaları da ödemesin. Yani, daha önce söylediğim gibi, 
bunların tümü maliyet fayda meselesidir ve bununla ilgili de bir sorun 
bulunmuyor.  

SALONDAN – Ben daha çok sahada işlenen bir suçtan, bir kişinin 
yaralanmasından dolayı ceza mahkemesinde ceza alan oyuncudan bahsedi-
yorum, yani bu durumda o oyuncu muhtemelen bir ceza mahkemesinden 
ceza alacak ve muhtemelen spor federasyonu o oyuncuya ömür boyu men 
cezası verecek. Bu konuyu, oyuncunun karşı karşıya kalabileceği çifte ceza 
konusunu nasıl ele alıyorsunuz?

PETER GRAHAM CHARLISH – Söylediğim gibi, bu özel bir konu 
değil. Çok nadiren olan bir olay ve ifade ettiğim gibi bu Leboya olayıydı; 
Leboya’ya verilen ceza tümüyle alıcı kulübe verilenden, ayrıca farklı bir resmi 
ceza kurumunun verdiğinden farklı.  O konunun bizimkiyle ilgili olduğunu 
düşünmüyorum çünkü o tamamen bağımsız bir konu, emniyetin işlem 
yapacağı bir konu. Ve spor teşkilatının işlem yapacağı bir konu; oyuncular, 
işveren ve oyuncular, yetkili makam, açıkçası oyundaki herhangi bir eyle-
minden dolayı yükümlü tutulacaksa, o. Söylediğinizi kabul ediyorum, bu 
bir çifte ceza konusu fakat bunlar tümüyle birbirinden ayrı ve çok sık oluyor. 
Burada bizim ifade etmeye çalıştığımız, tahminimce bunun farklı bir konu 
olduğu; bunun doğru mu, yoksa yanlış mı olduğuyla ilgili herkesin kendi fikri 
var; bana göre, doğru. Fakat birileri o tür bir suç işliyorsa, bana göre Ceza 
Mahkemesine giden bir kamuoyu onayı olmak durumunda ve bu otomatik 
olarak emniyet için, savcılık için bir karar olabilir ve futbol birliği, kulüp 
de, öyle bir suç işlediği için o oyuncuya disiplin cezası vermek istiyorsa, bu 
tamamen onların bileceği bir iş, başta söylediğim gibi bir sözleşme meselesi 
ve istiyorlarsa sözleşme koşulları dahilinde istediklerini yaparlar. 

SALONDAN – Bahsedilen Fransız Spor Yasası ile ilgili olarak, bunun, 
ortaklığın, iki farklı kulüpte hisse sahibi olmanın yasaklanmasıyla ilgili bir 
düzenleme olduğunu, tamamen şirketlerdeki haklarla ilgili olduğunu anlı-
yorum. Yalnız galiba bu sadece Profesyonel Spora uygulanıyor. Amatör spor 
kulüplerini düşünürsek, Fransa’dakileri söylüyorum, bu kulüpler sadece tek 
bir spor faaliyetinde mi bulunuyor? Çünkü benim ülkemde, Yunanistan’da, 
profesyonel olmayan bir kulüp, Fransa’daki gibi anonim şirket gibi işleyen 



71

I I .  U l u s l a r a r a s ı  S p o r  H u k u k u  K u r u l t a y ı

71

büyük futbol veya basketbol kulüplerinden bahsediyorum, istediği spor 
dalında faaliyet gösterebiliyor, herhangi bir sorun yok.

REDOUANE MAHRACH – Doğru, haklısınız. Bir hissedar olabilirsiniz, 
bir spor dalında, bir Birliğin, bir kulübün üyesi olabilirsiniz, futbolu kas-
tediyorum, aynı zamanda Voleybol veya Basketbolde bir şirketin hissedarı 
veya üyesi olabilirsiniz. Fakat aynı spor dalında, bu yasak değil. Amatör 
sporda da aynı. Aynı. Bilmem anlaşıldı mı? Amatörsünüz ve bir birliğin 
üyesisiniz, bu tamamen farklı. Orada bir kar elde ettiğiniz bir menfaatiniz 
yok, yani bunun amatör sporlarda bir sorun olduğunu düşünmüyorum, bu 
Profesyonel Sporlarla ilgili bir konu.       

SALONDAN – Benim her iki konuşmacıya da bir sorum olacaktı: Ülke-
lerinde şike ve teşvik primiyle ilgili bir yasal düzenleme var mı? Teşekkürler. 

REDOUANE MAHRACH – Sorunuzu tekrarlamanız mümkün mü, 
acaba? 

O konuda özel bir düzenlememiz olduğunu sanmıyorum. Ancak, adil 
hareket etmeniz, hileli harekette bulunmamanız gerektiğini söyleyen Disiplin 
Mahkememiz var. Bir hukuk suçu veya cezai suç değil, disiplin suçu; bu 
yüzden oyuncuya men cezası, para cezası, vb. verilebiliyor. Fakat özel bir 
durum söz konusu değil.

PETER GRAHAM CHARLISH – Birleşik Krallık’ta durumun ben-
zer olduğunu düşünüyorum. Maç sonucunun ayarlanmasıyla ilgili birkaç 
durumla karşılaştık ayrıca, Şampiyon Jokey Faloun’un karıştığı bir yarış 
sonucunu ayarlama vakası söz konusuydu, fakat o ayrı. Yalnız onun, sporla 
ilgili özel bir durum olmaktan ziyade aldatmaca ile suçlandığını sanıyorum. 
Ayrıca futbolda maç sonucunun ayarlanmasıyla ilgili bir vaka ile karşılaş-
mıştık, Liverpool’un kalecisinin karıştığı vaka; orada da aynı şey yapıldı. 
Fakat maç sonucunun ayarlanmasıyla ilgili herhangi bir özel işlem yapıl-
dığını sanmıyorum, o kişiler ceza aldı ve tahminimce başka bir aldatmaca 
durumuydu o.    

SALONDAN – Sayın konuşmacılara teşekkür ediyorum sunumları için. 
Benim sorum Sayın Charlish’e olacak. Konuşmasının sonuna doğru ver-
diği bu örnek, yani toplu müsabakada olduğu sırada yapılan eylemlerden 
dolayı, ülkesinde hapis cezasının artık verilmiş olması ve herhalde bundan 
sonraki birçok davaya da kaynaklık edecek olması aslında spor anlamında 
ve özellikle bu müsabaka sporlarında çok ciddi bir probleme sebep olacak. 
Bu aynı zamanda da, diğer ülkelere ve hatta UEFA ve FIFA’da da gözlem 
altına alınacak bir husus olacaktır. 
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Benim bir sorum var: Kendisi bunun ileriye dönük sonuçlarını nasıl 
görüyor? Bir de aklıma bir anda çok basit bir örnek geldi: Mesela Dünya 
Kupasının İngiltere’de yapıldığını düşünelim, burada iki ülke takımının 
karşılaştığını düşünelim ve bunun içerisinde iki tane İngiltere liginde oyna-
yan futbolcu düşünelim ve bu tip bir eylemin yapıldığını düşünelim. Bu iki 
insan Dünya Kupasından sonra yine aynı ülkede futbol oynamaya devam 
edecekler, hapse mi atılacaklar, nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Bunu merak 
ediyorum, teşekkür ederim. 

PETER CHARLISH – Bu tür kaygıları dile getirmekte haklı olduğunuzu 
düşünüyorum çünkü gayet açıktır ki, bu tip, insanların hapis cezasına çarp-
tırıldığı olaylarla karşılaşıyorsak, bu durumda oyuncular diğer oyunculara 
karşı dava açacaktır çünkü Dünya Kupası’ndaki görüntülerde gördüğümüz 
olay gibi bir cezai suçtan dolayı insanlara hapis cezası veriliyorsa veya 2012 
Olimpiyatları’nda bu olacaksa tüm mesele bu? Bu tür suçlar işleniyorsa, bu 
durumda cezai işlem uygulanması olasılığı var demektir. Hukuk mercileri 
üzerinde bu tür cezai işlem olmaması için baskı yapılacağından kuşkuluyum. 
Aynı şekilde bu Avusturya mahkemesinin de yaptığı bir tanımlama, İtalyan 
Olimpiyatlara koyuyor ve dopingle mücadeleyle ilgili, doping ihlalleriyle 
ilgili Avusturya Takımının merkezine gidiyor, aynı şey. Yönetim organlarının 
bundan kaygılanacağını düşünüyorum fakat bizler dünyada bu tür durumlara 
karışıyorsak o halde neden Ceza hukukuna neden Medeni Hukuka başvu-
ruyoruz, bekleyebileceğimiz şey bundan ibaret. Büyük Spor Etkinliklerinin 
bu tip emniyet olayları konusunda baskı oluşturacağını düşünüyorum. 

MERDAN HÜRMEYDAN – Katılımcılara teşekkür ediyoruz. Mr. 
Mahrach’a ve Peter Charlish’e teşekkürleri arz ediyoruz. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar)

SUNUCU – Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Oturum başkanımıza ve 
değerli konuşmacılarımıza plaketlerini vermek üzere Ankara Barosu Spor 
Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Sayın Gurur Gaye Günal’ı kürsüye 
davet ediyorum. (Alkışlar)

PLAKET TAKDİMİ
SUNUCU – Bütün konuşmacılarımızı ve komisyon üyelerimizi buraya 

alırsak, bir fotoğraf çekimimiz olacak. 

GURUR GAYE GÜNAL – Değerli arkadaşlarım, oturan herkesi lüt-
fen sahneye alabilir miyiz? Bugünün anısına hep birlikte bir fotoğrafı bu 
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kurultayımızın flamasının altında, resimlerde hatırlamak üzere bir hatıramız 
olsun istiyoruz. 

Değerli misafirler bir şeyi daha duyurmak istiyoruz: Akşam saat 20.00’de 
yeniden burada buluşacağız. Bunu da sizlere duyurmak istiyorum.
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2. GÜN

I. OTURUM

SUNUCU – Saygıdeğer konuklar, “2. Uluslararası Spor Hukuku 
Kurultayı”nın ikinci oturum gününe hepiniz hoş geldiniz. (Alkışlar) 

Kurultayımızın bu gününde, sporda sözleşmeler, sponsorluk sözleşmeleri, 
transfer ve iş sözleşmeleri, sporcu temsilciliği sözleşmeleri ve yayın sözleş-
meleri konuları ele alınacak. 

Belirtmiş olduğum bu konunun İspanya’daki mevcut düzenlemesinin 
ele alınacağı oturumumuz için, oturum başkanı Ankara Barosu Başkan 
Yardımcısı Avukat Sayın Salih Akgül, Avukat Jacobo Ollera de la Serna, 
İspanya Profesyonel Futbol Ligi Uluslararası İlişkiler Başkanı Sayın Robert 
Christian Pongracz, Helen Olimpik Komitesi Genel Sekreter   Yardımcısı, 
Avukat, Atina Barosu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Dimitrios Chatzimichalis 
ve son olarak İspanya Hentbol Federasyonu Disiplin Kurulu üyesi, Madrid 
Uluslararası Spor Hukuku ve Spor Yönetimi Mastır Programı   Akademik 
Direktörü Sayın Elena Borras Alcaraz bizlerle birlikte olacak. 

Av. SALİH AKGÜL (Ankara Barosu Başkan Yardımcısı) – Günaydın. 
Değerli konuklar, değerli konuşmacılar; Ankara Barosu adına sizlere hoş 
geldiniz diyorum. Bu oturumda, küçük bir değişiklik yaptık, dün yetiş-
meyen programla, bugünkü oturumu birleştirdik. Ben 20’şer dakikalık 
süre vereceğim değerli konuşmacılara, kendileriyle yaptığımız görüşme 
sonucunda, bu süreyi bir defada kullanacaklarını söylediler. Süre sonunda 
kendilerine yönelteceğiniz soruları alacağım. Hemen başlamak istiyorum 
zamanı rasyonel kullanmak adına. 
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Birinci konuşmacıyı size tanıtmak istiyorum, elimde bulunan bilgilere 
göre: Mr. Robert Pongracz. Konusu “Spor kulüplerinin genel yapıları ve spor 
kulüpleri”. Mr. Pongracz İspanya Profesyonel Futbol Uluslararası İlişkiler 
Başkanı. Kendisi bendeki bu bilgiler dışında tanıtım amaçlı açıklama yapmak 
isterseler, memnuniyetle dinleriz. Sözü kendilerine veriyorum. Buyurun 
Mr. Pongracz. 

ROBERT CHRISTIAN PONGRACZ (İspanya Profesyonel Futbol 
Ligi Uluslararası   İlişkiler Başkanı) – Çok teşekkürler Sayın Başkan. Evet, 
ilk olarak organizasyona beni konuşmak için davet etmelerinden dolayı 
teşekkür etmek istiyorum ve dün için samimiyetle özür diliyorum, çünkü 
sanırım burada sunumda organizasyonu bir tür yeniden organize ettim. 
Yani lütfen özürlerimi kabul edin.

Benim hakkımda, ben İspanyol Profesyonel Futbol Liginin Uluslararası 
İlişkilerinin Başkanıyım. Bu kurumun tüm uluslararası meseleleri ile ilgi-
leniyorum ve bugün konum İspanya’da sporun genel yapısı ve daha çok 
kulüplere ve daha çok spor derneklerine bakacağım.

Şimdi ne hakkında konuşacağım konusunda kısa bir gündem; söyledi-
ğim gibi sporun yapısal organizasyonu ve şimdi burada temsil edilen diğer 
sporları da memnun edeceğim. Bir spor olan futbol örneğini alacağım için 
lütfen özürler dilerim çünkü bu bizim İspanya’da sahip olduğumuz en 
profesyonel spor ve eğer futbolun yapısını anlarsanız bunu diğer sporlara 
kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

İkinci olarak futboldaki ilgili taraflar ve hükümetin bunu nasıl düzenlediği 
hakkında konuşacağım.

Üçüncü olarak futbol kulüplerine geri döneceğim. Sonra bu noktada 
size bizim İspanya’da sahip olduğumuz kamu limited spor şirketleri ile spor 
kulüplerinin kendileri arasında farktan bahsedeceğim çünkü bunlar arasında 
oldukça kocaman fark var.

Ve üzerinde konuşmak istediğim son nokta ise uluslararası seviyedeki 
spor yasa koyucu ve bunun Ulusal Yasa ile nasıl karşılandığı. Yani çok ilginç 
konu ve sanırım konuşmaya da değer.

Şimdi sporun yapısal organizasyonu ile başlamak istiyorum. İlk olarak 
bizim İspanya’da Yüksek Spor Mahkememiz var ki bu, diğer ülkelerde Spor 
Bakanlığı. Sonra şimdi size burada İspanya’da bizim özerk İspanya bölgele-
rimiz olduğunu gösteriyorum ve size bunu göstermemin nedeni vilayetler-
deki bazı kanun gruplarının Genel Spor Kanunundan farklı olması çünkü 
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örneğin bahiste diğer bölgelerde genelden daha farklı bu nedenle, bu örneği 
koydum ki örneğin bununla ilgili bir yanıt arıyorsanız, şimdi örnek olarak 
bahiste, aslında genel kanundan ziyade Bölgesel Kanuna bakmanız gerekir.

Sonra bildiğiniz Uluslararası Seviyede Spor için Hazine Mahkememiz 
var ve bu bir tür düzenleme değil ama aldığı kararlarla İspanya’da, ülkede 
etki sahibi. Sonra Uluslararası Olimpiyat Komitemiz var ki bu da, kararla-
rıyla genel sporu ve ülkeyi etkileyebiliyor. Ve tabii ki İspanya’daki İspanyol 
Komitemiz, gördüğünüz gibi Olimpiyat Komitesi ile doğrudan bağlantılı 
olan İspanyol Olimpiyat Komitesi, ve dolaylı olarak da Yüksek Spor Konseyi 
ile bağlantılı.

Sonra şimdi de futbol örneğine gidiyoruz, örneğin Uluslararası Kurum 
olarak FIFA var. Futbol ve UEFA bunun altında. FIFA ve UEFA üyesi 
olarak tabii ki İspanyol Federasyonu, Futbol Federasyonu var ve şimdi 
İspanya’daki Futbolun Organizasyonunun İspanya Ligi ile birlikte sadece 
kanun ile yapılabileceği sorusu var. Federasyon ve İspanyol Ligi arasında 
sporun organizasyonu için bir anlaşma var, ki bu futbol ve tabii ki İspanyol 
liginin üstünde de … olduğu için Uluslararası Federasyonlarla dolaylı ola-
rak ilişkili olan, ve bu bizim İspanya’da sahip olduğumuz bir şey ve sanırım 
diğer ülkelerde farklı, bir spor Bakanlığı tümünün üstünde ve böylelikle 
diğer ülkelerdeki gibi özerklik yok. Spor organizasyonların yönetimi, şimdi 
bunun sahip olduğu, sporla ilgili olan, komisyonlar ve komiteler hakkında 
konuşacağım. Temelde soruşturma yaptırımında olan ve doğru kişiler varlık-
lar ve bunların katılımı ile ilgili Yıllık Organizasyonlarda Şiddet için Ulusal 
Komisyon var. … Devam edin, Devam ediyoruz. Mister Pongracz Teknik 
problemi çözemedik lütfen sunumunuza devam ediniz...

Peki, yani şimdi burada çok iyi oturabilirim. Yani söylediğim gibi hükümet 
seviyesinde komisyonlar, komiteler sporda şiddet için ulusal komisyonumuz 
var bu temelde spor organizasyonlar ile ilgili olan her şeyde yaptırımları 
inceliyor. Bu komitenin üyeleri İçişleri Bakanlığı, Yüksek Spor Konsülü, 
İspanyol Profesyonel Ligi, İspanya Federasyonu, Basketbol Kulüpleri Derneği 
ve devletin tüm güvenlik kurumları. Böylelikle toplantılar düzenli olarak 
devlet seviyesinde yapılıyor.

Sonra, İspanyol Komitemiz var, veya işte orada harika, Spor Disiplini 
İspanyol Komitesi örneğin işte burada, aynı, yaptırımları soruşturur spor 
disiplinine tabi olan ve yeterliliklerine göre kişileri varlıkları düzeltir örneğin 
burada eğer bir Federasyon sarı kartlarından dolayı bir uyuncuya yaptırım 
getirirse oyuncu bu Komiteye başvurabilir ve son olarak ama önemli bir şey 
Ulusal Anti Doping Komisyonumuz var ki, bunu da bilmek önemli. Bu 
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temelde tüm doping meseleleri ile ilgilenir ve ayrıca soruşturur ve doping 
vakaları durumunda bu Komiteye başvurabilirsiniz.

Şimdi, İspanya’da çok önemli olan spor mevzuatı hakkında konuşacağım. 
Her şeyden önce spor yasası var 10 99 spor kanunu gibi ki bu temelde 
bu meselelerle ilgilenir ve sporda çok düzenleme olduğunu görebilirsiniz, 
örneğin bu kanunun genel prensibi, Yüksek Spor Konseyi, bu nedir, ne 
yapar, Spor Derneği, bunlar nasıldır, bunlar nasıl düzenlenir, Spor Kulüp-
leri, Federasyonlar, Ligler, Yanıtım Kurumları, müsabakaların kendileri, 
bunlar nasıldır nasıl  organize edilebilirler, Olimpiyat Komitesi, nedir, üst 
seviye S. İspanya’da bizim iki profesyonel sporumuz var ki bunlar Futbol 
ve Basketboldur. Doping de, sporda şiddet, spor tesisleri, disiplin ve sporda 
olağanüstü uzlaşmalar. Yani spor ile ilgili tüm alakalı soruları görebilirsiniz 
bu kanuna bakabilirsiniz.

Sonra, ve şimdi Spor Kulüplerine girmekten konuşacağım. Spor Fede-
rasyonlarında 1981’de Kraliyet Fermanı 177 var ve siz temelde söylediğim 
gibi bu kulüpler ve federasyonlar için düzenleyici norm. İçerde kulüplerin 
ve federasyonların kuruluş sicilinin bir … çerçevesini, kulüplerin ve fede-
rasyonların işleyişini ve disiplinini, sonra kulüplerin ve federasyonların 
ekonomik ve finansal rejimini ve sonra daha çok kültürel bir zemin olan 
ve orada daha çok spor organizasyonlarının tanıtımı için bulunan kamu 
özelliği olan özel kurum deklarasyonunu bulabilirsiniz.

Buradan diğer yere gidiyoruz, 1991’de Kraliyet Fermanı 12 51, ki bu 
da Kamu Limited Spor Şirketleri için rejim ve geçerli kanun. Burada bir 
anlamda önemli bulabilirsiniz, salt holding olan genel karar var, sahipleri 
nasıl, Kamu Şirketinde ne kadar hisse alabilirler. Kısıtlamalar, muhasebe 
normları ve periyodik bilgileri, İdari meseleler ve bütçe hakkında normlar ve 
dönüşüm ve banka garantileri. Yani göreceğiniz gibi, burada gerçek anlamda 
normal bir şirkete gitmeye başlıyoruz, ama yine de sporun karakterini tut-
mamız gerekiyor ve bu nedenle, bu normal Spor Kulüplerinin mevzuatın-
dan oldukça değişik. Ve şimdi sadece sizinle konuşmak için size İspanya’da 
futboldaki ilgili taraflar hakkında biraz konuşmak için, ve bunu ayrıca diğer 
sporlara da uygulayabilirsiniz, örneğin basketbolun bu tür bir takım yapısı 
vardır, bir Federasyon, bir Lig, Kulüpler. Özel Kanun altında 10 99 da Spor 
Yasası olan Genel Spor Yasasına göre bir Spor Derneği olan İspanyol Ligi 
ile başlayacağım. 1984’de yaratıldı. Federasyondan çıktı ve bağımsız oldu. 
Sonra tabii ki kendi yargı kimliği var ve kar gütmeyen bir kurum. Ve burada 
Ligin üyeleri var, Birinci Bölüm, bu 12 üye kulüp, ve İkinci Bölüm, 22 üye 
kulüp. Birlikte bu kurumun üyeleri olan 42 üye kulübümüz var. Ve bundan 
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tüm bu 42’nin 4 üyesi Spor Kulüpler. Yani bunlar da spor dernekleri gibi 
düzenleniyor bizim gibi, bizler gibi, İspanyol Ligi gibi, bunlar Real Madrid, 
Barcelona, Altletico Bilbao ve Osasuna. Yani temelde burada bir tür farklı 
bir yapımız olduğunu görebilirsiniz tüm üyeler aynı değil. Bunlar eskiden 
diğerlerinden farklı düzenlenirdi ama bunu size bunun gibi ileriki … ‚in 
tarihinde söyleyeceğim. Her şeyden önce bir saniye bana izin verin, diğer 
ilgili taraflara gitmeden önce size temelde İspanyol liginin yeterliliklerinin ne 
olduğunu açıklayan bir video göstermek istiyorum.… Sanırım ses çalışmıyor.

 (Video: “Durmaksızın bir tutku ile, her hafta, her maçta, takımlar, oyun-
cular, taraftarlar, goller. Bunların tümü de starlar ve hiç bir insan şüphesiyle 
dünyanın en iyi Ligi olarak sınıflandırılmamalıdır.  Performans Futbol Ligi 
Birinci ve İkinci Liglerin müsabakalarını, takvimi, programları, oyuncuların 
yanı sıra koçların, asistanların, doktorların ve bir şekilde müsabakaya katılan 
diğer kişilerin belirlenmesinden önce oyuncuların imzalarını veya vizelerini 
organize etmekten sorumludur. LFP müsabakaya katılan Kulüpler ve Kamu 
Limited Spor Ölçüm üzerinde kontrol sahibi yönetim organıdır. Aynı zamanda 
üyeleri için ortak ilgi alanında olan tüm konularda İspanya’daki ve yurtdışındaki 
kulüplerin ana temsilcisidir. 

Güvenlik Profesyonel Futbol Ligi için en üst öncelikli bir konudur. Lig 
stadyumlarında Spor Üst Kurulu tarafından ve işbirliği ile yürütülen şiddeti 
önleme programlarından sorumludur. Kapalı devre televizyon, …. Sistemleri 
ve modern süre stilleri kullanan merkezi bir kontrol ünitesi üzerinden stadyum 
erişim kontrollerini, ve teknoloji kurulumlarını denetler, oturma kapasitelerini 
ve bilet satışlarını idare eder. Ligin garantili bir izleyici kitlesi vardır ve bu 
nedenle, kar amacı gütmeyen önemli kurumlar Profesyonel Futbol kurumundan 
mesajların iletilmesinde ve son program gibi sosyal ve yardım faaliyetlerinin 
yürütülmesinde işbirliği talep ederler, futbol ligi, açlığa karşı FIO etkileyici bir 
iletişim kampanyası ile aynı anda 42 stadyum ve şehirde başlamıştır. Liglerin 
şöhreti  mükemmel bir bilgi ileticisi haline getirmektedir. Web sitesi www.
lfp.es, “Professional Football” dergisi gibi kendi kaynaklarımızla veya her 
zaman bizden haberlere meraklı olan medya üzerinden. “Sporun tartışılmaz 
kralına toplumumuzda çalışmasından dolayı teşekkürler”. Liglerin logosu 
kadar müsabakanın kolektif imajı da hem yerli hem de global pazarda en çok 
tanınan markalardan biri haline gelmiştir. Ürünlerin tanınmasını garanti 
eden, müşterilerini arayanlar için faaliyetler ve promosyonlar ve yetişkinler ve 
çocuklar kulüp kitle izleyicisidir. Lig her birinin iletişim ve satış gereklerine cevap 
vermek için her bir marka ile kişiselleştirilmiş bir şekilde etkileşim kurar. Tek 
başına bu bile önemli bir artış ve piyasada LFP mührü taşıyan bir dizi ürün 
yaratmıştır. Aksiyon veya yönetim video oyunları, tahta oyunları, hediyelik eşya, 
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oyuncaklar ve Nike LFP müsabaka topu gibi kuru mallar, hareket edilebilecek 
lisansların sadece birkaç örneğidir. Liglerle veya değerlerle ilişki altında tanın-
manın bir bölümü olan LFP sponsorlukları gittikçe daha fazla olarak her bir 
markanın hedef kitlesi ile iletişim için yeni yöntemlere odaklanmaktadır. Bu 
her bir sponsor ve onun acenteleri ile birlikte her bir hedefe ulaşmak için en iyi 
olan sponsorluk ve anlık fırsatların planlanması ile elde edilmiştir. Etkinlik ve 
esnekliğe yöntemlerin, hareketlerin ve iletişimin ve aynı zamanda bunlarla ilgili 
pazarlamanın bir kombinasyonu ile ve kitle ve kesimlere ayrılmış kolektiflerde 
LFP’ye özel olan fırsatları ile birlikte öncelik verilmektedir. LFP Campus veya 
Road Show Lig katılımı tüm ilişkili markalarımızın buütün imaj, tanıtım, 
reklam, halkla ilişkiler veya insan kaynakları stratejileri için destek araçlarıdır. 
Lig Futboldan çok daha fazlasıdır.”)

Okay, bu lig hakkındaydı. Futbolda ilgili taraflar için çok önemli olan 
bir başkası da temelde ligdeki yapımızla aynı olan İspanyol Futbol Fede-
rasyonudur. Bu özeldir, kanun altındadır ve bu yüzda kanunu altında kar 
amacı gütmeyen bir özellikte olmakla aynı düzenleme kimliğine sahiptir. 
Yani kanuna göre profesyonel spor sadece federasyonlar ve ligler ile koor-
dinasyon içinde organize edilebilir. Bu nedenle, İspanyol Federasyonu ile 
anlaşmamız vardır, örneğin yabancı oyuncu sayısı üzerinde belirlememiz 
vardır. Kaç tanesi oynayabilir, kaç tanesi sahaya çıkabilir?

 Sonra tanıtım yönetmelik kriterlerimiz vardır ve bu nerede hangi dahili 
yargı organının geçerli olacağı gibi disiplinciler üzerinde, disiplin sadece 
federasyonun kendisinin yeterliliğidir. Ve son olarak temelde federasyonun 
bilgi yeterliliği olan ama aynı zamanda bizim de bir oyumuz olan, örneğin 
hakemin oyunlar için aday gösterilmesi ve hangisinin olabileceğinin belir-
lenmesi. Ve sonra futbol kulüplerine, üyelerimize gidiyoruz ve biraz futbol 
kulüplerinin tarihinden ve neden Kamu Limited Şirketleri olduklarından 
bahsedeceğim. O oydu, 1983’den 1990’a kadar genelde spor kulüpleri 
için çok zor bir dönem oldu çünkü kötü yönetim çok büyük bir borca yol 
açtı. 1985’de hükümet yeni bir organizasyon planı ortaya koymaya karar 
verdi ve buna özellikle 82 dünya kupası neden oldu, ki burada kulübün 
stadyumları organize etmesi için çok para harcaması gerekti ve borç sevi-
yesi yükseldi. 1987’de Spor Bakanı para ziyanını biraz kontrol edebileceği 
ve aynı zamanda futbol kulüplerinin sucsective ‘lerinin sorumluluklarını 
da kontrol edecek yeni bir mevzuat arayışındaydı. 1989’da yüksek, borç 
daha da büyüdü. Olan sırada 180.000.000 euro olduğunu görmeliydik. 
Devlet ne yaptı? Ne önlemler aldı? Örneğin yeni bir reorganizasyon planı 
yaptı, bahis gelirlerinden minimum bir miktarı borcu ödemek için sabitledi 
ve spor kulüplerinin, İspanya’da olarak “……” adlandırılan spor limited 
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şirketlerine dönüşmesi gerektiğini söyledi. Ve bu anlamda spor kulübünün 
her üyesi sahibi veya ortağı haline geldi. Ve sonra bu sonucu oldu temelde 
hala yürürlükte olan ve size daha önce anlattığım yeni bir spor yasası oldu. 
Ve bunda bu spor yasası ile birlikte kulüplerin dönüşümleri için 13 Haziran 
1992’den daha önce olması gereken bir zaman sınırı belirlediler.  Tümü-
nün de Kamu Limited Spor Şirketlerie dönüşmesi gerekiyordu. Birinci ve 
İkinci bölümün profesyonelleşmesine karar verildi ve böylelikle sadece bu 
iki bölüm profesyonel oldu ve bir kulübün bir Spor Limited Şirketi olmayı 
reddetmesi halinde bu profesyonel müsabakalara katılamıyor ve onlar için 
daha da önemli olan, devletten reorganizasyon planı için gelen bir kısım 
para gelmiyordu. Ve tabii ki kuralda bir istisna da olması gerekiyordu. Daha 
önce bahsettiğim bu dört kulüp, Madrid Barcelona, Barcelona, Athletico 
Bilbao ve Osasuna, bunlar denetçiler karlı şirketler olarak beyan edildi ve 
dönüşme mecburiyetleri olmadı ve hala bunlar spor dernekleridir ve kamu 
limited spor şirketleri ile futbol kulüpleri arasındaki fark, kısaca spor kulü-
bünün sahibi, örneğin onun üyeleridir ve Kamu Limted Şirketlerinin ise 
tüm diğer şirketler gibi hissedarlardır. İdari organ, spor kulübünde genel 
kurulumuz var ve Kamu Limited Şirketi gibi bu her şirketten bildiğiniz 
normal bir Hissedarlar Genel Kurulu. Spor kulüplerinde seçimler bir kişi 
bir oydur ve Kamu Limited Şirketleri Hissedarlar Genel Kurulu için sahip-
lerinin kendileri tarafından seçilen bir kurul bulunur. Sonra vergi sistemimiz 
var ki gördüğünüz gibi birbiri için geçerli olan iki kanun var, spor kulübü 
için bir kanun kararname 177981 ve Spor Limited Şirketleri için bir başka 
kanun var ki olan da kanun kararname 12511999. İcra sorumlularının 
sorumlulukları örneğin spor kulüpleri için bütçenin yönetim kurulundan 
başkana indrilmesi gerekli yani bütçenin %50’sinin spor kulüplerine girdik-
lerine banka garantisi gibi olması gerekli ve mali yıl bittikten sonra kulüp 
iyi rakamlarda ise, yeşil rakamlarda ise, olan zaman bu %50 parayı koyana 
geri geliyor. Kamu Limited Spor Şirketleri için farklı, bu kanuna göre daha 
katı bir düzen ve kanun söylediğim gibi 12511999 uygulanıyor. Mülkiyet 
örneğin spor kulüpleri için Kamu Limited Şirketi için hissenizi tüm diğer 
şirketlerdeki gibi satamıyorsunuz örneğin piyasada paylaşabiliyorsunuz, 
menkul kıymetler piyasaları. Yeni spor kulüplerinin işbirliği ile örneğin, 
daha önce de söylediğim gibi spor kulübü için eğer profesyonel müsabaka-
lara katılmak istiyorlarsa dönüşmek zorundalar ve Kamu Limited Şirketleri 
için yapabilirler, bu kanuna göre bu dönüşme yükümlülükleri var ve şimdi 
size biraz bunun geleceğini (%-facilitated) bir şu anda spor yasasını inceli-
yoruz ve masadaki bir şey tartışılmakta olan ortadan kaldırsak mı, bugün 
kötü bir gün eh? Diyelim ki dönüşüm mecburiyetini ortadan kaldırdır (bu 
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artık işe yaramıyor). Okay son nokta bu, size söylemek istediğim buydu. 
Ama siz zaman sınırları dışında, sanırım size söyleyecek vakit yok ama 
sadece bilmeniz için spor mevzuatı ile Devlet mevzuatı arasında mevcut 
olan koalisyon hakkında. Ss görüyorsunuz örneğin Federasyon …’ye tabi, 
FIFA’nin yönetmeliklerine bir bir lig olarak devlet mevzuatına tabiyiz ve aynı 
zamanda FIFA yönetmeliği altındayız ama direkt değil, direkt olarak değil 
kulüplerden en çok problemi olanlar federasyon ve lig üyesi olanlar ve her 
ikisi ile de uğraşmak zorundalar, FIFA, spor mevzuatı uluslararası ve devlet 
mevzuatı. Ve her zaman bazı koalisyonlar oluyor. İyi bir örnek 2007’deki 
“Granada Sente el Quatro” durumu olabilir ve nedeni hakkında bu lig ile 
federasyon arasında idi ve temelde profesyonel tamamlanmaya giren bir 
kulübün bir mal sahibi tarafından satın alınmış ve bir başka şehre transfer 
edilmiş olması problemi idi ve spor mevzuatı transfer edilemeyeceğini çünkü 
spor değerleri olduğunu söylüyor, aynı şehirde kalması gerekiyor ama devlet 
mevzuatı, her şirketi istediğimiz yere transfer edebiliriz. Eğer siz mal sahibi 
iseniz bunu nereye isterseniz oraya transfer edebilirsiniz ve nasıl isterseniz 
öyle isim verebilirsiniz. Böylelikle dava oldu, Spor için … mahkemesine 
gitti ve karar temelde çok kolaydı çünkü geçerli kanun İspanyol yasası idi ve 
kağıt üzerine siyah mürekkeple her Kamu Şirketini nereye isterseniz oraya 
transfer edebilirsiniz. Mahkeme buna karar verdi ve böylelikle bu, nasıl söy-
lesen, spor mevzuatı gerçekte geçerli olmadı ve burada görebiliyorsunuz ki 
bu vakada devlet mevzuatı hala bir numara. Okay sanırım bu sonuncuydu 
sonunda bir videom var ama korkarım şimdi bunu size gösteremem. Genel 
video ama sanırım sürem doldu.

Av. SALİH AKGÜL – Thank you. Süremiz kalırsa turun sonunda izleriz 
videoyu. Sayın Pongracz’a teşekkür ediyoruz. (Alkışlar) 

Mr. Pnogracz bize görsel destekli sporla ilgili kuruluşlar, sporla ilgili mev-
zuat, İspanya’da ve sporda paydaşları çok detaylı olarak sundular, kendilerine 
teşekkür ediyoruz. 

Oturumumuzun bu bölümünde konumuz, sporda profesyonellik kavramı. 
Sunumu Miss Elena Borras Alcaraz yapacaklar. Miss Alcaraz, İspanya Futbol 
Federasyonu Disiplin Kurulu üyesi, Madrid ISDE Uluslararası Spor Hukuku 
ve Spor Yönetimi Mastır Programı   Akademik Direktörü. Sayın Alcaraz’dan 
ve devamında değerli diğer konuşmacılardan süreye riayet etmelerini istir-
ham ediyorum. Birinci tur sonunda hem soru-yanıta zaman kalması, hem 
de kalırsa zamanımız tekrar küçük bir tur yapmak için, teşekkür ediyorum. 
Sayın Alcaraz, buyurun. 
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ELENA BORRAS ALCARAZ – Herkese Günaydın. Bu fırsatla ünlü 
3 G’ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum ve eğer bir mahsuru yoksa tüm 
adıyla hitap etmek istiyorum, Gurur Gaye Günal. Bizi davet ettiğiniz için 
teşekkür etmek ve bu başarılı Konferansı düzenlediğinizden dolayı sizi 
tebrik etmek isterim. Spor hukukuna önem vermek çok önemlidir. İlk gün 
yapılan konuşmaları dinlediyseniz eğer, dün sabahki konuşmaları, bana öyle 
geliyor ki hem İspanya’da hem de diğer ülkelerdeki spor hukuku konusun-
daki görünüm her yerde aynıdır,  evriminin çok başında olduğumuz ve bir 
şeyler elde etmek için çok çalışmamız gerekiyor. Ve İspanyol sporcuların 
spor hukukunda belirli bir seviyeye ulaşmaları için ülkedeki sporun da bu 
bilince sahip olmasından geçmektedir.

Dolayısıyla, özetlemeler yapacağım, bir avukat olduğum konusunda sizi 
uyarıyorum ve bundan dolayı hemen konulara gireceğim. Profesyonellik 
kavramını ele alacağım, İspanya’daki profesyonel spor kavramı üzerinde 
duracağım ve biraz da iş hukuku üzerinde geçeceğim. İspanya’da çalışan 
bir Türk avukatı ya da İspanyol bir firma için çalışan bir avukat olsaydım 
bilmek isteyeceğim temel prensiplerin üzerinde odaklanacağım.    

Burada inceleyeceğimiz iki şey var. Buradaki “Biz” kelimesinin altını 
çizmek istiyorum çünkü bitirdiğimde sorular yöneltmenizi istiyorum.  

İlk olarak, meslektaşım Robert Pongraz’ın da az önce bahsetmiş olduğu 
1090 sayılı İspanyol Spor yasasına göre “profesyonel” derken neyin kaste-
dildiğini göreceğiz. Ve ikinci olarak da İspanya’daki profesyonel sporcu 
sözleşmelerinin ana maddeleri nelerdir onu göreceğiz. 

İlk olarak 1990 yılına ait, yani yaklaşık 20 yıl öncesine, İspanyol Spor 
Hukukunda verilen tanımlamaya bakmalıyız. Kanunu profesyonel sporlara 
vermiş olduğu tanımlamayı seçtik. Daha önce de belirttiğim gibi İspanya’da 
gerçekte olan Spor tanımına tam olarak uymadığını hemen göreceksiniz. 
Robert’in de daha önce söylediği gibi bu kanun güvenlik konularını, şiddeti 
önlemeyi, spor karşılaşmalarını ve düzenlenme şekillerini konu alıyor. Aynı 
zamanda,  İspanya’da İdare alanında en önemli düzenlemeler yapan organ 
olan Yüksek Spor Kurulu’nun fonksiyonlarını düzenlemektedir. Yüksek 
Spor Kurumu amatör sporlarla, hem kış hem de yaz Olimpiyat oyunları-
nın olimpiyat sporcuları düzenlemeleriyle ilgilenmektedir. Aynı zamanda 
olimpiyat sporcuları olan ve olmayan bu sporcular için burslar ve maddi, 
yardım sağlamaktadır ve günümüzde bizim için çok önemli olan, profes-
yonel karşılaşma alanını tanımlamaktadır. Ayrıca aşağıda sayacağım spor 
birliklerinin işleyişleri ile ilgili düzenlemeler yapar, bunlar temel birlikler ve 
dünkü konuşmalardan da duyduğum gibi tüm ülkelerde nerede ise aynıdır, 
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özellikle de Türkiye’de:  Spor kulüpleri, hem ulusal hem de bölgesel Spor 
federasyonlar, spor destekleyen kuruluşları ve konuşmamın odağı olacak 
olan profesyonel lig. 

İspanya’daki profesyonel karşılaşmalara gelecek olursak, bir karşılaşmanın 
profesyonel olduğunu söyleyebilmek için iki gereklilik vardır: ilk olarak 
bu tür karşılaşmalar için olan kulüpler sporcularıyla Kraliyet hükmü 1… 
6.85’e uyumlu olarak iş sözleşmesi imzalamalıdırlar. Ve bir diğer gereklilik 
de Yüksek Spor Kurumu’nun, ki bu konunun kanun içerisinde fazla geliş-
tirilmediği konusunda sizi uyarmalıyım, bu karşılaşmanın ekonomik bir 
önemine, ekonomik bir boyuta sahip olduğuna karar vermelidir. Bu yalnızca 
somut bir anda alınmış bir karardır ve sunumumun ileriki aşamasında bu 
karşılaşmalardan yalnızca 3’ünün yapıldığını göreceğiz. La Lia’nin birinci 
ve ikinci ligi ve basketbol birinci ligi.

Peki İspanya’da bir karşılaşmanın profesyonel olarak adlandırılmasının 
sonuçları nelerdir?  Her şeyden önce, Robert’in de dediği gibi, kulüpler 
belirli bir şekle, belirli bir yasal forma sahip olmalılar. “ … Portiva” olarak 
adlandırılan yasal bir topluluk olmalılar. Bunun çevirisi “Sınırlı Sorumluluk 
Sahibi Spor Firması” olarak yapılabilir. Peki bunun anlamı nedir? Az önce 
Robert’in de özetle açıkladığı gibi 93 yılındaydı değil mi? Bu ligde yer alan 
kulüplerinin hepsinin çok fazla borç içinde oldukları ve bunun karşılaşmaları 
güçlendirecek bir durumun olmadığı bir dönem vardı. İşte bu kanunun 
değişme nedenidir. Bu sporun şirketleşme kanunun yaratıldığı dönemdir. 
Ve sadece bilginiz olsun diye söylüyorum, İspanya’da hemen hemen her 
kulübün isminin sonunda SAD harflerinin bunma nedeni budur. Ve burada 
yine Robert’in bahsettiği Real Madrid, Barcelona, Osasuna, Atletic Bilbao 
gibi bazı kulüplerin çabaları da göze çarpıyor. Ama “Sınırlı Sorumluluk 
Sahibi Spor Firması” olmanın da bazı sonuçları vardır. Örneğin profesyonel 
karşılaşmada olan kulüpler şimdi çok daha büyük borçlar içinde yüzüyorlar. 
Bu kanun spor kulübü kuruluşların yönetimini iyileştirmek için çıkartıl-
mıştı, ancak çalışmadığı ispatlanmıştır. Ve dolayısıyla belirgin iyileştirme 
sonuçları da görülmedi. Yani bu değişiklikle ulaşılmak istenilen hedeflere 
ulaşılamadı. Bunun sonucu olarak, şimdi yeni bir değişiklik yapılarak 
İspanya’daki profesyonel sporu yukarı kaldırılacak başka bir yasa için kongre 
rekreasyon çalışmaları için özel bir kurul oluşturuldu. Ve ana değişiklikler 
üzerine odaklanan bir taslak oluşturuldu bile.     

Bu konu ile ilgili bu kadar şimdilik ve şimdi de İspanya’daki spor orga-
nizasyonları üzerine konuşacağım. Profesyonel bir kulüp olabilmek için iki 
gereksinimini hatırlayın. Bunlardan ilki kulübün sporcuları ile iş sözleşmeleri 
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imzalamış olması gerektiğidir diğeri ise tam tanımlanmamış olsa da belirli 
ekonomik boyutta bir öneme sahip olmasıdır. Şimdi ikinci nokta olan İspanya 
Kraliyet yasası 1… 6, 85’e göre iş sözleşmelerinin temel görünümü üzerinde 
durmak istiyorum. Madde 1.2 profesyonel sporcunun, düzenlemiş temel 
ilişkiler aracılığıyla bir organizasyon çerçevesinde ve kulübün ya da kuruluş 
ile aynı yönde olan ve bir ücret karşılığına gönüllü olarak spor faaliyetlerini 
adaması” olduğunu söylemektedir. Bunlar toplanmış kriterlerdir ve bunların 
tamamı profesyonel bir sporcunun kriterlerini oluşturmaktadır. Ve bunun 
profesyonel sporcuların burada belirtilenlerden çok daha farklı olduklarını 
göreceğiz ki bu da oldukça anlaşılır bir durumdur. 

Dolayısıyla bu kanunu takiben profesyonel sporcu olmanın ilk gerekli-
liği, düzenli temellerde olan ve onu yasal olarak kulübe bağlayan ilişkisidir.  
Örneğin bir sporcunun kendisini tamamıyla spor alanına adadığı ve başka 
bir mesleğinin yoksa ve bu bağlılık yalnızca 1 karşılaşma ya da tek bir tur-
nuva değilse devamlılığı varsa ve yaşamını bundan kazanıp hayatının amacı 
yatıyorsa o zaman profesyonel sayılıyor.   

İkincisi ise sporcunun kulübün gerek yönetim kısmının gerekse spot 
yönetiminin yönergeleri ve betimlemelerine bağlı olarak sporcu ile kulüp 
arasındaki bağdır. Bunun bir sonucu olarak sporcu da hem kulübün yönerge 
hem de yönetimine, antrenörün, sporun vs gibi konularda uymaya rıza gös-
teriyor. Ve bir sporcunun profesyonel olması için bir diğer gereklilik ise spor 
çalışmalarında yaptığı harcamalardan daha yüksek bir gelire sahip olmalıdır. 
Bu gerçekten de diğer federasyonlara olduğu mesela FIFA düzenlemeleri ile 
nerede ise aynıdır. FIFA limitleri tanımlamanın benzer bir yoluna sahiptir. 

İspanya’da minimum profesyonel maaş uygulaması var ve bu miktar dev-
let ve idari makamlar tarafından belirleniyor. Dolayısıyla eğer belirtilen bu 
miktardan daha fazlasını kazanıyorsanız profesyonel bir sporcu sayılırsınız. 
Bunlar yine mahkemenin ilgileneceği konulardır ve bunun yine birçok 
devlette aynı olduğuna inanıyorum, ülkemizdeki yargıçların spor hukuku 
kavramına çok aşına olmadıkları ve her zaman bir önceki karlarını takip 
etmediğine inanıyoruz. Dolayısıyla bundan haberdar olmalıyız ancak yine 
de her detayı, her kavramı ve davanın her parçasını dikkate almalıyız. Her 
halükarda adım adı ilerlemeliyiz. 

Sanırım bu durum profesyonel sporcu kanununda dahil edilmemiştir. 
Eğer bir sporcu uluslararası bir yarışmada kendi ülkesini temsil ediyorsa, 
bu profesyonel bir ilişki olarak kabul edilmiyor çünkü bu ulusal federasyon 
ile sporcunun arasındaki bir iş ilişkisi değildir. Bu kanun gözünde profes-
yonel spor olarak görünmemektedir. Ama merak uyandıran ir başka konu 
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ise, ir antrenör figürü olarak bunu ifade etmeliyim hukuk yasalarına göre 
antrenör figürünün farklı bir uygulamaya sahiptir. İster bir kulübün ister 
federasyonun ya da bir ulusal takımının antrenörü olsun, kanun gözünde 
her zaman profesyonel bir sporcu olarak görünmektedir.  

Görebildiğiniz gibi bu yalnızca sporcunun uluslararası temsili ile federas-
yon arasında bir iş anlaşması olarak görünmemekle kalmayıp aynı zamanda 
her iki taraf, yani hem sporcu hem de onu çalıştıran işveren ya da spor ile 
ilgili firmanın görevidir.  

Bir sporcunun uluslararası bir karşılaşmada ispanya’yı temsil etmek üzere 
çağırıldığı ancak işvereninin spor ile ilgili bir firmanın olmadığı ve bundan 
dolayı sorum yaşanan bir davayı almıştım. Peki bunun anlamı nedir? Eğer 
firma sporcuya uluslararası bir karşılaşmada kendi ülkesini temsil etmesine 
izin vermiyor ise ve yetkili makamlar bu firmayı cezalandırabilirler. Bu 
firma spor ile ilgili bir firma, bir kulüp, federasyon ya da birlik ise o zaman 
yetkili makamlar için ceza vermek çok daha kolay hale geliyor. Peki bu 
firma spor ile ilgili bir firma değilse, o zaman neler oluyor? Sanırım benim 
fikrimi tahmin edebiliyorsunuzdur. Benim kişisel fikrim diyorum çünkü bu 
davada mahkemeye gitme gerekliğini görmedik ama benim fikrim firmaya 
yönelimsel kısıtlama getirmek olurdu ancak bu doğal olarak bir firma için 
önemli bir değer taşımamaktadır.

Bir sporcu sözleşmesinin daha fazla resmi gereklilikleri ki sanıyorum her 
ülkede benzerdir, sözleşme 3 nüsha halinde hazırlanmalıdır:  bir tanesi sporcu 
için, diğeri kulüp için sonuncusu da ispanyadaki çalışma yetkileri için.  

Şimdi ise sporcu sözleşmelerinin, profesyonel sözleşmelerinin içeriğine ile 
ilgili minimum, gerçek anlamda minimum diyorum göz atacağız. Elbette 
ki taraflar isim, kimlik numarası ve adres olarak tanımlanmalıdır. Peşin-
den sporcunun kulübe ya da spor kuruluşuna kendi hizmetini sunduğu 
bölüm, sözleşmenin diğer tarafı gelmektedir. Maaşın miktarı daha önce de 
söylediğim gibi sporcunun çalışmalarını sergilediği sırada yapmış olduğu 
harcamalardan daha yüksek olmalıdır. Sözleşme her hizmetine karşı ödene-
cek olan tüm meblağ belirtilmelidir. Burada yine genel hukuktan bahsedi-
yorum ki inanıyorum ki her ülkede aynıdır,  sanırım her zaman futboldan 
bahsediyor gibi oluyoruz çünkü bu genel pazarımızdır ve yine bu dal en 
çok adli vakanın yaşandığı spordur. Ve sözleşmede yenilenme maddelerini 
ve tutarının ödeneceği zaman süresini ve yerini de içermelidir. Maaş tutarı, 
tarafların sözleşmede karşılıklı anlaştıkları gibi ya da anlaşmadan ortak 
bir… olarak oluşturulmalıdır özellikle de eğer bir sporcuysa ya da belirli 
bir seviyede bir sporcuyu temsil ediyorsa.  Elbette ki her konu üzerinde 
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söz birliğine varıyorsunuz ve her şeyin sözleşmede belirtilmesi gerekiyor 
ki ileride sözleşmeyi kolaylıkla yürürlüğe konabilsin diye. Maaş, sporcuya 
verdiği hizmetler ya da kazançlarından elde edilen kulüp ya da kurumun 
nakit ya da mal olarak verilen tüm ödemeler belirtilmiş olmalıdır. Bunlar 
elbette vergilendirilmeye tabiidir. Maaşın küçük bir kısmını ileri sürmek 
ve  daha büyük olan tutarı daha başka bir kavramla iler sürmek daha 
kolay olabilirdi, elbette ki böylece vergi konusu atlamış olacaklardı. Ancak 
bunun için başka türlü belirtilmediği sürece elde edilen tüm edinimlerin 
kanun tarafından maaş olarak sayılacağını belirtmektedir. Bir sporcunun 
kulüp ya da kurumdan aldığı her şey maaş olarak sayılmaktadır. Ve yine 
vergi ile ilgili olarak sözleşmelerde maaşın net miktarı belirtilerek kulüp ya 
da kurumların vergileri ödeme yükümlülüklerini ibraz etmek ve ödemek 
zorunda bırakılıyorlar. 

Sözleşmenin geçerlilik süresi de sözleşmede belirtilmiş olmalıdır. Sözleş-
melerin maksimum uzunluklarını belirten FIFA düzenlemelerin ters düşecek 
bir şey söylememekle beraber yine de İspanya çalışma yasasında bir limitimiz 
bulunmamaktadır.  İspanya çalışma kanununda sadece geçerlilik süresinin 
belirtilmiş olması gerektiğini ifade edilmiştir. Aşağıda belirtilen seçeneklerden 
birine göre geçerlilik süresi ayarlanmış ve belirtilmiş olmalıdır.  Her şeyden 
önce belirli bir zaman sürecine göre ayarlanabilir, mesela 3 yıl için ya da şu 
ve şu tarihler arasında gibi. İkinci seçenek spor performans gruplarına göre 
ayarlanabilir, bir sezon gibi. Ancak lütfen şunu unutmayın ki düzenli bir 
ilişkiden bahsediyoruz, dolayısıyla bir grup performanslardan bahsederken 
söylemek istediğim tüm bir olaylar topluluğundan bahsediyorum, yani tüm 
bir yıl ya da turnuvadan ya da tam bir sezondan. 

Ve bu sözleşmelerin yenilenmeleri belirtilmiş bir zaman diliminde anlaş-
maya varılarak ve orijinal sözleşme geçerlilik süresinin bitiminde yapılabilir. 
Bu durum daha çok Latin Amerika ülkelerini ilgilendirmektedir çünkü 
orada sözleşmelerin otomatik olarak yenilenmesine dair yasa bir düzenle-
meye sahiple ve eminim bu konudan bahsedildiğini duymuşsunuzdur…. 
Sözleşmelerinin yenilenmeleri ile ilgili istisnalar mevcuttur ancak İspanya’da 
pek uygulanmamaktadır. Bu orta anlaşmaya varılan anlaşmalar yaparak farklı 
bir sözleşme yenileme sistemidir ancak profesyonel Futbol ve basketbol 
CBA’larda kullanılmamaktadır. İnanıyorum ki ilgilenen herkese bu sunum 
gönderilecektir.  

Ve son olarak uyuşmazlıklar, çalışma anlaşmazlıkları adliye mahkeme-
lerinde çözülebilir, hakem (arabulucu) mahkemelerine değil. Elbette ki 
arabulucu mahkemelerine başvurabilirsiniz ancak asliye mahkemeleri bu 
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tür konularla ilgilenmektedirler. Bir İspanyol vatandaşını mahkemeye gitme 
hakkından mahrum bırakamazsınız. Ve bunun bir sonucu olarak bir spor-
cunun kulübünü yükümlüklerini yerine getirmek ya da “… hükmünü” 
ödediğine ya da ödemediğine bakmaksızın, ve bununla da bitireceğim, son 
4 yıldan bu yana İspanyol yargıçlarının buna daha fazla dikkat ettiklerine ve 
bu “… Hükmü”nün aslında sporcuların aldıkları maaş ile ilgili olmadığını ve 
bu “… hükmüne” daha ılımlı yaklaşmaya başladılar. Bu kadar. Teşekkürler.                                       

Av. SALİH AKGÜL – Miss Alcaraz’a güzel sunumları için teşekkür edi-
yorum. Şimdiki konuşmacımız Mr. Jacobo Ollera de la Serna. 

Mr. Serna İspanya’da spor hukuku sözleşmeleri konusunda bizi bilgilendi-
recek. Kendileri Atletico Madrid kulübü avukatlığını yapıyor, aynı zamanda 
spor hukuku alanında uzman. Buyurun Mr. Serna. 

JACOBO OLLERA DE LA SERNA – Çok teşekkürler Sayın Başkan. 
Her şeyden önce size teşekkür etmek isterim, size yardımlarınız için ve 
ayrıca Ankara Barosuna da beni bu İkinci Uluslararası Spor Kurultayına 
davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Paramız bir sunuma yetmedi, onun 
için bir sunumum yok.

Sporun, üç spor taahhüdü, yüklenici ilişkilerinin üzerinden geçeceğim, ve 
tabii ki çok kısa bir süremiz var, bunların her birini saatlerce tartışabilirdik 
ama sadece bir özet yapacağım, çok kısaca o sözleşmeler ile ilgili merkezi 
meselelere odaklanacağım.

Sponsorluk sözleşmeleri konusunda; İspanya’da sponsorluk için bir kanun 
var mı? Evet, söylemeli ki kulüpler ve spor kuruluşları için ana ekonomik 
kaynaklardan biri aşikar olarak bir sponsorluk sözleşmesi ile ilgilidir. Kulüpler 
için ana ekonomik kaynağın sponsorluk, ve tabii ki TV ve medya hakları 
olduğunu unutmamalıyız. Bilet kesme, yan üyelik kulüp kuruluşları vs. 
gibi diğer spor faaliyetlerinden gelen gelirlerle bir brüt yüzdede kıyaslan-
dığında, şirketler ve spor kulüplerinin finanse etmenin o kadar önemli bir 
yolu olmasına rağmen İspanyol yasa koyucunun sponsorluk sözleşmeleri ile 
ilgili herhangi bir özel açılım (revelation) yerleştirmemiş olduğunu belirtmek 
ilginçtir. Ancak birkaç referans vardır, genel hukukta ve sponsorluk sözleş-
melerine uygulanabilecek olan referanslar vardır, çoğu tanıtım ile ilgilidir 
ancak bu türde sözleşmelere uygulanabilecek spesifik bir kanun yoktur. Yani, 
bu sponsorluk meseleleri ile ilgilenirken ne yapabileceğimizi görmek için 
Ticaret Yasasına ve Genel Hukuka gitmemiz gerekli oluyor. Açıktır ki, bu 
sözleşmeler Genel Hukukta ve Spor Hukukundaki tüm yasal referanslara 
uymak zorundadır, özellikle Spor Yasası özellikle Spor Yasası, ve özellikle de 
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onların ……vs. potansiyeli ile ilgili. Bu bir başka kurallardır ama alkol ve 
sigara gibi yasaklanmış ürünler,n tanıtımını yapmamaları lazımdır ve aynı 
zamanda rekabet yasasını ve …. hakkı Yasasını da önemli olarak görmemiz 
gerekir. Ama her zaman, aynı şekilde, bunlar herhangi bir diğer sözleşmeye 
de, Ticaret Yasası Sözleşmesi veya Medeni Sözleşmeye de uygulanabilirler. 
Genel olarak obvisity’yi düzenleyen Kanunda kısa bir referans olduğunu 
söyleyebiliriz, 24. maddedeki sponsorluk tanıtımı sözleşmelerinin tanımı 
gibi. Taraflardan birinin ekonomik bir takasla spor kültürel veya bilimsel 
veya herhangi bir diğer faaliyetini gerçekleştirebileceği bir sözleşme olduğunu 
beyan ettiği zaman diğer tarafın tanıtımına katılmayı taahhüt eder. Spon-
sorluk bakımından çok şükür ki sona ermiş olan profesyonel yönetmeliğe, 
Elena’ya da çabucak atıf yapabiliriz. Maddede 3. noktada söylendiği gibi 
profesyonel sporcu ile özel ilişkiyi düzenlemek sporcunun sınır ticareti-
nin kullanımının düzenlenmesi pazarlık anlaşması veya ferdi anlaşma ile 
belirlenecektir. Ama bu vakalarda oyuncular imaj hakkını imaj hakkının 
sanatını kulüplere devrediyorlar böylelikle bu hakların ticaretini şirketlerle 
yapılacak olan farklı sponsorluk sözleşmeleri ile yapabilenler kulüpler oluyor. 
Yani normalde direkt olarak oyuncu ile olmuyor. Bu sözleşmeler ile ilgili 
herhangi bir özel yönetmelik olmaması birkaç courtural çözüm bunu taraf-
lardan birinin bir faaliyeti gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği ve diğer tarafın da 
bunun tamamen veya kısmen finanse etmeyi taahhüt ettiği ve karşılığında 
sponsorlarında tanıtım aldığı tipik bir sözleşme olarak nitelemişlerdir, yani 
kendi menfaatleri için. Bu sözleşmeler söylediğimiz gibi medeni ve ticaret 
yasası ile düzenlenen normalde karmaşık sözleşmelerdir, ama bazı ana madde 
işaretlerine sahiptirler. Bunlar tipik sözleşmelerdir kanunen tanımlanmışlardır 
ama tecrübe ile değer düşürmesine uğramamışlardır. Şüphesiz ki ekonomik 
bir amaçları vardır; iki taraflı sözleşmelerdir ve her iki taraftan da yüküm-
lülükler vardır. Pazarlığı taraflar arasında serbestçe yapılan bir sözleşmedir 
ve önemli bir konu normalde bunların hiçbir formalitesi yoktur. Sponsor-
luk şirketlerinin, özellikle büyük uluslararası şirketlerin, kendi sponsorluk 
başvuru form sözleşmelerini hazırlamış olmaları ve doğal olarak kulüp ile o 
sözleşmeyi imzalamayı istemeleri uygulamada yaygındır. Başka zamanlarda 
başvuru formlarına sahip olan ve o türden sözleşmeleri göndermeyi isteyen 
kulüplerdir, özellikle de kulüp güçlü ise. Bu tür sözleşmede hangi hak iletilir? 
Şüphesiz ki müsabakaların ve organizasyonların kuvvetleri olarak pek çok 
ekonomik ….den bahsedebiliriz. Bir hesap yapmamız ve görevimizi o ligi 
çok iyi anlatır şekilde belirtmemiz gerekir, Arsenal Futbol Ligi Derneğinin 
resmi müsabakalarla ilgili hakların kullanılması konusunda münhasırlığı 
vardır. Aynı zamanda markalar her türlü üründe kullanılacak olan logolar, 
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kulüple ilgili farklı birimlerin tanıtımı da harcamada kullanılan çok yeni 
haklardır, stadyumların haklarındaki isim nedir?

Bu sözleşmelerde olası ihtilaflar konusunda uzlaşmazlıklar nasıl tutuluyor? 
Genel olarak, biz, sözleşmelerin çoğu mahkemelerin yargısına sunuluyor; 
temelde eğer mümkünse kulübün yeterince güçlü olduğu zamanda kendi 
menşe yerleri ile ilgili mahkemelere. Bu türlü sözleşmelerde ikamet mad-
delerine de sıklıkla rastlanıyor, özellikle de sponsorluk şirketleri yabancı ise, 
Paris veya Cenevre’de yeniden-ikamet çok normal geçerli bir uluslararası 
reklamlar. Ama bu gerçekte vaka başına bağlı? Pek çok tahkimi tercih eden 
kulüpler ve bazı diğer kulüpler var ki uzlaşmazlıkların mahkemede çözümü 
olmasını tercih ediyor.

Çabucak, İspanya’daki ajansların ve ajanslık işinin durumu hakkında kısa 
bir başlangıç yapacağım. Ajanslık mesleği temelde sporlar profesyonelleşmeye 
başladıkça ortaya çıkıyor, muhtemelen boks ile ve kalecilikle başlayabilir ve 
daha sonra pek çok başka spora da uzanabilir. Futbolda olsun bugünlerde 
daha fazla ajansı olan bugün hala her gün olarak çalışan kendi profesyo-
nel ajansı olmayan önemli bir futbol veya basketbol oyuncusu yok. Yine 
İspanya’da ajanslık mesleğinin belki Fransa ve Portekiz’in haricinde pek çok 
Avrupa ülkesinde olduğu gibi, ulusal bir düzenlemesi yok. İspanyol pazarında 
ajanslığın düzenlenmesinden bahsedince özellikle özel Federasyon Birliğinin 
Barolarda gerçekleştirmiş olabileceği düzenleme altındaki her bir spora atıf 
yapıyor olmamız lazım. Herhangi bir sporun hiçbir şekilde düzenlemesi 
olmaması durumunda Medeni Kanun ve Ticaret Kanununa göre  … Birlik 
veya Federasyon Temsilciliği de uygulanabilir. Bazı sesler ve İspanya uzman 
sesler nihayette bu konu ile ilgili farklı tamamen farklı Avrupa kriterlerini 
birleştirebilecek bir Avrupa Birliği Direktifi istiyorlar. Avrupa Ülkeleri tüm 
bu uygulamayı FIFA’da veya basketbolla ilgili FIBA’da yaptığı gibi belirli 
kurallara çekebilir, lisans gibi müsabakalar gibi vs. İspanya’daki en alakalı 
sporlar, futbol ve basketbol bakımından karşılık gelen İspanyol federasyonları 
sırasıyla FIFA ve FIBA yönetmeliklerini dikkate alarak ajanslığı düzenlemiş-
lerdir. Futbol ajanslığının başlatılmasında bu özel fark kulüpleri temsil eden 
bir ajans olmamasıdır, sadece oyuncular, diğer sporlarda yönetmeliklerle 
izin verilen kulüplerin bile kendi ajanslarının olmasına daha sık rastlanır. 
İspanya’da futbol ile ilgili ajanslık düzenlemesinin FIFA düzenlemesi ile 
çok benzerlikleri vardır, basketbol gibi diğer sporlarda bunlar yolumuzu 
yükseltmek için FIBA kurallarına uyar veya ulaşmaya çalışır.

Ve iş durumu? Ajanslık işinin farklı spesifik yönetmeliklerin kuralları 
ve belirlemelerine göre geliştirilmesi gerekiyor. Ve futbolun durumunda 
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herhangi bir profesyonel bir oyuncu, ebeveyni, erkek kardeşleri veya eşi ve 
şüphesiz ki bir hukukçu “layer”-terc) tarafından temsil edilmesi ihtimali 
dışında resmi bir ajans tarafından temsil edilebilir. Ama bu son durum-
larda bunlar FIFA yargısı altında dikkate alınamazlar. Normalde ebeveynin 
veya erkek kardeşin temsilcileri şimdi olan kadar yaygın değil ve belki bir 
profesyonel oyuncunun daha genç olması daha yaygın. Oyuncu başkası 
tarafından temsil edilemez. Yönetmelik ücret sigorta garantisine atıf yapıyor 
bir …. Kuralları FIFA’da bahsedilenlere çok çok benzer durumda ancak 
ben iki özel duruma odaklanmak istiyorum ki bunlar ücret ve sınavlar. 
Oyuncunun ajansa ücret ödemesi gerekiyor ve ajansa da hizmetlerinin almış 
olan dışında herhangi bir diğer taraf tarafından ödeme yapılamaz.  FIFA ve 
İspanya Federasyonunun Yönetmeliği aynı olsa da bu meselede bu çok sık 
ve bazen ajansların oyuncudan değil de doğrudan kulüpten ödeme almaya 
çalıştıklarını belirtmeliyiz. Ve ikinci konu da sınav süreci ile ilgili ve ajans-
lar tarafından çok eleştirilen yeni FIFA yönetmeliğinin ajanslar için yeni 
değişikliği bunların her belirli bir süreden sonra yeni bir sınavdan geçmeleri 
gerekebileceği yönünde, her beş yılda bir, yapmıyorlar, İspanyol ajans mes-
leğini yıllardır yapıyor iken neden zaman zaman   yeni bir sınav sürecinden 
geçmesi gerektiğini net olarak anlayamıyor. Bazı diğer yönetmelikler de dahil 
benzer durumlar olduğunu söylemeliyiz, örneğin basketbolda olduğu gibi 
ajansın her iki yılda bir bir seminere katılmasını gerektiren yönetmelikte 
olduğu gibi. Bu bir sınav süreci değil ama FIBAnın belli gereklerine uymak 
zorunda. Ajansın faaliyeti ve oyuncunun temsil edilmesinin kendisi tara-
fından veya ajansın yapısı ile ilgili ama aynı zamanda bir lisans içinde de 
olan herhangi bir diğer kişi tarafından yürütülmesi gerekiyor. Yine de bir 
ajansın şüphesiz idari personeli ve işlerinin koordinasyonu ve işbirliği için 
elemanları olabilir ama sunumun (“presentation” representation(temsil)?-
terc) kendisi tarafından yürütülmesi gerekiyor.

Ve son olarak ama önemli olan, yayın sözleşmeleri nedir? Geçen yıl farklı 
ülkelerdeki durum hakkında geniş bir açıklama vardı. Medya ve TV hakları 
için temek yasal çerçeve şu anda oldukça kısa. Şüphesiz tüm Avrupa top-
luluğu kurallarını aldık ama bizim de 1997 tarihli müsabaka ve spor için 
yayın hakkı konusunda özel bir kanunumuz var ve şüphesiz ki en önemlisi 
İspanya’da sanırım bu konuda diğer Avrupa ülkelerinde ana problemlere 
neden olan Rekabet Yasasını ve Rekabet Kurallarını unutmamalıyız. Burada 
konuşulacak Ana Sözleşmede çerçeve olan TV haklarının ve pazarlığın yasal 
statülerine ve o hakların devredilmesinde takım sporlarındaki duruma 
girmeden önce TV hakları içinde ferdi sporlar ile takım sporları arasında 
terimdeki bazı kısa farklılıklardan bahsetmek istiyorum. İspanya’da TV 
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nedyası ve yayın haklarının olası pazarlığı hakkında konuşurken temelde 
futbola ve basketbola karşı olup olmadığına atıf yapmak durumundayız. Bu 
iki sporun bir kısmı bir takım olarak veya ferdi olarak yapılan herhangi bir 
diğer spor gibi mecburen farklı şekilde ele alınmak durumunda. Ferdi sporlar 
temelde ekonomik nedenlerle; gerdi sporlar yayın hakları normalde farklı 
dernekler veya federasyonların elinde tutuluyor ve duruma göre belirli bir 
müsabaka için hakların sırasında özel şirketler var. Medya şirketleri ile TV 
haklarını kolektif olarak ya bütün sezon için ya da belirli bir müsabaka için 
pazarlık yapacak olan o dernekler veya şirketler, devlet veya özel. Bazı başka 
zamanlarda ise heyecanlanan (ranted) müsabakanın kendisi ve müsabakaya 
katılabilmenin bir koşulu medya haklarının kullanımını devretmek. Bazı 
sporlar örneğin Formula 1 gibi özel şirketler etrafında yaşıyor bazı başka 
zamanlarda ise müsabakaya ev sahipliği yapan ve TV haklarının çaresine 
bakan, bisiklette sık sık olduğu gibi şirket. Medya şirketleri ile alakalı olmayan 
ferdi sporlar hak oyuncuların …. haklarının veya tanıtımın veya herhangi bir 
diğer teşhir tanzim sözleşmelerinin devredilmesi ile bir sponsorluk almaya 
çalışmalılar ama TV ve medya haklarından bir gelir yaratmakta gerçekten 
çok zorlukları var.

Takım sporları nedir? 1997’ye kadar İspanya’da TV hakları Avrupa’daki 
bazı başka ülkelerde olduğu gibi, kendi özerklikleri olmasına rağmen Ulusal 
Federasyona bağlı olan Ulusal Futbol Kulüp Dernekleri tarafından idare 
ediliyordu. … Yani kulüplerin tüm hakları için kolektif olarak idare eden 
Ulusal Futbol Derneği idi. 90’lar civarında kulüplerin zor mali durumları 
karşısında hükümetin tepki vermesi gerekti ve sonunda Ulusal Futbol 
Kulüp Derneği ve Federasyon ile bu hakların kulüplerin borçları ödeninceye 
kadar veya en az 8 yıl boyunca ?Ulusal Futbol kulüp Derneğine devredil-
mesi yükümlülüğü de dahil bir anlaşmaya varıldı. 8 yıl sonra çünkü diğer 
durumdan ilk zamanda meydana geldi. 1996 civarında futbol kulüpleri 
Futbol Ulusal Derneğini o hakları kendilerinin idare etmeye ihtiyaçları 
olduğuna ve o hakları ferdi olarak devretmeye zorladılar. Böylelikle 1997’de 
hükümet ve federasyon dönem modelinde değişiklik yaparak kulüplerin 
TV haklarını ve medya haklarını ferdi olarak idare etmelerine izin verdi. 
Farklı kanuni senaryolardan sonra kulüplerin kendi TV ve medya haklarını 
ferdi olarak pazarlık ettikleri bir noktaya vardır ve şimdi 10 yıldır bunu bu 
şekilde yapıyorlar. Müsabakalar problemleri kulüplerin hemen hemen tümü 
hakları şimdi İspanya’da olan ve daha çok bu son yıllarda meydana gelen tek 
işletmeciye devrettiklerinde başladı. Ve bu ilginç çünkü yıllar boyunca bir 
tek işletmeci vardı birkaç yıl önce ve şimdilerde bir başka işletmeci var ama 
şimdi sadece Futbol Prömiyer Ligi Kulüplerinin tüm TV haklarını elinde 
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tutuyor. 10 tane televizyonu içeren hala çözülmemiş bir iddia olan ulusal 
yeterlilik komisyonu meselesi bizim TV sporları ve Prömiyer Lig Kulüplerinin 
tümü ve İkinci Ligin de çoğu dahil 38 kadar futbol kulübünü işletmesini 
Ulusal Yeterlilik Komisyonunun temel meselesi veya temel argümanı söz-
leşme ve işletmeciler arasındaki anlaşmalar nihai olarak devreye sokulmadan 
haklar kolektif olarak pazarlık edildi ve bu pazarda kesin bir kısıtlama ve 
bir diğer TV işletmecisinin pazara girmesine izin vermiyor. İspanya’daki 
gerçek durum Prömiyer Kulüplerin tüm haklarının tamamıyla aynı medya 
şirketine transfer edilmiş olması ve iddiaları hakim kararına bağlanmamış 
olmakla birlikte. Uzmanların görüşü kararın çok muhtemel olarak bu tür 
sözleşmelerin süresini üç veya dört yılla sınırlayabileceği yer mümkün mü. 
Sözleşmelerde çok sık olarak getirilen birinci resmi hakkın muhtemelen hariç 
tutulması ve öncekiler hala yürürlükte iken gelecekteki sözleşmelerin pazar-
lığının yapılmasının yasaklanması. (Şimdi bitiriyorum). Bazı pozisyonlar da 
bütün pazarlık senaryosunu yeniden değiştirip kulüpleri haklarını, bunları 
medya işletmecileri ile kolektif olarak idare edebilecek olan Ulusal Futbol 
Derneğine devretmeye mecbur tutabileceğimiz. Bu son ihtimal kulüpler 
tarafından özellikle Real Madrid ve Barcelona tarafından, onların TV ve 
medya haklarını ferdi olarak pazarlık etmeleri büyük miktarlarda ekstra gelire 
izin verdiği için kesinlikle reddedildi. Sanırım Roberto olan hakları kolektif 
olarak pazarlık edebilmekten çok mutlu olacaktır. Çok teşekkür ederim.

Av. SALİH AKGÜL – Mr. Serna’ya teşekkür ediyoruz açıklamaları için. 
Düzenleme heyeti oturum düzeninde farklı bir düzenleme yaptı, biz dört 
tane konuşmacı var diye duyurmuştuk. Bize Yunanistan spor yapılanması ve 
sözleşmeleri konulu bölümü anlatacağını bildiğimiz Mr. Dimitrios Chatz-
mıchalıs bir sonraki oturumda sunumunu yapacakmış. Bu nedenle, zama-
nımız arttı, aslında bu bizim için şans. Eğer yanlış algılamadıysam, zaten 
biraz önce Miss Alcaraz’ın süresini kısıtladığım için güzel notlar çıkardı, 
sanıyorum bizim içindi. 

İspanya’da spor hukukuyla ilgili sunumunu yapan değerli konuşmacılar-
dan öncelikle ilave etmek istedikleri bir husus varsa, çok kısa onu alacağım, 
ondan sonra sorularınızı alacağım. Sırasıyla soruyorum, ilave etmek istediği 
bir husus olup olmadığını, Mr. Pongracz.

ROBERT CHRISTIAN PONGRACZ – Belki de bunu şu şekilde çöze-
biliriz; herhangi birinizin bu konular hakkında ayrıntılı sorusu varsa ben 
buradayım ve istediğiniz zaman bu sorularınızı bana yöneltebilirsiniz, size 
yardımcı olurum. Teşekkür ederim.
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Av. SALİH AKGÜL – Teşekkür ediyorum. Peki, Miss Alcaraz, ilave etmek 
istediğiniz bir husus varsa, lütfen kısa olarak bizimle paylaşın.

ELENA BORRAS ALCARAZ – İspanyol herhangi bir kadını mutlu 
etmemi istiyorsunuz, onu anlıyorum. Belirtmek istediğim şey...

Av. SALİH AKGÜL – Estağfurullah, biz ülkemizde kadın hakları konu-
sunda çok hassasız, Ankara Barosu bu konuda çok daha fazla duyarlı. O 
açıdan baktığımda en çok süreyi size verirdim, aksine eşitlik gördüğüm için 
ayrıcalık tanımadım. Teşekkür ederim. 

ELENA BORRAS ALCARAZ – Elbette Türk halkının, özellikle de 
Baro’nun kadınlara büyük önem verdiğini biliyorum, detay olarak, bu Spor 
Logo Görevi Başkanı da bir kadın, bunun da iyi bir başlangıç olduğunu 
düşünüyorum. Belirtmek istediğim şey sadece hukukun düzenlediği şey ile 
hukukun sporun gerçek kalitesine yaptığı katkı arasında bir fark bulunduğu. 
Örneğin İspanya’nın şu ana kadar yetiştirdiği en büyük sporculardan ikisi 
Rafael Nadal veya Fernando Alonso’yu ele alalım; Alonso, hukuk açısından 
profesyonel sporcu olarak kabul edilmiyor. Peki bu neden böyle, bunun 
için çok büyük bir değişiklik gerekiyor; Hükümet, ayrıca özel komisyon 
bu konuda çalışıyor ve önümüzdeki yıllarda umuyorum büyük değişiklikler 
onaylanacak, yani önümüzdeki yıllarda da birbirimizi göreceğimizi tahmin 
ediyorum, göreceksiniz bu değişiklikler neler getirecek. Teşekkür ederim.    

Av. SALİH AKGÜL – Ben teşekkür ederim. Mr. Serna, ilave edeceği bir 
husus varsa, lütfen buyursunlar, değilse soruları alacağım. 

JACOBO OLLERA DE LA SERNA – Evet, çok hızlı olarak, bu çok geniş 
bir konu, kısaca bahsettiğim konu, herhangi bir kişi katkı yapacak olursa veya 
ekleme yapmak isterse veya başka soru soracak olursa yanıtlamaya hazırım. 
Ancak, dakikalar içinde çok geniş bilgi vermek çok zor. Teşekkür ederim.

Av. SALİH AKGÜL – Teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, değerli 
misafirlerimiz sunumlarını tamamladılar. Kendilerine soru yöneltmek isteyen 
izleyicilerden sorularını alacağım. Ben istirham ediyorum, soru yöneltecek 
değerli izleyicilerimiz kayda alındığı için önce kendisini tanıtsın, sonra soru-
sunu kime yönelttiğini ifade etsin ve soru açıklama şeklinde, katkı şeklinde 
olmasın. Ayrıca zamanımız kalırsa katkı verecek değerli katılımcılara da süre 
tanırız. Teşekkür ediyorum. Buyurun efendim.

CENGİZ KAAN ŞAHİN (Ankara Barosu Stajyer Avukatı) – Müsaade 
ederseniz sorumu İngilizce soracağım, üç İspanyol konuğumuza da yönel-
tiyorum sorumu.
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Sorumu İspanyol konuklarımızın tümüne sormak istiyorum. Sorumu 
yazmak zorunda kaldım çünkü biraz uzun. Ondan önce biraz açıklamaya 
ihtiyacım var, herkes konuyu biliyor mu, bilmiyorum. 

Sorum, Ortaklık Anlaşmaları ve Rocker’lar için ayrımcılık yapmama 
kuralı ile ilgili olacak.  Bossman Davası’ndan önce, bizim bir Rocker’dan 
anladığımız bir sporcu olmaması, yani Bosman ilk adımdı ve ondan sonra, 
o davadan sonra AB’de yabancı oyuncu kotası iptal edildi. Bir futbolcunun, 
Avrupa Topluluğu Müktesebatı’na göre serbest dolaşım hakkı bulunuyor. 
Yani, Bossman’dan sonra ikinci bir adım İspanya’daki bir diğer durumdu; 
bir Rus oyuncu İspanyol Futbol Mercilerine karşı AB’ye gitti ve “Ortaklık 
Anlaşmamız bana AB’de haklar tanıyor, bu yüzden AB’de çalışan biriyim, AB’ye 
yasal olarak girmiş biriyim.” dedi. Ve davayı kazandı. Böylelikle Ortaklık 
Ülkelerine kapı aralanmış oldu, futbolcular iç pazara daha güçlü girmeye 
başladılar çünkü artık yabancı oyuncu statüsünde sayılmıyorlardı. Bu, diğer 
davaların önünü açtı; bir başka oyuncu, bir Türk oyuncu, Kahveci aynı 
haklar için mahkemeye gitti ve İspanya’ya karşı davayı kazandı.

Sorum şu: Türkiye ve Rusya gibi Ortaklık Ülkelerinde hala yabancı oyuncu 
kotası bulunuyor ve AB oyuncuları diğer yabancı oyuncularla aynı mua-
meleye tabi tutuluyor. AB vatandaşlarına yönelik ayrımcılık konusunda ne 
düşünüyorsunuz? Ayrıca Ortaklık Anlaşmasında bu konuyla ilgili bir madde 
bulunduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu durumda Türkiye’de oynayan bir 
İspanyol futbolcu ne yapabilir? AB hukuku açısından bu konuyla ilgili bilgi 
verebilir misiniz? Çok teşekkür ederim.

ELENA BORRAS ALCARAZ – Sorunuz için teşekkür ederim. Bu 
konuyla ilgili olarak, bahsettiğiniz oyuncu bizim Villareal’li oyuncu sanıyo-
rum. O dava ile ilgilenen avukat Juan De Dios Crespo idi, sanırım hepimiz 
onu tanıyoruz. Crespo, Avrupa’daki en iyi avukatlardan biri ve bir İspanyol, 
Valencia’lı. Çok önemli bir şeyi başardı, hukuk kurallarının Türk sporcular 
için de geçerli olması, yani Türk sporcuları artık Avrupa’da, Topluluk üyesi 
olarak İspanya’da oynayabilir. İngilizce çeviri doğru yapılıyor mu bilmiyorum 
ama İspanyolca’da Katalan Anlaşması altında “Topluluk Oyuncuları” tabiri var. 
Sonuç itibariyle, artık herhangi bir Türk sporcunun İspanyol sporcularla aynı 
şansı elde edeceğini düşünüyorum. Sadece İspanya’da Avrupa Topluluğu’nun 
bir parçası olarak Avrupalı sporcular olarak İspanyol sporcular değil.   

CENGİZ KAAN ŞAHİN – Burada yanlış anlaşılma olduğunu düşünü-
yorum. Sormaya çalıştığım şey, Türkiye’deki bir İspanyol oyuncu, yabancı 
oyuncu statüsünde oynuyor. Yani, bir Türk oyuncu İspanya’da oynayabiliyor.  
Peki iç pazarı düşünürsek, bir Alman oyuncu İspanya ligine gittiğinde, bir 
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İspanyol oyuncu da Alman ligine gidebiliyor mu? Yani artık Rus ve Türk 
oyuncular pazara giriyor. Onlar için serbest kota yok. Fakat bir İspanyol 
oyuncu Türkiye’de oynamak istediğinde hala kota ile karşılaşıyor. Öğrenmek 
istediğim, bir İspanyol oyuncu bu konuda ne yapabilir? Çünkü Türkiye Fut-
bol Federasyonu güçlü bir kurum ve bu konuda Türkiye’de oynayan İtalyan 
oyuncu Junti ile ilgili bir dava vardı ve onu çaldılar. Söylemek istediğim, 
sormak istediğim şey, Türk oyuncular değil, Türkiye’deki İspanyol oyuncu-
ların statüsü. Avrupa hukuku açısından bu konuda neler söyleyebilirsiniz?       

Av. SALİH AKGÜL – Sevgili stajyer avukat meslektaşım, sanıyorum 
çeviride ya da benim algılamamda bir şey var. Sorunu bir Türkçe sorar 
mısın, oturum başkanı olarak ben sorunu anlamadım hâlâ. Sadece sizin 
katkı verdiğinizi düşünüyorum, sorunuzu net anlayamadım, lütfen soru-
nuzu Türkçe sorun. 

CENGİZ KAAN ŞAHİN – Şu an Türk sporcular bizim Avrupa Birli-
ğiyle olan ortaklık anlaşmamızın verdiği hak sayesinde İspanya’da yerli 
statüsünde oynuyorlar, yani bir Avrupa Birliği vatandaşı gibi muamele 
görüyorlar, o pazara bir kere hukuka uygun şekilde girdikten sonra. 
Bizim ortaklık anlaşmamız bir karşılıklılık maddesi içeriyor, yani Avrupa 
Birliğinin bize verdiği hakları aynı şekilde biz de onlara vermeliyiz. 
Fakat Türkiye ve Rusya gibi ülkelerde şu an halihazırdaki durum bu 
anlaşmaya aslında uygun değil, yani hâlâ biz bir İspanyol oyuncuya bir 
Arjantinli oyuncuyla aynı şekilde muamele ediyoruz.

Sorum şu: Bir İspanyol oyuncu, Avrupa Birliği hukuku açısından 
nasıl değerlendirdiklerini, örneğin Avrupa Adalet Divanına gidilebilir 
mi, İspanya’da herhangi bir hukuki yaptırım uygulanabilir mi, konu 
FIFA’ya taşınabilir mi, bir İspanyol oyuncunun bu haksızlığa karşı 
hukuki anlamda ne yapabileceğini sormuştum. 

Av. SALİH AKGÜL – Özetle Türkiye’nin uygulamasına karşı, Türkiye’de 
sporcu olarak bulunan bir İspanyol sporcu hangi haklarını kullanabilir, ya 
da hissiyatı nedir, onu da soruyorsunuz sanıyorum. 

ELENA BORRAS ALCARAZ – Meslektaşımın işaret ettiği gibi bu 
Türk hukukçularca yanıtlanması gereken bir soru; bahsettiğiniz Ortaklık 
Anlaşmasında, Türk oyuncular İspanya’da topluluk oyuncusu statüsünde 
oynayabiliyorsa, o halde Avrupalı oyuncular da, İspanyol oyuncular da Tür-
kiye de aynı statüde oynayabilmeli. Yani tahminimce, burada AB hakkında 
konuşmak istemiyorum ama benim tahminim İspanyol oyuncular Türkiye’de 
dava açar ve Türk Mahkemelerinden konuyu çözmesini ister. Bu bir Avrupa 
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ülkesinde, bir AB ülkesinde olsaydı, oyuncu konunun yorumu için mahke-
meden konuyu AB Adalet Divanı’na sevk etmesini isteyebilirdi. Bahsettiğimiz 
örnekte olan buydu. Fakat İspanya Mahkemesi Adalet Divanı’ndan istedi, 
Divan da anlaşmanın geçerli olduğuna hükmederek İspanya’da uygulanmasını 
sağladı. Yani bana göre aynı şekilde Türkiye’de de bu konuda dava açılmalı, 
bu konuda Jacobo’nun ne diyeceğini de duymak isterim.   

JACOBO OLLERA DE LA SERNA – Mükemmel biçimde açıkladığı-
nızı düşünüyorum. Bence İspanyol oyuncular Türk oyuncuların İspanya’da 
izlediği yolun aynısını izlemeli ve çözümü mahkemeye bırakmalıdır. Bence 
çözüm bu olacaktır.  

Av. SALİH AKGÜL – Teşekkür ediyorum soruya ve yanıtlayan değerli 
katılımcılara. Ben hafızamın elverdiği ölçüde sırayla söz vermek istiyorum. 
Arkadaşım, buyurun lütfen. 

Av. EMİN ÖZKURT (Spor Hukuku Enstitüsü Genel Sekreteri, İstan-
bul Barosu Spor Komisyonu Genel Sekreteri) – Ben öncelikle tüm konuş-
macılara yaptıkları sunumlardan dolayı teşekkür ederim. Sorum İspanyol 
hukukuyla alakalı olarak her üç konuşmacıya da. 

Şu arala UEFA’nın Bohum savcılığında açılan bahis oyunlarıyla maç 
sonucu ayarlamasıyla ilgili bir soruşturması var. Öncelikle bu soruşturmayla 
ilgili federasyonlarına herhangi bir bilgi ulaştı mı, çünkü Almanya’da, 
Yunanistan’da ve Türkiye’deki 21 kulübün içine karıştığı bir soruşturma bu. 
Dolayısıyla, Avrupa’da büyük etkisi olacağı tahmin ediliyor, UEFA çerçeve-
sinde de bu konuda yorumlar yapılıyor. Bu soruşturma çerçevesiyle alakalı 
olarak, Türk hukukunda şikeyle alakalı bir hüküm yok ceza maddelerimizde. 
Ancak, acaba İspanya’da şikeyle alakalı ve bahis oyunlarının sonuçlarının 
ayarlanmasıyla ilgili bir hüküm var mı? Eğer Bohum savcılığından veya 
UEFA’dan bu konuda size bir talep gelirse, nasıl bir tavır takınacaksınız? 
Teşekkür ediyorum. 

Av. SALİH AKGÜL – Teşekkür ediyorum. Soru anonim soru olduğu 
için, sayın konuşmacılardan kim dilerse o yanıtlasın lütfen. 

JACOBO OLLERA DE LA SERNA – Sponsorlukla ilgili, belki Elena 
size bu konuda bir şeyler söyleyebilir. Ayrıca, daha ziyade doktorun söylediği 
gibi bizde yok, bu tür şeyler bahsedilen soruşturma süreçlerinden etkilen-
miyor fakat İspanya’da sporda bahisle ilgili olarak açık bir ilişki olmadığı da 
doğru. Bahis sponsorları olan birçok takım var; örneğin Atletico Madrid, 
Real Madrid, Valencia, vb. Yani, sponsorluk konusunda ilişkilerimiz mev-
cut. Bu ilişkiler sadece sponsorlukla sınırlı değil çünkü bahis şirketlerinin 
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karşıladığı hava kontrollerinden yönlendirildiğiniz web sayfaları dahi var ama 
kulüplerle ilgili belli ilişkiler de var. Bu şu anda açık bir konu, en azından 
benim söyleyebileceğim bu durumlarla ilgili ülkede açılmış herhangi bir 
soruşturma yok ama eminim kısa süre içinde açıklığa kavuşacak. 

ELENA BORRAS ALCARAZ – Sorunuz için teşekkür ederim. Sorunu-
zun son bölümüyle ilgili olarak, bir yıl kadar önce İspanya’da bir seminer 
düzenlemiştik ve orada ... La Liga’da birlikte çalışan, meclis liderlerinden 
biri olan ... ile ... fırsatım oldu. Bana bunun La Liga ile birlikte İspanya 
Hükümeti’nden geldiğini, ceza hukuku yasasında, İspanya Ceza Mahke-
mesi konusunda bir değişiklik üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Ve bunu 
spor alanına katmayı umuyorlar ve elbette tüm sonuçların yönetilmesini 
kapsayacak, bahis manipülasyonları da bunlardan biri olacak. Bildiğim kada-
rıyla bir tasarı vardı ve şu anda kongrede, fakat emin değilim, Jacobo belki 
bana yardımcı olabilir, o tasarının onaylanıp onaylanmadığını bilmiyorum. 
Onaylandı mı? Hayır? Henüz onaylanmamış fakat bu bir deneme tasarısı 
ve kişisel görüşüme göre bu yıl onaylanmasa da gelecek yıl onaylanacaktır. 

Av. SALİH AKGÜL –  Teşekkür ediyorum. Sayın Günal size en sonra 
soru, çünkü ev sahibisiniz. Kurul üyelerine de daha sonra, arkadaki beye-
fendi, buyurun lütfen. 

ÖZGÜR CAN ÖZBEK (Rekabet Kurumu) – Benim konuklarımıza 
iki sorum olacak. İlk sorum Sayın Pongracz’a. La Liga ve İkinci Ligte 42 
kulüp bulunduğundan bahsettiniz. Bunlardan sadece dördü Spor Kulübü 
olarak duruyor, beyan ettiklerine göre de karlı şirketler durumundalar. Bu 
beyanın gerçekten dönemsel mi, yoksa süresiz mi olduğunu merak edi-
yorum. Çünkü net olarak hatırladığım kadarıyla Real Madrid Fiorentian 
Perez’in ilk döneminde ciddi bir borç sorunuyla karşı karşıyaydı. Yani Real 
Madrid’in o dönemde o dört kulüpten biri olarak kalmasına izin verilme-
yeceğini düşünüyorum. 

ROBERT CHRISTIAN PONGRACZ – Güzel bir soru sordunuz. Bu 
konuyu şöyle açıklama izin verin: Real Madrid bir Spor Birliği, normal spor 
şirketlerinden ayrı olarak farklı vergi rejimlerine tabiler. Real Madrid’in 
borçları Banka teminatı altında. Şu anda Avrupa’ya ilişkin rakamlar çok fazla 
borç bulunduğunu gösteriyor olmalı ve Real Madrid’in de çok borcu var 
fakat bu reel bir borç değil, bu konuya böyle bakmakta fayda var, o borçlar 
destekleniyor. Size söyleyebileceğim bu, bizim kulağımıza gelen bu, elbette 
rekabet açısından bu zor; kuruluşlar aynı rekabetin içinde bulunuyorlar 
ve farklı farklı kurallara tabiler; elbette bu bizim ilgilendiğimiz bir konu, 
bu konuyu tahlil ediyoruz; ayrıca size bahsettiğim gibi şu anda bir tasarı 
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üzerinde çalışıyoruz, bu spora ilişkin bir tasarı, bu kuralı kaldırmak için, 
yani bir limitet şirkete veya benzer bir yapıya dönüştürmek zorundasınız. 
Herkesi buna dahil etmeye çalışıyoruz, kısaca böyle.     

ÖZGÜR CAN ÖZBEK – İkinci sorum Sayın Serna’ya. Türkiye ve 
İspanya’nın yayın hakları konusunda rekabet bakımından konumunu 
değerlendirebilir misiniz? Nasıl bir rol oynuyorlar? İkinci sorum ise, sizin 
bahsettiğiniz sorun daha çok 81 Roma Anlaşmasıyla ilgili duruyor, doğru 
mudur? Bu baskın bir durum mudur?  

JACOBO OLLERA DE LA SERNA – Ulusal Yeterlik Komisyonunun 
durumunun ne olduğu veya tam olarak ne söyleyeceği konusunda herkes 
spekülasyon yapıyor, sonunda neyin belirleyici olacağını pek bilmiyorum. 
Görünüşe göre bu tür anlaşmazlıklarda bütün taraflar arasında, özellikle 
de Birinci Ligin bütün haklarını, bütün yayın haklarını ve İkinci Ligin 
bir kısmını elinde bulunduran ana operatör ile birçok müzakere yapılmış.  
Düşündüğümüz şey, nihayetinde açıkladığım şey fikrin veya sanırım bir 
buçuk yıldır devam eden yasal süreci çevreleyen fikrin bu süreç içinde oldu-
ğumuzdur. Sözleşmenin süresinin sınırlandıracağız. Ve onlar bütün Birinci 
Resmi Hakları silecekler. Kulüplerin bugün gerçekleştirdikleri durumu 
ortadan kaldıracaklar. Müzakereler sezonlardır devam ediyor, demek iste-
diğim kulüplerin çoğu daha 2006’da müzakereleri yapmış ve 2013 veya 14 
sözleşmelerini imzalamıştı. İşte ortadan kaldırmak istedikleri şey bu; çünkü 
tek operatör ile aralarındaki problemin çözülebileceğini düşünmüyorum. 
Demek istediğim, bu durumda sorunun diğer ülkelerde, Ulusal Futbol Ligi 
Birlikleri ile birlikte kolektif olarak yapmadıkları sürece çözüme kavuşturul-
ması gerçekten çok zor. Çünkü piyasalara başvurabilen operatörler tar olanlar/
yapabilenler ve yeni operatörleri düzeltemezsiniz. Uzun yıllar boyunca bir 
operatörümüz vardı, Sohe Carlie, evet bütün haklar onlardaydı, bu onlar 
için karlı bir iş falan değildi. Değiştiler ve şimdi yeni bir operatörümüz var, 
EAPO. Ve bunun medyada ne kadar süreciğini bilmiyoruz. Tamamen işe 
bağlı. Hakları nereden biliyoruz? Bu haklar, bunların sadece bir kısmına 
sahip olmaktan çok daha karlı ki bu, Ulusal Yeterlik Komisyonu tarafından 
dikkate alınmak zorunda olan konulardan bir tanesi. Modeli sonunda değiş-
tirip değiştirmeyeceğimizi, yani eski modele ve diğer ülkelerin bazılarının 
sahip olduğu modele – ki bu, Ulusal Ligin Ulusal haklarının yeni kolektif 
birliği olacak –  geçip geçmeyeceğimizi göreceğiz.  Buradaki sorun, büyük 
kulüplerin en azından şu an için tekrar bu modele dönülmesini istemiyor 
olması. Çünkü bireysel olarak yaparlarsa kar oranı daha yüksek gelirler elde 
edebileceklerini düşünüyorlar ve durum aynen bu şekilde. Benim kendi 
görüşüme göre, diğer yayıncıların sürelerine getirilen kısıtlamalarda hakim 
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durum pek de bu şekilde değil ve sürekli olarak, sözleşmelerin yılları hak-
kında müzakere ediyorlar.  

Av. SALİH AKGÜL – Teşekkür ederim. Anıl Hanım buyurun, sorunuz 
vardı sanıyorum. 

ANIL … – Öncelikle, bulunduğumuz ortamdan yararlanmak adına bir 
şey öğrenmek istiyorum, burada hazır Avrupa Birliği topluluğu üyesi pek 
çok hukukçu varken: Türkiye’yle Avrupa Birliğinin ilişkisi diğer ülkelerle 
farklı olduğu için, sonunda üyelik vaat edilen bir sözleşmeyle, Avrupa Bir-
liğiyle Türkiye arasındaki ilişki başladığı için, farklı bir durum olduğunu 
düşünüyorum. 

Öncelikle sormak istediğim ve fikrinde olduğum konu, Avrupa Birliği 
hukukunda, devletler hukuku anlamında anladığımız karşılıklılık ilkesinin 
olmadığı. Aynı konuda biraz önce Cengiz Beyin sorduğu, oyuncuların 
Avrupa Birliği vatandaşı statüsünde, ya da kendi vatandaşlarıyla eşit seviyede 
tutulmalarına kaynaklık eden anlaşma hem Ankara Anlaşması, hem de … 

Bu bağlamda, sözleşmenin maddesinde de kendi vatandaşlarına ve diğer 
üye ülke vatandaşlarından farklı bir muamele uygulayamayacağını öngör-
mekte. Dolayısıyla, söz konusu İspanyol bir futbolcunun Türkiye’deki statüsü 
olduğunda, tamamıyla karar vermeye yetkili makam Türk yargı makamları 
olacaktır. Türkiye topluluk üyesi olmadığı için, Avrupa toplulukları Adalet 
Divanının yargılamasına da tabi değildir. dolayısıyla, yargı tıkandığı noktada 
bir ön yargılama için, ……………….. Avrupa Adalet Divanına gidemeye-
cektir. Dolayısıyla, konu gerçekten sadece Türkiye içerisinde çözülecektir. 
Belki başka politik yollarla Türkiye’ye alması gereken karar tavsiye edilecektir 
diye düşünüyorum.

Dolayısıyla, Avrupa Birliği hukukunda genel olarak, tekrar ediyorum, 
herhangi bir karşılıklılık ilkesi var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok, dev-
letler özel hukuku anlamında bildiğimiz karşılıklılık ilkesinden. 

İkinci olarak da, biraz magazinsel bir soru sormak istiyorum.

Av. SALİH AKGÜL – Zaten soru sormadınız, katkı verdiniz. Oysa ben 
katkı bölümünü en sona bırakacaktım. Benim kararımı iğfal ettiniz, lütfen 
sorunuzu sorun. 

ANIL … – Sanırım Robert cevaplayabilecektir. Bu kulüplerin birçoğunun 
başında “real” sözcüğü geçiyor. “real”in kraliyet anlamına geldiğini biliyoruz, 
ama bu takıyı nasıl alıyorlar, bize anlatabilir mi? Bu ismi kullanma hakkını 
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kral mı veriyor onlara, ya da bilen varsa diğer konuşmacılar, niye Real Mad-
rid, niye hepsi “real”, niye hepsi kraliyet, ya da niye bir kısmı kraliyet değil?

SALONDAN – ROBERT CHRISTIAN PONGRACZ – Kraliyet ismine 
sahip olmaları tarihten geliyor, biliyorsunuz, çünkü bu tarihten başka bir 
şey değil. 

ANIL – Bu ismi onlara Kral mı vermiş? Veya diğer misafirlere soruyorum, 
kimse neden Real Madrid biliyor mu, neden bazıları Real (kraliyet) ismine 
sahipken diğerleri değil? 

ROBERT CHRISTIAN PONGRACZ – Çünkü bu, kulübün ne kadar 
eski olduğuna bağlı, doğru muyum? Real Madrid sahip olduğumuz en eski 
kulüplerden bir tanesi ve daha yeni kulüplere baktığınızda Real (kraliyet) 
unvanına sahip olmadıklarını görürsünüz. İspanya Krallığında futbolun 
teşvik edildiği dönemlerde Real unvanının futbol kulüplerinin isimlerinde, 
şehri temsil ettikleri için kullanıldığını düşünüyorum.  

JACOBO OLLERA DE LA SERNA – Buna cevap veremem; Athletico 
Madrid kulübündenim ben, yani Real unvanına sahip değilim.

ROBERT CHRISTIAN PONGRACZ – Athetico Madrid, neden sahip 
olmadıklarının bir örneği...   

ELENA BORRAS ALCARAZ – Aslında bazı federasyonlarda isimlerinin 
önünde “Real” önekine sahip, örneğin Futbol Federasyonu, Hamburg Fede-
rasyonu. Bunun, tarihin herhangi bir noktasında alternatif olarak verilen bir 
ayrım olduğunu düşünüyorum. Bazı kulüplerin “Real” unvanına sahipken 
diğerlerinin neden olmadığının bir açıklaması olduğuna inanmıyorum. 
Üzgünüm.    

Av. SALİH AKGÜL – Teşekkür ederim. Sayın Günal, soru mu, katkı 
mı? Artık kurul üyelerine karşı tedbirli olacağım. Soru, buyurun lütfen. 

GURUR GAYE GÜNAL – Çok net soru. Ben sorumu Jacobo’ya yönelt-
mek istiyorum: Sponsorluk sözleşmeleriyle ilgili, İspanya hukukundaki 
düzenleme özel bir kanunla mı yapılmış, yoksa nerede buna ilişkin, sponsor-
luk sözleşmelerinin tabi olduğu hükümlere ilişkin, özellikle sporda sponsorluk 
sözleşmelerine ilişkin özel bir yasal düzenleme var mı?

Bunun dışında, vergisel boyutu, sponsorluk sözleşmelerinde sağlanan hak 
ve muafiyetlerle ilgili de bir düzenleme var mı? Varsa bu vergisel muafiyetler 
nasıl uygulanıyor, yani sponsorları sponsor olmaya cezp etmek için ne gibi 
kurallar konulmuş sizin hukukunuzda?



102

A n k a r a  B a r o s u  Y a y ı n l a r ı

102

JACOBO OLLERA DE LA SERNA – Yani, sponsorluk sözleşmelerine 
baktığınızda, genel çerçeve ticaret kanunudur. Sponsorluk Sözleşmeleri için 
spesifik bir düzenlememiz yok. Açıkçası genel mevzuatta reklam hakkında, 
promosyon olarak kullanılması yasak olan bazı ürünler hakkında ve ayrıca 
yeterlik kanunu hakkında referanslar mevcut.   Bunların hepsi reklama, 
yasal reklama veya yasal olmayan reklama atıfta bulunuyor. Ancak spon-
sorluk hakları için özel bir yasal çerçeve yok. Sözleşmelerin içeriğinin ne 
olduğuna gelince belli formaliteler yok, yani sözleşmelerin içeriği tarafların 
niyet ve rızasına bağlı. Tabii ki Spor Hukuku, Yeterlik Hukuku ve Rek-
lam Düzenlemeleri dikkate alınıyor ve bunlara uygunluk sağlanıyor. Ama 
tarafların gerçekten anlaşmaya vardığı husus bu. Kulüpler açısından, bu 
sponsorlukların normalde örneğin Adidas, Nike vs. gibi spor firmaları, Audi 
gibi büyük araba firmaları veya Asyalı firmalar gibi rekabet içindeki çok 
büyük şirketler, çok uluslu şirketler olduğu dikkate alındığında, çok uluslu 
şirketler ile yapılan sözleşmeler, çok daha küçük şirketlerle yapılanlardan çok 
daha karmaşık oluyor.  Çünkü sözleşme maddelerinin çoğu büyük şirketler 
tarafından dayatılıyor ve uluslararası standart maddelere sahipler. Örneğin 
Nike Avrupa için farklı, Amerika için farklı ve Asya için farklı sözleşme-
lere sahip, yani kesin bir formalite yok. Çok uluslu şirketler kendi spesifik 
kurallarına sahip ve bunları değiştirmek çok zor. Yabancı küçük şirketler 
veya İspanyol şirketler söz konusu olduğunda bu formaliteler çok daha kolay 
değiştirilebiliyor. Sözleşmenin içeriği tamamen ticaret kanunundan ibarettir 
ve tarafların isteklerine, tarafların yükümlülüklerine bağlıdır. Normalde 
haklar sadece kulübün logolarını ve markalarını kullanma hakkını değil, 
aksine aynı zamanda stadyumun belli bazı kısımlarına erişim hakkını da 
kapsıyor. Açık görüş, reklam, statik veya dinamik reklam gibi konular ise 
kulüplerin kendi hakları üzerinde ne şekilde müzakere ettiğine bağlı vs. vs. 

Vergi istisnası hakkındaki ikinci sorunuza gelince; arkadaşlarımın bir 
şey ekleyip ekleyemeyeceğini bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla 
sponsorluk hakları üzerinde herhangi bir vergi istisnası yok. Mutlak surette 
tamamını ödemek zorunda olduklarını sanıyorum, yanlışmış mıyım bilmi-
yorum, yanlışsam lütfen 

ELENA BORRAS ALCARAZ – Bence iki farklı konsept var; birincisi 
sponsor, diğeri ise İspanyolcada “….” olarak adlandırdığımız şey. Hayır, 
evet, evet, bu başka bir şey, bu sponsorluk, tam olarak sponsorluk değil, 
çim sahaların dünyasına ve amatör sporlara yardım etmek için yaptığınız 
bir şey ve spora finansal yardım sağlamak için yapılan bu ikinci şey bazı 
vergi imtiyazlarına sahip. Ama bildiğim kadarıyla, daha profesyonel büyük 
markalar buna sahip değil.  
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JACOBO OLLERA DE LA SERNA – Açıkçası, özel Sponsorluk Sözleş-
mesine atıfta bulundum çünkü özellikle Federasyonlar ya da Birlikler için 
herhangi bir vaat söz konusu olduğunda sözleşme tarafları şirketlerden gelir 
vergisi alıyor, ama özel ilişkilerde almıyor. 

GURUR GAYE GÜNAL – Teşekkürler.  

Av. SALİH AKGÜL – Son bir soru, arkadaki beyefendi, lütfen buyurun. 
Zamanımız doldu, ondan sonra tek bir soru alacağım, oturumu kapataca-
ğım. Buyurun. 

KENAN AKSIN (Gazi Ü. Beden Eğt. Spor Yüksek Ok. Spor Yön. 
Doktora Öğr.) – Benim sorum Mr. Serna’ya olacaktı. İspanya’da sponsor-
lukla ilgili herhangi bir yasal düzenleme yok, fakat bu uluslararası anlamda 
hiç sorun teşkil etmedi mi?

Bunu şunun için soruyorum: Barselona’yla Türk Hava Yolları arasındaki 
sponsorluk anlaşmasından dolayı uluslararası bir uçuş problemi yaşanmıştı. 
Bununla ilgili sorum var. 

JACOBO OLLERA DE LA SERNA – Eğer samimi olmak gerekirse, eğer 
düzenlemeye tabi olsalar dahi aynı soruna yol açacaklarını söylemek isterim. 
Çünkü yabancı şirketler ile yapılan müzakereler veya anlaşmalar uygula-
mada uyuşmazlıkların çözülmesi bakımından medeni hukuk kapsamına 
giren bazı sorunlara sahip. Örneğin biz Finlandiya şirketleri ile sponsorluk 
sözleşmeleri yapmıştık ve bu sözleşmelere göre herhangi bir ihtilaf davası 
halinde Finlandiya Mahkemelerine başvurmak zorundasınız, çünkü bu konu 
müzakereye açık değildi. Benim bir Finlandiya Mahkemesinin karşısına çık-
tığımı düşünebiliyor musunuz? Demek istediğim, bu benim için gerçekten 
sorun, çünkü mevzuatları hakkında tek kelime bilmiyorum. Belli ki orada 
size yardımcı olacak arkadaşlara sahip olmalısınız, ama bu bir sorun. Eğer 
ben bir şeyi doğru veya yanlış yaptığımda konuyu çözüme kavuşturacak olan 
merci Finlandiya Mahkemeleriyse burada İspanya’da nasıl hareket etmem 
gerektiğini bilmiyorum. Normalde Avrupa Topluluğu Talimatlarını vs. vs. 
dikkate alırsınız, ama bu konu hakkında spesifik bir düzenleme yok. Eğer 
sizin dile getirdiğiniz örnekte bir düzenleme olsaydı, yani gerçekten bir düzen-
leme olsaydı bile bu düzenleme Avrupa Talimatlarını ve Ulusal Uygulamayı 
temel alırdı. Yani eğer Türk Hava Yolları ile bir sponsorluk anlaşmanız varsa 
ve eğer havayolu şirketi ile bir sorun yaşıyorsanız, tabi söz konusu soruna 
bağlı olarak – ki sorunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum – İspanyol 
mevzuatının belki de uygulanamayabileceğini söyleyebilirim. 
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KENAN AKSIN – Pardon, bir ekleme yapacağım: O sorun Türk Hava 
Yollarının Barselona’dan Barselona futbol takımının direkt Dubai’ye götüre-
memesiyle ilgili bir sorundu, yani uluslararası havayolu taşımacılığıyla ilgili 
Barselona’ya bağlı bulunmayan bir Türk havayolu firmasının Barselona’dan 
direkt Katar’a gidememesiyle ilgili bir sıkıntıdan kaynaklanıyordu. Yasal 
mevzuatınızın olmaması bir sorun teşkil, değil miydi?

Av. SALİH AKGÜL – Değerli katılımcı, sorunuz yanıtlandı, teşekkür 
ediyorum. Benim anladığım kadarıyla İspanyol hukukunda ona ilişkin bir 
mevzuat olmadığından bahsettiler. Teşekkür ediyorum. Son soru, beye-
fendi parmak kaldırmıştınız oradan, sanıyorum vazgeçti arkadaşımız. Evet, 
oturumu kapatıyorum. Değerli bilgilerini bizlerle paylaştıkları için, değerli 
konuşmacılara, siz değerli katılımcılara ve organizasyonu sağlayan kurul 
üyelerine Ankara Barosu adına teşekkür ediyorum. 

Ankara Barosu olarak biraz da övüneceğim. Miss Serna’ya Baromuzda 
birden çok kurul başkanının bayan olduğunu söylemek istiyorum. Aklıma 
gelenleri sayayım, unuttuklarım var: Tüketici hakları, kültür sanat, tiyatro 
topluluğu, kadın hakları ve daha birçok kurul başkanımız bayan. İnşallah 
yakında bir de bayan baro başkanı görürüz. O zaman taçlandıracağız bu 
konuyu. Teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı. (Alkışlar) 

SUNUCU – Efendim, biz de oturum başkanımıza ve konuşmacılarımıza 
çok teşekkür ediyoruz. Konuşmacılarımıza plaketlerini takdim etmek üzere, 
Ankara Barosu Spor Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Sayın Gurur Gaye 
Günal’ı kürsüye davet ediyorum. 

PLAKET TAKDİMİ
SUNUCU – Oturumumuza beş dakika ara veriyoruz, daha sonra burada 

görüşmek dileğiyle. 
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SUNUCU – Sporda sözleşmeler konusunun Çek Cumhuriyeti ve Yuna-
nistan’daki mevcut düzenlemelerinin ele alınacağı ikinci oturumumuz için, 
Ankaraspor Kulübü önceki kulüp başkanı Sayın Hilmi Gökçınar, Avukat 
ISLA üyesi Sayın Doktor Katherina Radostova, Helen Olimpik Komitesi 
Genel Sekreter Yardımcısı, Avukat, Atina Barosu Yönetim Kurulu üyesi 
Dimitrios Chatzimichalis, bizlerle birlikte olacak. 

HİLMİ GÖKÇINAR – Değerli konuşmacılar, değerli katılımcılar; Ankara 
Baromuzun “2. Uluslararası Spor Hukuk Kurultayı”nın ikinci günündeki 
ikinci oturumumuzda, ben Hilmi Gökçınar, Ankaraspor eski başkanı olarak 
bu oturumu yönetmeye çalışacağım. Öncelikle katılımcılarımıza ve sizlere 
de hoş geldiniz diyoruz. 

Bir önceki oturumumuzdaki konu başlığımız burada da geçerli olacak, 
sporda sözleşmeler, sponsorluk sözleşmeleri, transfer ve iş sözleşmeleri, sporcu 
temsilciği sözleşmeleri ve yayın sözleşmeleriyle ilgili. Bir önceki İspanya’daki 
hukukçularımızın görüşlerini ve ülkelerindeki gelişmeleri almıştık, şimdi 
de Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan’dan katılımcılarımızla bir aradayız. Bu 
oturumu da mümkün mertebe zamanı iyi kullanmak açısından değerlendir-
meye çalışacağız. Ben tekrar katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum ve hemen 
sağ yanımda, Yunanistan’dan katılan Dimitrios Chatzimichalis beyefendiye, 
Helen Olimpik Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı, aynı zamanda da Atina 
Barosu Yönetim Kurulu üyesi. Evet efendim, sözü size veriyorum, mümkün 
mertebede süremizi 15 dakika olarak tutmaya çalışıyorum. 

DIMITRIOS CHATZIMICHALIS (Helen Olimpik Komitesi Genel 
Sekreter Yardımcısı, Avukat – Atina Barosu Yönetim Kurulu Üyesi) – 
Sayın Başkan, teşekkür ederim. Öncelikle, sizlere, bu İkinci Spor Kurultayı’nı 
düzenleyenlere, Gurur Günal’a teşekkür ederim; ben Kurultaya ikinci kez 
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katılıyorum. Ve oldukça ilerleme kaydedildiğini görüyorum; tebrikler.  Sizlere 
bir kez daha teşekkür ediyorum.

Maalesef Atina’daki genel grevden dolayı, tasarruf tedbirlerinden dolayı 
Ankara’ya Perşembe günü uçak bulamadım, o yüzden dün geldim. Bu 
nedenle konunun tamamı mı, yoksa ikinci bölümü için mi 10 dakika sürem 
var, bilmiyorum çünkü bu süre içinde iki günde anlatacağım konunun 
tamamını anlatmayı düşünmüştüm, Sayın Başkan ne yapmalıyım, bana 
bilgi verebilir misiniz acaba? Tabii iki konuyla ilgili, birinci ve ikinci gün 
sunacağım iki konuyla ilgili sunumumun tamamını e-posta ile yollamıştım. 
Oradan okuyabilirsiniz, Yunanistan spor mevzuatının durumunu öğrenmek 
isteyenler bunu oradan okuyabilirler ancak ben nereden başlamalıyım, onu 
öğrenmek istiyorum. Herhangi bir fikriniz var mı? Yani sadece 10 dakikam 
var ve ikinci oturumda muhtemelen biraz daha sürem olacak? 

Başkan: İsterseniz ilk oturumdaki sürenizi 15 dakika olarak düşünelim. 
Duruma göre de belki ikinci oturum düzenleyebiliriz. 

 Peki o halde.  Daha önemli olduğunu düşündüğüm noktadan başlayayım; 
daha önemli olan konuların altını çizeceğim. Ben yaklaşık 15 yıldır Spor 
Hukuku çalışmalarına katılıyorum. Spor Hukuku Komitesi Eski Başkan 
Vekili olarak Hukukçular Birliğine ve yıllardır diğer Komitelere katılıyorum. 
Bu nedenle de spor mevzuatına sadece teorik açıdan değil aynı zamanda 
pratik açıdan da bakıyorum. 

Yunanistan’da yeni bir yasa çıkardık; bu 1950’lerde yürürlükte olan 
eski bir yasaydı. 1999 yılında yeni bir yasa olarak, Yunanistan’da tüm spor 
teorisini tamamen değiştirerek çıktı. Bu yeni mevzuatın tüm mantalitesi, 
spor hukukunun tüm yönleriyle ele alınmasını öngören bir mantalite. 
En önemli yön de sponsorluk konusu, yani genel anlamda Federasyon ve 
Sporun finansmanı olarak duruyor. Elbette bu yasa, esas olarak futbol ve 
basketbolden oluşan profesyonel sporlar arasında ayrım yapıyor. Özel şirket 
hissedarlarınız varsa, bir özel futbol ligimiz, aynı zamanda bir basketbol ligi-
miz var. Amatör Sporlar ayrı tutuluyor. Sonuç itibariyle, Hükümet amatör 
sporlara destek veriyor, profesyonel sporlara değil; profesyonel sporlar ise 
televizyon haklarından, biletlerden ve üyelerden önemli gelir elde ediyor. 

O halde, amatör sporlardan ve elbette birliğin temeli olan kulüpten söz 
edeceğiz. Yunanistan’da kulüp, Spor Kulübü kurucu olarak 20 kişiye ihti-
yaç duyar, sizin de bildiğiniz gibi, spor kulübü kurucuları bu sayıdadır ve 
Federasyon için de en az 20 kulübe ihtiyaç vardır. Tabi burada sorun bu 
kulüplerin gerçek anlamıyla kulüp olup olmadığıdır. Bunlar gerçekten spor 
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yapan kulüpler, geçen yıllarda da belirttiğim gibi sadece kağıt üstündeki 
kulüpler değil. Hangi kulüplerin gerçekten spor yaptığını, hangilerinin 
yapmadığını, kağıt üstündeki kulüpler olduğunu belirlemek için Hükümet 
Federasyonların faaliyetleri üzerine sıkı denetim getirmiş durumda. Daha 
önce belirttiğimiz gibi, Federasyonlar, elbette büyüklüklerine ve yaptıkları 
sporun önemine göre cömert finansman buluyor. Spor Bakanlığı bünye-
sinde, hemen her yıl Federasyonların mali durumunu denetleyen özel bir 
Mali Kontrol Komisyonu var. Bu Komisyon kulüplerin mali durumunu 
denetlemiyor çünkü kulüpler doğrudan Devlet tarafından finanse edilmi-
yor; sadece Federasyonlar finanse ediliyor ve onlar da, özellikle uluslararası 
yükümlülükleri olduğunda, yurtdışında diğer kulüplerle karşılaştıklarında, 
vb. durumlarda kulüplerin özel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. 

O halde şunu söyleyebiliriz, yeni mevzuatla Yunan sporu değer alanında 
büyük başarılar elde etti. Öncelikle, 2004 yılında çok başarılı bir şekilde Atina 
Olimpiyatlarını düzenledik, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda başarı elde ettik, 
basketbolde birçok başarılar elde ettik, ayrıca Alibi Oyunları’nda, Akdeniz 
Oyunları’nda, Balkan Oyunları’nda altın madalyalar aldık ve değer kattık. 

Maalesef, son dönemde, kemer sıkma önlemleri dolayısıyla durumda 
köklü bir değişiklik oldu. Hükümet yeni bir tasarruf planı ilan etti ve bu 
Spor için önemli bir şey; şu anda Federasyonlar altı gruba ayrılmış durumda 
ve yürüttükleri spor faaliyetlerinin önemine göre finanse ediliyorlar. Burada 
size anlattığım şey ise, işler git gide çok zorlaşıyor çünkü Hükümet tasarrufa 
gitmeye çalışıyor ve burada Spor da bedel ödüyor. Ayrıca, bu yeni mevzuat, 
altın madalya alan, bu başarıyı gösteren atletler için prim verilmesini öngö-
rüyor. İlk üç sırayı elde eden kişiler kamu sektöründe istihdam edilebiliyor, 
Üniversiteye giriş kolaylığı elde edebiliyor; sonuçta insanlar teşvik ediliyor, 
Şampiyon olmaya, başarılı olmaya teşvik ediliyor çünkü daha önce söyle-
diğim gibi ekstra fayda elde ediyorlar. 

Teşkilat konusunda, spor faaliyetleri konusunda, özel olarak durmak 
gerekirse, biz bu konuda çok nazik bir noktada bulunuyoruz; yani teşkilat, 
kulüplerin oy haklarına sahip. Teorik olarak bir Federasyonun yüz kadar üye 
kulübü var, peki bu kulüplerin tümü aktif mi? Bu nedenle, hangi kulüplerin 
gerçekten aktif olduğunu kontrol etmek için tam bir sistem var ve bizler, her 
bir kulüp, oy hakkı elde etmek için bireysel oyunlara, bireysel sporlara aktif 
olarak katılan 10 sporcu, 10 atlete, takım sporlarında da 20 sporcuya sahip 
olmamız gerekiyor. Bu çok kritik bir nokta çünkü bu sistemde birçok kulüp 
dışarıda kaldı, dolayısıyla da birçok oyuncularını, resmi oyunlara gerçekten 
aktif olarak katılan birçok sporcularını temsil edemediler. 
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Bir kulübün Yönetim Kurulu, kulübün büyüklüğüne göre 5 ila 21 kişi-
den oluşabiliyor ve aynı sistem kısmen Federasyona da uygulanıyor. Ayrıca, 
Hükümetin özel tanıma uygulaması var; yani, spor faaliyeti yürüten bir 
Federasyonu ele alın; o Federasyon tanıma elde etmek ve devletten mali 
destek almak için hangi faaliyeti yürüttüğünü gösteren resmi kabul almak 
zorunda. 

Ayrıca Hükümet Federasyonları denetliyor çünkü bu Spor Hukuku 
dışında, her Federasyon, doping kontrolü yoluyla ve her açıdan Şampiyo-
naların nasıl düzenleneceğini belirleyen kendi yönetmeliğine sahip olabi-
liyor. Tabi bu yönetmeliklerin tümünün Spor Bakanlığınca onaylanması 
zorunlu. Her şey denetleniyor, bu bugünlerde merkezi bir sistem ve Spor 
Federasyonu, özellikle de Olimpik Spor Federasyonu, Ulusal Olimpiyat 
Komitesine katılıyor. Ben de Alibi Komitesi’nde Hokey temsilcisi olarak 
bulunuyorum, Genel Vekilim; aynı zamanda, Olimpik Komite Antoloji 
Komitesi’nde yer alıyorum. 

Dünkü görüşmelerin devamı olarak, futbola da değinmek istiyorum çünkü 
FIBA sistemin tümünden muaf tutuluyor. Kendi kuralları bulunuyor ve 
futbol da Alibi Komitesi’ne bağlı, Spor Antoloji Üst Komitesi olan Antoloji 
Komitesi’nin denetiminden muaf tutuluyor. 

Dilerseniz şimdi de yargı yetkisi konusuna bakalım. Yargı yetkisi esas 
olarak Hukuk Mahkemeleri eliyle uygulanıyor. Elbette ceza soruşturmalarını 
gerektiren suçlar da olabiliyor ancak Hükümet, Spor Bakanlığı, belirli ihti-
lafların çözümü için bir Özel Komisyon kurulmasını öngördü; bu komisyon 
çok aktif bir organ ve spor alanında ortaya çıkan tüm sorunları çözebiliyor. 
Oyuncular ile kulüpler arasındaki ihtilaflar farklı oluyor; Hükümetin Fede-
rasyonlara uyguladığı cezalar farklı konularda oluyor ve nihai olarak Yüksek 
İdare Mahkemesi, Fransızca adıyla “Conseil D’Eta”, bu Karar Komitesi’nin 
aldığı kararların haklı olup olmadığına karar veren en üst Yargı Mercii. 
Muhtemelen bu “Council D’Eta”dan birçok karar alınıyor. 

Yunan spor mevzuatında, karşılaşmaların manipülasyonunu düzenleyen 
bir hüküm bulunmuyor. Daha önce Yunanistan’ın maçların ayarlandığı 
ülkeler arasında bulunduğu ifade edilmişti. UEFA bazı maçlar hakkındaki 
bazı dosyaları Spor Bakanlığı’na gönderdi ve Bakanlık da kendilerinin bu 
dosyaları zaten Savcıya yolladığını ifade etti. Sonuç itibariyle bu soruşturma 
devam ediyor fakat hukuki bağlamda konuşacak olursak, genel kurallar, 
genel Ceza kuralları burada da uygulanıyor. Elbette, maç ayarlama konusunu 
düzenleyen yeni bir mevzuat çıkarılması yönünde tartışmalar söz konusu. 
Çünkü bu bahisten, maçları ayarlayan bahis organizasyonlarından çok büyük 
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menfaat elde ediliyor. Bu çok tehlikeli çünkü bu tümüyle atletik rekabeti 
bozan bir şey, çok tehlikeli. Tabii bazı kötü durumlara da yol açıyor, yani öz 
itibariyle, sportmenlikte kötü durumlara yol açıyor. Bu nedenle Hükümet 
bu tür vakalarla çok sıkı mücadele edeceğini ilan etti.  

Şiddet konusuna gelince, Genel Spor Hukukunda bu konuyu düzenle-
yen mevzuat bulunuyor. Bu mevzuat, karşılaşmalarda, oyunlarda şiddetle 
mücadele edilmesini öngörüyor. Ancak, artık kameraların kullanılmasına 
izin veren, faillerin bu kameralarla belirlenerek kovuşturulmasına izin veren 
bir başka özel mevzuat bulunuyor. Yani işler daha iyiye gidiyor; yenilerde 
yeni bir mevzuat, taraftarların organize ulaşımını düzenleyen bir mevzuat 
daha çıktı. Yani artık kulüpler bu ulaşım işini, şöyle ifade edecek olursak, 
otobüsler kiralayarak, Atina’dan Selanik’e otobüslerle ulaşımı düzenleye-
miyor. Çünkü böyle bir organizasyon yapmaları halinde, taraftarların bu 
şekilde taşınması halinde bunun diğer taraftarlarla çok büyük soruna yol 
açma tehlikesinin bulunduğuna inanıyorlar, yani bu bir sorun. Bu yüzden 
de bu yasaklandı; artık işler daha sakin yürüyor. Birçok otobüsü görebilece-
ğiniz, kırık camla karşılaşacağınız durumlar yok; çünkü bu otobüsleri diğer 
kulüplerin taraftarları durduruyor, camlarını kırıyorlar; bununla ilgili birçok 
sorun yaşadık. Artık, farklı bir şehirde oturan, örneğin Atina’da, bir taraftar 
başka bir şehirde maçı izlemek istiyorsa o şehre kendi imkanlarıyla gidiyor, 
kulübün imkanlarıyla değil.  Böylece, bana göre bu, bu tarz sorunların 
çözülmesinde çok iyi bir seçenek oldu.

Biz, sporda şiddetle mücadele konusunda Daimi Komite kurduk. Söy-
lediğim gibi, bu Komite önlemler teklif ediyor ve uyguluyor ve organize 
ulaşımın yasaklanması konusundaki önlem bu Komite tarafından önerilmişti 
ve çok doğruydu. Ayrıca, çipli kartları uygulamaya koydular; bu kartlarla 
kapılardan, otomatik kapılardan geçiliyor, böylece karttaki fotoğraftan kimin 
kim olduğunu biliyorlar ve bu kişileri kontrol etmeye çalışıyorlar; birileri bir 
sorun çıkarmışsa, o kişi oradan uzaklaştırılıyor; bu geçiş sistemi sayesinde 
o kişi aynı takımın diğer maçlarına giremiyor. 

Doping. Biliyorsunuz, doping uluslararası bir sorun. Doping bir sorun 
çünkü Şampiyonadan çok yararlar elde ediyoruz, görüyorsunuz bu konuda 
çok paralar harcanıyor. Farklı kademelerde birçok yarar elde ediyoruz ve bu 
yararlar var olmaya devam ettiği sürece doping var olmaya devam edecek; 
hatta Antik Yunan’da dahi, Olimpiyat Oyunlarında doping vardı; orada 
para söz konusu değildi ama şöhret söz konusuydu. O çağlarda şampiyona 
sadece kafalarına takabilecekleri bir zeytin dalı veriyorlardı. Para söz konusu 
değildi fakat tabi bazı kişiler ünlü olmanın önemli olmadığını ve sadece para 
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kazanmanın önemli olduğunu düşünecektir; ün, paradan daha önemlidir. O 
dönemde bazı kişilerin karşılaşmalardan önce özel diyete girmeye çalıştığı, 
sığır kanı koymaya, hatta içmeye çalıştığı, daha fazla kemosfer için bu tip 
şeyler yapmaya çalıştığı belirlenmiş; günümüzde de kemosfer elde etmek için 
bu hala devam ediyor. Antik zamanlarda dahi bazı şampiyonların karşılaşma 
için bu tür hazırlıklara girdiği görülüyor. Gördüğünüz gibi, yıllar geçse de, 
yani doping kontrolü sadece günümüzde değil, çok çok öncesinde de söz 
konusu. Bizim, kimin ne yaptığını görmek için atletleri düzenli şekilde 
anlık kontrollere tabi tutan özel bir laboratuarımız var ve bugüne kadar 
güzel sonuçlar elde etti. 

Spor sözleşmeleri konusuna gelince, bizim sözleşmeleri düzenleyen her-
hangi bir mevzuatımız bulunmuyor; bu konu, Medeni Hukuk kurallarıyla 
düzenleniyor. Sözleşmeler Federasyonlara, nihai olarak da vergilerin öden-
mesi için vergi dairesine verilmek durumunda. Bu çok önemli ve bu konuda 
bir ihtilaf çıktığında, sözleşmelerle ilgili ihtilaf çıktığında bu ihtilafların 
çözümü bu organda gerçekleşiyor. Tabii birçok takım atletlerin sözleşme-
lerini kırmaya çalışıyor ve bu organ sözleşmenin sürdürülmesinin doğru 
mı, yoksa yanlış mı olduğuna, vb. konulara karar veriyor. Sözleşmedeki 
diğer yükümlülük de, sosyal güvenlik sigortası ve sigorta yükümlülüğü. 
Oyuncu bir Yunan oyuncuysa, sosyal güvenlikten yararlanabiliyor, değilse, 
Yunan sosyal güvenliğinden yararlanmak istemiyorsa, yaralanma ve diğer 
durumlara karşı özel sigorta yaptırabiliyor.  Dün, şiddet olayında yaralanma 
halinde çok büyük tutarların söz konusu olduğunu dinledik; yurtdışında 
neler olduğunu gördünüz. Artık sigorta şirketleri, uygun davranmayan 
bazı kişilerin zararlarını ödüyor çünkü biz amaçtan bahsetmiyoruz, uygun 
davranmayan kişilerden bahsediyoruz; bu nedenle, kulüpler tüm bu riski 
karşılamaya çalışıyor ve bu, kulüplerin iflasını önlemek için Hükümetin 
bir yükümlülüğü. Bir kulübün çok büyük para tutarlarını ödemek zorunda 
olduğunu düşünebiliyor musunuz?

Transferler. Transfer de çok nazik bir konu. Hem amatör hem profes-
yonel kulüplerde oyuncu transferleri gerçekleşiyor. Amatör kulüplerde 
transfer dönemi yılda bir kez 30 gün iken, profesyonel kulüplerde yılda iki 
kez, hem kış hem yaz döneminde. Tabi bu Bossman vakası var, daha önce 
değinilmişti; aynı zamanda, AB statüsündeki oyuncuların ulusal statüdeki 
oyuncularla eşit duruma getirilmesi hakkında Webster Rolling örneğimiz var. 
Bir başka sistemimiz daha var; insanlar üçüncü ülke oyuncularını almaya, 
o oyuncuları Yunan vatandaşı yapmanın veya başka statüye getirmenin 
yollarını arıyorlar. Oldukça nadir uygulanan bu mevzuattan yararlanmaya 
çalıştıklarını söylemeliyim. Fakat Bossman Vakası çok önemliydi ve sadece 
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futbola değil aynı zamanda diğer spor dallarına da uygulanıyor. Çok önemli. 
İşlerin değişeceğine ve AB üyeleriyle, Türkiye gibi ülkelerle özel anlaşmayla, 
vb. düzenlemeye gidileceğine inanıyorum. Tüm bu konuları Sayın Başkanın 
benden istediği gibi 15 dakika gibi bir sürede hızlıca ele almaya çalıştım. 

Son olarak da futbolcu menajerlerinin sözleşmeleri ile yayın anlaşma-
larından bahsetmek istiyorum. Evet? Bitirmem gerekiyor? Peki o halde, 
bitiriyorum.  Çok teşekkür ederim. Sorun değil, çok teşekkür ederim.                                    

HİLMİ GÖKÇINAR – Evet, yine tekrarlamak istiyorum: Dünkü oturuma 
katılamadı Yunanistan’dan katılan değerli katılımcımız, dolayısıyla bir 15 
dakika daha Çekoslavakya’daki katılımcımızdan sonra vereceğim. 

Kendileri Yunanistan’daki sponsorluk pozisyonunu aktarmaya çalıştı, 
amatör kulüplerin yapılanması ve durumuyla ilgili. Şiddetin önlenmesiyle 
ilgili çalışmaların ne şekilde olduğundan bahsetti. Son olarak da sözleşmeler 
ve transferle ilgili Yunanistan’da uygulanan hukuku aktarmaya çalıştı. 

Şimdi de Doktor Katherina Radostova’ya söz vermek istiyorum. Ken-
dileri uluslararası spor hukuk derneği üyesi, aynı zamanda avukat. Çek 
Cumhuriyetinden kurultayımıza katılıyor, tekrar hoş geldiniz diyorum ve 
sözü kendisine veriyorum. Süresinin 15 dakika olduğunu da hatırlatmak 
istiyorum. 

DR. KATHERINA RADOSTOVA – (Uluslararası Spor Avukatları 
Birliği Üyesi)- Sevgili Bayanlar ve Baylar konuyu kısa tutmaya çalışaca-
ğım ve duymuş olduğum konular içerisinde bana göre en önemli olanını 
ortaya koymak istiyorum. Atletlerin Çek Kanunu’ndaki pozisyonları ve 
özellikle İsimsiz Sözleşmeler hakkında konuşmak istiyorum; çünkü dün 
duymuş olduğunuz üzere, Çek Kanunu’na profesyonel atlet, serbest çalışan 
konumundadır. Bunun anlamı, profesyonel atletlerin İstihdam Sözleşmeleri 
yapmamalarıdır. 

Öyleyse öncelikle profesyonel atletin konumu ve toplu spor faaliyetlerin-
den bahsetmek istiyorum, yani futbol oyuncuları, basketbol oyuncuları ve 
buz hokeyi oyuncuları, açıkça spor faaliyetlerini kendi adlarına gerçekleştiren 
ve performanslarının sorumluluğunu üstlenen kişiler olarak kabul edile-
mezler … ve bu sınıflandırma, esasen Vergi Denetim Kanunu’na dayalıdır. 
UN (EN) madde 7 çerçevesinde, atletin kazandığı gelir, bir işadamının 
kazandığı gelir olarak görülmektedir ve gelir, Çek vergilendirmesine tabidir. 
Profesyonel bir atlet, GD dışında vergi ödemekle, yetkili vergi dairesine 
kaydolmakla yükümlü olan bir serbest çalışandır. Atlet, sosyal güvencesini 
kendisi ödemelidir … Çek İstihdam Kanunu güncellenmiştir ve umuyorum 
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ki bu, çok hızlı gerçekleşecektir, profesyonel toplu spor atletleri, faaliyet-
lerini spor organizasyonu çalışanları olarak gerçekleştirmekteydiler ve bu 
ödemelerin yükümlülüğü işverenler tarafından üstlenilmekteydi, örneğin 
spor organizasyonu ya da futbol kulüpleri. Bu tür bir çözüm, hâlihazırda 
spor kulüpleri tarafından onaylanmamaktadır ve çoğunlukla, bunun ciddi 
mali yük getireceğini kabul etmektedirler. Ekonomik kriz döneminde, spon-
sorların sayısında düşüş yaşanmaktadır ve kulüpler, takımlarının etkinliğini 
arttırmak zorunda kalmaktadırlar. 

Çek Cumhuriyeti’ndeki diğer argümanlara göre, atletler kulübün mül-
kiyetine girmekte ve bu nedenle özgürlüklerini kaybetmektedirler. Mevcut 
durumda, atletin bağımsızlığı, belirli düzeyde korunmaktadır. Atlet faali-
yetlerini belirli sözleşme şartları çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bunun 
anlamı, profesyonel atletler, spor faaliyetini gerçekleştirme konusunda 
“İsimsiz Sözleşme” adı verilen sözleşmelere taraf olmaktadırlar. Belirli isimsiz 
sözleşme şartları çerçevesinde, atlet, organizasyonu, kulübü değiştirebilir 
ve niteliklerinin ortalama üzerinde olması halinde, bu tür akdi ilişki, atlet 
açısından daha büyük avantajlar getirecektir; aynı zamanda seviyesine uygun 
bir spor organizasyonu seçme olasılığı da göz önünde bulundurulmakta-
dır. Bunun anlamı, transfer sözleşmesi bile, Çek Kanunu’na göre İsimsiz 
Sözleşmedir.   

Öyleyse, genellikle, Çek Cumhuriyeti’nde bireysel sporla uğraşan bir pro-
fesyonel atlet, Spor Kulüpleri ile İsimsiz Sözleşmeler yapmaktadır. Sponsorluk 
Sözleşmeleri ve diğer sözleşmeler, Koçlarla yapılan sözleşmeler, sponsorlarla 
yapılan sözleşmeler ve reklam sözleşmeleri, Çek Kanunu çerçevesinde “İsimsiz 
Sözleşme” olarak adlandırılmaktadır. Bunlar, özellikle bir atletle örneğin bir 
futbol kulübü arasındaki sözleşmeler, Çek Medeni Kanunu ve Çek Ticaret 
Kanunu çerçevesinde zorunlu sözleşmeler olarak düzenlenmektedir, Çek 
Cumhuriyeti’ndeki profesyonel sözleşmeler, bunlara dayalıdır. Bunlar, 
spor uygulamalarını düzenlemektedir. Atlet, özel bir spor organizasyonu, 
müsabaka ya da spor kulübü ya da Futbol Kulübü bünyesinde düzenlenecek 
olan spor faaliyetini “Kişisel Hakları” yanında satabilir. 

Özellikle konuşmak istediğim konu, İsimsiz Sözleşmesinin Çek Medeni 
Kanunu çerçevesinde yer alabilmesidir. Çek Medeni Kanunu’nun Madde 
51’ine göre; katılımcılar aynı zamanda özel olarak ihtiyaçlarına yönelik 
olmayan bir sözleşmeye de taraf olabilirler. Ancak bu tür bir sözleşme, 
bu kanunun içeriğini ihlal etmemelidir. “Kişilerin Özerkliği” denilen ilke, 
Medeni Kanun alanında; özellikle akdi özerklik, kişilerin sözleşme yapıp 
yapmayacaklarına ve kimlerle sözleşme yapacaklarına ve içeriğe ve türe karar 
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verebilmeleridir. Her kişi, kanun tarafından özellikle Çek kanunu tarafından 
yasaklanmayan herhangi bir şeyi yapabilir. 

Ve çok önemli bir husus da İsimsiz Sözleşmenin Geçerliğidir. Bunlar, 
belirsizdir ve bu nedenle, İsimsiz Sözleşmeler, yalnızca içerikleri ve amaçları 
Çek Devlet Kanunu’nun içeriğini ihlal etmedikçe yürürlüktedir. Düzenlenen 
program, sözleşme hükmünden ayrı yönetime tabidir… Bu yasal hükümler, 
yasal ilişki odaklı olup, içerikleri ve amaçları itibariyle sınıflandırılmamış; 
ancak mevcut sözleşmelere ve bunlardan doğan ilişkilere en yakındırlar. … 
bu, aynı zamanda Çek Medeni Kanunu’nda ortaya konulmaktadır, Sınıf-
landırılmamış İsimsiz Sözleşmelerin mutlaka tüm gerekli hususları içermesi 
gerekli değildir. İsimsiz Sözleşmelerin, kanuna uygun şekilde düzenlenen 
İsimsiz Sözleşmelerin dahi zorunlu karakteri, … yüklenicilerle aynı şekilde 
akit taraflar için bağlayıcıdır…. Çek Medeni Kanunu çerçevesinde İsimsiz 
Sözleşme, akit taraflarca verilen isim göz önünde bulundurulmaksızın yasal 
niteliği itibariyle İsimsiz Sözleşme olarak kalmaktadır. 

Ancak, akit taraflarca bir sözleşme imzalanması halinde … bu tür bir söz-
leşme, akit taraflarca aksi üzerinde mutabık kalınmadıkça İsimsiz Sözleşme 
olarak adlandırılmasına rağmen, değiştirilen sözleşme türünün zorunlu ve 
pozitif hükümlerine tabi olacaktır.  

Hukuki kısımdan bahsettim ve şimdi özellikle sporda İsimsiz Sözleşmeler 
hakkında konuşmak istiyorum ve belki de Çek İş Kanunu görüşünü ortaya 
koymak istiyorum; çünkü Çek İş Kanunu, İsimsiz Sözleşmelere ilişkin her-
hangi bir hüküm içermemektedir ve bu nedenle Çek Cumhuriyeti Anayasa 
ilkeleri, uygulanmalıdır. Çek İş Kanunu, açıkça akit tarafların sınıflandırıl-
mış sözleşmelerin dışında sözleşme yapmalarını yasaklamamaktadır. Aynı 
zamanda, yalnızca İş Kanunu’nda tanımlanan sözleşme türlerinin düzen-
lenmesini öngörmemektedir. Bunun anlamı, tüm profesyonel atletler, spor 
faaliyetleri gerçekleştirme konusunda İsimsiz Sözleşme düzenlemektedirler. 
Çek Anayasası’nın Madde 2’sinde, her vatandaşın kanunu ihlal etmeyen her 
şeyi yapabileceği ve hiç kimsenin kanunda öngörülmeyen şeyleri yapmaya 
zorlanmayacağı hükmü yer almaktadır. İstihdam Kanunu, … ve hem Çek 
Cumhuriyeti Anayasası’na ve Haklar ve Esas Özgürlükler Yönetmeliği’ne 
uyumlu olmalıdır. Ve Çek İş Kanunu kapsamında, tarafların irade özgürlü-
ğünün sınırlı olduğu kabul edilemez. Taraflar, Çek İş Kanunu’nun madde 
242 ve 244’ünde tanımlanan yasal işlemlerde ve sözleşmelerde düzenlenen 
gerekliliklerle uyumlu sözleşmeleri akdedebilirler. Sözleşmede ele alınma-
yan hususlar, Çek Kanunu’na tabi olacaktır. Yalnızca Çek Özel Kanunu … 
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özerklik ilkelerini göz önünde bulundurmaktadır ve hem İsimsiz hem de 
Karma Sözleşmelerin düzenlenmesine müsaade edecektir. 

İsimsiz Sözleşmeler, özellikle Spor Kanunu kapsamında, birkaç örnekten 
bahsetmek istiyorum. Bunlar İsimsiz Sözleşmeler olarak adlandırılmaktadır; 
bir profesyonel atlet için, sözleşme “Spor Faaliyeti Sözleşmesi” ya da “Acente 
ya da Ajans tarafından Atlet Temsili Sözleşmesi” olarak adlandırılmaktadır 
ya da Çek Kanunu çerçevesinde İsimsiz Sözleşme, Transfer Sözleşmesi, 
atletle futbol kulübü ya da başka bir Spor Birliği arasındaki sözleşmedir; 
örneğin profesyonel Koç spor faaliyeti sözleşmesi yani bir futbol kulübünün 
Antrenörü ya da Koçu dahi Çek Ticaret Kanunu çerçevesinde İsimsiz bir 
Sözleşme akdetmektedir, bir takım ya da kulüp vb içerisindeki Yönetim 
faaliyetinin gerçekleştirilmesine yönelik Yönetim faaliyeti, ev sahibi per-
formansı sözleşmesi, transfer sözleşmeleri, bunun yanında transfer hakkı 
payı hakkında sözleşmeler ve hatta profesyonel bir atletin kişisel pazarlama 
haklarının devri ya da yayım haklarının uygulanması hakkında sözleşmelerin 
de İsimsiz Sözleşmeler oldukları bilinmektedir. 

Çek Cumhuriyeti’ndeki tüm sponsorların sponsorluk sözleşmesi yerine 
reklam ya da işbirliği hakkında çerçeve sözleşmesi akdettiklerini vurgulamak 
isterim ve bunun tek nedeni vergidir … öyleyse tüm sponsorlar bir sponsorluk 
sözleşmesi akdedeceklerse, bunu doğrudan maliyete dahil etmeyeceklerdir. 
Öyleyse tümü, işbirliği ya da reklam ya da yönetim için “Çerçeve Sözleşmesi” 
olarak adlandırılan İsimsiz Sözleşmeler akdetmektedirler. 

Öyleyse, kısa sunumumu bitirmek istiyorum. Bence Avrupa Kanunu ve 
diğer Avrupa ülkeleri açısından büyük farklılık söz konusu; çünkü bildiğiniz 
gibi, futbol oyuncularının birçoğu, bir İstihdam Sözleşmesi düzenlemekte-
dirler ve bir Ticari İsimsiz Sözleşme akdediyoruz. Sözü Yunanistan’dan bir 
meslektaşıma bırakmak istiyorum, ilginiz için teşekkür ederim.

HİLMİ GÖKÇINAR – Evet, Çek Cumhuriyetinden katılan Doktor 
Katherina Radostova, ağırlıklı olarak ülkesindeki sportif faaliyetlerdeki söz-
leşme içeriklerinden bizlere bahsetti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ben 
tekrar Yunanistan’a sözü veriyorum, Sayın Chatzimichalis kaldığı yerden 
devam edebilir, ya da sunumunu tamamlayabilir. 

DIMITRIOS CHATZIMICHALIS – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Katherina, bana Yunanistan Anayasası’nın aynı zamanda Devletin atletleri 
koruma yükümlülüğünü öngördüğünü hatırlama fırsatını verdi ve Devlet, 
kanunda öngörüldüğü şekilde her türlü Atletik Birliğe yardımda bulu-
nuyor. Yardımların Birliğin amacına uygun olması, aynı zamanda kanun 
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çerçevesinde belirtilecektir. Bu size söylemiş olduğum şey; bu yükümlülük, 
Anayasada belirtilmektedir ve Anayasada atletler, atletizm, çok ağırlıklı bir 
konudur, sosyal faaliyet olarak ve Yunanlılar arasında, çok önemlidir. 

Şimdi Temsilcilik Sözleşmelerine geri dönelim, söylemiş olduğum gibi, 
bu sözleşmeler hakkında özel bir mevzuat yoktur; çünkü bu sözleşmeler… 
ve bazen çok karmaşıktır ve hem kulüpleri hem de oyuncuları bir tür suis-
timalden; yasal olmayan tutumlardan korumak için her türlü maddeleri 
içermelidirler. Pratikte temsilci olan birçok avukatlarla karşı karşıyayız. Bu 
nedenle bu, Türk avukatları için temsilcilik açısından çok iyi bir alandır; 
tabii ki barolarla sorun yaşamamaları kaydıyla. Yani bazen barolar avukat-
ların bu tür bir rol üstlenmemelerinin … problemi yarattığı görüşündeler. 

Ancak Yunanistan’da şimdiye kadar bunun çok hassas bir konu olduğunu 
düşünüyoruz. Bu faaliyeti, ticari bir faaliyet olarak kabul etmiyoruz; bu 
faaliyeti esasen bir Danışmanlık faaliyeti olarak kabul ediyoruz; çünkü size 
söylemiş olduğum gibi, bu sözleşmeler, çok karmaşık bir niteliğe sahiptir ve 
bu alanla ilgilenen insanlar, … bilmelidirler; şöyle söyleyelim, Uluslararası 
Mahkemeler, Yunanistan Mahkemeleri vb müvekkillerini nasıl koruyacak-
larını görmek için, bu çok önemli. 

Yayın Sözleşmeleri. Yayın Sözleşmeleri, çok karmaşıktır ve tabii ki 
Yunanistan’da esasen İngiliz olacak şekilde Uluslararası Görevlilerle kar-
şılaşacaksınız. Büyük şirketleri, büyük Yayın şirketleri kuruyorlar. .. tür 
sözleşmeler yapıyorlar, birçok madde içeren tipik sözleşme örnekleri ve bu 
alana yatırılan yüksek tutarlardan söz edilebilir ve bu, kulüpler için ana 
gelir kaynağı ve bu nedenle, tüm kulüpler, Televizyon haklarını almak için 
UF pozisyonlarını ele geçirmeye çalışmaktalar. Olimpik Oyunlar hakkında 
konuşuyorum; çünkü bu alanla Ulusal Aliby Komitesi Uluslararası İlişkileri 
ile ilgilenmekteyim. 

Olimpik Oyunların TV Hakları gelirinin büyük ölçüde artış gösterdiğini 
görüyoruz. Demek istediğim Sidney, Atina, % 40 arttırılmıştır ve bunun 
ardından  Atina – Çin Pekin; bu başka bir büyük artıştır ve aynı zamanda 
Londra’da esasen Olimpik Oyunlar ve diğer oyunlar için –Akdeniz Oyun-
ları, Avrupa Oyunları vb.– uluslararası Televizyon Hakları açısından başka 
bir büyük artış yaşanmasını bekliyoruz. Hâlihazırda Afrika’da futbol, çok 
önemli bir konu. Tabii ki insanlar, bu konuda Televizyonda büyük paralar 
bekliyorlar. Bu, çok büyük bir sektör; bu nedenle bu alan, ülkemde esasen 
uluslararası büroların, İngiltere’den bu alanda uzmanlaşmış avukatların ilgi 
alanını oluşturmakta. Tekrar teşekkür ederim. 
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HİLMİ GÖKÇINAR – Evet, değerli katılımcılar, Sayın Chatzimichalis’e 
biz de teşekkür ediyoruz. Sunumları bitirdik, soru-cevap bölümüne geçe-
ceğiz. Bir önceki oturumda olduğu gibi, soru sormak isteyen değerli katı-
lımcılarımızın, öncelikle kendilerini tanıtmaları, ardından da kime soruyu 
yönelttiklerini ifade etmeleri yararlı olacaktır. 

Evet, soru sormak isteyen, buyurun. 

Av. MEHMET YOĞURTÇUOĞLU – Ben Sayın Chatzimichalis’e bir 
soru sormak istiyorum: Bu maç manipülasyonlarıyla ilgili kendi ülkesindeki 
bir dosyanın UEFA’dan gönderildiğini ve bununla ilgili bir soruşturma 
başladığından kendisi bahsetti, ama büyük bir olasılıkla ülkemde ceza 
kanunumuza uygun olarak dolandırıcılıktan dolayı bir işlem yürütülecek, 
ya da buna ilişkin bir süreç işleyecek diye kendisi bahsetti. 

Buradan anladığım şu ki, herhalde kendi ülkelerinde şike ya da maç 
manipülasyonuyla ilgili herhangi bir hukuki düzenleme yok. Aynı sorun 
bizim ülkemizde de var ve bununla ilgili şu anda bir kanun tasarısı üzerinde 
çalışılıyor, yani Türkiye’de de yargısal anlamda, bu anlamda bir düzenleme 
yok ve büyük ihtimalle yakın bir zamanda bununla ilgili bir düzenleme yapı-
lacak. Aynı şey kendi ülkesi için de geçerli mi, çünkü bu iş bütün dünyada 
artık ciddi bir problem olmaya başladı. Bununla ilgili bir yargısal düzenleme, 
Yunanistan’da da planlanıyor mu, tasarlanıyor mu? Teşekkür ederim. 

DIMITRIOS CHATZIMICHALIS – Evet, kesinlikle haklısınız … Şimdi 
size de söylediğim gibi, bu davalar, Savcılıkta beklemededir, Spor Genel 
Sekreteri tarafından gönderilmiştir ve insanlar bunun ne şekilde devam ede-
ceği hakkında büyük bir beklenti içerisindeler. Özel bir mevzuat beklentisi 
içerisinde olan sesler var; çünkü bunlar, çok hassas konular ve Yunanistan 
Takımlarının bu tür konuya dahil olmaları iyi olmaz.  Ancak hukuk görevlileri 
… bu takibatı özellikle sahtecilik … konusunda yürütebilirler; çünkü bunun 
ardında Yunanistan’da Özel Ekonomik Araştırmalar Komitesi denilen özel bir 
komitemiz var; kara para aklama ve vergi kaçırma gibi sorunları ele almalı, 
iki rolü var. Ve bu Komite, bu özel hizmet, halihazırda büyük bir hizmettir; 
daha da büyümeye devam etmektedir, birçok kişi istihdam etmektedir ve 
bankalardan hesap almaya çalışmaktadırlar ve her türlü para transferleri 
vb, dosyaların ardını görmeye ve parayı alanı bulmaya çalışmaktadırlar ve 
gazetede yazıldığına göre, oyuncuların akrabalarını araştırmaktadırlar, yal-
nızca kulüplerin yetkililerini, oyuncuları değil, parayı saklayabilecek olan 
her olası yakın kişiyi … araştırmaktadırlar. Teşekkür ederim.  
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HİLMİ GÖKÇINAR – Evet, başka soru sormak isteyen, arkadaki 
beyefendi. 

NEZİH GÜNDEM (Beşiktaş Spor Okulu Ankara Grubu) – Benim 
sorum Sayın Dimitrios’a. Yunanistan’da sporda şiddeti önleme komiteleri 
var. Ancak Yunanistan’da da basından izliyoruz, Panathinaikos, Olympiakos 
maçlarında olaylar çıkıyor. Bu durumda bu komite nasıl bir cezai müeyyide 
uyguluyor?

Bir de Yunanistan’da da yabancı oyuncu transferi oluyor, onlarda bir sayı 
var mı ve onlar da tıpkı bizim gibi, aldıkları yabancı oyuncuyu ülkelerinin 
şeyine geçirip, milli takımda oynatıyorlar mı? Teşekkür ediyorum. 

DIMITRIOS CHATZIMICHALIS – Öncelikle şiddet hakkında. Daha 
önce anlattığım gibi, bu özel komite, şiddetle başa çıkmak üzere tedbirler 
sunmaktadır. Son zamanlarda bu tedbirlerden birisi, organize edilen toplu 
taraftar transferini ve fan kulüpleri bünyesinde organize edilen diğer faali-
yetleri yasaklamaktadır. Yani fan kulüplerine otobüs kiralama ya da belki 
de tren kiralama konusunda izin vermemektedirler. Çünkü bu otobüslerle 
bağlantılı şiddet olayları görülmektedir … taraftarlarla yapılan anlaşmalar 
çerçevesinde, bu sona ermiştir. Şimdi bu konuda iyi sonuçlara ulaşılmıştır. 

Söylemiş olduğum üzere, özel mevzuat bulunmasına rağmen, özel hayatın 
korunmasına ilişkin olduğu için, oyunlardan görüntü alamayacağınızı farz 
edelim ve özellikle taraftarların kavgaları esnasında. Şimdi tanımak, takibat 
yapmak ve giriş kartına el koymak için televizyondan görüntü almaya izin 
verilmektedir. Giriş için özel kartlar vermektedirler, bunlara akıllı kartlar 
diyebiliriz; böylece bu tür insanların, oyunlara, maçlara kabul edilmesinin 
önüne geçilmektedir.  

Fakat tabii ki bu, çok büyük bir mevzudur ve şimdiye kadar birçok prob-
lem yaşadık; ancak İngiltere’de iyileşme görülmektedir. 

Şimdi ikinci soru hakkında. İkinci soru neydi? Özür dilerim. Evet trans-
ferler. Yunanistan’da diğer Avrupa ülkelerinde söz konusu olan durum 
görülmektedir, Bosman davasının ardından. Avrupa oyuncularını ulusal 
oyuncular olarak görüyoruz, bir ayrım yok ve tabi ki üçüncü ülkelerden 
yabancı oyuncu kabul etmeye daha açığız. Kulüpler daha fazla oyuncu talep 
etmektedirler ve hükümet, oyunlarda … kaç oyuncunun yer alacağı konu-
sunda kurallar düzenlemektedir. Bildiğiniz gibi Yunanlılar zeki insanlardır, 
bunu aynı zamanda kulüplerdeki memleketlilerim için söylüyorum. Bazı 
yabancı oyuncuları Yunanlılaştırmaya çalışıyorlar, bu başka bir yol. Askere 
gitmelerini, Yunanlı bir kadınla evlenmelerini istiyorlar; bunu yapmanın 



118

A n k a r a  B a r o s u  Y a y ı n l a r ı

118

yollarını bulmaya çalışıyorlar. Ve oyuncular bunu genellikle yapmamakta-
dırlar; çünkü Yunan Vatandaşlığını almalarının ardından, oynamak üzere 
başka bir Avrupa Birliği Ülkesine gidebilirler. Bu nedenle hükümet, bu 
sistem, sistem bütünü ile savaşmaya çalışıyor. Hatta Rusya’dan gelen ataları 
bulmaya çalışıyorlar; çünkü Rusya’da Yunan kökenli birçok insan vardı; hatta 
Türkiye, bildiğiniz gibi Türkiye’den geliyorum, atalarım Ayvalık’taydılar; bu 
nedenle bu soyadı verilmiş. Tabii ki savaş sonrasında Yunanistan’a geri dön-
dük, ailem, babamın ailesi. Bu nedenle Yunanistan’daki atalarımızı bulmaya 
çalışıyoruz, 1922’de Türklerle olan savaş öncesinde Yunanistan’da birçok Türk 
vardı. Türkiye’ye geri dönmek zorunda kaldılar. Bazı Türkleri buluyorlar, 
Fransa’da Türk kökenli birçok insanımız var. Ataların izine rastladığımız 
birçok durumla karşılaşıyoruz ve bulunduğunda, Yunan Vatandaşlığını 
verebilirsiniz. Durum, bundan ibaret. Teşekkür ederim. 

HİLMİ GÖKÇINAR – Evet, teşekkür ediyoruz. Buyurun Gaye Hanım. 

GURUR GAYE GÜNAL – Benim her iki konuşmacıya da üç tane kısa 
sorum olacak. 

Biri, kendi ülkelerinde şans oyunlarının düzenlenmesiyle ilgili işlemleri 
yürüten kurum bir kamu kurumu mu, yoksa bazı şans oyunlarının organize 
edilmesini özel şirketlere ihale ederek veriyor musunuz, bunu öğrenmek 
istiyorum. 

İkinci sorum, sponsorlukla ilgili gelişmelere yönelik olarak, herhangi 
bir yasa çalışması veyahut da sponsorluk desteğinin sportif faaliyetlerde 
arttırılmasına ilişkin bir çalışma, teşvik söz konusu mu ülkenizde, bunu 
öğrenmek istiyorum. 

Üçüncü sorum da, şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin Sayın 
Chatzimichalis gayet güzel kendi ülkesindeki sistemi izah etti, çipli kartlarla 
giriş yapıldığını söyledi. Ancak ülkemizde de, Avrupa Konseyinin vermiş 
olduğu prensip kararları ve tavsiye kararları doğrultusunda alınan birtakım 
yasal hükümlerle getirilmiş önlemler olmakla birlikte, bunun uygulanması 
noktasında yaşanan sıkıntılar var, denetimi noktasında yaşanan sıkıntılar var. 
Bununla ilgili olarak, ülkenizde gerçekleştirilen uygulama ne yöndedir, sadece 
yasal düzenlemelerle kâğıt üzerinde mi sınırlı kalıyor, yoksa bunun denetimi 
yapılarak, aynı zamanda idari veyahut da cezai yaptırımlar uygulanıyor mu? 

Eğer cezai yaptırım uygulanıyorsa, örneğin maçlarda şiddet olaylarına 
karışan, sahaya yabancı madde atan seyircilerle ilgili sadece idari uygula-
malar mı var, aynı zamanda ülkenizdeki ceza hukuku açısından da farklı 
uygulamalar getiriliyor mu? 
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Her ikinize de yapmış olduğunuz sade ve detaylı, doyurucu sunumdan 
dolayı ayrıca çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. 

HİLMİ GÖKÇINAR – Evet, biz de size teşekkür ediyoruz. Üç soru, iki 
katılımcıya var. Hanımefendiden başlayalım. Çek Cumhuriyeti’nde bu üç 
sorunun cevabı nasıl?

Dr. KATHERINA RADOSTOVA – İlk konu için çok teşekkür ederim. 
İlk konu bahisle ilgili. Maliye Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti’ndeki tüm bahis 
şirketlerini kontrol ediyor, bahis ve zararları hakkında özel bir kanun var 
ve internet bahsi konusunda büyük bir tartışma yaşadık; çünkü buna Çek 
Cumhuriyeti’nde izin verilmemektedir. Ve internet bahsi hakkında yeni bir 
kanun hazırlıyoruz; çünkü Diğer Avrupa ülkelerinde internet bahsi içeren 
internet web siteleri sunan şirketlerle birçok sorun yaşadık. Çek bahis şir-
ketlerine bahis konusunda internet protokolü yapma izni verilmemekteydi. 
Bu nedenle, hâlihazırda internet bahsi konusunda yeni bir kanun hazırlı-
yoruz ve Çek Cumhuriyeti’ndeki en büyük bahis şirketinden bahsetmek 
istiyorum, spor birliklerinin mülkiyetinde olan bir Devlet şirketi ve bahis 
şirketinin adı Sasca, çoğunlukla spor birliklerini desteklemekte; bu nedenle 
hissedarlar, Sasca’dan spor faaliyetleri için her yıl para almaktalar. Bu, Çek 
Cumhuriyeti’ndeki bahis sistemi olabilir. 

Ve ikincisi, ikinci soru neydi? Özür dilerim… Sponsorluklar. Bahsetmiş 
olduğum gibi, sponsorluk sözleşmeleri hakkında özel bir kanunumuz yok, 
İsimsiz Sözleşmeler bu çerçevede ve bence yeni bir kanun hazırlamamız 
gereken dönem yaklaşmakta; çünkü bu, sponsorlarla ilişki kurmanın iyi 
bir yolu; vergi oranlarımız çok yüksek ve söylemeliyiz ki KDV dahil ödeme 
yapmanız gerekmekte ve bu, reklamla ilgili ve PR % 20 oranında. Bu nedenle, 
bir futbol kulübü bir sponsorla bir sözleşme yapıyorsa, bunun Çek Kanunu 
çerçevesinde bir ortak olduğunu söyleyebilirim; ödemesi gereken % 20’lik bir 
oran… Bir futbol kulübünün genel bir ortağı varsa, kulübe her yol yaklaşık 
olarak 10 milyon vermesi gerekecektir ve … her seferinde artı % 20 ödemesi 
gerekecektir. Bu nedenle, bunun iyi bir şey olduğu görüşünde değilim; spon-
sorları aynı zamanda krize bağlı olarak kaybetmekteyiz. Umuyorum ki özel 
sponsorluk için yeni bir kanun hazırlanacak; çünkü Çek Cumhuriyeti’ndeki 
sponsorluk yardım niteliği taşıyor. Bir şirket, bir Sponsorluk Sözleşmesi 
olarak adlandırılacak bir sözleşme imzalayacaksa, bu bir yardım olacaktır, 
tamamen farklı bir vergi düzenlemesi var ve bu, şirketler için avantajlı değil. 

Ve üçüncü soru yaptırımlar, şiddetle ilgiliydi. Bu gerçekten, geniş bir 
konu; özellikle futbol açısından; stadyumlar, Çek idarelerinin mülkiyetinde; 
ancak futbol kulüpleri ve futbol kulüplerinin sahipleri, tüzel kişiler ve tüm 
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maç ve vatandaşların güvenliği konusunda sorumluluk taşımaktalar ve tüm 
maliyetleri karşılamakla yükümlüler ve güvenlik maliyetleri, oldukça yük-
sek ve hatta bilet satışlarından elde edilen kar, oldukça düşük. Çek Futbol 
Federasyonunda yeni idarecilerle beraber çok yakında bir şeyler olacak ve 
stadyumlardaki güvenlik hakkında yeni bir kanun ve aynı zamanda Devlet 
Kanunu konusunda hazırlıklar var. Çek Devlet Mahkemelerinin her maça 
Yargıç göndermeleri hakkında büyük bir tartışma yaşanmakta –böylece 
herhangi bir şiddet olayının yaşanması halinde, doğrudan stadyumda karara 
varabilirler- hâlihazırda bu süreç yaşanmakta ve stadyumlarda bu yargıçlar 
için özel odalar hazırlıyoruz ve böylece maçta hazır bulunarak karara varabi-
lirler ve bence bu sorun için düşünülmüş çok iyi bir çözüm; bu yılın Ocak 
ayından itibaren, Çek Ceza Kanunu’nu bütünüyle yeniden oluşturuyoruz 
ve “Maçlarda, Spor Faaliyetlerinde Stadyumlarda Şiddet” adlı özel bir ceza 
kanunumuz var. Yeterli mi? Teşekkürler. 

HİLMİ GÖKÇINAR – Teşekkür ediyoruz. Aynı soruyu Yunanistan’a da 
soracağım, ama bir ilavem olacak, biraz önce konuşmalarında taraftarların 
organize olması, deplasmanlara kulüp tarafından organize edilmesi, ya da fan 
kulübe kulüp aracılığıyla gitmesi yasak denildi. Gaye Hanımın sorularına 
ilaveten, bağlı olarak da, bu başarıya ulaştı mı?

DIMITRIOS CHATZIMICHALIS – Evet yeniden teşekkür ederim, 
Sayın Başkan. Artık taraftarları taşıyan otobüslerin camlarını kıran taraftarlar 
…  bulunmamakta. Geçmişte birçok kaza yaşanmaktaydı, camların kırılması 
sonucunda yaralananlar olmaktaydı. Hatta bazen yangın çıkarmaktaydılar, 
bazı çılgın taraftarlar otobüsleri ateşe vermekteydiler. 

İlk soru, Yunanistan’da, özelleştirilmiş bir kuruluş var, menkul kıymetler 
borsasında, ve bu kuruluşun adı “…”.  Sanırım sizdeki Toto’ya benzer, 
sanırım bu türde. Evet, bu kuruluş, devlet sponsorunun ana kaynağıydı, 
şimdi özelleştirildi ve her şey, daha karmaşık hale geldi.  Bunu daha gönüllü 
bazda yapıyorlar, yani çeşitli sporlara sponsorluk verebilirler; ancak bu, bir 
zorunluluk değil; bu, büyük bir sorun. Hâlihazırda bu tekel, bazı internet 
şirketleri tarafından tartışılmakta, bazı İngiliz internet şirketleri birbirlerini 
desteklemekte, adları hatırlamıyorum; ancak … Yunan kuruluşu bu kuruluş 
yardımıyla ne yapmaya çalışıyor, bu özel araştırma, ekonomik araştırma 
kuruluşu, vergi kaçırma ve kara para aklama hakkında önceden konuştum, 
…özellikle bahis şirketleri ile mücadele etmeye çalışıyorlar. Ve bu şirketler, 
şimdi davayı Avrupa Adalet Divanı’na taşıyorlar. Ancak bana göre, esas 
husus kara para aklama; çünkü bu özel kuruluştaki birçok kişi, karları 
açıklamıyorlar ve Yunan mevzuatına göre, kar yüzdeleri, vergilendirilmeli. 
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Bu, büyük bir sorun. Avrupa Adalet Divanı’nın bu tür büyük bir sorunla 
nasıl başa çıkacağını merak ediyorum. 

Şimdi, ikinci konu sponsorluk, sponsorluk hakkında özel bir kanunu-
muz yok … gördüğünüz üzere vergi kaçırma, çok büyük bir problem. Çek 
Cumhuriyeti’nde olduğu gibi, bu sponsorlara ödeme yapmak, vergi ödemek 
zorundular, bütünüyle vergi muafiyeti söz konusu değil … Söz gelimi bin 
euro veriyorlarsa, pratikte üç yüz vermekteydiler … Bilmiyorum, birçok 
şey yaşanıyor. 

Ve şiddet konusunda, daha önceden bahsettiğim için buna herhangi bir 
ekleme yapmam gerektiğini düşünmüyorum. Bu, çok büyük bir problem. 
Birkaç yıl önce, taraftarlar arasında birkaç öldürme olayı yaşandı, bazı insanlar 
öldürüldü, fanatizm üst boyuttaydı; bu, çok büyük bir problem, ama bununla 
aşamalı olarak mücadele edebileceğimizi umuyorum. Teşekkür ederim. 

HİLMİ GÖKÇINAR – Evet, başka sorusu olan yok herhalde. Efen-
dim, Ankara Barosunun “2. Uluslararası Spor Hukuk Kurultayı”nın ikinci 
günündeki bu Çekoslovakya ve Yunanistan’dan değerli katılımcılarımızın 
katılımıyla gerçekleşen sunumumuz burada sona erdi. Ben katılımcılara ve 
sizlere teşekkür ediyorum. Bu arada Ankara Barosuna da, özellikle de Gaye 
Hanıma ve ekibine de bu güzide ve güzel organizasyon için de teşekkür 
ediyorum. Sağ olun. (Alkışlar) 

SUNUCU – Efendim, biz de konuşmacılarımıza teşekkür ediyoruz. 
Kurultayımızın ikinci gününde ilk defa konuşmacı olarak yer alan Sayın 
Chatzimichalis’e ve Sayın Hilmi Gökçınar’a plaketlerini takdim etmek üzere 
Ankara Barosu Spor Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Sayın Gurur Gaye 
Günal’ı kürsüye davet ediyorum. (Alkışlar) 

PLAKET TAKDİMİ
SUNUCU – Efendim, yan salonda gerçekleştirilecek olan öğle yemeğimize 

tüm değerli konuklarımız davetlidir. Öğleden sonraki oturumlarımızda 
görüşmek dileğiyle. 
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III. OTURUM

SUNUCU – Sporda sözleşmeler konusunun Almanya ve İngiltere’deki 
mevcut düzenlemelerinin ele alınacağı üçüncü oturumumuz için, oturum 
başkanı Sayın Avukat Sinan Gürsoy, Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin 
Kurulu üyesi, ISLA Başkan Yardımcısı Sayın Avukat Christof Wieschemann 
ve Uluslararası Spor Hukuku Dergisi Editör Kurulu üyesi, Sheffield Halam 
Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Graham Charlish bizlerle birlikte 
olacak. 

Av. SİNAN GÜRSOY – Saygıdeğer konuklar, aradan sonra tekrar hepinize 
hoş geldiniz diyorum. Bu bölümde iki konuşmacımız var, bunlardan ilki, 
Sayın Avukat Christof Wieschemann. Kendisi 1994’ten bu yana, spor hukuku 
ve ticaret hukuku alanlarında avukatlık yapmaktadır. 2009 yılından bu yana 
Ticaret ve Eformasyon Teknoloji Okulu, kısaltılmışı BITS, spor hukukunda 
öğretim üyesidir. 2009’dan bu yana ISLA Başkan Yardımcısı olarak görev 
yapmaktadır, Uluslararası Spor Hukuku Derneği kısaltılmışı. 2008 yılından 
bu yana Alman Spor Tahkim Mahkemesinde hakem olarak görevlidir. 1990 
yılından bu yana danışma ve marketing ajansı BALLKONTAKTE sahibi ve 
CEO’sudur. Spor hukukuna ilişkin geçen sene yayınlanmış 4 adet makalesi 
ve bir de kitabı bulunmaktadır. Kendilerine geldikleri ve katıldıkları için çok 
teşekkür ediyoruz. 25 dakika süresi var, bizi bilgilendirmek için. Kendilerini 
mikrofona davet ediyorum, teşekkür ederim. 

CHRİSTOF WIESCHEMANN – Bayanlar ve Baylar, Sayın Başkan, ilk 
olarak nazik tanıtımınız için çok teşekkür ediyorum. Davet edildiğimden 
dolayı memnuniyet duydum ve burada Ankaralı meslektaşlarımla olduğum-
dan dolayı büyük onur duyuyorum.   İlk Ankara’ya gelişim 2005 yılındaydı 
ve konu da sizin gibi Ankaralı meslektaşlarınızdan ,sizin gibi bir spor avu-
katı olan Erdal Kasab….’ın bir sözleşmesiydi. Benimle irtibata geçti ve o 
zamandan beri birkaç defa Türkiye’de, Ankara’da, Trabzonspor’da, İstanbul’da 
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bulundum ve her kalışımdan büyük keyif aldım. Burada, Türkiye’de Spor 
hukuku ve spor profesyonelleri ile yapılan her tartışmanın keyfini çıkarttım. 
Dolayısıyla Sayın Gurur Günal ile temasa geçtiğimden ve Almanya’nın 
bakış açısını anlatmak üzere buraya davet edildiğimden büyük mutluluk 
duyuyorum.

Pekâlâ, bunu deneyeceğim. Hayır, bu yanlış olan. Konuşma planım, 
Transfer ve İşe Giriş Sözleşmeleri, Oyuncu Acente Sözleşmeler, Sponsorluk 
Sözleşmeleri ve Yayım Sözleşmeleri. Tamam, çok teşekkür ederim. Aynı 
sorunu Üniversite’deki konuşmalarımda da yaşadım. 

Pekala, Almanya’daki Hizmet Sözleşmesi ile başlamayacağım. Almanya’da 
spor hizmetlerine yönelik özel bir yasa dayanağı bulunmamaktadır. Sporcular 
ile yapılan sözleşmeler Genel Medeni Hukuku’nun, özellikle de WGB’deki, 
“ …… Gesetz Buch” bu Almanya Medeni Kanunu’nun ismidir, Borç-
lar Hukuku’nun bir parçası olarak ele alınıyor ve bu örneğin Avukatlık 
Sözleşmeleri’nin yapıldığı yasal dayanakların aynısıdır. Tüm İş Kanunu 
Medeni Kanunu’nun bir parçasıdır;  Yanlıca özel bir yasal dayanağımızın 
olmamasının yanı sıra Almanya’da özel bir Çalışma Yasası da bulunmamak-
tadır.  Ve bu da, her ne kadar bir sporcu hem sporcu hem çalışan olsa da, 
Medeni Kanunu’nun genel kurallarını ayırmamızı gerektiren nedenidir. 
Sporcular aşağıda belirtilen gereklilikleri olan çalışanlardır:  

İlk olarak sözleşmeler Medeni Kanunu’nun merceği altında yapılmalıdır.  
Kamu Hukuku’nun aksine Medeni Kanun spor alanında normal şartlarda 
kullanılan bir gerekliliktir ve çalışan işverenin talimat hakkına tabii olmalıdır. 
Hizmet işverenin ticari yararına yapılmalıdır, sporcunun kendi yararına değil 
ve sporcu işverenin kuruluşuna verdiği hizmete yönelik zaman, mekân ve 
yönetimiyle bütünleşmiş olmalıdır.   

Sonuç olarak normal şartlarda takım sporlarındaki sporcuların, özellikle de 
profesyonel futbolda alışılagelen çalışanlardır. Zaman, mekan, organizasyon 
ve antrenman dönemleri konularında, pazarlama aktiviteleri konularında 
kulüplerin talimatlarına bağlıdırlar çünkü sporcuların tüm aktiviteleri düzen-
leyen kuruluşun (varlığın) talimatlarına bağlı olmaları son derece önemlidir.  
Ve sözleşmen bağlayıcı kısmı temsilcilerinin haklarını istismar hususları ile 
ilgili imza atmalarıdır. Bu da hizmetlerinin işveren yararına ve ekonomik 
yaralarına yönelik olduğu sonucuna geliyor. Tek olan sporcular genellikle 
kendi işinde çalışan işçiler olarak kabul edilmektedirler. Bazı istisnalar vardır 
ve bu istisnalar genelde Motor sporundaki ve bisikletçilik yarış takımla-
rında görünmektedir. Normal koşullarda lisan düzenlemelerinin merceği 
altında spor kuruluşlarının standart sözleşmeleri mevcuttur ve profesyonel 
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sporlardaki standart sözleşmeler, performans sözleşmeleri genellikle futbol 
takımlarında kullanılmaktadırlar, mesela 15. yaş itibariyle imzalananlar ve 
o zaman da Eğitim Sözleşmeleri olarak adlandırılırlar. Ancak genel bir yargı 
olarak bunlar özel çalışma sözleşmeleri olmalarından kaynaklanan yasal vasi 
bulundurma koşulu taşımaktadırlar ve bu tarz Eğitim Sözleşmelerinin süre-
leri en fazla 19 yaş bitimi ile sınırlandırılmıştır.  Geçmişte farklı kulüplerin 
geç oyuncular ve minik oyuncular ile bu sürenin uzatılması ve kıs süreli bir 
profesyonel lig tecrübelerinden sonra 21-22 yaştan sonra profesyonel lige 
transfer etme ye yönelik. 2 farklı sözleşmenin imzalandığı durumlar yaşa-
dık. Ancak şimdi Medeni tahkim Çalışma Yasalar tarafından düzenlenen 
ve kulüplerin bu tarz davranışlar sergilemelerinden alıkoyan farklı bir yasal 
yapılanmamız var.  

Bunun yanı sıra profesyonel futbol oyuncuları genel işçiler ile benzerlik 
göstermektedirler ve Almanya’da sahip olduğumuz sosyal koruma sistemine 
tabidirler. Farklı durumlardaki neticeler de farklıdır ve bu biraz merak 
uyandırıyor. Bazı görüşleri vurgulamak ve değinmek istiyorum:

Bu yüzden ilk olarak Almaya’daki oyuncular memuriyet primi almaya hak 
kazandılar, örnek olarak “Bundes Urlaubs Gesetz”’e bağlı olarak genellikle 
Memuriyet Yasası içerisinde bulunmaktadır ve bu sisteme karşı kafa tutan 
kişi ise daha önceden tanıdığımız, bu görevi 1997’de Mönchengladbah’da 
resmiyete döken ve Almanya’da için alışılmışın çok dışında olarak profes-
yonel futbol oyuncularının memuriyet primi almasını sağlayan Karl Heinz 
Philippsen’dir. Bu memuriyet priminin nasıl hesaplanacağı konusunda 
tartışmalar yaşandı ve normal olarak yasalarda yer aldığı gibi oyuncu tatil-
lerden önceki belli birkaç hafta için taban hizmet bedeline sahipti. Ve tatil 
başlamadan önceki  son birkaç hafta içerisinde kazanılan maçlar, alınan 
puanlar veya uluslararası karşılaşmalar için memuriyet primine verilen 
hizmet bedeli de dahildi. 

İkinci durumda ise yazışmalar ile yapılan işlemlerin uzaması Almanya’da 
çok tartışılan diğer bir konudur. Mahkemelerin birçoğunda bir seçenek 
için verilen karar sadece iki taraf içinde faydalı ise değerlendirmeye alınır. 
Bu bağlamda UEFA, FIFA ve bu konuyu ilgilendiren düzenlemelerde 
Bölge Karar Meclisinin 25 Haziran tarihli 25 numaralı maddesini buldum.  
Davanın nereden geldiğini veya neden geldiğini bilmiyorum, Almanya’dan 
veya Almanya’daki sivil medeni kanun ile aynı temellere dayanan bir başka 
ülkeden gelmiş olabilir.  Ve Avrupa yargı sisteminde işverenler ve işçiler için 
özel yasaların ihlal edilmesi yargı tarafından yasaklanmıştır.
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Belirli Süreli İş Alman yasal sistemine alışkın olmayan fakat diğer yasal 
sistemlere aşinalığı olan uzmanların ilgisini çekebilir. Belirli süreli iş sözleş-
mesine aslında izin verilmiştir ama çalışanların iş güvence sistemi prensip-
lerini tehlikeye attığı için bu konu ile ilgili çevrelerde tartışma konusudur. 
Almanya’da, sosyal bir neden olmadığı durumlarda işçiler için iş koruma 
sistemi mevcuttur. Mutabık kalınan zaman limitinin ardından biten Belirli 
süreli iş anlaşması gereğince iş veren sosyal bir neden olmadığı sürece 
çalışanın çalışma iznini iptal edemez. Bu duruma dayanarak, Belirli süreli 
iş anlaşmasının futbolda da izin verilip verilmediği tartışma konusudur. 
Aslında izin verilmektedir. 

Diğer bir çıkarım da profesyonel futbol oyuncuları gibi, reşit olmayan 
oyuncuların kontratlarının ve işsizlik sigortasına bağlı olanların ve reşit 
olmayan oyuncularında yasal kaza sigortasına dâhil olduğudur.

Av. SİNAN GÜRSOY – Buraya kadar gelip, bu son derece önemli ve 
değerli bilgileri bizimle paylaştığı için, Sayın Wieschemann’a huzurlarınızda 
bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Şimdiki konuşmacımız Sayın Peter Charlish, Sheffield Halam Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Üniversitenin lisans düzeyindeki spor 
hukuku dersleri zümre başı, yüksek lisans düzeyinde dersler vermekte. Aynı 
konuda Singapur’da kısa dersler de vermekte. Uluslararası Spor Hukuku 
Dergisi Yazı Kurulu üyesi. İlgili konuda gerek İngiltere’de, gerek uluslararası 
dergilerde birçok makalesi yayınlandı. Kendileri 2005 yılında Avam Kamarası 
Toplumdaki Risk ve Macera Grubunun komite toplantısına katılmak için 
davet edilmiştir. Huzurlarınıza davet ediyorum, buyurun efendim. (Alkışlar) 

PETER GRAHAM CHARLISH – (International Sport Law Magazine 
Editörlüğünün Kurul üyesi ve Sheffield Halam Üniversitesinin Akademik 
Üyesi) – Dün yine bir teknoloji sorunumuz oldu umarım bugün daha iyi 
çalışır. Her neyse, bir kez daha bana katlandığınız ve beni buraya konuşmak 
için çağırdığınızdan ötürü teşekkür ederim.

 Şimdi bakacağım; bir öneri hedefi olarak bugün kısaca sporun ticari 
ihracına kısaca değineceğim. Birçok ülkelerle beraber olarak, sporun kendi-
sini tanıttığı ve kendi sponsorluğuna dair belirli bir mevzuatın olmadığına 
ve sadece spora özgü değil fakat aynı zamanda tüm sorunlarla ilgili sadece 
kapsamlı bir mevzuatın olmadığını düşünüyorum. Bundan ötürü bugün, 
daha önce söylediğim gibi bireylere, takımlara, diğer organizasyonlara yardım 
etmek için yasal önlemlerin nasıl kullanılabileceği, nasıl sporu ticari olarak 
sömürdüğüne bakmak istiyorum. 
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İlk önce bir miktar arka plan. Spor çok büyük miktarda bir para eder,  
sadece İngiliz ekonomisinde değil fakat sanırım dünya ekonomisinde de. 
Geçen seneki rakamların değeri İngiltere ekonomisi için 21,4 milyar ster-
lindi. Spor ürünleri, spor ürünlerinin satışı bu 21,4 milyarın yaklaşık %38,5 
kadarıdır. Ayrıca istihdamı yoğunlaştırdığı gibi insanların işleri spora bağlıdır. 
2005 yılında 34 bin den fazla insan sporda istihdam edilmiştir. Dünyadaki 
durgunluğun gidişatıyla ki azalmış olabilir fakat yinede insanlar için hala 
önemli bir istihdam alanıdır.

Küresel tahminler anlamında küresel ticaretin yaklaşık %3 üne tekabül 
eden bir durumdur. Ve ardından önemli sportif olayların nereden geldiğine, 
spor dünyasında neler olduğuna bakmaya başlıyorsunuz. Ardından diyor-
sunuz ki tamam, 2012 senesinde Londra’da yapılacak olimpiyat oyunları 
var, bu yaz Güney Afrika’daki FIFA Dünya Kupası, FIFA var, Polonya ve 
Ukrayna ile beraber düzenlenecek olan Euro 2012 var, 2011 yılında Yeni 
Zelanda’daki Rockwell Kupası var, ve nihayet Galler bunda bulunacaktır. 
Eminim ki olmayacaklar, Fransa da. Ardından aşikar olarak, demo anlamlı 
Euro sportif finansmanın, Avrupa kapsamında önde gelen futbol ligleri var; 
Premier League, La Legua. La Primera Division, var ve sponsorlarından çok 
büyük gelirler, televizyon yayın alanından çok büyük gelirler ile ve besbelli 
kendi taraftarlarından gelirler elde ediyorlar. Sanırım ortalama sezon içerde 
olmak üzere yaklaşık 1500 Sterlin’dir. Manchester United taraftarları kollarını 
yaracaklar lakin sezon girişleri sezon başına 700 ila 800 Sterlin arasındadır. 
Bu çok önemli bir para miktarıdır. Hele ki bunu bir maçtaki 70-75 bin 
seyirci ile çarptığınızda tüm bu kar önemli bir Parasal tutar ifade eder. 

Ve sanırım birçok insan sporu sadece bir ürün olarak görüyor.  Birçok 
insan sporu farklı görüyor; ancak başkaları bunu bir ürün olarak görüyor ve 
diğer herhangi bir ürün gibi faydalanacak bir ürün bir pazarlama aracı, bir 
halkla ilişkiler aracı, bir gövdesel konuk severlik aracı olabilir. Ve nihayet ve 
kıvançla, FIFA Dünya Kupası için satılacak olan biletlerin %80 i gövdesel 
konuk severliğe adanacaktır; sanırım ortalama bir taraftar için fazla yer yok. 

Ayrıca bundan nasıl faydalanıyoruz? Nakit olarak; bu mali sorunlardan 
faydalanmasına düzgün olarak yardımcı olabilir. Ve mülkiyette ne var bunu 
nasıl tanımlarız? Oxford Üniversitesi veya Cambridge Üniversitesinde Pro-
fesör olan… Adında seçkin bir şahıs var bu mülkiyeti, diğer her hangi bir 
mülkiyette bulunan, ticari değere sahip fikirlerin uygulaması olarak tasvir 
ediyor veya tanımlıyor. Ve bu sunumun kalanında ticari markalara ve telif 
haklarına kısaca değineceğim. 
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Tüm spor kulüpleri, küçük spor kulüplerinden en büyüğüne kadar bildiği-
niz gibi dünyada en büyükleri olan örneğin Real Madrid, Manchester United 
gibi büyük veya küçük ölçüde ticaretini yapıyorlar. Hepsi ticaret yapmak 
istiyorlar; hepsi gelirlerini azamileştirmek istiyorlar. Ve bunu genellikle aynı 
olanaklarla yapıyorlar: daha büyük veya daha küçük derecede, mağazalar, 
posta havalesi, sponsorluk ve reklamcılık gibi.

Her hangi bir işte ve deniz aşırı spor işlerindeki anahtar varlıklar her 
hangi bir işte olduğu gibi namlarıdır, 1901 senesinde belirtilen şerefiyedir 
ki bu çok uzun zaman önce oldu. Bu konular İngiltere’deki derste araştırı-
lacaktır. Ve bizim çok meşhur hâkimlerimizden Avukat McNacton çekici 
dörtler olarak şerefiyeyi bir nam olarak belirtiyor. Çekici dörtler müşteri 
çeker kendisi bunun için çok iyi bir kısa yazı kullandı. Sonrasında sanırım 
diğer varlık kurumun imajı, işin imajıdır. Ve eğer bilinçli etkenlere bakar-
sanız o belirli iş veya belirli sanayiye dair sahip olduğumuz zihinsel resmi 
yaratmamıza yardımcı olan bilinçsiz etkenlere bakmış olursunuz hepimizin 
zihninde Real Madrid’in sahip olduğu veya Manchester United’ın sahip 
olduğu şey veya şeylerdir. Şimdi bu gerçekten markalara şirketlere işlere 
giriyor; hepsi kendi markalarını yaratmak istiyorlar. Kendi markalarının, 
kulüp hisselerine veya ticari olanaklarına ya da benzer seçeneklerine halkın 
satın almaya başladıkları zaman olmasını istedikleri şeydir. Zaman markayı 
tanımlar, marka insanların satın aldığı şeydir ürünler değil. Tabi ki eşim 
gidip marka satın almayı seviyor. Bundan pek emin değilim ancak kendisi 
kesinlikle böyle bir şey yapıyor görünmektedir.

Ardından markalaşmış ve sportif olayları görmek zorundayız. Bunların 
çoğu bir şekilde markalaşıyor ve bu marka faydalanmak istedikleri şeye ait 
oluyor. Özellikle spor takımlarının markalaşması, daha önce dediğim gibi 
spor etkinliklerinin markalaşmasıdır. Premier League kendisini dünyanın 
en büyük ligi olarak markalaştırıyor ve size söyleyeceğime odaklandığınızda 
kendisinin dünyanın en büyük ligi olmadığını, muhtemelen İspanyol Birinci 
Ligidir. Ancak fakat İngiliz olanının yanındayız bundandır ki bunu söyleye-
biliyorum. Fakat “Dünyanın en büyük ligi” Google’da yazarsanız; Google’a 
gelin neden Google seçtim? Çünkü bir markadır. En iyi arama motorumudur? 
Bilmiyoruz belki odur belki değildir. Onu seçtim çünkü markadır değimli? 
Her neyse Google’da “Dünyanın en büyük ligi” yazın alacağınız budur. Bu 
birinci bağlantı bu ilki, Premier League’e atışta bulunur. Google resimlerine 
yazar ve FA Premier League’in önemli resimleri yani bir kupa, yani Premier 
League’in şampiyonluk kupasıdır. Premier League’le ilgili ilk resimler çok 
akıllıca yapılmış bir markalaşmadır. Ve bu bu şekilde yapılır; British Airways 
kendilerini dünyanın en gözde hava yolu olarak gösteriyorlar. Sanırım tüm 
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müşteriler yani sizler çok gergin olacaksınız çünkü bu vuruş buna atıfta 
bulunur fakat fikri kaptınız. Markalar insanlar için bir imaj yaratır ve insanlar 
küçük veya büyük ölçüde bu markaları satın alıyorlar. 

Bu markaları korumak için neden buna ihtiyacımız var? Bununla ilgili çok 
büyük miktarlarda paralar dönüyor ve en büyük beşler için bazı rakamlar var. 
Türk liglerine ilişkin rakamlara sahip olmadığım için özür dilerim. Ancak 
büyük ligler anlamında ve şu anda beş büyük lig, fantastik miktarlarda 
paralar söz konusu; İngiliz Premier League’nin değeri 2,5 milyar Euro’dur. 
1996 senesinden 2007-2008 dönemine kadar çok büyük bir büyüme kay-
dedildi ve bu nereden geliyor. Paranın geldiği yer şurasıdır: Premier League, 
çok büyük tutarlarda yayın gelirleri, Sky televizyonu sözleşmesi; Premier 
League için yeni üç yıllık Sky televizyonu sözleşmesinin değeri 1,3 milyon 
Sterlindir. Ve bunun tümü kulüplere ve bir yoldan çok birleşmiş olan halkın 
arka cebine giriyor ve bir başka yoldan diğer tüm oyunculara, öyle ki takım 
bu bulanık kızgınlıkları üzerine sıkı bir kontrole sahip olmaya ihtiyacı var 
ve çok miktarda satın alıyorlar fakat bu başka bir hikâye. Bu da Premier 
League’in neden kendisini dünyanın en büyük ligi olarak kendisini ifade 
ettiğini açıklar çünkü o kadar çok paraları var ki çok gülünç miktarda paralar 
ve çok büyük miktarda dalga yayından geliyor ki bu da sponsorluğu arttırıyor 
ve bunların tümü gelirlerini eşleştiriyor. Fakat ilginç olanı bildiğiniz gibi 
alman modelidir. Kendisi çok daha eşit şekilde dengelenmiştir ve gelirini 
çok daha eşit şekilde dağıtıyor. 

O zaman nasıl bu huysuz markaları ticari markalarla koruyacağız? 1994teki 
ticari konunun birinci bölümü, “ticari bir marka, grafiksel olarak sunulabi-
lecek her hangi bir işarettir, diğer girişimlerdeki gibi bir gelişimin ürünü veya 
hizmetleri olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir”. Menşei rozeti olan 
bir şey yaratıyorsunuz, kendiliğinden ayracı olan bir şey yaratıyorsunuz ki 
markalaştırılabilsin. Bazı örnekler var ki bir hayli garip ticari markaların rijit 
ticari marka olan bir kutudan ibaret oldukları ki sanırım kutu yüzeyindeki 
reklam alanının satışıdır.  Buna kısa bir süre sonra döneceğim ve yine çok 
ilginç bir tanesi var, köpek bekâret kemeri; evet, bu da markalaştırıldı. Ve 
öyle ki hiçbir cinsiyeti yok, tek cinsiyetli köpek bekâret kemerlerine sahibiz, 
fakat bunlar var, bunlar bir bölümden diğerine eklenmiş ticari markalardır. 

Fakat aşikâr bir şekilde önemli bir işleve sahipler kendileri menşei rozeti 
olduklarını ispatlıyorlar. Bazen bir kalite markası türü olarak kullanılırlar 
bazen de görünürde kalite markası değiller fakat sanırım Lehman Brothers 
bu şekilde bir ticari marka olarak kararlaştırıldı, bunu tavsiye etmem fakat 
bugünlerde seyyar satıcı kalitesinden daha fazla değildir, fakat sıkça bir ticari 
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markayı belirli bir marka adını görüp bunun kalitesi vardır diyorlar ve bu 
kaliteyi satın alıyorlar. Şimdi markayı veya kaliteyi veya her ikisini de satın 
almaları olayın anlamıdır. 

Kayıt, ticari markanızı korumanın en iyi yoludur. İngiltere’de ticari marka 
adı altında yapılmaktadır ki kendisi ticari markaların uyumuna dair Avrupa 
birliği talimatına bir reaksiyondur. Diyor ki belirli bir markanızı, görünen 
ürünlerinizi gösterebilirsiniz, markanız daha evvel daha evvel göstermiş 
olduğum bölüm bir deki tanımlamaya riayet edecek, bu da ticari markanızı 
zenginleştiriyor. Ve düzenli bir ücret karşılığında bazı şeyler eklemek suretiyle 
ticari markanızı devam ettirebiliyorsunuz. 

Ticari markaların ne olduğuna dair birkaç örnek: Arsenal, Arsenal adını 
markalaştırdı. Bildiğim kadarıyla birleşik krallık nezdinde hiçbir coğrafi 
referansı olmayan yegâne futbol kulübüdür. Birleşik krallıktaki diğer bütün 
kulüpler kendilerini atıfta bulunan coğrafi referanslara sahipler; ancak Arse-
nal sahip değildir, Arsenal adında belirli bir yer yoktur. Adı Arsenal olan 
bir tren istasyonu ve bir metro istasyonu vardır. ve bu da Arsenal odasının 
1930 lu yıllarda Londra metrosunu “bir Arsenal metro istasyona sahip ola-
cağız deyip ikna etmiştir ve bundan ötürü coğrafi bir mevki değildir. Ayrıca 
kendileri Donners adını koydular ve markalaştırdılar ki kendilerinin lakabıdır 
ve de grafik olarak tasarlanmış arma olan “The Shield” ‘de markalaştırdılar. 

Buna göre coğrafi isimlerin markalaştırılmasına yönelik bir isteksizlik 
vardır ve bunun gerçek nedeni tekel kaynağıdır. Eğer bir ismi markalaştırır-
sanız bilmiyorum mesela Newport, ki ben oradan geldim, o zaman herkesi 
Newport ile ilgili her hangi bir ad altında sahip olmasını durdurur. Bu ticari 
markadan tekele sahip herhangi bir marka olarak faydalanabilirsiniz.

Bazen düzen yer altı ticari markayı reddedebiliyor her ne kadar başta ele 
aldığımız birinci bölümün içerdiği hükümlere uysalar da. Bu retler hali 
hazırda politik beyinlerin içersindedir. Sorun politikasını ihlal ediyorlar ve 
çok ilginç iki tane örnek var. Bir giyim şirketi “Tinny Penis” (ucuz penis) 
adını ticari marka yapmaya çalıştı; ben bu “Tinny Penis”i ayakkabı ve baş-
lık giysileri için çevirmiş olurdum. Ve denir ki, bu önerinin halk ahlakını 
savunduğunu ve bundan ötürü markalaşması reddedildi. Ayrıca 2005 yılında 
bir başka şirket “Inter City Firm” (şehir içi şirket) adını markalaştırmaya 
kalkıştı. İngiliz futbol holiganlığı ile aşina olmayan kişiler için Inter Cıty 
Firm 1970li 1980li yılların aşırı uçtaki futbol holigan topluluğuydu ve bu 
tür bir marka holiganlığı, şiddeti destekleyeceği ileri sürüldü ve bundan 
ötürü markalaşmasına izin vermeyecektik. 
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Ticari markalarla yüzleşirken bir işin ticari markasının ihlal edildiğini his-
sediyorsunuz ve kendilerini belirli ticari markasının aynısı veya benzeri olan 
bir şeyi üretirseniz, korkarım halkın kafasının karışmasına sebep olacaktır. 
Ve eğer birisi ticari markanızı ihlal ettiyse birçok yasal yollarınız mevcuttur, 
zararları için kendilerini dava verebilirsiz mahkeme emine başvurabilirsiniz 
muhtemelen zararlar için dava edileceksiniz ve kendi belirli ticari markala-
rını kullanarak ticaret yapmalarını engellediğinize dair bir mahkeme emri 
olacaktır. Tüm bunlar karları zora sokar. Daha az muhtemel olan bir amacı 
vardır çünkü sizin durumu denetleyemediğinizi gösterir ve o zamanda salınan 
taraf der ki tamam bu belirli ticari marka ile kanuni olmayan ticaretle elde 
edilmiş karlardır ve bundan ötürüde bırakıyorum. Bundan ötürü durumun 
kontrolünü kaybederseniz büyük karlara yönelmeniz daha az olur. Ayrıca 
kendilerine gitmesi gereken başka konular da var. Kayıtlı olmayan anlamda 
ticari marka olarak; kayıtlı olmayan ticari markaya sahibiz kayıtlı olmayan 
ticari markaya da sahibiz; şayet herhangi bir ticari marka için kayıtlı olma-
yan ticari marka sembolü varsa, bu durumda TM vardır ve kayıtlı olmayan 
ticari markalar için ADR vardır ve bunlar toptan marka taktikçiliğine karşı 
korunmuşlardır. Ve toplam marka taklitçiliğinin üç farklı açısı vardır. İlk 
önce bir onayın olması gerekiyor, bu belirli tüccar tarafından sahip olunan 
şerefiyenin açık bir kanıtı olmalıdır. Böylelikle ticaret yapıyorsanız halkın 
sizin için sahip olacağı şerefiyeniz vardır. Ayrıca halka yönelik yanlış bir 
tasvir yapılmıştır. Bunun kasıtlı olduğu anlamına gelmez, ya kaza sonucu 
yanlış bir tasvir olacaktır veya kasıtlı bir yanlış tasvir olacaktır. Ve galiba bu 
karışıklığa veya yanılgıya yönelik aşikâr olacaktır. Ve şayet 1979 senesinde 
mahkeme tarafından belirtilen teste yönelik ilginç teste gelince, olsun veya 
olmasın bu halkı yanlış yönlendirir ve bir salağın acele etmesi yönünde yanlış 
yönlendirir. Sanırım acele eden bir hıyar ya da ona benzer bir şey ve sanırım 
bunun çevresi budur ve ayrıca da bunun zarar verdiğini de ispat etmeniz 
gerekiyor. Bir tüccar olarak veya bir şirket olarak büyütmeye çalıştığınız 
varlık olarak şerefiyenin zarar gördüğünü ispat etmelisiniz. 

Spor ticari markalar anlamında buna eklenecek bir başka anlamlı durum ise 
yine felaketi bir futbol kulübüdür ve dışarıdan bir kişi olan tüccar Matthew 
Reed ki kendisi çok miktarda hatırlanmaya değer şeyler satıyordu ve bunlar 
bizim resmi hatırlanmaya değer şeyler değillerdi ve araçlarında bunların resmi 
harika birer şeyler olmadığını belirtmişti. Avrupa Mahkemesi kendisinin 
resmi harika hatırlanmaya değer şeyler olmadığına dair halka ispat etmek 
için yeteri kadar gayret sarf etmediğine karar vermiş ve bundan ötürü bu 
belirli davayı kaybetmiştir. Bundan kısa bir süre sonra Arsenal armalarını 
değiştirdiler ki soldaki bildiğiniz gibi70-80-90 yıl boyunca Arsenal orijinal 
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Armasına sahiptiler; armalarını bu canavarlıkla değiştirdiler. Ve belirtilen 
neden DONNERS’lara ticaretlerinde gerçek markayı veren şeydir lakin 
eski maçlarının telif hakkını veremiyorlar. İmajlarını korumak istemelerini, 
kendi belirli markalarından faydalanmaya ve korunmaya yönelik getirme-
nin en açık sebebidir.  Ve o zaman ki yönetim kurulu başkanı olan Peter 
Hill-Wood bir kez daha dedi ki, “korunmaya talep bizim değerlerimizdir ve 
temizlenmesi geleneksel hileleri barındırır”; bundan ötürü bir kez daha bir 
imaj yaratmaya çalışıyorlar ve bundan markalarını yaratmaya çalışıyorlar, bu 
markaya ait misyondan şimdiden faydalanacaklar. Şayet isimler genel olarak 
ticari markalar olamayacaklarsa ve diyelim ki … gibi belirli bir logoya az 
veya çok bağlanarak az çok bağlanma hissiyle bağdaştıracaklar. Aynı ad ve 
takma adlar altındaki spor kulüpleri büyüyen bir alan gibi görülmekteler 
lakin burada kişiler bulunduğunda kendi isimlerinin ticari olarak marka-
laşmasına başlıyorlar veya isimlerinin versiyon olarak ticari markalaşıyorlar. 
Eric Cansinourgo, Cansinour Yedi; Gaza için Gas Going, David Simon 
Moore bile ikinciydi.  David Simon Moore Safe Hands (emin eller) aldı 
lakin İngiltere’nin kalecisiydi; Safe Hands adını markalaştırdı. 

Genç spor parçalarına tavsiye etmiş her hangi bir kişi için anahtar, ticari 
markayı erken olarak daha ileri bir şekilde uygularsanız geçerlidir çünkü bu 
belirli ticari markayı marka altında ticaret yaptığınızı veya kullandığınızı 
ispat etmeye ihtiyacınız vardır, bu belirli takma ad çok uzun süreli olacak-
tır. Bunu yapabilirseniz, bunu ticari marka haline getirip bunu büyütme 
olanağınız daha fazla olacaktır. 

İlginç bir durum ise, Chelsea futbolcusu olan Joe Cole ismini marka-
laştırdı; King Cole takma adı Manchester United oyuncusu olan Andrew 
Cole tarafından itiraz edildi ve Andrew Cole ispat edebildi ki kendisi King 
Cole olarak gönderme yapıldığı fakat belirli bir süre için bu takama adını 
kullanarak ticari anlamda bundan faydalanamamıştır ve bundan ötürü 
Andrew Cole itirazını kaybetmiştir. 

Ben tekrar David Simon,Safe Hands’e geri dönüyorum. Burada, değimli? 
(video gösterisi)  bunu kimse fark etmemiştir ancak bu ticari markayı 
görebilmek için konuya girebiliriz. Kendisi Avrupa finalindeydi ve kendi-
sinin bir rastlantı olmadığını kanıtlamak için, kendisi İngiltere’nin Brezilya 
kupasında bulunuyordu. Tekrardan güvenli ellerinin içinde güvenli hava o 
kadar yoktu; bundan ötürü kamuoyunu yanlış yönlendirmesinden dolayı 
en güvenli birliklere sahip oldu.

Bundan dolayı neden insanlar sponsorluk yapar, neden şirketler spora para 
yatırır? En açık şekilde markanın açığa çıkması için. Sizler spor etkinliğini 
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izlemeye giden insanlarsınız bunlar en yüksek kullanılabilir gelire sahip 
olmaya meyillidirler. Ayrıca ticari fırsatlar, şirket sosyal sorumluluk şeylerden 
ötürü şirketiniz yoksul bireyleri ya da bunun gibilere yardım inançlarını 
gösteriyor olabilir. Bunlar futbol kulüpleridir; toplum projelerinden ziyade 
İngiltere’deki diğer bir kulüpten daha fazla gelirlerin yüzeyselliğine daha fazla 
geliyorlar ve alacakları sponsorluk parasının yardımından faydalanıyorlar 
ve kendi küçük çevrelerine paralarını geri koyuyorlar ve gövdesel sosyal 
sorumluluk bazen bir sponsorluk değerinin gösterilmesidir. Aşikârdır ki tüm 
başarılı işlerin birlik imajları sportif etkinliklerin başarılarıyla bağdaşmak 
istiyorlar. Böyle bir şey gelene kadar bu harika olabilir. Bir insanın alabileceği 
en iyi şey, tahmin edebilirsiniz ki Roger Federer’di, ve kendisi muhtemelen 
şark Tiger çalışmasıydı ki muhtemelen sopasını kaldırıyordu böylelikle 
kendinsin böyle şeyler yapmasını engelleyecek olan böyle şeyler yapma-
sını engel olacak şeylerin sözleşme yazılmasını sağlayacak iyi bir sponsora 
muhtemelen sahiptir. Şayet böyle şeyler devam ederse o zaman sözleşmeden 
çekilme hakkına sahip olacaklardır. Ve aşikâr ki Tiger hepimiz Tiger’in ne 
yaptığını gayet iyi biliyoruz, sanırım sadece hepimiz buna girişmek isteriz. 
Buna göre, bir insanın aniden Gilette elde edebileceği en iyi şey, imajınızla 
ilgili çekinceleri olabilir ve akıllı oldularsa sözleşmeyi yazıp sınırlandırmış 
olular öyle ki şayet katılımcılar, üç kişi, reklamları esnasında her hangi bir 
kötü davranışları olduğunda sözleşmeden çekilme hakkına sahip olurlar.

Çok ilginç bir gösteri veya uyanık reklam olanaklarına dair 2000 yılında 
Julia’nın Mike Tyson’a sarf ettiği cümle idi ve Mirror gazetesi akıllıca bu 
fırsatçı klasman anlaşmasını yazdı. Sadece Julia’nın cümleleri olursa gerçek-
leşeceklerdi ve buna göre Julia’nın cümleleri dövüş boyunca ayakta kalırlarsa 
o zaman sonrası hiç görülmediğinden hiç ispat edilemedi. Julia’nın cümleleri 
aşikâr bir şekilde bir boğuşmaya doğru giden belirli bir çatışmaydı.

Sponsor logolarının yerleştirilmelerine baktığımızda, bir isimlendirme 
stadyumları yükseltiyor, bunların bazıları isimlerinin stadyumu ayağa kal-
dırdığını gördü.

Av. SİNAN GÜRSOY – Bu keyifli sunumlarından dolayı Sayın Charlish’e 
de çok teşekkür ediyoruz. Konuklarımızdan öğrenmek istediğiniz, sormak 
istediğiniz herhangi bir şey varsa, onları alalım, yoksa bize ayrılan süre otu-
rumumuz için bitmiştir. Oturumu kapatacağım. 

Peki, teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. (Alkışlar) 

SUNUCU – Efendim, biz de size çok teşekkür ediyoruz sunumlarınız için. 
Aramızda bugün olan Sayın Wieschemann’a ve Sayın Avukat Sinan Gürsoy’a 
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plaketlerini takdim etmek üzere, Ankara Barosu Spor Hukuku Komisyonu 
Başkanı Avukat Sayın Gurur Gaye Günal’ı davet ediyorum. (Alkışlar) 

PLAKET TAKDİMİ 
SUNUCU – Oturumumuz 10 dakikalık bir aranın ardından devam 

edecek. 
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SUNUCU – Sporda sözleşmeler konusunun İsviçre ve Fransa’daki mevcut 
düzenlemelerinin ele alınacağı dördüncü oturumumuz için, oturum başkanı 
Ankara Barosu Spor Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Sayın Gurur Gaye 
Günal, ISLA Başkan Yardımcısı Avukat Sayın Lucien W. Valloni ve Paris 
Barosu avukatlarından Redouane Mahrach bizlerle birlikte. 

Av. GURUR GAYE GÜNAL – Değerli misafirler, oturumumuzun bu 
bölümünde yine sporda sözleşmeler başlıklı konumuzu, öncelikle Fransa’dan 
katılan katılımcımız Sayın Redouane Mahrach’e vereceğiz ilk sözümüzü. Daha 
sonra sunumunu yapmak üzere de Sayın Lucien Valloni’ye söz vereceğiz. 

Sayın konuşmacılar, konuşma süreleriniz 20 dakikayla sınırlı, oturumu-
muzun sarkmaması ve diğer konuşmanın da aynı şekilde tamamlanabilmesi 
için, süreye riayet etmenizi rica ediyorum. Evet, ilk sözü Sayın Mahrach’e 
veriyoruz. 

REDOUANE MAHRACH – Teşekkür ederim Gurur. Konumuz Spor 
Sözleşmeleri ve ben de sizlere bu konuda Fransız örneği, Fransa’daki düzen-
leme nedir, ondan bahsedeceğim. Sunumumda sırasıyla Sponsorluk Sözleş-
meleri, Transfer ve İş Sözleşmeleri, Oyuncu ve Menajer Sözleşmelerini ve 
son olarak Yayın Anlaşmalarını ele alacağım. 

İsterseniz, kısaca Sponsorluğun tanımını yapalım: Sponsorluk, doğrudan 
yarar temini amacıyla bir kişi, ürün veya kuruluşun ortaya koyduğu maddi 
destektir.  Tanıtım alanı satın alma yoluyla gerçekleştirilebilir ki bu yolla 
sponsorlar markalarının tanıtımını yapmak için bir alan satın alırlar. Aynı 
zamanda, sponsorların bazı etkinliklerde oyuncuları kullanmak istediği 
tanıtım faaliyeti anlamına gelen …sözleşmesi de olabilmektedir. Sponsor-
ların bir oyuncu veya atleti ücretli olarak kendilerine bağlı çalıştırdıkları iş 
sözleşmeleri ise bir başka örneği oluşturmaktadır. Bu tip bir sözleşmede görev 
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ve karşılık hususları vardır. Sponsor için tek bir temel yükümlülük bulunur, 
o da oyuncuya yaptığı iş karşılığında ücretini ödemektir. Oyuncu açısından 
ise, oyuncu, sponsorun adını taşımak ve sponsora yakışır olumlu bir tutum 
sergilemek zorundadır. Sonuç itibariyle, orada sporcunun görevi tanıtıma 
uygun olumlu bir davranış sergilemektir. Örneğin bir oyuncu bir rakibin 
spor giysisini giyemez veya donanımını taşıyamaz. Sporculukta da olumlu 
davranış sergilemek zorundadır, örneğin bir oyuncu doping ürünleri kulla-
namaz; bunların yanında kişisel yaşamında da olumlu davranış sergilemek 
zorundadır. Burada ilke, özgürlük, ifade özgürlüğü tanınmasıdır ancak bu 
özgürlük bazı durumlarda sınırlanabilmektedir. Sözleşmenin feshedilmesi 
gerekiyorsa, bu orantısal olmak durumundadır. Örneğin, atlet, sponsorun 
imajını etkileyecek davranış sergilediğinde bu ifade özgürlüğü bundan 
etkilenebilmekte, sınırlanabilmektedir. 

Fransa’da sponsorluğu düzenleyen özel bir yasa veya yönetmelik yoktur. 
Biz genelde bu konuyu Medeni Hukuk, Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku, 
Tanıtım Hukuku, Rekabet Hukuku ile Telekomünikasyon ve Medya Hukuku 
bağlamında ele alıyoruz.  Profesyonel spor etkinliklerini veya kulüpleri des-
tekleyen bir sponsor için herhangi bir vergi muafiyeti bulunmuyor. Diğer 
taraftan, amatör spor teşkilatında, %60’lık bir vergi muafiyeti bulunuyor 
ki, bu çok ilginçtir. Fransa’da bazı özel durumlar, bazı yasaklar söz konu-
sudur. Bunlardan en önemli olan bir tanesi, tütün ve alkollü içki tanıtımı 
için sponsorluk verilen bir takıma veya bir etkinliğe sponsor olmak yasak-
tır. Fransa’da bu konu daha çok motor sporlarıyla ilgili bir konudur. Evet, 
burada şu soru ortaya çıkıyor. Bir sigara üreticisinin sponsor olduğu Grand 
Prix’yi TV kanalı yayınlama izni alıyor mu? Bu durumda, TV kanalı bu tür 
görüntüleri yayınlamakla yükümlü mü? 

Başlangıçta Fransız Mahkemeleri bir yayın kuruluşunun kendi sorum-
luluğunu tanımlamak için bir görüntü üzerinde tam kontrolünün olup 
olmadığını araştırıyordu. Fakat bu çok zordu ve Fransız yayıncı kuruluşları 
için muazzam bir yük getiriyordu. Bugün buna bir çözüm bulduk. …motor 
sporlarının yaptığı lobi faaliyetleri neticesinde artık Fransız TV kuruluşlarının 
tütün ürünlerinin tanıtımının yapıldığı motor sporlarını veya etkinlikleri 
yayınlama izni var.  

Fransa’da karşımızdaki bir diğer sorun, bahis, spor bahis oyunları sorunu. 
Bu konuda yasal durum tek; spor bahis oyunlarına Avrupa Birliği direktif-
leri altında izin veriliyor.  Ama ön planda bu tür oyunların tekel olarak bir 
Kamu Şirketi olan … eliyle yürütülmesi hala yasak. Örneğin, açık web sitesi 
olduğundan dolayı bahis oyunlarına karşı Paris Mahkemelerinde soruşturma 
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açılıyor, yani Fransa’da bu yasa dışı. Durumun bu yıl netlik kazanmasını 
umuyoruz. Bu yılın sonunda normalde pazarı yabancı kuruluşlara açacağız. 
Karşımızdaki sorunlar, bir spor bahis şirketinin Fransa’da bir kulübü veya 
herhangi bir spor etkinliğini destekleyememesidir. Aynı zamanda, bir TV 
kanalı bir spor bahis şirketinin sponsor olduğu bir etkinliği seçemez.  Siz-
lere ifade ettiğim gibi, her şey açık olmalı; Fransız Parlamentosu bir önerge 
sundu ve bu önerge şu anda Fransız Senatosu’nda görüşülüyor. 

Dilerseniz şimdi de tanımı her ülkede hemen hemen aynı olan İş Söz-
leşmelerine bakalım:  Birilerinin bir kurum veya işverene ücret karşılığında 
yaptığı iş. Fransa’da bununla ilgili özel bir yasamız var, İş Kanunu, ve pro-
fesyonel sporlarda en fazla beş yıllığına belirli süreli sözleşmelerde bu yasayı 
işletiyoruz. Diğer bir branşta yaygın kullanılan sözleşme ise, belirsiz süreli 
sözleşme. Sözleşme beş yıllığına düzenleniyor. Yani, ya sözleşmeyi yenilemek 
ya da oyuncuya bir başka kulübe gitmesi ya da bir başka teşkilata katılması 
için izin vermek zorundayız. Sözleşmenin kendiliğinden yenilenmesi gibi 
bir seçenek bulunmuyor. Bir beş yıllık sözleşme birçok durumda, kötü dav-
ranışın söz konusu olması durumunda feshedilebiliyor. Kötü davranış temel 
gerekçe ve bu her bir durumun kendi özel olguları açısından somut olarak 
değerlendirilmek durumunda. Örneğin bir Antrenör için kötü davranış, 
ağır suiistimal, o antrenör gazetecilerle kaba bir biçimde ve saldırgan bir 
tutumla konuştuğunda söz konusu oluyor. Bu durum o antrenörün bağlı 
olduğu kulübün ününü ve kurumsal imajını etkileyen bir durum. Aynı şey, 
bir Antrenör, kulübünün şevkini kırdığında da gerçekleşiyor. Bir oyuncu 
veya bir atlet için ise kötü davranışı, o oyuncu veya atletin bağlı olduğu 
kulübün kurallarını ya da usullerini birçok kez ihlal etmesi oluşturuyor. 
Uyuşturucu veya alkol kullanan ya da sigara içen atletler için bunlar ağır 
suiistimali oluşturuyor. Doping suçu, ayrıca aldatma, ağır suiistimal olarak 
değerlendiriliyor. 

Bir kulüp için temel yükümlülük oyuncuya ücretini ödemektir; otuz 
günlük bir bildirimden sonra ödemenin yapılmaması durumunda oyuncu-
nun sözleşmeyi feshederek mahkemeye başvurma ve zararları için kulüpten 
tazminat isteme hakkı bulunuyor. Aynı durum, kulüpten kaynaklanan 
ayrımcılık olduğunda da geçerli. 

Şimdi de Transfer Sözleşmesine bakalım. Bu açıkçası yasak bir mekanizma. 
Çünkü insan ticareti yasak ancak, fiili durumda, standartlar, uluslararası 
standartlar buna bir çözüm bulmuş durumda. Sözleşmenin amacı oyuncu 
satışı olmuyor, sözleşmedeki geri kalan hususların satışı oluyor. Alıcı da 
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sözleşmenin sonunu alıyor ve kulübe ücretleri ve zararları ödüyor. Böylece 
artık yasal. 

Kesin transfer, çok taraflı bir mekanizma. Sözleşmeyi alıcı ve satıcı arasında 
aktarmak zorundayız. Daha sonra da sözleşmeyi, oyuncunun eski kulübüyle 
olan sözleşmesini feshetmek zorundayız. Daha sonra oyuncu, bir menajer 
yardımıyla, alıcıyla yeni sözleşme imzalamak zorunda; menajer oyuncunun 
menajeri olabildiği gibi kulübün menajeri olabiliyor, hatta bazı zamanlar, 
maalesef, oyuncu ve kulübün menajeri aynı kişi oluyor. 

Şartlı Transfer normalde zayıf bir uygulama. Bu transfer uygulamasında, 
herhangi bir transfer ücreti ödenmiyor. Yeni kulüp oyuncuya sadece ücreti 
ödemeyi, aynı ücreti ödemeyi kabul ediyor. Bu durumda, oyuncunun eski 
kulübüyle olan bağı var olmaya devam ediyor, oyuncu sadece açığa alınıyor; 
burada iki sözleşme bulunuyor. Birincisi, oyuncunun eski kulübüyle olan, 
askıya alınan sözleşme, ikincisi ise oyuncu ile yeni kulübü arasındaki yeni 
iş sözleşmesi. Sonuç itibariyle oyuncu iki kulübün disiplinine tabi oluyor 
bu da onun için gayet karışık bir durum doğuruyor. 

Bu şartlı transfer örneğinde, uygulamada, para kazanmanın bir yolu 
bulundu. Kulüpler arasındaki sözleşmelere bir madde, satın alma opsiyonu, 
koyuyorlar: Biz yeni kulübüz ve eski kulübe sözleşme bitiminde oyuncuyu 
satın almak, transfer etmek için bir ücret ödemeyi kabul ediyoruz. 

Şimdi de Menajer Hizmet Sunum Sözleşmelerine bakalım. Fransa’da bu 
çok özel bir konu çünkü biz bu tarz hizmeti düzenleyen Avrupa’daki tek 
ülkeyiz; bu tarz hizmetler 1994 yılından bu yana yasa ile düzenleniyor ve 
siz de biliyorsunuz, ülke mevzuatı Uluslararası Federasyon Kurallar’ının 
üstündedir. Örneğin FIFA yönetmelikleri bir oyuncunun akrabalarının o 
oyuncunun menajeri olabileceğini öngörüyor. Fransız yasası ise buna Hayır 
diyor: sadece lisanslı bir menajer bir oyuncunun menajeri olabilir. Bu yüzden, 
Fransa’da, küçük dahi olsa bir oyuncunun ebeveyni o oyuncunun menajeri 
olamıyor. FIFA izin verse dahi olamıyor. 

Fransa’da, menajerlik başta futbol olmak üzere birçok spor dalında aynı; 
özellikle, menajerler lisans almak için sınavda başarılı olmak zorundalar. 
Bu iki bölümden oluşuyor: Fransız yasaları, İş Hukuku, Şirketler Hukuku, 
Dernekler Hukuku, vergi hukuku, vb. ile ilgili olan genel bölüm ve Fransız 
ve Uluslararası Spor Mevzuatını ilgilendiren özel bölüm.  

Bu kanuna aykırı davranmak bir cezai suçu oluşturuyor, şunu ifade etmeye 
çalışıyorum, lisanssız yasa dışı faaliyetlere 5,000 Avro para cezası ve bir yıl 
mahkumiyet veriliyor. 
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Fransız Hukukundaki bir başka özel durumu, Çocukların spor faaliyet-
lerinin kimseye ücret alma gerekçesi tanımıyor olması. Yani, bir çocuğun 
menajeri, örneğin o çocuğun FIFA’nın izin verdiği transferi veya çalışma-
sından dolayı hiçbir komisyon alamaz. 

Üzerinde durmamız gereken bir diğer nokta, Fransa’da bir yabancı mena-
jerin menajerlik faaliyetinde bulunması. Fransa’da, Fransız lisansı almak 
zorunda olmadan sadece AB üyesi ülkelerden menajerler faaliyet gösterebilir. 
Söylemek istediğim şey, örneğin bir Afrikalı menajer Fransa’da menajerlik 
faaliyetinde bulunamaz. Örneğin bu hususla ilgili olarak, voleybolda bir 
örnekle karşılaştık; Romanyalı bir voleybol menajeri örneğiyle. Romanya’da 
menajerlik için bir lisans bulunmuyor. Fransa’da ise bu lisansa sahip olmak 
zorundasınız. Burada soru, bir Romanyalı menajer Fransa’da menajerlik 
faaliyetini nasıl yürütebilir sorusu. Fransa Voleybol Federasyonu buna 
Hayır, o menajer Fransa’da menajerlik faaliyetinde bulunamaz dedi. Bunun 
için, bu soruna bir çözüm bulmak amacıyla AB Mahkemelerine başvuru 
hazırlığındayız.

Fransa’da …ödemesi veya “double recomendentsment” yasak; bu, Ulusla-
rarası Federasyon Kuralları kapsamında da aynı. Bir menajer temsil ettiği 
kişi olmak zorunda.  Şuanda sorun genellikle oyuncunun ödemeyi mena-
jerinden değil yeni kulübünden almak istemesinde ortaya çıkıyor. Fiili 
durumda bazen kulüp de oyuncunun ücretini artırmak yerine doğrudan 
menajere ödemeyi tercih ediyor çünkü bu ücret birtakım sosyal ücretlere 
tabi. Bu durumda, oyuncunun menajerine fatura düzenlemek ve doğrudan 
ona ödeme yapmak daha iyi oluyor. Fakat bu yasa dışı ancak Fransa’da, aynı 
zamanda tüm ülkelerde gayet olağan bir uygulama. 

Fransa’daki bir başka sorun, komisyon miktarına bir sınırlama getirilmesi 
sorunu. Komisyon miktarı %10 ile sınırlanmış durumda. Soru, neyin %10’u? 
Oyuncunun ücretinin mi, yoksa brüt ücretinin mi? Yani bir menajer iki 
kulübün transfer pazarlığında bir kulüp menajeri olarak hareket edebiliyor, 
bu durumda da komisyonu transfer ücretinin %10’uyla sınırlı oluyor. Sonuç 
itibariyle bu daima %10, bir oyuncunun iki menajeri dahi olsa o oyuncu 
her iki menajere de sadece %10 vermek zorunda.   

Peki, şimdi Yayın Anlaşmalarına bakalım.  Yayıncı TV haklarının sahipleri 
ulusal federasyon, kulüpler, profesyonel lig ve oyuncular olabilmektedir. 
Fransa’da bu haklar Profesyonel Lig ve Federasyona ait. Bunu düzenleyen 
özel bir yasamız var. Spor Mahkemesi bu ticari faaliyetin Profesyonel Lig 
tarafından yapılması gerektiğini öngörüyor. Profesyonel Lig her spor bran-
şında canlı ve banttan yayınlar için münhasır hak sahibi. Birçok aktör, kendi 
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spor etkinlikleri için hak elde etmek istiyor. Yazılım sağlayıcılar, teçhizat 
üreticileri, vb.yi dikkate almak zorundasınız. Hukukta adaletsizliği gözet-
mek için, Profesyonel  Lig ihalelere kendini ayarlamak zorunda; bireysel 
oranlar sayı ve teşkilin amaçlandıkları piyasanın özelliğine göre belirlendiği 
farklı paketlere ayrılıyor. İki dakika içinde bitiriyorum. Her paket başvuru 
sahibine veriliyor ve ihale paketinde tanımlanan kriterler açısından en iyi 
profesyonellikle değerlendiriliyor.  Sözleşmeler en fazla üç yıllığına yapı-
lıyor, yani her üç yılda bir ihaleye çıkıyoruz. Farklı kurumlar arasındaki 
dağılım, Profesyonel Lig, Ulusal Federasyon ve Kulüpler arasında oluyor. 
Fransa’da futbolda Ulusal Lig’in kazandığı tutarın %50’si her bir kulübe 
eşit oranda dağıtılıyor, %30’u önceki sezondaki sıralamaya göre veriliyor, 
%20’si de kulüplerin önceki sezonda TV dağıtımı temelinde ...olmamasına 
göre veriliyor. Örneğin Fransa’da bu konuda en kötü şöhret sahibi takım 
Olympique de Marseille.

Benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret.

GURUR GAYE GÜNAL – Konuşmasını yapmak üzere Sayın Valloni’ye 
sözü veriyoruz, süresi kendisinin de 20 dakika. 

LUCIEN W. VALLONI – (Avukat, ISLA Başkan Yardımcısı) – Oh, 
özür dilerim. Size İsviçre’deki sözleşmelerle ilgili bir şey söyleyeceğim ve 
burada sizinle daha önce tartıştıklarımızla aynı konular var. Şimdi sponsorluk 
sözleşmeleriyle başlayacağım. İsviçre Borçlar Mahkemesinde, sponsorluk 
sözleşmeleriyle ilgili mevzuat özel bir tür sözleşme kapsamında bulunma-
maktadır. Buraya kadar, bu türde sözleşmelerle ilgili doğrudan yasal mevzuat 
yoktur.  Genel doktrin olarak, farklı ülkelerde duyduğumuz gibi, sponsorluk 
sözleşmesinin kazançlı çıkan bir tarafın bulunduğu bir sözleşme olarak nite-
lendirilmesi gerekir ki İsviçre’de de durum budur. Sponsorluk sözleşmesinde 
bulunan yasal unsurlar hizmet akdinden,  basit ortaklık sözleşmesinden, 
çalışma sözleşmesinden, normal vekaletnameden veya ajanslık sözleşme-
sinden gelebilir. Aynı zamanda, sponsorluk anlaşmasında sözleşme olarak 
adlandırılan lisans veya ticaret anlaşmaları gibi tekrar kazanma elemanları 
da bulundurabilirler. Genellikle sponsorluk anlaşmalarının lisans unsurları 
çok önemlidir. Şimdi bunlara nasıl anlam yüklenir? Bu soruya verilecek 
cevaplar genellikle tarafların üzerinde anlaştıkları kurallarla sağlanır ki burada 
yargı yetkisini görmeniz gerekir, uygulanacak kanunu ve muhtemel tahkim 
şartını görmeniz gerekir.

Genellikle sponsorluk anlaşmasının tarafları yargı yetkisi üzerinde anlaşır-
lar. Bu, yargı yetkisi için yabancı yerleri önlemek amacıyla yapılır ve genellikle 
sponsorlukla ilgili anlaşmaya dahil olan taraflar arsındaki karmaşık bağlardan 
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dolayı meydana gelebilir. Aynı zamanda, çoğunlukla tarafları bağlamak 
için anlaşmalarda uygulanacak kanun hakkında anlaşılır ve böyle yapılması 
iyidir. Genellikle seçim sponsorun milli kanununa göredir. Çünkü sponsor 
daha güçlüdür ve hangi kanunun geçerli olacağına o karar verecektir. Eğer 
kanun seçimi yapılmazsa, davanın bir İsviçre Hakimine gelmesi durumunda, 
Uluslararası Özel Kanunlar İçin İsviçre Mahkemesinin 117. Maddesine 
bakmak zorunda kalacaktır ve orada davanın en güçlü şekilde ilişkili olduğu 
kanunun uygulanacak kanun olduğu açıkça ifade edilmiştir ve bu genellikle 
sponsor yükümlülüğü bulunan gibi bir sözleşme için uygulanacak en doğru 
ayırt edici özelliktir.

Yani, prensip olarak sponsorluk sözleşmeleri bu tahkim kanunlarını da 
içerirler. Bunun nedeni bu türde sözleşmelerin imaj transferiyle ilgili olarak 
çok hassas olması ve onların aynı zamanda bu türde sözleşmelerin fiyatları-
nın gizli tutulmasını istemeleridir ve taraflarca tahkim şartının seçilmesinin 
nedeni budur.

Şimdi konuşmayı unuttuğum kilometre taşlarına gelelim. Şimdi sizin 
imdadınıza yetişelim. Şimdi, size söylediğim gibi tarafların tahkim şartıyla 
ilgili olarak anlaşması gerektiğinden dolayı İsviçre’de bu sebepten doğan çok 
az dava vardır.  Mevcut durumda gerçek dava yoktur ve bu size söylediğim 
gibi tarafların … konuyu çözmek istemelerinden dolayıdır.

Yani, İsviçre’de unutulmaması gereken nedir veya diyelim ki İsviçre’nin 
kurumları son yıllarda bir ölçüde neyi unutmuşlardır ve parasal olarak 
gerçekten güçlü değillerse KDV hükmünü, KDV konusunu dahil etmeyi 
unuturlarsa sorun olacağını unutmuşlardır. Çünkü, eğer bunu açıkça ifade 
etmezseniz sponsorluk anlaşmasının toplam fiyatına dahil olacağı anlaşı-
labileceğinden,  bu İsviçre’de önemli bir sorun olur ve vergi yetkilisi size 
yıllar sonra gelebilir ve size “Bu sponsorluk anlaşmasının KDV’sini ödemeniz 
gerekiyor” diyebilir. Bu yıllar sonra gelen ve yıllar içerisinde biriken ağır vergi 
yükü bazı kulüpler için onları iflasın eşiğine getiren büyük bir problem 
olmuştur. Bu vergi yetkililerince her zaman fark edilmez ancak bir denetim 
söz konusu olduğunda ofisinize gelirler ve bunu kolayca bulurlar. Yani vergi, 
vergileri kimin ödeyeceği ve fiyata hangi vergilerin dahil olduğu konuları 
bir sponsorluk anlaşmasına dahil edilmesi gereken önemli bir konudur.

Öyleyse, bizim ödememiz nasıl çözülür? Eğer yetkisizlik davalarında 
İsviçre kanunu uygulanırsa, İsviçre Borç Kanununun Mahkemesi 97. madde 
bölümünü uygularsa, buradaki çözümler,  icraat artı gecikmeden kaynakla-
nan zararlar için dava açmanıza imkan tanır, alternatif olarak daha sonraki 
icraattan vazgeçebilir ve yetkisizlikten kaynaklanan zararlar için tazminat 
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talep edebilir veya sözleşmelerden çekilebilir. Aynı zamanda, sponsorluk 
anlaşmalarında, yetkisizlik durumunda tarafların sorumluluklarını sınırla-
maları da çok yaygındır. Herhangi bir sponsorluk anlaşmasında, herhangi 
bir anlaşmazlığı önlemek için her bir tarafın yükümlülüklerinin ve sorum-
luluklarının tam sınırıyla ilgili olan hükümler ve özellikle de bir anlaşmanın 
iptaliyle ilgili çok açık hükümler son derece önemlidir.

Yakın zamanlarda büyük bir sponsorla, aynı zamanda dünya çapında bili-
nen en ünlü İsviçre atletlerinden birine danışmanlık yaptık ve bu Valum’un 
büyük bir sponsorluk sözleşmesiydi. Sponsor için ana konu bu atletin 
imajına herhangi bir zarar gelmesi durumunda daha fazla ödeme yapmak-
tan kaçınmak ve geri çekilme hükümlerini sponsorluk sözleşmesine dahil 
etmekti. Bu son sunumda açıkça gösterilen şeydi. Bunlar, imajın bir ölçüde 
zarar görmesi durumunda sponsorun ileride daha fazla ödeme yapmama 
özgürlüğüne sahip olmasını sağlayan ve artık her sözleşme ve her sponsor 
için çok önemli olan hükümlerdir. Burada konu büyük sponsorun esas ola-
rak imaj transferiyle ilgili olmasıdır ve bunun nedeni gerçekten odaklanma 
gerektiren çok önemli bir konu olmasıdır.

Hizmet sözleşmesine gelebiliriz. Burada, İsviçre’de oldukça amatör oyuncu-
ların da bir sözleşme imzalar ve Amatörler Kurulu bu anlamda yarışmaların 
spor kurumları tarafından organize edilmesi yönüyle Popüler İdare Kuru-
lunda farklı olması sorunu vardır. Bu yarışmalara sadece bir lisansa sahip 
olmanız durumunda katılabilirsiniz ve bu lisansa ancak o organizasyonun bir 
üyesi olarak sahip olabilirsiniz. Ancak, lisansa sahip olmanız ve bir yarışmaya 
katılmanız bir hizmet sözleşmesine sahip olduğunuz anlamına gelmez.  Bir 
hizmet sözleşmesinin var olduğunu ve Amatör olarak tanımlandığını gör-
mek genelde zordur ve bu İsviçre’de pek çok atletin Amatör Ligler denilen 
liglerde oynadığı, ancak genel olarak gerçekte aralarında klasik bir hizmet 
sözleşmesi imzalanmış olmadığı gerçeğini gizlemez,  ancak onların arasın-
daki ilişki bir Hakim tarafından bir hizmet sözleşmesi olarak düşünülebilir. 
Açıktır ki, İsviçre’de Amatör Kurulun profesyonel sporlardaki bir kısmında, 
sözleşme eskiden görülen hizmet sözleşmesi olarak düşünülür ve Slovakya’da 
duyduğumuz gibi kendi işinde çalışan birininki gibi değildir. İsviçre’de kendi 
işinde çalışan kimseler Kayak, Gökyüzü Atlayışı veya bu tür takım olarak 
değil, tek başına yapılan sporlarla uğraşan sporculardır.

İş verme konusu ve tek taraflı seçenek olarak duyduğumuz seçenekle 
ilgili olarak, Mister Wieschemann’dan bir dava dinledik ve bir kulüp olarak 
veya bir oyuncu olarak kendi başınıza İsviçre’de kendi isteğiniz üzerinize 
bir sözleşmenin bitiminden sonra uzatmanıza izin verilmediği açıktır. Bu 
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kanunla yasaklanmıştır çünkü İsviçre kanunu bu konuda der ki bir sözleş-
meyi sonlandırma hakkı, şartlar her iki taraf için de aynı olmalıdır. Ve siz 
tek taraflı opsiyon üzerinde anlaşırsanız, bu başka bir kimsenin sözleşmenin 
sona erip ermediği hakkında karar vermesine izin verdiğiniz anlamında gelir. 
Bu kanunla yasaklanmıştır. İsviçre’de bir futbolcu için Futbol Federasyonu-
nun böyle bir kararına ulaşabildim ve İsviçre için bu açıktır ve FIFA da aynı 
yolu izlemektedir. Bunun neden böyle olduğunu, İsviçre kanununu neden 
böyle uyguladıklarını,  bilmiyorum. ama onların da İsviçre kanununa göre 
hareket etmesinden dolayı böyle olmuş olabilir.

Sosyal güvenlikle ilgili olarak, sporun bir meslek olarak icra edilmesi atletin 
sosyal güvenli yükümlülüğüyle ilgili olarak herhangi bir şey söylemez. … 
Soru zorunlu sosyal güvenlik koruması kapsamına giren bir faaliyet olarak 
sınıflandırılan mesleği nerede yaptığınızdır. Yani, bir hizmet sözleşmeniz 
varsa, elbette işveren veya çalışan olarak her biriniz burada sosyal güvenlikle 
ilgili şeylerin % 50’sini ödemek zorundasınızdır. Eğer böyle bir sözleşmeniz 
yoksa ancak sadece yaptığınız masraflar için ücret alıyorsanız bu durumda 
bu masrafların ne kadar yüksek olduğuna ve /veya vergi yetkilisinin sadece 
masrafların alınmasıyla açıklanamayacağını düşünmesine bağlı olacaktır. 
Ve eğer bunun ödemeniz gerekenden daha fazlası olduğunu düşünürlerse, 
aynı zamanda sosyal güvenlik vergilerini de kendinizin ödemek zorunda 
olursunuz.

Ayrıca, İsviçre Borç Mahkemesi hükümleriyle veya diğer Avrupa Ülkele-
riyle karşılaştırıldığında bunun çok yavaş olduğunu belirtmek gerekir. Yani, 
örneğin hastalık durumunda, beş yıllık bir sözleşme imzalamış olsanız bile, 
diyelim ki bir futbol oyuncusu, sözleşmenizin ilk yılında alacağınız ödeme 
ancak üç haftalık olacaktır. yani bu yüksek bir risk konusudur ve bu alanda 
yasa koyucu sporcuyu korumak için bir şey yapmamaktadır. Bu nedenle, 
İsviçre’de bir sözleşme yaparken birisine danışmanlık yaparsanız, işvereniyle 
her bir tarafın sigorta primlerinin yarısını ödeyeceği ve en az 720 gün için 
maaşın % 80’ini garanti eden ilave bir sigorta yapılması konusunda anlaş-
ması gerektiği konusunda tavsiye vermeniz önemlidir. Ancak bu İsviçre’nin 
liberal iş verme sisteminin bir açığıdır ve gerçekten dikkatli olmanız gerekir.

Daha sonra tekdüze sözleşme zorunluluğumuz. İsviçre’de sadece Futbol 
alanında tekdüze sözleşmeler vardır, oto sporlarında ise yoktur. Ancak 
bazı organizasyonlar konuyu daha önceden görüşmüştür ve bu şekilde bir 
sözleşmenin getirilmesini düşünmektedirler. Futbol alanında, bu futbol 
ligi anlamında gelir, her kulüp tarafından kullanılacak olan standart bir 
sözleşme vardır ve hali hazırda İsviçre Futbolcular Birliği ile İsviçre Futbol 
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Ligi arasında bu standart sözleşmenin değiştirilmesi konusu görüşülmek-
tedir. Hali hazırda Birlik adına bu görüşmelere yürütüyorum ve artık daha 
iyi standart bir sözleşmeye ulaşmaya çalışıyoruz.

Şimdi tazminat konusu nasıl ele alınıyor? Tarihsel olarak, amatör atletler 
ifadesine dahi olan bir atlet esasen faaliyetleri için herhangi bir tazminat 
almaz. Ancak bazen sponsorların ve tedarikçilerin yanı sıra devlete ait olan 
veya çeşitli türdeki kurumların da ödemeye yaptığı katkılar vardır. Aynı 
zamanda atletin sorumluluğuna karşılık olarak genellikle masrafları ödenir. 
Son olarak, ama en az değildir, eğer antrenman kurulu ve atletin kendisi 
ekonomik olarak çekicidir, yani başarısından çok disipliniyle halkın ve 
medyanın ilgisini çeker … ve bu atlet için gelir kaynağı olabilir. Bu durum 
özellikle imaj hakları sözleşmelerine yol açar. Ancak eğer atlet herhangi bir 
hizmet sözleşmesi imzalamışsa, atlete her çağrıldığında ödenmesi zorunlu 
olan masraflar için verilen ücretin yanı sıra, atlet düzenli olarak bu hizmet 
için bir maaş da alır. Bu durumda, elbette ilave primlerin ve imza ücretlerinin 
de hizmet sözleşmesinin bir parçası olduğu ve vergilendirilmesini gerektiren 
bir neden olduğu düşünülür.

Şimdi Oyuncu Ajans Sözleşmelerine bakalım. Futboldaki Oyuncu Ajans 
Sözleşmeleri için düzenleme haricinde İsviçre’de bu şekildeki özel bir kanun 
yoktur. Ancak, eğer bir kimse düzenli olarak aday bulma ajansı gibi çalışı-
yorsa, bu durumda o ve onun yaptığı faaliyet işe alma hizmetiyle uyumlu 
olmalıdır ve bu şekilde hareket etmek için bir lisansa ihtiyacı vardır. Bu iş 
verme hizmet akdi, iş arayanları korumak için bir dizi standart içerir. İş 
verme hizmet akdi, futbol ve buz hokeyi gibi takım sporlarında özellikle 
önemlidir ve her türlü diğer FIFA veya İsviçre Federasyonu kuralından 
bağımsız olarak uygulanır. Açıktır ki, ajans hizmeti sağlayan her türlü 
sözleşme yazılı olmalıdır. Aksi taktirde geçersizdirler. Ve geçersiz hükümler 
bir atletin başka bir ajansın hizmetlerini kullanmasını engel olur. Bundan 
dolayı İsviçre’de ajans sözleşmelerinde özel maddelere izin verilmez.  Bunun 
ötesinde, hükümler yıllık brüt maaşın % 5’inden daha yüksek olamaz ve 
bir sözleşmenin ilk yılından sonra eğer oyuncu sözleşmesinin uzatılması 
için görüşme yapıyorsa, sözleşmenin bu süresi içinde geçerli olan hiçbir 
hükmün süresi artık dolmuş olmayacaktır. Ancak aynı zamanda, İsviçre 
Borç Mahkemesi, oyuncu ajans sözleşmesiyle ilgili olan için faklı türlerde 
sözleşmeler de sağlar. Bu, madde 512 gereğince komisyonculuk sözleşmesi-
dir ve verdiği hizmet belirli bir sözleşmeyi sonuçlandırmayla sınırlı olan bir 
spor menajeri, hizmet süresi sınırlı olduğundan dolayı, 512. madde kapsamı 
içinde bir komisyoncu olarak nitelendirilir. Ve her durumda bu şekilde bir 
yükümlülük sözleşmesine nadir rastlanır.



145

I I .  U l u s l a r a r a s ı  S p o r  H u k u k u  K u r u l t a y ı

145

Ajans sözleşmesiyle sunulan başka bir olasılık madde 418 ile ilgilidir. 
Ajansın faaliyetinin sürekli bir yapısı ve süresiz bir zamanı vardır. Ancak 
Yüksek Mahkemenin bir oyuncu sözleşmesini karışık bir sözleşme olarak 
nitelendirmeye karar vermesi önemlidir. Ajans sözleşmesinin ve komisyon 
sözleşmesi unsurlarına rağmen, normal vekaletnamenin kuralları önceliğe 
sahip olacaktır. Ve bu özellikle ilgilidir çünkü vekaletname sözleşmesinde, 
belirli bir vekalete sahip olan bir kimsenin herhangi bir zamanda bir anlaş-
mayı iptal etmesi hakkını veren İsviçre kanununun 404. maddesindeki 
hükümlerden vekaletle ilgili bazı hükümler vardır. Yani bu örnek için, 
bir avukat olarak bir vekaletname aldığınız için diğer taraf her hangi biz 
zamanda temsil yetkisini ve vekaletnameyi çekebilir. Bu ajanslar için de 
geçerlidir. Bunu herkes bilmez ancak bunun arkasında yatan neden şudur: 
eğer kişisel bir ilişkinin büyük bir önemi varsa, sizin bilmeniz gereken böyle 
bir hakkınızın olduğu ve bu bağlantı bitse bile eğer sözleşmeyi iptal ederseniz 
çok para ödemek zorunda kalabileceğiniz, ancak sözleşmeyi o iptal ederse 
onun çok para ödemek zorunda kalacağıdır.  Bu şekildeki sonlandırmalar 
aynı zamanda buna göre olur ve bu hakkın anlattığı çerçevede olacaktır.

Ve ajansın işi için düzenleme. Ajansların kendilerini kapsayan bir düzen-
leme olmadığı için şubelerde ajans işi için düzenleme de yoktur.

Yayınlama sözleşmelerine geçiyoruz. İlk soru eğer yayın hakkında konuş-
mak istiyorsanız hakların sahibinin kimler olduğudur. Hakların sahipliğinin 
kimde olduğu sorusu milli kanunun kapsamındadır ve İsviçre kanununda 
ilk olarak … daha iyi olan önceliklidir ve sonra eğer öyleyse bir spor yarış-
masında hangi haklar bulunur ve bu haklara kim sahiptir? Mülkiyet hakkı 
ve yerel yetki sahibine teorik olarak yapılan bağla, İsviçre’de stadyumun ev 
sahibine yayınlama haklarını düzenleme hakkı verilmiştir. Özellikle de bu 
hakları transfer etme şansına sahiptir. Yayın haklarını, yayın sinyalini ve 
her türlü seyirci, görsel hak kayıtlarını her hangi bir tarafa verebilir. Eğer 
yayınlama hakları üçüncü bir tarafa transfer edilirse, bu üçüncü taraf kendi 
üretimiyle canlı yayın sinyalini elde etme ve sinyal kontrolünü kazanır. Bu 
üçüncü taraf daha sonra ev sahibi yayıncılarla ve yayıncı kuruluşlarla yapılan 
anlaşmalara ve haklarını kullanabileceği uygulanacak bir kanuna katılabilir. 
Bir spor karşılaşmasının canlı yayın sinyalinin neden üretileceği telif hakkıyla 
korunması vasfı İsviçre yasal doktrininde tartışmalıdır ve hala mahkemede 
kesin olarak karara bağlanmamıştır.

Şimdi bu hakların İsviçre’de nasıl belirlendiğine gelelim. TV yayınına 
ilave olarak, yayın haklarının medyada farklı şekillerde kullanımı vardır. 
kullanma hakkını üç şekle ayırıyoruz:
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a) İlki spor karşılaşmasının canlı olarak yayınlanmasını sınırlayan; sonra b) 
ikincil kullanım hakları: bunlar spor karşılaşmalarının kısmen veya tamamen 
tekrarıyla ilgili olan haklardır; ve son olarak c) kayıt ve videonun medyaya 
satışını ve fotoğrafların kullanımını içeren devlet hazinesi kullanım hakkı 
denen haklar. Ve tüm bu ticari haklar çok farklı yöntemlerle kullanılırlar ve 
yerel ve coğrafi bölgeler olarak ayrılırlar. Bunlar, örneğin TV sinyali, internet 
yoluyla, ADSL veya cep telefonu yada bildiğiniz diğer yollarla da aktarılabilir.

Şimdi de karşılaşmanın etkisi, karşılaşma kanunu. Eğer federasyonunun 
özgürlüğünün … açısından kısıtlanması gerekiyorsa ve bir kurumun egemen 
konumu veya böyle bir varlığa özel bir bağımlılık durumu varsa, bu durumda 
böyle egemen bir konum olabilir.  bundan dolayı bir spor karşılaşmasına 
sahip olan ve bundan dolayı egemen bir konum meydana getiren kimse her 
bir duruma göre incelenmelidir. İlgili pazar ve onun eğilimi belirlenir ve etkili 
coğrafyayla ve zamanla ilgili yönü incelenir. Yayın haklarının bir merkeze 
verilmesi olasılığı, bir monopol durum ortaya çıkarabilir. Bundan dolayı 
yayın haklarının satışı şeffaf ve adil prosedürlere göre yapılmalıdır. Seçilen 
prosedür en azından rakiplere adil şekilde davranılmasını sağlamalıdır. Bir 
… açısından spor haklarının toplu olarak satılması İsviçre yasalarının yanı 
sıra Avrupa Birliğinin diğer ülkelerindeki kartel önleme yasaları açısından 
da çok problemli görünmektedir. Bu, esas olarak fiyatlarla ilgili kuruluşlar 
arasındaki rekabetten ve spor karşılaşmalarındaki hakların merkezi olarak 
pazarlanmasıyla ilgili koşulların uygulamada olmamasından dolayıdır. Buna 
dahil olan haklar arasında ücretsiz TV ve Ücretli TV yayını vardır. Ayrıca 
prensip olarak İsviçre’de rekabet kanunun spor kurumlarının ekonomik 
faaliyetine uygulanabilirliği de başka bir konudur. Size dün söylediğim gibi, 
İsviçre’de bulunan uluslararası spor federasyonu AB rekabet kanununun 
etkisini artık daha fazla önleyemez. Özellikle de, daha önce işaret ettiğim 
gibi, Avrupa Birliği Adalet divanı kanunu söz konusuysa, sekretarya anlaşma-
larından dolayı rekabet kanunun belirli bazı bölümlerine önem verilmelidir. 
Bu, aynı zamanda son dönemlerde güçlü spor federasyonlarının Lizbon söz-
leşmesine dayanarak AB kanunundan muafiyet elde etmeye çalışmasının da 
nedenidir ve ayrıca bu haklarda bulunan hakları kendi başlarına kullanmayı 
denemelerinin nedeni de budur.  Evet, öyleyse her şey sizin için.

GURUR GAYE GÜNAL – Her iki konuşmacımıza da teşekkür ediyoruz 
konuşmalarını sundukları için. Konuşmacılarımıza sorusu olan varsa soruları 
alalım. Arkadaki beyefendiye mikrofonu verebilir miyiz?
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SALONDAN – Öncelikle iki konuşmacımıza da verdikleri çok değerli 
bilgiler için teşekkür ediyorum. Benim sorum, sponsorluk sözleşmesi ve 
transfer sözleşmesine ilişkin olacak. 

İlk olarak, sponsorluk sözleşmesinde alınan komisyon, sponsor olan 
firmaya göre değişiyor mu, yoksa sabit bir oran var mı?

Diğer sorum, transfer sözleşmesinde bu oran nedir? Hem oyuncudan, 
hem de kulüpten alınan belli bir oran var mı? Bu oranlar yasal mı, yoksa 
sözleşmesel mi, yani irade olarak değiştirilebiliyor mu? Ülkelerinizdeki 
baz aldığınız durumlara göre bir değerlendirme yaparsanız, çok teşekkür 
ederim, saygılar. 

REDOUANE MAHRACH – Sorunuz iki kulüp arasında bir oyuncu 
transferi olduğunda ödenen komisyon tutarı hakkında, değil mi? Sorunuz, 
bu mu? Tamam. 

Fransa’da sunumunda anlattığım gibi, oyuncunun brüt maaşına dayalı 
bir ücretten söz edilebilir. Yüzde 10 ile sınırlı bir tutar. Aslında pratikte 
yaklaşık olarak % 7. Bu tutarı aşamayız ve bir sözleşme yapar ve % 10’luk 
sınırın üstünde ödeme talep ederseniz, bu, bir suçtur. Bu, aynı zamanda 
kulüpler arasındaki transfer hakkında geçerlidir, transfer ücreti üzerinden 
% 10 maksimum ve bu, pratikte yaklaşık olarak % 5’tir. 

LUCIEN W. VALLONI – İsviçre’de size söylediğim gibi, İsviçre kulüpleri 
arasındaki yerel transferlerde, istihdam acentesi kanunu uygulanmaktadır 
ve % 5’ten söz edilebilir, buna rağmen sanırım FIFA kuralları % 7’ye izin 
verecektir ve şimdi ortaya çıkan soru, İsviçre’ye ya da İsviçre dışından bir 
uluslararası transfer yapıldığında, bu kanun uygulanmakta mıdır ya da 
başka bir kanunun geçerliği sonucuna varılabilir mi? Ancak İsviçre kanunu 
uygulanacaksa, halen % 5 uygulanacaktır. Ve İsviçre kanununa göre, bilmeniz 
gerekir ki, bir temsilci olarak faaliyet gösterirseniz, daha önce de açıkladı-
ğımız gibi, her halükarda yetkilendirme gereklidir. Öyleyse bunu anlamı, 
bağlılığı korumalısınız ve her iki taraftan para alamazsınız; bu, sıklıkla 
yaşanmakta, bir temsilci faaliyet halinde iken, kulüpten para alıyor ve aynı 
transfer için oyuncudan da. Bu tabii ki çıkar çatışmasıdır. Temsilcinin bu 
konuda oyuncuyu bilgilendirmesi halinde, mümkün olacaktır. Aksi takdirde, 
oyuncunun belirli sebeplerden dolayı düşük olduğundan haberdar değil. 
Bunu yargılayamaz ve bu, İsviçre pazarında faal olmanız halinde, bilmeniz 
gereken bir şeydir.

SALONDAN – Merhaba, iki sorum var. Birincisi Bay Mahrach’a. Fransız 
Kanunu çerçevesinde bir akrabaların bir oyuncunun temsilcisi olmasının 
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yasaklandığını söylediniz. Bu durum, avukatlar açısından nasıldır? Çünkü 
FIFA buna izin vermekte, bunu bilmek istiyorum. 

Ve ikinci soru, söylediğinize göre, oyuncunun iki temsilcisi varsa, 
Fransız kanunu çerçevesinde temsilci sözleşmelerinin münhasırıyeti nasıl 
açıklanabilir? 

REDOUANE MAHRACH – İkinci sorunuz ile başlayacağım. Bir oyuncu, 
iki münhasıriyet hükmü içeren iki sözleşme imzalayamaz. İkinci sözleşme 
iptal edilmeli, geçersiz kılınmalı. Birçok sözleşme imzalayabilir; örneğin bir 
ülkede münhasıriyet çerçevesinde ve başka bir ülkede başka bir temsilci ile. 
Bu durumda, ödemesi gereken toplam komisyon tutarı, % 10 ile sınırlıdır. 

İlk soru hakkında, husus, halen Fransa ile görüşülmektedir. Hâlihazırda 
buna bir yanıt yok.   Avukatlar, temsilci olarak görev yapmalarının onlar 
için yasal olduğu görüşündeler; çünkü bu, onların faaliyetlerinin, normal 
faaliyetlerinin bir parçasını oluşturmakta. Ve birçok avukatın temsilci rolünü 
üstlenmesini istemeyen temsilcilerin lobi çalışmaları var. FIFA’nın Avukatla-
rın faaliyet göstermeleri için bir lisansa sahip olmaları gerektiğini öngördüğü 
konusunda haklısınız. Fransa’da Avukatların temsilci olarak faaliyet göster-
meleri yasaklanmış değil. Yetki verilmediği için tartışma yaşanmakta. Size 
yanıt vereceğim; ancak bazen ben de temsilci olarak faaliyet gösterebilirim. 
Hâlihazırda bir problem yok. Şimdiye kadar, her şey yolunda. 

SALONDAN – Dr. Valloni’ye bir soru. Sıklıkla Birlik Kanunu, Birlik 
Yönetmelikleri ve Medeni kanunla çelişkiler yaşıyoruz. Örneğin, Almanya’da 
sunumda açıkladığım üzere, temsilci sözleşmelerinin münhasırıyeti, Alman-
ya’daki Sosyal Kanun’un bağlayıcılığına tabi; ancak Alman Futbol Ligi’nin 
kendine ait transfer ya da oyuncu transferi yönetmelikleri yok, yalnızca FIFA 
oyuncu temsilciliği yönetmeliklerini kabul ettiler. Ancak İsviçre’de FIFA, 
Zürih’te bulunmakta ve kanuna uymakta. Ve sizin açıklamanıza göre, … 
iki yıl için izin verilmekte. Burada bir çelişki var, bu, İsviçre Kanunu’ndan 
mı kaynaklanıyor?

LUCIEN W. VALLONI – Üç yıl için izin veriliyor ne demek? 

DİNLEYİCİLERDEN – Oyuncu Acente Sözleşmelerinin Münhasırıyeti. 

LUCIEN W. VALLONI – Evet, bildiğiniz gibi, FIFA, İsviçre’de yer alan 
bir birlik, FIFA’nın düzenlediği kurallar, tüm dünya için geçerli. Normalde 
FIFA, her Ulusal Kanunla uyumludur … Ve tabii ki İsviçre’de münhasıriye-
tin korunması mümkün değil. …  Fakat size açıkladığım gibi, problem şu 
ki, FIFA, IOC ve bu tür birlikler, her zaman tahkim sağlamakta ve hüküm 
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düzenlemekte ve bir düzeyde hükümler federasyonları desteklemekte; çünkü 
hükümleri, tahkim hükümlerini onlar düzenlemekteler ve kendi lehlerine 
karar verme eğilimindeler ve İsviçre Kanunu, Zorunlu İsviçre Kanunu, 
bunu göz ardı edebilir ve kaybolabilirsiniz; çünkü İsviçre Yüce Mahkemesi, 
bunun münhasıriyet hükmü olduğunu söylemeyecektir, bunu çiğnemeniz, 
tüm Cumhuriyet’in ihlali olacaktır. Defalarca verilen karara göre, İsviçre 
Zorunlu Kanunu’nun ihlal edilmesi, tüm cumhuriyetin ihlali konusunda 
yeterli değildir. Çok yüksek bir standardınız olmalı ve bence bu münha-
sıriyet hükmünün tüm cumhuriyet ihlali seviyesine getirilmesi mümkün 
olmayacaktır. Ve bu, kanuna aykırı olmasının sebebi ve İsviçre’de, bir yerel 
transfer için, mümkün olmayacaktır; ancak umumi bir mahkemeye gitme-
dikçe bunu nasıl genişletebilirsiniz?

GURUR GAYE GÜNAL – Başka sorusu olan, buyurun.

SALONDAN – Ben bir tek şeyi merak ediyorum: Kulüplerden aldıkları 
oyunculara göre bir vergilendirme var mı, yani aldıkları oyuncudan sonra 
bir vergi veriyor mu kulüpler ücrete göre. Sorumu her iki konuşmacımıza 
da yöneltiyorum, yani kulüpler aldığı oyuncuya göre bir vergi veriyor mu 
devlete. 

GURUR GAYE GÜNAL – Kısa bir cevap rica edeceğim iki konuşma-
cımızdan da. 

SALONDAN – Transfer edilirse, hangi tutar vergiye tabi olacaktır? Hangi 
tutarı kastediyorsunuz?

SALONDAN – Evet, hem bunu, hem de bu oranın garanti olduğunu 
nereden anlayacağız biz? Mesela şöyle bir şey olabilir mi, 20 milyon Euro’ya 
aldıkları takdirde, ikili bir anlaşma yapıp futbolcuyla, bunu 15 milyon Euro 
ya da 10 milyon Euro olarak gösterilebilir mi, bunun denetlemesini kim, 
nasıl yapıyor, ben bunu merak ediyorum. 

SALONDAN – İsviçre’de denetlenmemektedir. Normalde para yatırmak 
zorundasınız ve bu, futboldaki tek kuraldır, federasyonla olan sözleşmenin 
bir nüshası. Ancak başka bir sözleşme düzenlemeniz de olasıdır; tabii ki 
federasyon kanununa göre, buna izin verilmeyecektir; ancak belirli yollarla 
yapılmaktadır ve geçersiz kılınacağı söylenemez. Öyleyse, bir avukat olarak 
birisine bir yan sözleşme düzenlemesini önermeniz tavsiye edilmez, sözleş-
medeki tutar toplamının federasyona yatırılması en iyisidir ve oyuncunuz 
korumaya tabidir, toplam tutar üzerinden emeklilik maaşı almaktadır ve 
sosyal koruması daha yüksektir. 
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SALONDAN – … 

GURUR GAYE GÜNAL – Sanırım sorunuza cevap oldu. Bir soru da 
ben yöneltmek istiyorum konuşmacılarımıza, Sayın Wieschemann’ın sormuş 
olduğu sorunun devamı niteliğinde bir soru olacak bu: Sporcu temsilciliği 
sözleşmelerinde FIFA’nın, FIBA’nın ve diğer uluslararası organizasyonların 
belirlemiş oldukları süreler dışında, imzalanan sporcu temsilciliği sözleş-
melerindeki sürelerin bulunması halinde, sporcu temsilciği sözleşmesinin 
geçerliliği, sizin ülkenizdeki hukuk sistemine göre ne oluyor? Söz konusu 
süreye ilişkin madde mi iptal ediliyor sadece, yoksa sözleşmenin tamamı 
geçersiz mi sayılıyor?

Bunu aynı zamanda salonda bulunan farklı ülkeden diğer konuşmacı-
larımızdan da cevaplamak isteyen olursa, onlara da yöneltmek istiyorum. 
Teşekkürler. 

SALONDAN – Sözleşmeler hakkında konuşuyorsunuz, FIFA Düzenle-
melerinde, ilk profesyonel sözleşme hariç ki onlar maksimum 3 yıl ya da 3 
sezon olarak düzenlenir, bunlar 5 yıl ya da 5 sezon ile sınırlıdır. İspanya’da 
Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Fransız oyuncu Kerim Benzema 
örneğimiz var.  Bu davada düzenlemelerden bildiğim kadarıyla sözleşme 
geçersiz sayıldı. 5 yıllık bir süre ile sınırlandırılmıştı, hepsi bu. Sözleşmenin 
feshi ya da iptali için bir zemin bulunmamaktadır. Sorunuzu cevapladım mı? 

GURUR GAYE GÜNAL – Ben yalnızca katılımcıların bu konudaki 
yorumlarını merak ediyorum çünkü bu durum ile ilgili davalarımız olma-
dığından net bir cevabımızın olamayacağı inancındayım. Dolayısıyla bu 
konu ile ilgili yorumları merak ediyorum sadece.   

SALONDAN – İlk olarak İsviçre kanunundaki çalışma sözleşmelerinin 
feshine bakacak olursak, sözleşme süresi ile ilgili bir sınırlama bulunmamak-
tadır. İstediğiniz süre sözleşmeye sahip olabilirsiniz, normal koşullarda 10 yıl. 
Ancak genel olarak sözleşmeler belirsiz bir zaman süresince yapılmaktadır, 
normal olan budur. Futbol ve bu Acente Sözleşmeleri ile ilgili İsviçre kanu-
nunda anında sözleşmeyi feshedilebileceğine dair bir teminat bulunmaktadır 
dolayısıyla, her an koruma altında bir sporcu olarak sözleşmeyi iptal hakkına 
sahipken belirli bir zaman sınırlamasına ihtiyaç duyulmamaktadır.   

GURUR GAYE GÜNAL – Zannediyorum, daha belirgin bir örnekle 
bunu açıkladığım zaman, sorum daha net anlaşılacak. Örneğin, FIBA’nın 
sporcu temsilciliğine ilişkin kurallarından, sporcu temsilciliği sözleşmesinin 
iki yıldan daha uzun süreyle yapılamayacağı, eğer yapılacaksa, tarafların 
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karşılıklı iradeleri doğrultusunda bunun yenilenmesi gerektiği belirtiliyor, 
yani sözleşmenin maksimum süresinin iki yıl olabileceği. 

Türkiye’de biz bir sözleşme imzalıyoruz, üç yıl süre yazıyoruz içerisine. 
FIBA’nın koymuş olduğu kurala açıkça aykırı bir hüküm var. Bu durumda, 
taraflardan herhangi biri, sözleşmenin süresinin FIBA’nın koymuş olduğu 
kurallara aykırı olduğundan bahisle, sözleşmenin tamamının geçersiz oldu-
ğunu veyahut iptal edilmesi gerektiğini ileri sürebiliyor mu sizin kendi 
hukuk sisteminize göre?

SALONDAN – Buna cevabım Hayır olur. Çünkü burada bahsetmiş 
olduğunuz konunun Federasyon ile anlaşma şatlarını bağlayıcı bir konu 
olduğunu söylemek istiyorum. Ve daha önce de ifade ettiğim gibi İsviçre 
Kanunlarında kuralar daha çok Kanunlarında kuralar daha çok Yüklenici 
ilişkilerine dayanmaktadır. Dolayısıyla yüklenici dayanaklı onun kurallarını 
kabul ettiğinize dair anlaşmış oldunuz. Ve açık olan şudur ki bu kurallara, 
ülkemizdeki bu anlaşmaların 3 yıllık olması gerektiğini ifade eden Zorunlu 
Devlet Hükümlerinden daha fazla uymanız gerektiğidir, fakat bu durumda 
bunu hayal bile edemem. Benim düşünceme göre buradaki sorun belki 
bilemiyorum mesela eğer çok üzün ama daha fazla geçerli olmayan bir söz-
leşme yapmışsanız, FİBA sizi cezandırabilir. Sanırım bu durumda sözleşme 
hükümlerinde belirlenen sözleşme görevlerinizi yerine getirmemişsinizdir. 
Ve bu yüklenici sorunları sonucunu doğurabilir, belki cezai sonuçlarını da 
ancak sonuç olarak bu sözleşme siz ve federasyon arasında yapılmamıştır, 
acente ve oyuncular arasında yapılmıştır ve sonuç olarak kurallara bağlı 
kalınması gerekir.ne demek istediğimi anlamışsınızdır, ancak belki federas-
yondan gelecek disiplin cezası ile karşılaşabilirsiniz.      

GURUR GAYE GÜNAL – Mr. Charlish, bir mikrofon, arkaya verebilir 
misiniz?

PETER GRAHAM CHARLISH – Demek istediğim şu ki, birkaç yıl 
önce bir dava olmuştu, sanıyorum ki …. Lucian demişti, …. Chelar’ın 
transferini içeren. O dönemlerde Arjantin’de sözleşme imzalama yaşının 21 
olarak belirlendiğini sanıyorum. ATP Turuna katılmak üzere bir sözleşme 
imzalamıştı ve yaşanan sorun bunun yasal bir sözleşme olmasıydı ve teknik 
olarak Arjantin’de yasal bir sözleşme imzalayacak durumda değildi. Denildi 
ki, her ne kadar Arjantin’de yasal bir sözleşme olsa da, ATP Turuna katılarak 
ATP turunun bir üyesi olmakla kendine bazı amaçlar eklediği ve bunu ATP 
turuna yasal olarak katılabilmek için yaptığıdır. Sözleşme yapacak yaşın 
altında olmasından dolayı inanıyorum ki bu sadece onu engellemek için 
önüne koyulan bir engel sadece. 
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GURUR GAYE GÜNAL – Çok teşekkür ederim. 

GURUR GAYE GÜNAL – Başka sorusu olan yok zannediyorum. Bu 
oturumumuza burada son veriyoruz, bir sonraki oturumumuz beş dakika 
aradan sonra başlayacaktır. 

SUNUCU – Biz de konuşmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Diğer iki 
konuşmacımıza plaketleri dün gerçekleştirdiğimiz oturumda takdim edil-
mişti. Birazdan takdim edeceğimiz plaketimiz Sayın Başkanımız Gurur 
Gaye Günal’a ait olacak.

Bu kurultayın gerçekleştirilmesinde büyük emek harcayan kişilerin başında 
kendisi geliyor. Bu nedenle, spor hukukuna önem veren ve bu kurultayda 
bizlerle birlikte olan herkes adına, Başkanımıza teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum. 

Ankara Barosu Spor Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Sayın Gurur 
Gaye Günal’a plaketini takdim etmek üzere Ankara Barosu Spor Hukuku 
Komisyonu Başkan Yardımcısı Avukat Sayın Korhan Perek’i buraya davet 
ediyorum. (Alkışlar) 

PLAKET TAKDİMİ
SUNUCU – Oturumumuz beş dakikalık bir aranın ardından devam 

edecek. 
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SUNUCU – Sporda sözleşmeler konusunun Türkiye’deki mevcut düzen-
lemelerinin ele alınacağı son oturumumuzda Ankara Barosu Spor Hukuku 
Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Günal Hukuk Bürosunun ortağı Avukat 
Kübra Köksal, Avukat Anıl Gürsoy, Avukat Gurur Gaye Günal ve Avukat 
Mehmet Serhan Özdemir bizlerle birlikte olacak. 

Av. KÜBRA KÖKSAL – Değerli konuklar, kurultayımızın son oturu-
muna gelmiş bulunmaktayız. Son oturumumuz, sadece yarım saat sürecek. 
Konuşmacılar kendi aralarında süreleri belirlediği için, tekrardan uyarmak 
zorunda kalmayacağım. Ben konuşmacıları konuşma sıraları geldiğinde 
tanıtacağım. 

İlk olarak Sayın Gurur Gaye Günal, sporda Türkiye’de sponsorluk söz-
leşmelerini sizlere aktaracak. Gurur Gaye Günal, Günal Hukuk Bürosunun 
sahibi ve ortağı, aynı zamanda Ankara Barosu Spor Hukuku Komisyonunun 
kurulması için Ankara Barosuna teklif veren ve komisyonu kuran kişi. Aynı 
zamanda, hâlâ kendisi başkanlık yapmaktadır. Sözü kendisine bırakıyorum, 
buyurun. 

Av. GURUR GAYE GÜNAL – Değerli misafirler, size çok kısa bir sunum 
yapacağım. Biliyorum, kurultayımızın sonuna geldik, artık insanların da 
dayanma ve sabrının sonuna gelmiş bulunuyoruz. O yüzden size bugün 
sponsorluk sözleşmelerini kısaca, ama birazcık da sizin katkılarınızla, karşı-
lıklı interaktif bir biçimde anlatmak istiyorum, sizi de burada, artık akşam 
saatine yaklaştığımız için, uyutmamak amaçlı. 

Ben size bugün sponsorluk sözleşmelerini anlatıyorum. Peki, ilk önce 
buna şuradan başlayalım: Sponsorluk nedir? 
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Sponsorluğun temeline baktığımızda, aramızda Dimitris var, o çok iyi 
bilecektir, sponsorluk kelimesinin kaynağı, aslında çok eskilere ve Yunanca 
kökene dayanıyor, bir şeyi vaat etmek, taahhüt etmek anlamında kullanılıyor. 

Sponsorluk sözleşmelerinin türlerine bakıyoruz, ne tür sponsorluk sözleş-
meleri olabilir, kimler sponsor olabilir, kimlere sponsorluk yapılabilir, spon-
sorluk sözleşmesinin faydaları nelerdir, niye insanlar durup dururken sponsor 
olmak ister, hukuki açıdan baktığımızda, sponsorluk sözleşmesinin yapısı 
nedir, atipik bir sözleşme midir, borçlar hukukunda yer alan bir sözleşme 
midir, sponsorluk sözleşmesinin reklam sözleşmelerinden, halkla ilişkiler-
den, ürün satış sözleşmelerinden veyahut da lisans sözleşmelerinden farkı 
nedir? Bunları size 10 dakikalık bir süreç içerisinde anlatmaya çalışacağım. 

Bizim yapmış olduğumuz bu kurultayımız da aslında bu sponsorluk söz-
leşmelerinin çok güzel bir örneğini oluşturuyor, çünkü biz de bu kurultayı 
sponsorlukla gerçekleştirdik. 

İnsanlar neden sponsor olmak ister? Bir, etkileşime açık bir alanda kendi 
tanıtımlarını yapabilmek için, ama bunun için reklamı da kullanabilirler. 
Parasını verip, reklam da yaptırabilirler. Peki, neden bunun dışında spon-
sorluğu tercih ederler, çünkü sponsorluğun reklamdan farklı olarak şöyle bir 
özelliği vardır: Siz sponsorlukta bir gruba sosyal bir amaç için hitap edilen 
bir faaliyette kendi isminizi gösterirsiniz ve aslında yapılan tanıtım sizin 
ürününüzün ya da yapmış olduğunuz işin tanıtımı değildir. Orada sadece 
isminiz, logonuz, ya da eğer ürün sponsoruysanız, ürününüzün adı geçer, 
ama insanlar o faaliyetten aldıkları fayda doğrultusunda sizin ürününüze 
de saygı duyarlar. Reklamdan en belirgin farkı budur. 

Reklamdan bir diğer farkı ne olabilir? Bir diğer farkı da, bir ürünü satmak 
için reklam yaparsınız, yani bir talep uyandırmak için reklam yaparsınız, 
ama sponsorlukta herhangi bir satış söz konusu değildir. sadece bir tanıtım 
vardır ve sosyal amaçlı bir olguya bir katkıda bulunduğunuzu göstermek 
için sponsor olursunuz, yani sponsorlukta asıl hedef, sizin saygınlığınızı 
arttırmaktır. 

Peki, bakıyoruz, hangi alanlarda sponsorluktan faydalanabiliriz? Bir, en 
başta bizim de içerisinde bulunduğumuz, sportif faaliyetler, sportif organi-
zasyonlar. Başka neler olabilir? Kültürel faaliyetler, kültürel organizasyonlar, 
sanatsal faaliyetler, görsel faaliyetler, bilimsel faaliyetler, hatta kişiler. Peki, 
kimler sponsor olabilir? Gerçek kişiler, tüzel kişiler, gruplar, kamu kurumları, 
bunlar da sponsor olabilecek gruplar arasında yer alıyor. 
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Peki, bizim sponsorluk çeşitlerimiz neler olabilir, yani biz ne tarz spon-
sorluklar elde edebiliriz? Bir, hizmet sponsoru olabiliriz. Deriz ki, benim 
param yok, ama neyim var, size sağlayabileceğim hizmetim var. bir projeye mi 
sponsor olmam gerekiyor, ben sizin taşıma işlemlerinizi gerçekleştirebilirim 
firmam dolayısıyla. O zaman hizmet sponsorluğunu alırız. 

İki, ürün sponsoru olabilirim diyebilir. Ürün sponsorluğu iki çeşit olabi-
liyor. bir, buraya benim sponsorum olarak “Nestle” ya da “Nestle Gofretleri” 
yazsaydı, bu bir ürünün adı geçtiği için ürün sponsorluğu olarak değer-
lendiriliyordu veyahut da Nestle diyor ki, “Evet, ben size kahve verebilirim, 
kurultayınızda sunulması için.” bu da ürün sponsorluğu. 

Peki, bunlar dışında sponsorluk ne şekilde olabilir? Asli sponsorluk ve 
tali sponsorluk, ya da grup sponsorluğu olmak üzere farklı çeşitlerde de 
sponsorluk önümüze çıkabiliyor. Asli sponsorluk dediğimizde genel kural 
şudur: Parayı çok veriyorum, asıl sponsor benim, özeti bu. 

Dolayısıyla, asıl sponsor olan firma, kişi, ya da grup kendi adının, tanı-
tımlarının, reklamlarının en üst düzeyde, en büyük puntolarla veyahut da 
kendi belirlemiş olduğu şartlarla yapılması doğrultusunda sözleşmesine 
maddeler koyar. 

Bazen de öyle bir madde koyar ki, ben bu faaliyete çok para veriyorum, 
1 milyon doları sponsorluk olarak size veriyorum, ama bir şartım var, tek 
sponsorunuz ben olursam diyebilir. O zaman da münhasırlık şartını biz bu 
sponsorluk sözleşmesinin içerisine eklemek zorundayız. 

Peki, bunun dışında başka ne şekilde sponsorluk olabilir? Ortaklaşa spon-
sorluk olabilir. Organizasyonda sponsorlardan biri asıl parayı verendir, ana 
sponsor olur, diğerleri tali sponsorlar olur, ama organizasyon veyahut da 
o hizmet ortaklaşa gerçekleştirildiği için, bunun adı ortaklaşa sponsorluk 
olarak geçer. 

Peki, insanları sponsorluğa nasıl çekebilirsiniz, asıl sponsorlukla ilgili 
sözleşmeyi düzenleyebilmemiz ve bunun esaslarını belirleyebilmemiz için, 
ortada sponsorluğa bir talep olması lazım. çok basit, bunun da yolu vergi-
den geçiyor. Nasıl? Biz bile, hukukçular olarak, kulüpler olarak veyahut da 
içimizde bulunan, özel sektörde başka bir işle uğraşanlar varsa, ne yapıyoruz, 
harcamalarımız veyahut da gelirlerimiz doğrultusunda her ay sonunda bir 
vergi ödüyoruz. 

Büyük bir firmayım, benim ay sonunda 100 bin liralık vergi ödemem çıktı, 
ama bana diyorlar ki, bir dakika, eğer sen herhangi bir şeye sponsorluğunu 
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koyarsan ve bunu belgelendirirsen, ben senin vermiş olduğun bu 100 bin 
liranın tamamını verginden düşüyorum. Çok cazip, hangimiz sponsor 
olmayız? Hepimiz sponsor oluruz herhalde. 

Dolayısıyla, sponsorlukta asıl önemli olan kısım ve yasal çalışmalarda 
dikkate alınması gereken bölüm, vergi bölümü. Eğer vergisel cazibeyi art-
tırırsak, zaten sponsorluğun artışı ve yaygınlaşması da kendiliğinden gelen 
bir sonuç oluyor. 

Biz biraz da kendimizi sona sakladık, kopya çekebilmek için sizden, 
diğer konuşmacılarımızın hepsi kendi ülkelerinde sponsorluğa ilişkin özel 
bir düzenleme olmadığını söylediler. Peki, bizde durum ne, buna bakalım: 

Bizde özel bir kanun var mı? başlı başına bir sponsorluk kanunumuz yok, 
ama neyimiz var, bir kanun içinde sponsorluğa ilişkin geçen bir madde var. 
ne diyormuş bu madde ve kanun neymiş ona bakalım: 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
namede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, adı oldukça uzun bir kanun. 4644 
sayılı ve 12.04.2001 tarihinde kabul edilmiş olan bu kanunda da sadece 
bir paragraf var, bu paragrafta da, bizim sponsorluğa ilişkin hükümlerimiz 
düzenleniyor:

“Genel Müdürlüğün gençlik, spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek ama-
cıyla, özel ve tüzel kişiler sponsorluk yapabilirler.”

“Sponsorların uluslararası resmi spor organizasyonlarıyla, Genel Müdürlükçe 
uygun görülen spor tesisleri için yapacakları ayni veya nakdi harcamalar, 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanunuyla, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre 
gider sayılır. Sponsorlukla ilgili esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.” 

Görmüş olduğunuz gibi, sadece bir paragraf ve toplam beş satırdan oluşan 
bir maddemiz sponsorluğa ilişkin kanun hükmünde yer alan madde, ama 
buna karşın bir yönetmelik çıkartmışız bu tek paragrafa dayanarak. Bu 
yönetmeliğimiz de toplamda 16 maddeden oluşuyor. Bu 16 maddeden olu-
şan yönetmelik içerisinde de nelere değiniliyor? Bir, kimler sponsor olabilir, 
neye sponsor olabilir, sponsorluk nedir, harcama kalemleri nelerdir, ama çok 
ilginç bir madde var, yönetmeliği detaylı olarak size anlatamayacağım zaman 
sınırlamamız olduğu için, burada sanki ülkemizde ve dünyada sponsorluğa 
çok meraklı insanlar varmış ve milyonlarca dolarını hiç gözünü kırpmadan 
sponsorluğa yatırıyorlarmış gibi, sponsorluğun yapılamayacağı haller diye 
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bir maddemiz var ve biz bunu sıralamayı uygun görmüşüz. Sponsor oluna-
mayacak hallere de şunları belirlemişiz, içinizde sponsor olmak isteyen varsa, 
bunlardan birine uyuyorsa, sponsor olamayacağını bilsin diye söylüyorum:

Aşağıda belirtilen konularda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler 
sponsorluk yapamazlar. 

1) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklananlar, -çok önemli bir maddemiz- 

2) Vergi ve SSK prim borcu olanlar, -katiyen sponsor olamazlar-

3) Sponsorluk yapan ancak taahhüdünü yerine getirmeyen veya eksik yerine 
getirenler, -bu güzel bir madde bence, böyle bir düzenlemede olması gerekirdi- 

4) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

5) Genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici 
faaliyette bulunanlar,

Av. KÜBRA KÖKSAL – Sayın Günal, bana bildirmiş olduğunuz süre-
nizin sonuna geliyorsunuz. 

GURUR GAYE GÜNAL – Sponsorlukla ilgili söz konusu düzenleme 
bundan ibaret. Sözümü şu örnekle bağlamak istiyorum: 

Sprite’ı hepimiz biliyoruz, hepimizin çok iyi tanıdığı bir içecek. Peki, 
Sprite nasıl tanındı, bunu biliyor muyuz? Sprite NBA’in reklamlarında yer 
aldığı sürece ve ona yaptığı sponsorlukla asıl yerini, Coca-Cola’nın tanıtım 
kampanyasıyla bugün aklımızda kaldığı şekliyle yerine aldı. 

Peki, sizce Sprite’ın NBA’in reklamlarında bu kadar geniş yer alırken, 
NBA’e ödediği herhangi bir sponsorluk bedeli var mıdır? Bunun için birin-
den cevap istiyorum, ya da ne kadar ödemiştir bununla ilgili olarak bir 
sponsorluk bedeli? Tahmin yürütebilen de mi yok?

Doğru bir cevap, bunu beklemiyordum, şaşırttın beni. Evet, hiçbir şey 
ödemedi, çünkü o dönemde NBA de zaten çok tanınan bir marka haline 
gelmemişti. O yüzden karşılıklı bir alışverişle Sprite kendi adını duyurdu 
ve pazarda yerini aldı, NBA de Sprite sayesinde kendi tanınırlığını arttırdı 
ve yapılan bir araştırma neticesinde, Sprite’ın NBA’in tanıtımlarına sponsor 
olduktan sonra 6-7 yıl içerisinde iki sayılı basamaklar halinde satışlarında 
artış gösterdiği ortaya çıktı. 

O yüzden, hepimizin aslında kanuni düzenlemelerinde sponsorluğa ver-
gisel açıdan özendirici ve teşvik edici bir biçimde yer vermemiz gerekiyor ve 
zannediyorum ülkelerin de bu tarz organizasyonların varlığını arttırabilmek 
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için bunun gibi yatırımları göz ardı etmemesi gerekiyor. Hepinize çok 
teşekkür ediyorum, sağ olun. (Alkışlar) 

Av. KÜBRA KÖKSAL – Konuşma için teşekkürler Sayın Günal. İkinci 
konuşmacımız Sayın Mehmet Serhan Özdemir. Ben kısaca kendisini size 
tanıtayım, kendisine de söyledim, size sataşmadan sizi tanıtmayacağım 
diye. Kendisi Ankara Barosu Spor Hukuku Komisyonunun en başından 
beri Yönetim Kurulu üyesi, hâlâ devam ediyordur. Komisyonumuzun en 
muhalif üyesi ve en renkli üyesidir. Kendisini aramızda görmekten mutluluk 
duyuyoruz. Serhan Bey menajerlik sözleşmelerini size anlatacak, buyurun 
söz sizin. 

Av. MEHMET SERHAN ÖZDEMİR – Teşekkür ederim. Akşamın bu 
saatinde hepimiz çok yorulduk, benim konuşmam arkadaşlarımla beraber 
saat 15.30 civarındaydı, fakat konuşmam için haber verdiğim ve dinlemesini 
istediğim, onların da çok dinlemek istediği, gerek Basketbol Federasyonunda, 
gerek Voleybol Federasyonundan, gerekse Avrupa Voleybol Federasyonun-
dan gelen arkadaşlarım burada kalamadılar. Fakat onlara konuşmamın bir 
metnini verdim, çünkü saat 18.30 gibi yapılan bir konuşmanın tümünü 
size yansıtmam mümkün değil. 

Öncelikle Başkan her ne kadar sizden kopya çekmek için bu saate kaldık 
dese de, ben ona katılamayacağım. Akşamın sonunda konuşmayı istemedim 
ben aslında. Fakat ne yazık ki böyle oldu. 

Sporcu temsilciliği sözleşmeleriyle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim, yani 
bunu niye ben size anlatıyorum, çünkü komisyondaki diğer arkadaşlarım 
da anlatabilir: Benim bir sporcu temsilciliği olayım var, ben 2009 yılından 
beri FIBA menajeriyim, Türkiye’de 12-13 kişi civarındayız biz. Dolayısıyla, 
konuşmasını izlediğim arkadaşlarım ve meslektaşlarım özellikle futboldan 
bahsettiler. Bu aslında tabii ki doğru bir şey, çünkü herkes ilgisi olduğu alanla 
ilgili konuşuyor ve bu ilgi o ülkelerin o konudaki başarılarının da göstergesi. 

Fakat Türkiye’de olaylar bu şekilde gitmiyor. Örneğin, Graham Charlish, 
zannediyorum, zannediyorum kendisi burada değil, onun konuşmasından 
faydalanacağım, çünkü beni destekler nitelikte bir konuşma yaptı. Önce-
likle, en iyi ligler sıralamasını Google’dan tarattığı zaman, Türkiye Futbol 
Ligi çıkmadı, çünkü hakikaten Türkiye Futbol Ligi, Avrupa sıralamasında 
ve Dünya sıralamasında iyi bir lig değil. Türkiye’nin futbola bu kadar gös-
terdiği ilgi karşısında başarı ne yazık ki çok istikrarsız bir halde, basketbol, 
voleybola nazaran. 
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Diğer taraftan onun konuşmasını tamamlayayım: Son, 2010, 2011, 2012 
yıllarındaki spor olaylarından bahsederken, zannediyorum, ilgisi olmadığı 
için Türkiye’de yapılacak 2010 yılındaki Dünya Erkekler Basketbol Şam-
piyonasını atladı. Bu çok büyük bir organizasyon, fakat ülkenin futbola ve 
diğer branşa olan ilgisi, bunu atlamasını gerektirdi. Bu onun eksiği değil, onu 
zaten eksiğini söylemek için söylemiyorum, tamamlamak için söylüyorum. 

Hal böyleyken, Türkiye’de futbol hem halkın ilgisi, hem şirketlerin ilgisi, 
hem de medyanın ilgisi çok yoğun olan bir dal, fakat buna karşı Türkiye’nin 
futbol dünyasındaki yeriyle, gerek uluslararası oyuncu yetiştirmede, gerek 
de milli takım ve kulüpler düzeyinde başarısıyla, dünya basketbolundaki 
başarısı ve yeri, dünya voleybolundaki yeri, ilgiye nazaran, bir tartıya çıkar-
dığınız zaman, Türkiye’nin dünya basketbolunda futbola nazaran çok daha 
önemli bir yeri olduğunu görürsünüz. 

Türkiye 2001 yılında Avrupa Basketbol Şampiyonasını düzenledi, final 
oynadı. Bu sene Dünya Basketbol Şampiyonasını düzenliyor erkeklerde 
ve halen futbolda bir Avrupa Şampiyonası düzenleyemedik. Yunanistan’la 
beraber düzenleme çalışmaları var, umarım başarılı olurlar, çünkü sporun 
her branşındaki başarı, bizi mutlu eder. 

Keza, voleybolda bayanlarda bir Avrupa Şampiyonası düzenlendi, Tür-
kiye final oynadı ve geçen sene zannediyorum İzmir’de, Türkiye’de Avrupa 
Erkekler Voleybol Şampiyonası düzenlendi, Polonya’nın birinci olduğu. 

Gerçekte uygulama bu noktadayken, başarılar bu düzeydeyken, kodifikas-
yon alanına geçtiğimiz zaman futbolun hakikaten diğer iki branşa nazaran 
önde olduğunu görürüz, çünkü aslında devletin de bir noktada şeyi bu 
yönde, yani politikalar bu yönde gidiyor. 

Oyuncu temsilciliği sözleşmeleri, ben aslında bunu karşılaştırmalı olarak 
anlatacaktım, fakat ben de en az sizin kadar sabırlı değilim bunu dinlemek 
için, yani bunu anlatacağım, ama ne sizin, ne de diğer konuşmacıların zama-
nından çalmak istemiyorum, çünkü bizim zamanımız çalındı ne yazık ki. 

Birtakım slaytlar hazırladım, ama ona geçmeden evvel, bu oyuncu tem-
silciliği sözleşmelerine de geçmeden evvel bir şey söyleyeceğim: Oyuncu 
başarılarından bahsettim. Türkiye’nin futbolcu olarak yetiştirdiği oyuncu-
ların uluslararası başarısı henüz çok yok, yani bizim futboldaki başarımız 
istikrarsızdır. Bir bakarsınız yarı final yarı final oynar Türkiye milli takımlar 
düzeyinde, ya da bir bakarsınız kulüpler düzeyinde belki UEFA kupasını 
kazanmıştır. Fakat basketbolda ve voleybolda bu böyle değil. 
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Mesela şu anda Amerikan NBA Basketbol Liginde oynayan üç tane bas-
ketbolcusu var Türkiye’nin ve geçen sene biri, hidayet Türkoğlu, Hollanda 
Magic’ten Toronto Raptors’a 60 milyon dolar civarında bir paraya transfer 
oldu ve NBA finalinde oynadığı için, Kobe Bryant kadar tanınan bir oyuncu. 
Keza, bizim Avrupa’da Real Madrid’de ve Barselona’da oynayan oyuncuları-
mız oldu. Fakat Avrupa’da Real Madrid’de ve Barselona’da oynayan futbol-
cumuz olmadı hiç. Bunlardan biri Ersan İlyasova, şimdi NBA’de oynuyor, 
Barselona’da uzun süre oynadı. Real Madrid’de Kerem Tunçeri oynadı ve çok 
başarılı oldu. Keza Euroligde, TAU Ceramica’da Serkan Erdoğan oynadı. 

Antrenörlerimiz de basketbolda, mesela Ergin Ataman Benetton Treviso’da 
antrenörlük yaptı, hâlâ Fransa’da Erman Kunter antrenörlük yapıyor, fakat 
bunların reklamları Türkiye’de çok yapılmadığı için futbola daha çok yatı-
rım var. 

Bunları niye anlatıyorum, çünkü şöyle bir şey var: Futboldaki kodifikasyon 
bu kadar başarıya rağmen, basketboldan ve voleyboldan daha iyi. Özellikle 
oyuncu temsilciliği sözleşmesi Türkiye’de uygulama açısından çok eksik 
kalmış ve ne yazık ki beraberinde birçok problemi getirmiştir basketbolda 
ve voleybolda. Çok ayrıntılı bir futbol temsilciliği sözleşmesi var, pardon 
talimatı var ve o talimata uygun olarak yapılan başarılı futbol temsilciliği 
sözleşmeleri var. 

Türkiye Futbol Federasyonu talimatı başarılı bir talimat, çünkü FIFA’yla 
orantılı olarak, yani uluslararası federasyonun gözetiminde yapılmış bir 
talimat. Futbolcu temsilcisi için bir kişinin, lise mezunu olması yeterli, fakat 
buna rağmen futbol federasyonu tarafından bir ön incelemeden geçtikten 
sonra bir sınava tabi tutuluyor ve bu sınavın soruları gene FIFA gözetiminde 
oluyor. Mutlaka FIFA dillerinden birini bilmek durumunda. 

Bunların dışında, basketbol oyuncu temsilciliği için aynı şeyleri söylemek 
mümkün değil. Bir basketbol oyuncu temsilciliği talimatı vardı, o 31.08.2006 
tarihinde yönerge olarak değiştirildi. Buna göre de hiçbir sınav söz konusu 
değil, lise mezunu olmak yeterlidir. Türkiye’de bu kadar üniversite mezunu-
nun olduğu düşünüldüğünde, bunu hâlâ lise mezunu seviyesinde tutmayı 
anlamış değilim. Artı, FIBA dillerinden birini bilmesine de gerek yoktur 
lisanslı Basketbol Federasyonu oyuncu temsilcisi olabilmesi için. Yönerge bu 
yönde, uygulamayla ilgili daha şaşırtıcı şeyler söyleyeceğim size ve bir sınav 
yok, yani bugün Basketbol Federasyonu, sıradan, lise mezunu herhangi birini 
lisanslı basketbol temsilcisi yapabilir. Hiçbir objektif kriteri yoktur, Türkiye 
Futbol Federasyonu talimatnamesi daha objektiftir, bir sınav vardır ve bu 
sınavda başarılı olmak ön koşuldur tabii, bunun dışında mülakat yapılır. 
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Bunların bütün hepsini anlattıktan sonra, size şöyle bir şey söyleyeyim: 
Basketbol Federasyonu gene böyle bir talimat yapmış. Peki, bu düzeltilebi-
lir diyeceksiniz, ama başka bir şey var, bugün FIBA’nın oyuncu temsilcisi 
olabilmesi için insanların bir aidat, yani 1 000 İsviçre Frankı tutarında bir 
aidat yatırması, bir sınava girmesi, sınavda başarılı olması ve 250 bin İsviçre 
Frankı civarında bir sorumluluk sigortasını yaptırması gerekir. 

Bunun yanında, Türkiye Basketbol Federasyonu oyuncu temsilcisi ola-
bilmesi için, 25 bin TL civarında kesin ve süresiz bir teminat mektubunu 
Basketbol Federasyonuna vereceksiniz ve size Basketbol Federasyonu diyor 
ki, % 3’le % 6 arasında bir komisyon alabilirsiniz, çünkü menajerlik sözleş-
melerinin, yani oyuncu temsilciliği sözleşmelerinin en önemli ayağı ücrettir, 
fakat ücreti sınırlamıştır. 

Bu noktada, kim lisanslı basketbol temsilcisi olmak ister Türkiye’de? Kimse 
istemez ve kimse yok. Çok şaşırtıcı, çünkü Türkiye Basketbol Federasyonu 
bu yönergeyi uygulamıyor. Aslında uygulanmasını da istemiyor, çünkü şu 
sıra, yani biz tabii ki, Basketbol Federasyonunun başarılı işlerine bir şey 
demiyorum, çünkü Dünya Basketbol Şampiyonasını bir ülkede düzenle-
mek çok büyük bir başarıdır, ama bunun yanında konu oyuncu temsilciliği 
sözleşmesi olduğu için, bu noktada da çok büyük eksiklikler olduğu için 
bunu söylemek durumundayız. 

Bir yönerge düzenliyorsunuz ve bu yönergeyi uygulamıyorsunuz. Şu 
anda basketbol oyuncu temsilciliği ciddi başıboş bir haldedir, çok ciddi etik 
problemleri vardır. Bugün uluslararası alanda Türkiye’de çok iyi bir basketbol 
ligi var. Bakın, Google’dan aradığınız zaman, futbolda belki çıkmaz, ama 
basketbolda çıkar. Avrupa çapında ve dünya çapında oyuncular oynuyor 
Türkiye’de. Türkiye’nin iki takımı devamlı Eurolig’dedir ve mücadele eder, 
Final Four’a kalan takımları, final oynayan takımları var. 

Bunun yanı sıra, voleybol ligi de aynı şekilde, zannederim, bu bir ihti-
maldir, ama Fenerbahçe’nin bayan voleybol takımı büyük ihtimalle Avrupa 
Kupasını alacak, çünkü benim izlediğim kadarıyla Avrupa Kupası maçlarında 
hiç yenilgisi yok, hatta set vermediği söyleniyor, yanılıyorsam düzeltsinler. 

Başarı bu noktaya gelmişken, kodifikasyondaki böyle bir boşluk, federas-
yonların kendi hatasıdır, basketbol ve voleybol federasyonunun tabiri caizse,  
-bunu nasıl çevirecekler bilmiyorum- kulaklarının üzerine yatmasıdır, yani 
olan bir olayı görmezlikten gelmesidir. Tabii bu noktada futbolda olan 
gelişmeleri almakta fayda var, ama bir tarafta Basketbol Federasyonunun 
önünde güzel bir örnek var, çünkü FIBA’nın içtüzüğünün h bendi, oyuncu 
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temsilciliğini düzenler ve FIBA’nın oyuncu temsilciliği kuralları gerçekten 
başarılıdır. FIBA’nın oyuncu temsilciliği sözleşmeleri vardır. 

Bu noktada, Basketbol Federasyonunun önünde böyle güzel bir örnek 
varken, neden bu olayı bu şekilde başıboş bırakıyor, bunu anlamak müm-
kün değil. Onların kendince birtakım şeyleri var. Ben buraya Sayın Feridun 
Öztop’u çağırdım, Basketbol Federasyonu Hukuk Kurulu Başkan Yardımcısı, 
arkadaşımdır, gene Kemal Yüce’yi de davet ettim, fakat 15.30’da olan bir 
toplantının 18.30’da olması herkesin programını altüst etti işin doğrusu. 

Voleybolda daha değişik bir durum var, voleybolda talimat da yok, yani 
bugün Türkiye Voleybol Federasyonunun oyuncu temsilciliği talimatı yoktur. 
Web sayfasına girin, bulamazsınız ve daha da enteresanı CEV’in de, yani 
Avrupa Voleybol Konfederasyonunun da bir oyuncu temsilciliği talimatı 
yoktur. Bugün oyuncu temsilciliğinde, voleybolda İtalya ve Hollanda’nın 
kendi iç mevzuatları çok iyidir. Zannediyorum, o konuda belki bir tebliğ 
yapılabilir, çünkü onlar çok başarılı, benim çalıştığım menajerlik şirketleri var. 

Avrupa’da menajerlik şirketleri, yani oyuncu temsilciliği şirketleri var. 
Türkiye’de biz bunu yapılandırırsak, zaten bu bir istihdam yaratır. Bu 
Türkiye’nin önünde, basketbol ve voleybolun önündeki en büyük prob-
lemdir. Futbolda da aynı şey olabilir. Bunun en büyük zararını Türkiye’de, 
gerek basketbolda gerek voleybolda kulüpler görmektedir, çünkü niye, 
bizim görüştüğümüz oyuncu temsilciliği şirketleri, gerek Avrupa’da, gerek 
Amerika’da, bunlar kurumsal bir yapıya sahiptir. 

Bakın, bugün bir voleybolcu, yani milli takım seviyesindeki bir voleybolcu, 
Avrupa’da 100-150 bin Euro’ya oynuyorsa, Türkiye’de 200-250 bin Euro 
istemektedir. Bunun sebebi karşılarında kurumsal bir oyuncu temsilciliği 
organizasyonunun olmaması, federasyonların bunu desteklememesidir. 

Aynı şekilde, Basketbol Federasyonu ve basketbol oyuncuları için de aynı 
şey geçerlidir. Eğer Türkiye’de federasyonlar bu işi başıboş bırakırsa ve oyuncu 
temsilciliği olayı bu şekilde devam ederse, bu zannediyorum Türkiye ligleri 
ve kulüpler açısından bir handikap olacaktır. 

Şu anda size anlatacaklarım, aslında ben burada birtakım sözleşmeleri 
gösterecektim, fakat zannediyorum vaktim müsait değil. Sizlerle bu slaytları, 
yani gerek FIBA menajerlik sözleşmesi örneği, Türkiye Futbol Federasyonu 
menajerlik sözleşmesi örneği ve bu yönergeye göre hazırlanmış, fakat uygu-
lanmayan Türkiye Basketbol Federasyonu sözleşmesi örneği ve bir tane de 
Hollanda’da, çünkü ne yazık ki onu Türkiye’de bulmak mümkün değil, 
Hollanda’dan getirdiğim bir voleybol temsilciliği sözleşmesi vardı. Fakat 
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bunların üzerinde gerek münhasırlık açısından ki, bu oyuncu temsilciliği 
sözleşmeleri için çok önemlidir, bunun sonuçları da ayrı ayrı tartışılır, yani 
münhasırlık derken, bir oyuncunun sadece bir oyuncu menajeriyle veyahut 
da futbolcu menajeriyle çalışmasını gerektiren, sözleşmeye konulan bir şart-
tır ve basketbolla, gerek FIBA’da, gerekse Türkiye Basketbol Federasyonu 
yönergesinde bu böyledir, münhasırlık şartı vardı. Futbolda aynı şey söz 
konusu değil, yani olabilir veya olmaz ve onun ücrete yansıyan kısmı da 
daha farklıdır. Bunları tartışacaktım, ama ne yazık ki vaktim müsait değil. O 
yüzden huzurlarınızdan şimdi ayrılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

Av. KÜBRA KÖKSAL – Serhan Beye bilgilerini bizimle paylaştığı için 
teşekkür ediyoruz. Kendisi olması gerekenlerle ilgili gerçekten bize çok güzel 
fikirler verdi. Teşekkürler Serhan Bey. 

Son konuşmacımız Sayın Anıl Gürsoy. Anıl Gürsoy bu sene itibarıyla 
Ankara Barosu Spor Hukuku Komisyonu üyesi olup, iki ay öncesinde 
Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Anıl Gürsoy 2002 yılında Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Eylül 2004-Eylül 2008 
tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonunda hukuk kurulu üyeliği 
yaptı ve disiplin müfettişliği görevinde bulundu. 2007 yılında İspanya ISLA 
Enstitüsünde Spor Hukuku yüksek lisans programını tamamladı. Ekim 
2009 tarihinden bu yana ortağı Avukat Mehmet Cemal Yoğurtçuoğlu’yla 
kurdukları avukatlık bürosunda spor hukuku yoğun olmak üzere, mesleğini 
sürdürmektedir. Kendisi sizlere transfer sözleşmeleriyle ilgili bilgi verecektir. 
Buyurun Anıl Hanım. 

Av. ANIL GÜRSOY – Herkese iyi akşamlar. Son konuşmacı olma şere-
fine nail olmaktan ötürü ne diyeceğimi bilemiyorum. Artı bir terslik daha 
var, geldiğinde her şey üst üste gelir, hazırladığım bir Power Point sunum 
vardı, fakat sanırım virüs muhalefetinden onu da sunamıyorum. Kazamız 
mübarek olsun diyerek, çevirmenler nasıl çevirecek bilmiyorum, başlıyoruz. 

Her ne kadar tüm kurultayı futbol merkezi olmaktan çıkarmaya çalışsak da, 
sporun daha fazla gelişmiş ve endüstrileşmiş olan bu dalından uzaklaşamadık. 
Ben de maalesef uzmanlığım olması dolayısıyla, sizlere daha çok futboldan 
söz edeceğim. Daha sonra sözleşmeleri sunum halinde inceleyecektik, tek 
tip sözleşmeleri ve o noktada voleybol ve basketbola da girebilecektim, ama 
rivayet kipi, yapamıyorum. Futbolla başlayalım o zaman, öncelikle sporcu 
sözleşmesini Türk hukukunda tanımlamaya çalışalım:

Durmuş Ali Genç’in “Spor Hukuku Ders Kitabı” adlı eserinde bir tanımı 
var, “Profesyonel sporlarda, sporcularla kulüpler arasında yapılan ve taraflara 
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karşılıklı sorumluluklar yükleyen rızai sözleşmelerdir.” şeklinde bir tanım 
yapılmış. Burada üç unsur dikkatimizi çekiyor: Biri profesyonellik, diğeri 
tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler olması, üçüncüsüyse rızai sözleş-
meler olması.

Burada kanaatimce ilk incelenmesi gereken profesyonellik kavramı, profes-
yonel sporun ne olduğu, hangi spor dalının profesyonel, hangi spor dalının 
amatör olarak adlandırılacağına dair herhangi bir tanımlayıcı bilgi mevzua-
tımızda yer almamaktadır. Ancak, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili maddesi, bir spor dalının profesyonel 
olarak addedilebilmesi için, Merkez Danışma Kurulunun görüşü alınmak 
suretiyle GSGM Genel Müdürünün teklifi üzerine, ilgili bakan tarafından 
verilecek bir karardır. Ancak, yaptığım araştırma sonucunda, hangi spor 
dallarının amatör, hangi spor dallarının profesyonel olarak adlandırıldığına 
dair herhangi bir belgeye ulaşamadım. 

Kendi mesleki birikimimden yapabildiğim bir profesyonel spor dalı 
tanımı söz konusu, bunları sizinle paylaşmak istiyorum ki, bence de şu 
anda Türkiye’de uygulanmakta olan ayrım bu yönde: “Profesyonel spor dalı, 
gerek sporcu, gerekse izleyici açısından tüm yurtta yaygın bir şekilde icra edilen, 
sportif altyapı, talimat ve yönergeleriyle, kurumsal organizasyonunu tamam-
lamış, hâsılat, yayın, bahis ve sponsorluk gibi gelirlerle katma değer sağlayan 
ve devamlılığını herhangi bir devlet yardımına ihtiyaç duymaksızın sağlayan 
dallardır.” Bu bağlamda incelediğinizde, sanırım futbol, basketbol, belki 
voleybol, soru işaretiyle hentbol dışında profesyonel bir spor dalı olduğunu 
düşünmüyorum. 

Durum bireysel sporlar açısından daha vahim, sanırım hiçbir bireysel spor 
dalımız bu anlamda değerlendirildiğinde profesyonel değil. 

Konuyla ilgili olarak, profesyonel ve amatör ayrımı, göremediğiniz slaytta 
yazdığım FIFA’nın oyuncuların statü ve transferlerine ilişkin talimatta 
güzel bir şekilde yapılmıştır. O ayrımda da önemli kriterler vardır. Birin-
cisi, profesyonel sporcunun yazılı bir sözleşme yapmış olması gerektiği, 
ikincisiyse, futbolcunun futbol aktivitesini sürdürmek için yapmış olduğu 
harcamadan daha fazla bir miktarda gelir elde ediyor olması profesyonel-
lik olarak tanımlanır. Aynı tanım, aynı şekilde TFF talimatlarında da yer 
almaktadır, dolayısıyla, profesyonel sporcu da kanaatimce en iyi bu şekilde 
tanımlanabilmektedir. 

Bugün Avrupa’da profesyonel sporcu sözleşmeleri çoğu ülkede iş hukuku 
kapsamında değerlendirilirken, Türkiye’de durum farklıdır. Şöyle ki, işveren 
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ve işçi arasındaki ilişkiler, hak ve yükümlülükleri belirleyen 4857 sayılı İş 
Kanununun 4. maddesi, kanun kapsamı dışında bırakılan işleri ve ilişkileri 
arasında sporcuları da saymıştır. 

Hal böyle olunca, sporcu sözleşmeleri kesin bir şekilde iş hukukunun 
kapsamından çıkınca, dönüyoruz genel düzenlemeye, Borçlar Kanunumuza. 
Borçlar Kanunumuz da İsviçre Medeni Kanunundan kaynağını almaktadır, 
hatırladığım kadarıyla Almanya’nın etkileri de var. Bunu sayın yabancı 
konuşmacılarımız için de söylüyorum, çünkü yine maddeleri göstereme-
yeceğim, aşağı yukarı aynı kavramlar söz konusu. 

Borçlar Kanunu 313. madde ve devamında hizmet akitleri düzenlenmek-
tedir. Hizmet akitleri kapsamında sporcu-kulüp ilişkisi bugün değerlendi-
rilmektedir. Doktrindeki yaygın görüş bu yöndedir. Eğer bundan iki saat 
önce konuşabilseydim, doktrindeki diğer görüşleri de paylaşırdım, ancak 
gerek duymuyorum. 

Sözleşmenin şekline geçiyorum: Türk borçlar hukukunda hâkim olan 
ilke, sözleşme özgürlüğüdür. Ancak özgürlük kişilerin kuracakları sözleşme 
ilişkilerini sınırlarına uymak kaydıyla, diledikleri gibi düzenleme yetkisi 
tanımaktadır. Bu anlamda Borçlar Kanunumuzda, kanun özellikle öngör-
medikçe herhangi bir sözleşme şekle tabi tutulamaz, geçerlilik şartı olarak. 
Bu durumda tip sözleşmelerin hukuki durumu akla bir soru işareti olarak 
geliyor. 

Bugün uygulamada bulunan tek tip sözleşmelerde federasyonlar daha çok 
bu sözleşmeleri boşluk doldurma şeklinde tasarlamışlardır, içeriğine taraflar 
özel hükümler ekleyebilirler. Ana amaç da, bir sözleşmenin olmazsa olmaz 
tüm hükümlerini içermesidir. 

İdeal olan, tarafların diledikleri sözleşmeleri akdedip, federasyonlar nez-
dinde tescil ettirip, tüm hukuki işlemlerini bunların üzerinden yürütmesidir. 
Benim de görüşüm o yöndedir. Fakat Türkiye gerçekleriyle ideal olan her 
zaman olduğu gibi çelişmektedir. Maalesef Türkiye’de gerek spor hukuku 
alanında yetişmiş hukukçu sayısının az olması, gerekse akit tarafların bir 
sözleşmeyi düzenleyecek kadar asgari hukuk bilgisinden yoksun olmaları, 
tip sözleşme uygulamasını beraberinde getirmiştir. 

Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz sezon transfer talimatında büyük 
bir çığır açarak, tip sözleşme zorunluluğunu kaldırmış, taraflara diledikleri 
sözleşmeyi akdedebilme yetkisi vermiş, serbestisi getirmiş ve bunları tescil 
etmiştir. Lafı uzatmadan sonuca geliyorum: 2009-2010 sezonunda tip 
sözleşme eskisinden de daha detaylı bir biçimde mevzuata geri dönmüştür. 
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Bu sadece bizim ülkemizin gerçeği değil aslında, çünkü FIFA ve UEFA 
ve FIBA gibi uluslararası federasyonlar da bunu zorunlu tutamayacakları 
için, tavsiye niteliğinde, yerel federasyonlara sunulmak üzere onlar da bir 
sözleşmede bulunması gereken unsurları belirlemiş ve yerel federasyonlara 
göndermişlerdir. 

Daha önce de belirttiğim gibi, eğer sunumum çalışsaydı, Türkiye Futbol 
Federasyonu tip sözleşmesi üzerinden size birebir maddeleri geçerek anlata-
caktım. Sadece şu anda Martin Luther King’i düşünüyorum, hayal ediyorum, 
boş bir sözleşme hayal edin. Sözleşmenin süresi konusunda önemli bir nokta 
var, mutlaka 31 Mayıs tarihinde bitmek zorunda. Ücret konusunda yine 
aylık asgari ücret yazılmak durumunda, bu da diğer Sosyal Güvenlik ve İş 
Kanunu gibi kanunlarımızdan kaynaklanan bir zorunluluk, asgari ücret 
altında kimseyi çalıştıramıyoruz kanunlarımız gereği. 

Daha sonra Federasyon taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri belir-
lemiş ve bu hak ve yükümlülükleri, sözleşmede belirlenenlerin, talimatta 
belirlenenlerden farklı olduğu, aynı zamanda talimatın da geçerli olduğu 
şeklinde bir not düşmüş. Burada önemli bir nokta, sözleşmenin sonuna 
doğru geldiğimizde, uyuşmazlık çözüm kısmı tanımlanmış ve burada Türkiye 
Futbol Federasyonu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulunun 
yetkili olduğu yönünde bir madde var. Taraflar imzalıyor, gereklerini yerine 
getiriyorsunuz, tescil ediliyor. 

Buradaki problem yabancı oyuncular yönünden. Yabancı oyuncular, FIFA 
talimatları gereği, Türkiye Futbol Federasyonu, yargılama süreci ve yargı 
kurulları FIFA talimatlarına uymadığı için, her ne kadar yabancı futbolcular 
bu sözleşmeyi imzalamış dahi olsalar, kendileri FIFA nezdinde de herhangi 
bir ihtilaf söz konusu olduğunda, uyuşmazlıklarını gördürebilirler, kendileri 
de bu yolu tercih etmekteler. 

Daha önceleri sözleşmelerin imza kısmında Türkiye Futbol Federasyonu-
nun bir uygulaması vardı: İmzaların tespiti açısından bu sözleşmeler noter 
nezdinde imzalanıyordu. Bu da kulüplere inanılmaz bir mali yük getiriyordu, 
çünkü sözleşmede yazan miktarlar üzerinden noter harçlandırma yapıyordu. 
Uygulama iki yıldır yok, ama iki yıl öncesinde Türkiye Süper Ligi’nde orta 
sıralarda, yani orta derecede bir kadro kuracak kulüp, sezon başında yak-
laşık 100.000 TL. noter harç bedeli ödemekteydi. Buna pratik bir çözüm 
getirildi. Bu çözüm de, halihazırda basketbol ve voleybol federasyonlarınca 
uygulanmaktaydı. Taraflar yine noterden bir imza beyannamesi hazırlayarak, 
sözleşmeyi akdediyorlar, bu belgelerle birlikte Federasyona sunduklarında 
sözleşme tescil ediliyor. 
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Ben içime sinmeyen bu sunumumu bitirmekle beraber, herhangi bir 
sorunuz olursa memnuniyetle cevaplayacağımı söyleyerek, iyi akşamlar 
diliyorum. (Alkışlar) 

Av. KÜBRA KÖKSAL – Anıl Hanıma sunumundan dolayı teşekkür 
ediyoruz. Sorusu olan varsa, soruları alayım. Ben oturumu kapatmadan 
önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum: 

Biz geçen sene 1. Uluslararası Spor Hukuku Kurultayı’nı yaptığımızda 
o kurultay üç günden oluşmuştu. Toplam 30 saat boyunca spor hukuku 
tartışılmıştı ve çok tepki almıştık üç gün boyunca spor hukuku kurultayı 
olur mu, insanlar bayılıyor diye. Bu sefer iki güne sığdıralım dedik, ama bir 
şekilde bu sığmıyor ve daha uzun bir zamana ihtiyacımız oluyor. Belki de 
biz oturum başkanlarının konuşmalarını hesaba katmadık. Biz bu kurultayı 
hazırlayabilmek için, komisyon arkadaşlarımızla birlikte gece 24.00’lere 
kadar çalıştık, ofisten 1.30’da çıktığımız oldu, sevgili ortağım çok iyi bilir. 

Biz bu kadarını yaptık, inşallah bizden daha iyilerini yaparlar, çünkü ben 
katılımın bu kadar az olmasından dolayı gerçekten büyük üzüntü duyu-
yorum. Spor hukukuna ihtiyacımız var deniliyor, biz bunu duyuruyoruz, 
bunun için çabalıyoruz, ama buna rağmen katılımın az olmasından dolayı 
gerçekten büyük üzüntü duymuş durumdayız. Yine de çok değerli konuş-
macıları ağırladık, geldikleri için hepsine çok teşekkür ediyorum ve oturumu 
ve kurultayı kapatıyorum. Hepinize iyi akşamlar. (Alkışlar) 

SUNUCU – Bütün konuşmacıları sahneye alabilirsek, hep birlikte bir 
fotoğraf çektirelim hatıra olarak, sonra salon olarak hep birlikte. Komisyon 
üyeleri ve konuşmacıları sahneye alabilir miyim acaba?
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Notlar


