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ÖNSÖZ

Spor Hukuku (Lev Sportiva), içinde “Kamu Hukuku” ve “Özel Hukuk” 
normlarını barındıran ayrıca “Uluslararası Spor Hukuku” kurallarına da 
bağlı bir hukuk dalı olarak nitelendirilebilir.

Spor Hukuk’unun tarafları, “sporcular” “antrenörler” ile sözleşme 
imzaladıkları kulüpler olduğundan, bu taraflar arasında meydana gelen 
uyuşmazlıkların hızlı çözümlere ihtiyacı olduğu için özel ve hızlı yargı-
lanma yeri ve usulleri oluşturulmuştur. 

Spor hukukuna ilişkin ulusal uyuşmazlıklarda TFF ve Uluslararası uyuş-
mazlıklarda FIFA yetkilidir. Ülkemizde halen yeni hukuk dallarından biri 
olan ve çok eski bir geçmişe sahip olmayan “Spor Hukuku” nun özellikle 
Ankara ve Çevresinde etkin ve doğru uygulanan bir hukuk dalı olmasını 
sağlamak Ankara Barosunun görevlerinden biri olduğuna inanıyoruz. 

Bu bağlamda “spor” ve “spor hukuku”na emeği geçen baromuz üyesi 
meslektaşlarımıza atfen Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu tarafından 
dördüncüsü hazırlanan “Armağan” ile spor hukukunun gelişmesine ve 
uygulamasına büyük katkılar sunulacağı kuşkusuzdur.

Av. Akın ATAKSOY “Sporcu” ve “Avukat” kimliği ile her dönemde 
Baromuzda ve toplumda saygın bir yer edinmiştir.

Sayın ATAKSOY 1964-1965 yıllarında Gençler Birliği Futbol Takı-
mında Profesyonel futbolculuk yapmış, TFF bünyesinde aktif çalışma-
larda bulunmuştur.

Av. Akın ATAKSOY 1980-2004 tarihleri arasında Ankara Barosu 
Saymanlığı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu üyeliği ve TBB delegeliği 
yapmıştır.

Bu Armağan kitabını hazırlanmasında yüksek emeği bulunan Spor 
Kurulu Başkanımız hukukçu Av. Kemal Tacar ÇAĞLAR’a ve emeği 
geçen kurulumuz üyelerine ve yazarlara teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

Saygıdeğer ağabeyimiz Avukat Akın ATAKSOY’a yaşamında sağlık 
ve mutluluklar diliyoruz.

Av� Hakan CANDURAN
Ankara Barosu Başkanı
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SUNUŞ

Baromuz üyesi, meslek ustamız Av. Akın Ataksoy adına hazırladı-
ğımız elinizdeki “Armağan”da,  spor hukukuna, hukukçu/sporcunun 
bakışını oluşturacak, geliştirecek makaleler ile bezenmiştir. 

Kurulumuzca yapılan çalışmalar; “Spor Hukuku”nu, hukuk bilimi-
nin yöntemleri ile kendisine özgü bir dal olma yolunda “ver-kaçlar” 
ile “Hukuki sahada” ilerlemektedir. Elbette ki, spor alanı dışında 
bulunan temel ve yan bilimsel disiplinler ile "paslaşmak" suretiyle, 
oyun anlayışını(mızı) geleceğe taşıyacaktır. 

Kütüphanenizde yer alacak “Av. Akın Ataksoy Armağanı” bu anla-
yışın kanıtıdır.

Armağana katkıda bulunan “Takım” arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; 
armağana adını verdiğimiz meslek ustamıza sağlıklı, uzun bir yaşam 
diliyoruz. Ayrıca emekleri ile “Armağan”a can veren Afşaroğlu Matbaası 
çalışanlarına, Baromuz grafikeri Ali Kemal Çerşil’e ve Baromuz çalışanı 
Burak Kayıkçı’ya yürek dolusu teşekkürlerimizi sunarız.

 Av� Tacar ÇAĞLAR
Ankara Barosu 

Spor Hukuku Kurulu Başkanı



Akın
Av.

Ataksoy
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AVUKAT AKIN ATAKSOY  
B İ Y O G R A F İ

Akın Ataksoy 09.06.1945 doğumludur. 1970 yılında Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. O tarihten beri Ankara’da 
avukatlık yapıyor.

1961 Yılında Gençlerbirliği genç takımında futbol oynamaya 
başlamıştı. Çok beğeniliyordu, çok iyi oynuyordu. Forvet hattının iyi 
oyuncularından biriydi. Genç takım 1962 ve 1963 yıllarında üst üste 
iki kez Ankara Şampiyonu oldu. 1963 yılı final maçında Güneşspor 
takımına attığı iki gol şampiyonluğu getirmişti.

Bu arada derslerini de ihmal etmeyen Ataksoy, 1963 yılında 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Fakültede okurken 
futbol hayatına da devam etti. 1964-1965 ve 1965-1966 sezonla-
rında Gençlerbirliği takımında profesyonel oldu. Türkiye 1. Liginde 
de başarılı maçlar çıkardı. Ancak Gençlerbirliği-Hacettepe maçında 
burnu kırıldı ve uzun müddet oynayamadı.sonrasında da 2. Türkiye 
Liginde yer alan Altındağ takımına kiralandı. Ayrıca bu dönemlerde 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımında ve İzmir’de yapılan 
Türkiye Üniversiteler ve yüksekokulların katıldığı şampiyonada Ankara 
Üniversitesi takımında yer aldı.

1966, 1967 ve 1968 yıllarında Ankara Altındağ takımına stoper 
olarak devamlı oynadı

1969-1970, 1970-1971 yılları arasında Güneşspor takımında 
devamlı yer aldı. Sonra askere gitti, Polatlı Topçu Okulunda yedek 
subay öğrenciliğinden sonra İstanbul Kartal, Maltepe 2. Zırhlı Tugay 
Komutanlığında disiplin subaylığı yaptı.

Futbol oynarken Akın Ataksoy için çok ünlü takımlar ciddi tek-
lifler yapıyorlardı. Ancak 1966 yılındaki önemli burun kırılması olayı 
bunun gerçekleşmesini önledi.

Akın Ataksoy futbol hayatı dışında Ankara Barosu’nda çok çalıştı.
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1980-1981 yıllarında Sabahattin Ardıçoğlu ve Muammer Aksoy’un 
başkanlıkları döneminde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

1988-1990 Yılları arasında Erzan Erzurumluoğlu baro başkanı iken 
Disiplin Kurulu üyeliği yaptı. Kurul Başkanı Zafer Merzifonluoğlu, 
üyeler ise Soner Kocabey, Talay Şenol ve Şenal Saruhan idi.

1994-1996-2002-204 ve 2004-2006 yıllarında da TBB delegasyon 
heyetinde yer aldı.

Futbol Federasyonu’nda da 2005-2007 yıllarında Şike Tahkik 
Kurulu’nda (Etik Kurul) görev yaptı.

Sevgili Akın Ataksoy Emine Ataksoy ile evli olup, Ali isimli Bilkent 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu bir çocuk babasıdır.

Hayatının bundan sonraki dönemlerinde da kendisinden sıhhatli 
ve uzun bir ömür diliyorum.

Saygılarımla…

Av� Sadık ERDOĞAN
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Avukat Akın ATAKSOY (1973)
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16.01.1965 – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Fakültelerarası bir maç öncesi)

13.04.1965 – İzmir Alsancak stadında Ankara Üniversitesi 
Futbol Takımı (Üniversitelerarası Spor bayramında)
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Nisan 1965 – İzmir’de Üniversiteler bayramında açılış töreninde
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1963 - Bir maç öncesi
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1963 - Gençlerbirliği Genç Takımında
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Gençlerbirliği-Mersin İdmanyurdu Maçı Öncesinde



26

Ankaragücü Maçı Sonrası
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Gençlerbirliği Genç Takımında
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Samsun'da Hazırlık Maçı Öncesi

1964-1965 Gençlerbirliğinin Sezon Açılışı
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Altındağ Gençlik Spor Kulübünde…
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İkinci Türkiye Ligi Altındağ (1966)

1967 - Altındağ Takımı ile Maç Sonrasında
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1969 - Antalyaspor - Güneşspor Maçında
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01.11.1990 Ankara Barosu Disiplin Kurulu Hizmet Plaketini alırken

Barolar Birliğinde Çalışma sonrası
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Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulunun Düzenlediği Panel Sonrası
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TBB Delegasyonu ile

Ataksoy Ailesi
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Ataksoy halen spor yapıyor.
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Av. Akın ATAKSOY (2015)
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Armağana Can Verenler…
Ali Kemal Çerşil, Av. Tacar Çağlar, Av. Akın Ataksoy, Burak Kayıkçı (Soldan sağa)



MAKALELER





SPORUN KAMU DÜZENİ: 
YÜKÜMLÜLÜKLER, SUÇLAR, 
YASAKLAR VE KABAHATLER

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ*

*  Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare 
Hukuk Anabilim Dalı Başkanı.
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SPORUN KAMU DÜZENİ: 
YÜKÜMLÜLÜKLER, SUÇLAR, 
YASAKLAR VE KABAHATLER
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

I. GİRİŞ

Artık son on yıllardır belki de hiçbirşey spor müsabakaları 
kadar heyecanlandırmıyor kitleleri.  Özellikle futbol ve bas-
ketbol gibi takım sporları başı çekiyor, kitleleri peşinden 

sürüklemede. Gerçekten de, dünyada insanoğlunun var olduğundan 
beri süregelen spor etkinlikleri, günümüzde çok daha kompleks bir 
hal almıştır: Bir yandan amatör bir ruhla yapılan spor faaliyetleri 
mevcutken, diğer taraftan profesyonel spor çalışmaları etrafında dönen 
ekonomik büyüklüğün ulaştığı düzey, dudak uçuklatmaktadır ve spor 
sektörünün dünyanın ilk on büyükleri arasında girdiği söylenmekte-
dir artık. Toplumları heyecanlandıran, milyonlarca insanı adeta tek 
bir potada eriten spor karşılaşmaları, insanların akli davranış yerine 
kitle psikolojisinin cazibesine kapıldığı, anlık öfke ve sevinçlerin en 
üst düzeyde yaşandığı ortamlar  oluşturmaktadır. Özellikle kitlesel 
heyecanların doruk noktasına ulaştığı futbol müsabakaları başta olmak 
üzere, spor karşılaşmalarında güvenliğin, huzur ve sükunun, kısaca 
düzenin  sağlanması ve şiddetin önlenmesi olağan kolluk tedbirleriyle 
mümkün olamaz hale gelmiştir. Geçmişte yaşanan büyük faciaların 
yanı sıra1, günümüzde alınan onca polisiye tedbirlere rağmen hala 
vahim olayların sıklıkla yaşanması, spor etkinliklerinde kamu düze-
ninin yeterli ve etkili şekilde sağlanmasına olan ihtiyacı hep canlı 
tutmaktadır. 

Öte yandan, spor karşılaşmaları etrafında dönen büyük ekonomik 
varlık nedeniyle, spor sektöründeki ekonomik kamu düzeninin sağlan-
ması da önemli bir ihtiyaç oluşturmaktadır. Aksi takdirde,  anlaşmalı 

1 Dünyada futbol karşılaşmaları sırasında veya sonrasında yaşanan büyük facialardan 
bazıları şöyledir:

  9 Mart 1948: İngiltere Bolton’da 33 öldü;  24 Mayıs 1964: Lima’daki 300 ölü;  17 
Eylül 1967: Türkiye- Kayseri’de 40 ölü; 17 Şubat 1974: Kahire’de 49 ölü; 8 Şubat 
1981 Atina’da 19 ölü; 20 Ekim 1982: Moskova’da oynanan bir maçta dışarı çıkmak 
isteyenler ile içeri girmek isteyenlerin çarpışmasında 340 kişi ezilerek öldü. 11 Mayıs 
1985: İngiltere Bradford’ta oynanan maçta yangın çıktı, 55 ölü;  29 Mayıs 1985: 
Brüksel’deki Heysel stadında olaylar çıktı ve 39 ölü; 15 Nisan 1989: İngiltere’nin 
Sheffield şehrinde oynanan maçta olaylar çıktı ve 95 ölü. Bu olayların her birinde, 
ölü sayısının on katını aşan sayıda da yaralılar oldu.
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faaliyetler  nedeniyle spor kamu oyunun ve spor sektörüne ilişkin 
ekonomik düzenin zararına olarak haksız kazançlar sağlanabilmekte  
ve  kamusal güven ciddi şekilde sarsılabilmektedir.  Anlaşmalı olarak 
icra edilen bir müsabaka, atılan ya da yenilen şaibeli bir gol, büyük 
haksız kazançlara yol açtığı gibi, orta ve uzun vadede  ulusal spor 
sektörünün de zararına sonuçlar doğuracaktır. Oysa, bizzat Anayasa 
“her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek 
tedbirleri almayı, sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmeyi, başarılı 
sporcuyu korumayı” devlete bir görev olarak vermiştir (m.59). Spor 
kamu düzeninin her yönüyle korunması, devlete verilen bu anayasal 
görevin de zorunlu bir gereğidir. 

Spor, sadece kamu düzeninin sağlanması açısından değil, hem 
icra edilişi, hem de icra ediliş  kuralları açısından da özel bir alandır. 
Bunun için ulusal ve uluslararası örgütlenmeler gerçekleştirilmiş, ulusal 
sistemler uluslararası sistemlerle entegre edilmiş, spor uyuşmazlıkları 
genel devlet yargısının dışına çıkartılarak sporun gerektirdiği sürat 
ve uzmanlık sağlanmaya çalışılmıştır. Uluslararası spor müsabakaları 
bakımından spor uyuşmazlıklarının tahkim usulüyle hızlı bir şekilde 
çözümlenmesi artık bir hukuksal zorunluluk haline de gelmiştir. 
Ülkemizde de, bu alanda gerekli hukuksal düzenlemeler anayasal 
ve yasal düzeyde gerçekleştirilmeye çalışılmış, spor faaliyetlerinden 
doğan uyuşmazlıkların zorunlu tahkim usulüyle çözülmesi düzen-
lenmiştir. Yalnız, sporda zorunlu tahkim yolu, spor federasyonlarının 
spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı 
yapılacak başvurularla sınırlıdır. Doğrudan bu konulara girmeyen 
hiçbir uyuşmazlık, örneğin spor kamu düzeninin sağlanmasına yönelik 
tedbirler ve bu yolda alınan kararlar zorunlu tahkim başvurusunun 
konusunu teşkil etmezler. Bu tür uyuşmazlıklar genel devlet yargısı 
içerisinde çözülür. 

Spor faaliyetlerinde kamu düzeninin sağlanması için özel surette 
bir yasal düzenleme yapılması, hukukumuzda ilk defa 2004 yılında 
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gerçekleştirildi2.  Bu kanunda 2005 ve 2008 yıllarında önemli deği-
şiklikler yapılmakla birlikte, getirilen düzenlemelerin yetersizliği 
yönündeki eleştirilerin devam etmesi üzerine, 2011 yılında daha 
köklü bir değişikliğe gidilmesi için tasarı hazırlandı. Fakat, kanunun 
yürürlükte olduğu yedi yıllık sürede özellikle Ceza Kanunu sistemi-
mizin kökten değişmiş olması nedeniyle, mevcut kanunda değişiklik 
yapmak yerine, yeni bir kanun hazırlanması tercih edildi ve böylece 
6222 sayılı  Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun 
31.03.2011 tarihinde kabul edilerek 14.04.2011 tarih ve 27905 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi3. Fakat 
bu kanunda da, daha yürürlüğe girdiği yılın sonunda4 ve ertesi yılın 
başlarında iki kez önemli değişiklikler yapıldı.

2 Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 28/4/2004 tarihli 
5149 sayılı  Kanun.  RG.07/05/2004 .

3 Bu kanunun  25. Maddesi ile yürürlükten kaldırılan 5149 sayılı kanunun adı “Spor 
Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” iken, bu son 
kanunun adı “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” dur. İkinci 
kanunun adında  müsabaka kelimesinden tasarruf edilmiştir. Öte yandan, 5149 sayılı 
kanun 33 maddeden oluşurken, 6222 sayılı kanun 27 maddeden oluşmaktadır. İki 
kanunun isteminin de hemen hemen aynı olduğu görülmektedir. Fakat son kanunda, 
bazı bölümler ve maddeler birleştirildiğinden, madde sayısı bakımından bir azalma 
söz konusudur.

4 İlk değişiklik, 15/12/2011 6259 sayılı kanunla gerçekleştirildi. Değiştirilen 
maddeler   11, 13, 14, 15, 16, 23 nolu maddelerdir. Bu maddelerin sırasıyla 
Şike ve Teşvik Primi(m.11), Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka 
düzeninin bozulması(m.13),  Hakaret   İçeren Tezahürat(m.14), Spor 
Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi(m.15), Yasak Alanlara Girme(m.16) ve Yargılama 
ve Usul Hükümleri(m.23) dir. Bu maddelerde genel olarak cezaların artırılması 
sağlanmış, yasak fiilleri işleyenlerin hangi mahkemelerde(sulh ceza veya asliye ceza 
mahkemesinde) yargılanacağını belirleme yetkisi de Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kuruluna verilmiştir(m.23). Fakat, 11. Maddede yer alan Belirli bir spor müsabakasının 
sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin edenlere 
verilecek cezanın, maddede yer alan 5 yıldan 12 yıla kadar cezalandırılması hükmü, 
bir yıldan üç yıla kadar cezalandırılır şeklinde değiştirilerek  suça verilecek ceza ciddi 
şekilde düşürülmüştür. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 6222 sayılı kanunda değişiklik 
yapan 6259 sayılı bu kanunu bir kez daha görüşülmek üzere TBMM ye iade etmişse 
de, Meclis iade edilen kanunu aynen kabul ederek yasalaştırmıştır. Kanunun iki 
sayfayı bulan iade gerekçesinde;” 6222 sayılı Kanunda değişiklik öngören bu Kanunun 
gerekçesinde, yapılan değişikliklerin, diğer kanunlarda öngörülen suçlara verilen cezalar 
dikkate alınmak suretiyle adil ve hakkaniyete uygun cezalar belirlenmesi amacıyla 
gerçekleştirildiği belirtilmekte ise de, kamuoyunda, genel ve gereklilikten doğan bir 
düzenleme olmaktan ziyade, halen yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında 
bulunan kişilere yönelik özel bir düzenleme olduğu intibaını uyandırdığı, bu durumun 
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Bilindiği üzere, devletin meşruiyet  ve varlık nedenini oluşturan  en 
temel görevi, öncelikle yetki alanında bulunan kişilerin güvenliğini tesis 
etmektir. Bunun için de, egemenlik alanındaki  topraklarında kamu 
düzeninin sağlanması gerekmektedir. Bir hukuk düzeninde, devlet, 
yasama organı aracılığıyla idareye kamu düzenini sağlamak husu-
sunda yetkiler verir; idare de yasadan aldığı yetki ile kamu düzenini 
sağlar. İdarenin kamu düzenini sağlamak amacıyla yaptığı faaliyetler, 
genellikle kişi hak ve özgürlüklerine az ya da çok kısıtlamalar getirir. 
İdarenin bu tür faaliyetlerine kolluk, kamu düzeninin sağlanması 
amacıyla temel hak ve özgürlüklere sınırlama  getiren ve idareye 
kamu düzeninin sağlanması amacıyla yetki veren kanunlara da kolluk 
kanunları denir. Kolluk kanunlarına dayanarak yürütülen idarenin 
kolluk faaliyetlerinin yegane amacı kamu düzeninin sağlanmasıdır.  

Kolluk yetkileri, bazı zamanlarda ve bazı yerlerde azalır; bazı 
yerlerde genişler. Örneğin; özel konutlarda kolluk yetkisi, dışarıya 
yansıyan bir kamu düzeni ihlali olmadıkça söz konusu olmazken, 
sırasıyla özel işyerlerinde, halka açık işyerlerinde ve nihayet insanların 
toplu olarak bulunduğu cadde ve parklarda genişler. Aynı şekilde, gece 
saatlerinde  gündüze göre kolluk yetkilerinde artış olur.

Spor müsabakalarının yapıldığı yerler, insanların toplu olarak 
bulunduğu yerlerdir. Üstelik bu tür yerlerde rakip taraftar grupları 
mevcuttur. Ayrıca spor müsabakalarının yapıldığı yerlerin çevresi ile 
taraftar gruplarının topluca gidip geldiği güzergahlar da kamu düze-
ninin korunması açısından özellik gösteren hassas yerlerdir. Elbette 
bu yerlerde ve bu zamanlarda da genel kolluk yetkileri çerçevesinde 
idari kolluk yetkileri en geniş şekilde kullanılabilir. Fakat, tecrübeler 
göstermiştir ki, genel  kolluk tedbirleriyle spor müsabakalarında düzen 
yeterince sağlanamamaktadır. Bu nedenle, küçücük bir alanda onbin-
lerce insanın karşıt dürtüler altında ve kitle psikolojisinin en yoğun 
biçimiyle yaşandığı bir atmosfer içinde yürüttüğü seyir faaliyeti ile  
böylesi bir seyirci baskısının oluşturduğu atmosfer içerisinde icra edilen 

da değişikliğin esas amacı dışında özel bir saikle hazırlandığı eleştirilerine sebebiyet 
verdiği  görülmektedir” denilmesi dikkat çekicidir (www.memurlar.net/haber/211598/) 
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müsabaka faaliyetinin şiddet ve düzensizliklerden uzak icra edilebilmesi 
için, olayın özelliklerini dikkate alan özel bir düzenlemeye ihtiyaç 
vardır. Böylesi bir psikolojinin etkisi altındaki futbol seyircisinden 
olağan ve makul bir insan davranışı beklenmesi, kolluk tedbirlerinin 
de olağan durumlara göre yürütülmesi, buna rağmen sonuçta kamu 
düzeninde sorunlar yaşanmaması beklentisi  gerçekçi değildir.

Nitekim, söz konusu kanunda, spor faaliyetlerinin düzen ve güven 
içerisinde icra edilebilmesi için faaliyet aktörlerine bir dizi sorumlu-
luklar yüklenmekte ve güvenlik önlemlerine ilişkin özel  düzenlemeler 
getirilmektedir. Adı, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi olan 
bu kanunun amacı, esas itibariyle spor müsabakalarında kamu düze-
nin sağlanması, kamu düzenini bozanlara veya bozma girişiminde 
bulunanlara caydırıcı adli ve idari cezaların verilmesidir. Öyle ki, 
olağan durumda özgürlük kapsamında bulunan birçok fiil ve davra-
nışlar, kanun kapsamında kalan yer, zaman ve durumlarda yasaklan-
makta, yasağın ihlali halinde adli veya idari para cezaları verilmesi 
öngörülmektedir.

Bilindiği üzere, kamu düzeni, kişilerin saldırısız ve huzurlu bir 
şekilde, sağlıklı bir ortamda  yaşayabilmesi durumunu ifade eder. 
Kamu düzenin başlıca temel unsurları olarak;

•	 Güvenlik (Emniyet)

•	 Dirlik ve Düzenlik (Huzur ve Sükun)

•	 Genel Ahlak,

•	 Genel Sağlık, sayılmaktadır. 

Esasen, Genel Sağlık (salgın hastalıklar), kişi güvenliğini; genel 
ahlaka (toplumun genel olarak kabul ettiği ahlaki değerlere) aykırı 
davranışlar da en azından dirlik ve düzeni, bazen de kişi güvenliğini 
tehlikeye sokabilir. Bu nedenle, kamu düzeninin en temel iki unsuru 
aslında güvenlik ve dirlik - düzenliktir5. Kanunun daha başlığından, 

5 Medeni toplumlarda, kamu düzeninin unsurları arasında, bu klasik unsurlara ilaveten  
artık insan onurunun korunması, kamusal   estetik, insanın kendi kendine karşı 
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sporda şiddet ve düzensizliği önlemeyi amaçladığı anlaşılmaktadır. 
Böylece, kamu düzeninin güvenlik ve dirlik-düzenlik şeklinde özet-
lediğimiz temel unsurları bakımından spor karşılaşmalarında kamu 
düzeninin korunmasının amaçlandığı görülmektedir. 

Nitekim, kanunun amaç başlıklı birinci maddesinde “Bu Kanunun 
amacı; müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında spor alanları 
ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli veya geçici olarak grup-
lar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı yere 
gidiş ve geliş güzergâhlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesidir” 
denilmektedir. Böylece söz konusu kanunun amacının özetle spor 
alanları ve mücavir alanlarda kamu düzeninin sağlanması olduğu 
görülmektedir. Biz, anlatımda kolaylık sağlaması bakımından, burada 
sağlanmak istenen düzene, genel kamu düzeni kavramının özel bir faa-
liyet konusu ve özel bir alanla ilgili olarak yoğunlaştırılmış bir biçimde 
uygulanmaya çalışılmasından hareketle spor kamu düzeni diyeceğiz.

Kanunun kapsam maddesi incelendiğinde, kanunun uygulanacağı 
zaman dilimi, yerler ve kişilerin burada açıklandığı görülmektedir. 
Buna göre;

(1) Kanun, zaman olarak;  spor müsabakası (a)öncesinde, (b)
esnasında veya (c)sonrasında uygulanacaktır. Tabi bu müsabaka öncesi 
ve sonrasının taraftar gruplarının geliş ve gidişlerini içerecek makul 
bir süreyle sınırlı olduğu kabul edilmelidir. Esas uygulama, müsabaka 
esnasına ilişkindir.

(2) Kanun, yer olarak: (a)spor alanları ile bunların çevresinde, 
(b)taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulun-
dukları yerlerde veya (c)müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş 
güzergâhlarında, (d)takımların kamp yaptığı yerlerde uygulanacaktır. 

(3) Kanunun düzenleme konuları ise, kapsamdaki yer ve zaman 
diliminde uygulanacak olan;

korunması ve temel haklar güvenliğinin sağlanması  gibi daha üst düzey kavramlara 
da yer verilmekte olduğu gözlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için bk.    Atakan, Arda; 
Kamu Düzeni, MÜHFD, 2007, C.13, S.1, s.59-136 ( http://dosya.marmara.edu.
tr/huk/fak%C3%BCltedergisi/2007C.13S.1-2/59-136.pdf )
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(a) Güvenlik önlemlerini, 
(b) Şike, teşvik primi ve diğer yasak fiil ve davranışları, 
(c) Bu fiilleri işleyenlere  uygulanacak yaptırımları kapsamaktadır.  
(4) Kanunun görev ve sorumluluk verdiği kişi ve kurumlar 

bakımından kapsamına gelince:
Kendi ifadesiyle kanun, “aşağıda yer alan kişi ve kurumların,  

spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin 
hususlardaki görev ve sorumluluklarını” da düzenlemektedir. Bunlar:

(a) Spor kulüpleri, spor kulübü yöneticileri, sporcular ve diğer 
görevliler, 

(b) Genel kolluk veya özel güvenlik görevlileri, 
(c) Hakemler, 
(d) Taraftarlar, Taraftar dernekleri, taraftar temsilcileri, 
(e) Spor federasyonları, 
(f ) Yazılı veya görsel ya da işitsel kitle iletişim kuruluşları ile 

bunların mensupları, 
ve diğer ilgili kişi ve kurumlardır. 
 Görüldüğü üzere, 6222 sayılı kanun, spor karşılaşmalarının özel-

liklerini dikkate alarak, spor karşılaşmalarında kamu düzeni tesisi için 
bir sistem kurmayı amaçlamaktadır. Yürürlük ve yürütme maddeleri 
dahil toplam 27 maddeden oluşan bu kanun, başlıca dört bölümden 
oluşmaktadır:  (1) İlk üç madde: Amaç, Kapsam ve Tanımlar, (2) Dört 
ila onuncu maddeler: Genel Hükümler, (3) Onbir ila onsekizinci mad-
deler: Yasak Fiiller ve Ceza Hükümleri (4) Ondukuz ila yirmiyedinci 
maddeler: Çeşitli Hükümler başlıkları altında düzenlenmişlerdir. 

Kanunun 24. Maddesine göre, bu kanunun uygulanmasını düzen-
lemek üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu 
Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bir de yönetmelik çıkar-
tılacaktır. Yalnız, yönetmelik hazırlanırken ilgili kurum ve kuruluş-
ların görüşleri de alınacaktır6. Kanun maddesinde bu ilgili kurum 

6 Yönetmelik: MADDE 24 – (1) Bu Kanun kapsamında yer alan spor dalının bağlı 
bulunduğu federasyon, spor kulüpleri, taraftar dernekleri ve müsabaka amirlerinin 
görev, yetki ve sorumlulukları ile saha içi ve dışında alınacak güvenlik önlemleri, 
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ve kuruluşların kimler olduğu belli değildir. Ama, işin niteliği gereği 
bu kuruluşlar belirlenebilir. Örneğin: İçişleri Bakanlığı (Emniyet 
Genel Müdürlüğü), Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Federasyonları (özel-
likle futbol ve basketbol federasyonları) bunlar arasında sayılabilir7. 
Yönetmeliğin, çok değişik kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ve 
sorumluluğunu gerektirir düzenlemeler içermesi nedeniyle, Geçnlik 
Spor Genel Müdürlüğü ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 
değil, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacağı da yine bu maddede 
(24. madde) düzenlenmektedir. 

Kamu düzeninin sağlanması için gerekli önleyici idari kolluk 
hizmetleri genel kolluk görevlileri (polis veya kırsal alanda jandarma) ve 
onların gözetim ve denetimi altında özel güvenlik görevlileri tarafından 
yürütülecektir (6222 sayılı kanun, m.12/2). Kolluk görevlileri, spor 
kamu düzenini sağlarken 6222 sayılı kanundan kaynaklanan yetkile-
rinin yanı sıra, kendi kanunlarından (örneğin: 2559 sayılı Polis Vazife 
ve Salahiyetleri  Kanunundan) kaynaklanan yetkilerini de kullanırlar. 
Özel güvenlik görevlileri ise, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri 
kanununa göre faaliyet gösterirler. Şu kadar ki, 6222 sayılı kanundan 
doğan görevlerinin ifası sırasında, özel güvenlik görevlilerinin ateşli 
silah taşımaları yasaktır (6222 sayılı kanun, m.6/4).

biletlerin basılması ve satışa sunulması, müsabaka alanlarının düzenlenmesi, spor 
alanlarına giriş ve çıkışlar ile uygulanacak güvenlik sistemleri, sağlık, emniyet ve 
itfaiye teşkilâtının alacağı önlemler ve bu Kanunun kapsamına giren diğer konular 
hakkındaki usul ve esaslar, ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşleri alınarak Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

7 Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin 
Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”  22/12/2012 tarih 
ve  28505 nolu Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
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II. SPOR KAMU DÜZENİ: İDARİ KOLLUĞUN GÖREVLERİ 
VE  SPOR KURUMLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kanunun kapsam maddesine göre, spor müsabakalarında şiddet 
ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin hususlarda görev, yetki ve sorum-
luluk verilen kişi ve kuruluşlar şunlardır:

(a) Spor kulüpleri, spor kulübü yöneticileri, sporcular ve diğer 
görevliler, 

(b) Genel kolluk veya özel güvenlik görevlileri, 
(c) Hakemler, 
(d) Taraftarlar, taraftar dernekleri, taraftar temsilcileri, 
(e) Spor federasyonları, 
(f ) Yazılı veya görsel ya da işitsel kitle iletişim kuruluşları ile 

bunların mensupları, 
(g) Diğer ilgili kişi ve kurumlardır. 
Bu sayılanlardan, doğrudan idari yapı içerisinde yer alanlar, genel 

kolluk görevlileridir. Ancak, özel kolluk görevlileri, suç işlemeleri 
veya kendilerine karşı suç işlenmesi durumunda kamu görevlisi gibi 
cezalandırılır (5188 sayılı kanun, m.23). Aynı şekilde, Spor müsaba-
kalarında görev yapan hakem, gözlemci ve temsilciler de bu görevleriyle 
bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu 
görevlisi sayılır (6222 sayılı kanun, m.20).

Spor kamu düzeninin sağlanması da, bütün ülkede kamu düze-
ninin sağlanmasında olduğu gibi, idarenin kolluk yetkisi kapsamında 
bir sorumluluktur. Diğer bir deyişle, sporda kamu düzeninin sağ-
lanması da esasen idarenin (genel kolluk makamlarının) yetki ve 
sorumluluğundadır. Ancak kanun, spor kamu düzeninin sağlanması 
için, yukarıda belirtilen kişi ve kurumlara birtakım görevler verme-
sinin yanı sıra, genel kolluk sistemine yardımcı olacak bazı kurullar 
oluşturulmasını, aslında kamu kadrolarında bulunmayan ve kamu 
hiyerarşisine tabi olmayan bazı kişilerin de bu faaliyet kapsamında 
görevlendirilmesini öngörmektedir. Büyük kitlelerin dar bir mekanda 
ve çok yüksek seviyede seyreden zıt motivasyonların etkisi altında, 
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müsabakanın  başlamasından önce, müsabaka süresince ve müsabaka-
dan sonra olmak üzere saatler boyu devam eden aktivitelerinin, ancak 
bu faaliyetin gereklerine uygun şekilde icra edilecek bir kolluk faaliyeti 
ile denetim altında tutulabilmesi ve muhtemel suçların önlenmesi  
mümkün olabilir.

1. Kanuna Göre, Spor Kamu Düzeninin Sağlanmasında Görev 
Yapacak İdari Kurullar, Makamlar ve Kişiler Şunlardır:
A. Spor kamu düzeninin sağlanmasında  görev alacak idari 
kurullar ve birimler:

•	 İl Spor Güvenlik Kurulu  ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu

•	 Merkezi Spor Güvenlik Birimi

a. İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu: 
(a) Yapısı: Spor faaliyetleri, toplumun tüm kesimleri tarafından 

sahiplenilmekte ve özellikle taraftar kitlesi bakımından hiç de tek tip 
olmayan bir yapı arz etmektedir. Bu nedenle, spor güvenlik kurulları 
ilgili bütün kamu kesimlerinin iştirakiyle oluşturulmakta, ayrıca spor 
müsabakasının tarafları da bu yapıya dahil edilmektedir. Kanuna 
göre (m.4/1) İl spor güvenlik kurulu, vali veya görevlendireceği vali 
yardımcısının başkanlığında, (a) belediye başkanlığı, (b) il jandarma 
komutanlığı, (c)il emniyet müdürlüğü, (d) gençlik ve spor il müdür-
lüğü, (e)il sağlık müdürlüğü, (f ) il Milli Eğitim Müdürlüğü, (g)ilgili 
federasyon ve amatör spor kulüpleri konfederasyon temsilcileri, (h)
vali tarafından belirlenecek bir hukukçu ile (i) farklı spor kulüplerine 
mensup taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olan en az iki yönetici 
ve gerekli görüldüğünde davet edilecek basın kuruluşlarının ve ilgili 
kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. Bu durumda, kurulun 
üye sayısı altısı kamu idarelerine ait temsilcilerden olmak üzere en 
az onbir kişiden oluşmaktadır.  Bunlara, ihtiyaca göre belirlenecek 
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sayıda basın kuruluşlarının ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcileri 
de eklendiğinde, sayının onbeş civarında gerçekleşmesi mümkündür. 

İlçe spor güvenlik kurulu da, il spor kurulunda olduğu gibi, ama 
bu kez kaymakamın başkanlığında il spor kurulundaki kurumların 
ilçedeki  temsilcilerinin katılımıyla oluşturulur. Ayrıca, spor faaliyetinin 
temsilcileri ve diğer kişiler de yine bu kurula katılırlar.

Yönetmelikte bu kurulların oluşumu ve görevleri ayrıntılı şekilde 
yer almaktadır: Bir defa, büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan 
ilçelerde  ilçe spor güvenlik kurulu oluşturulmaz. Ama gerektiğinde il 
valisinin uygun gördüğü spor dallarında görev yapmak üzere ilçe spor 
güvenlik kurulları oluşturulabilir (Yönetmelik, m.5/3). Yönetmeliğin 
Büyükşehirlerle ilgili bu düzenlemeyi, büyükşehirlerin il sınırlarının 
ilin mülki sınırları olarak genişletilmesinden önceki duruma göre 
düzenlediği görülmektedir.  Yine buradan, spor kurullarının üye 
profilinin spor dallarına göre bazı değişiklikler arz edebileceği, kamu 
kurumu temsilcileri dışında sabit ve katı bir yapı içermediği anlaşıl-
maktadır. Örneğin, bir basketbol müsabakası ile bir futbol müsabakası 
için oluşturulacak spor kurulu, en azından ilgili kurum temsilcilerinin 
katılması bakımından farklılık arz edebilecektir. Bu farklılıkları mülki 
amirin takdiri belirleyecektir. 

Spor güvenlik kurulları ayda bir defa olağan ve gerekli hallerde 
olağanüstü toplanarak, il ve ilçelerde yapılacak bütün spor müsabaka-
larında alınması gerekli güvenlik tedbirlerini belirler. Bu kurullarda, 
kararlar toplantıya katılan temsilcilerin oy çokluğu ile alınır (Yön., 
m.5/4).

(b) İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurullarının yasada belirtilen 
görev ve yetkileri: Kanun, spor güvenlik kurullarının oluşumunu 
düzenlemiş, ama görevlerini devam eden maddelerde dağınık şekilde 
belirtmiştir8. Bu kurulların kanunda dağınık şekilde yer alan görev-
lerini, şöylece sistemleştirmek mümkündür:

8 Bu kurulların  görev, yetki ve sorumluluklarının ayrıntıları  yönetmeliğin 5/5. 
Maddesinde topluca düzenlenmiş ve (a) dan (p) ye kadar sıralanmıştır.
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(1) Spor alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin tedbirlerle ilgili 
görev ve yetkileri:

(i) Spor kulüplerinin müsabaka güvenliğine ilişkin alacakları 
önlemleri belirleme yetkisi: Kanuna göre; Spor kulüpleri, müsabakanın 
güvenliğini sağlamak amacıyla il veya ilçe spor güvenlik kurullarının 
kendileriyle ilgili olarak aldığı kararları yerine getirmekle yükümlüdür 
(Kanun, m.5/2)9.

Görüldüğü üzere, burada aslında spor kulüplerine bir yükümlü-
lük getirilirken, kurula da yetki verilmiş olmaktadır. Kurula verilen 
yetki (ve spor kulüplerine yüklenen yükümlülük) oldukça geniştir 
ve yönetmelikte düzenlenen görev ve yetkilerin temel dayanağını da 
yasanın bu düzenlemesi oluşturmaktadır.  Ancak, bu yasal düzenlemeye 
dayanılarak il ve ilçe spor güvenlik kuruluna yönetmelikle verilen 
yetkilerin de, kanundan ve yönetmelikten kaynaklanan yetkilerin 
kullanılması suretiyle tesis edilen işlemlerin de, hem idari işlemin 
genel sınırlamalarına, hem de anayasal bir ilke olan ölçülülük ilkesine10 
uygun olması gerekir.  

(ii) Fiziki engellerin kaldırılmasına karar verme: Spor alanlarına, 
seyri engellemeyecek şekilde ve federasyonun bağlı olduğu uluslararası 
federasyonun talimatlarına uygun olarak seyirci ile müsabakanın yapıl-
dığı yer arasına (tel, duvar, bariyer ve benzeri) fizikî engeller konulabilir 

9 Müsabaka güvenliğine ilişkin alınması gerekli önlemler konusunda, spor güvenlik 
kurullarına verilen görev ve yetkiler, yönetmelikte ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir(m.5/5). 
Bunlardan bazıları özü itibariyle  şöylece özetlenebilir:  Koordinasyon sağlama, kötü 
tezahüratları önleme, yasaklıların spor alanlarına girişini engelleme,  spor alanlarını 
her türlü güvenlik tedbiri açısından denetleme, spor alanlarına ait güvenlik sertifikasını 
onaylama, ilk yardım ve itfaiye sorumlularını belirleme ve onların görevlerini yerine 
getirmelerini denetleme,  spor alanlarının teknik donanım ve güvenlik planlarını 
onaylamak, seyirci sayısını belirlemek,  yasak maddelerin spor alanı etrafında satışını 
önlemek.

10 Ölçülülük  ilkesi konusunda bakınız: OĞURLU Yücel, Karşılaştırmalı İdare 
Hukukunda Ölçülülük İlkesi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2002. OĞURLU Yücel, 
“İngiliz ve Türk İdare Hukuklarında İdari Faaliyetin Denetlenmesinde Ölçülülük 
İlkesinin Rolü Hakkında Bir Değerlendirme”, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt: IV, Sayı:1-2, 2000, s.147-180. RUMPF Christian, “Ölçülülük İlkesi 
ve Anayasa Yargısındaki İşlevi ve Niteliği”, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesinin 
31. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu, Ankara, 1993, s.25-48.ERDEM, Jülide Gül; 
Ölçülülük İlkesinin İdarenin Takdir Yetkisinin Kullanımındaki Yeri, AÜHFD, Y. 62, 
S.4, s. 971-1005. 
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(Kanun, m.5/a). Ancak bu  fizikî engeller, ilgili spor güvenlik birimi-
nin görüşü alınarak, il veya ilçe spor güvenlik kurullarının kararı ile 
kaldırılabilir (Kanun, m.5/b)11.

(iii) Müsabaka güvenliğine ilişkin kurulacak teknik donanımların 
yerini belirleme:  Spor alanlarında; güvenliğin sağlanması ve bu (6222) 
Kanuna aykırı davrananların tespiti amacıyla, gerekli teknik donanım-
lar kurulur. Kameralar ve benzeri teknik donanımların yerleştirilecekleri 
yerler ve sayıları il veya ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenir 
(Kanun, m.5/5)12.

(2) Spor kulüplerinin bulunduracakları özel güvenlik görevlilerinin 
sayısını belirleme: İl veya ilçe spor güvenlik kurulları, spor alanında 
spor kulüplerinin bulundurmakla yükümlü oldukları özel güvenlik 
görevlilerinin sayısını ve görev alacakları yerleri belirlemekle yetkilidir 
(Kanun, m.7/4)13.

(3) Seyir Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Görev ve Yetkisi: Spor 
müsabakalarında, müsabaka alanının çevresinde bulunan ve insan 
hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerde müsabakaların sey-
redilmemesi için il veya ilçe spor güvenlik kurulları gerekli önlemlerin 
alınmasını sağlar (Kanun, m.10).

b. Merkezi Spor Güvenlik Birimi: 
Bu birim, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacaktır 

(Kanun, m. 4/d). Bu birimin kendi içerisinde futbol veya basketbol 
gibi şubelere ayrılması mümkündür. Birimin asıl görevi (Yön., m.5), 
sporda şiddet uygulamanın  ve düzeni bozmanın  ilave bir yaptırımı 
olarak mahkemece verilen seyirden men cezası bulunan kişilerin spor 

11 Yön.5/5d) Fiziki engelleri kaldırma: İlgili spor güvenlik biriminin görüşünü alarak, 
seyirci ile müsabakanın yapıldığı yer arasına tel, duvar, bariyer ve benzeri fizikî 
engellerin konulmasına veya bu engellerin kaldırılmasına karar vermek.

12 Yön., 5/5-a: “Spor müsabakalarında ulusal ve uluslararası kurallar çerçevesinde 
güvenliğin sağlanması amacıyla teknik altyapının oluşturulmasını ve uzman personelin 
görevlendirilmesini sağlamak”

13 Yön. M.5/5-f ) “Spor alanında spor kulüplerinin bulundurmakla yükümlü oldukları, 
özel güvenlik görevlilerinin sayısını, görev alacakları yerleri ve görev saatini belirlemek”.
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müsabakalarına girişinin önlenmesi için gerekli teknik desteği elekt-
ronik kayıt sistemi üzerinden ilgili spor organizasyonlarına, il ve ilçe 
spor güvenlik kurullarına  sunmaktır. Bunun için bir elektronik bilgi 
bankası oluşturulacaktır (Yönetmelik, m.4/a). Bu veri tabanında, 6222 
sayılı Kanuna göre haklarında spor müsabakalarını seyirden yasak-
lanma tedbiri bulunanların fotoğraflı olarak kayıtları tutulur ve takibi 
yapılır. Cezası sona erenler bu sistemden derhal çıkartılır. Sistemdeki 
veri tabanı, spor kulüpleri, federasyonlar ve spor güvenlik birimlerinin 
erişimine açık tutulur (Kanun, m.18/4). Takibin yapılabilmesi için, 
müsabakalara girişte elektronik kart uygulamasına geçilir (Kanun, m.5)

Elektronik kart uygulaması, spor  alanlarının uygun alt yapıya 
kavuşturulması ve ciddi bir sistem yatırımı ile mümkün olabilmektedir. 
Çok tartışmalara yol açan bu uygulama, taraftar gruplarının bütün 
karşı çıkmalarına rağmen,  passolig adıyla uygulamaya konuldu. Gerek 
yasal düzenlemenin Anayasaya aykırılığı, gerekse de uygulamanın 
hukuka aykırılığı konusunda açılan davaların ve Anayasa mahkemesine 
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itiraz yoluyla yapılan başvuruların14 şu ana kadar başvuranlar açısından 
henüz olumlu bir neticeye ulaşamadığı gözlenmektedir15.

Merkezi Spor Güvenlik Biriminin, yasayla düzenlenen elektronik 
kart uygulaması  ve buna bağlı diğer kolluk tedbirleri kapsamında 

14 Bu başvurulardan birine ilişkin yapılan değerlendirme şöyledir: “Taraftar gruplarının 
da takip ettiği yargılama, daha önce Ankara 16. Tüketici Mahkemesi’nin  Passolig 
uygulamasının tedbiren durdurulmasına karar verip daha sonra bir takım usul 
hükümlerini gerekçe göstererek bu kararını geri almasıyla da gündeme gelmişti. 
Davanın 18 Kasım’da görülen duruşmasında ise Mahkeme tedbir talebinin reddi 
yönündeki kararında ısrar ederken 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin 
Önlenmesine Dair Kanun’un 5. maddesinin 4. fıkrasının 2, 3, 4 ve 5. cümleleri 
ile 11. fıkrasının İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 3, 6, 12, 22, 24, 27/1 ve 
28. maddelerine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1, 8 ve 17. maddelerine ve 
Anayasa’nın 17/1, 20/1, 3 ve 59/1 maddelerine aykırı olduğundan bahisle Anayasa 
Mahkemesi’ne taşınmış oldu.Bu karar ile spor müsabakalarına girişte kullanılacak 
biletlerin elektronik ortamda hazırlanması hükmüne dokunulmamakla birlikte yasada 
yer alan bilet satın almak isteyen kişilerle ilgili olarak, üzerinde adı, soyadı, Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarası ve fotoğrafı olan bir elektronik kart oluşturulması, 
kişinin yabancı olması halinde kart üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 
yerine uyruğu olduğu devletin adı ile Türkiye’ye giriş yaptığı pasaportun seri numarası 
kaydedilmesi, bilet satışlarının kişilere özgü elektronik kart üzerinden yapılabilmesi, 
spor müsabakalarına, kişinin ancak adına düzenlenen elektronik kart ile izleyici 
olarak girebilmesi, elektronik kart uygulaması ile ilgili olarak bilet organizasyonu ve 
seyircilerin müsabaka alanlarına giriş ve çıkışına ilişkin kontrol ve denetim yetkisinin 
federasyonlara ait olması, federasyonların bu amaçla bünyelerinde merkezi kontrol 
sistemi oluşturması, elektronik kart oluşturulmak amacıyla alınacak kişisel bilgilerin 
federasyon bünyesinde oluşturulan merkezi veri tabanında tutulması, bu veri 
tabanının Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı erişimine açık olması, elektronik 
kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve 
dağıtımına ilişkin yerel uygulamaların kulüpler tarafından, sistem üzerinden merkezi 
satışların ise ilgili federasyonlar tarafından gerçekleştirilmesi, elektronik kart bilgilerinin 
kulüpler adına reklam ve pazarlamasında ilgili federasyonların yetkili olması, merkezi 
pazarlama ve bilet satışından elde edilecek gelirlerin kulüplere ait olması, federasyon 
ya da yetki verdiği üçüncü kişiler nezdinde oluşacak bu gelirlerin kamu kurum ve 
kuruluşlara ilişkin alacaklar hariç olmak üzere haciz, devir ve temlik edilememesi ile 
Federasyonların bu kapsamdaki yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere 
devredebilmesine ilişkin hükümlerin Anayasa’nın kişinin dokunulmazlığı, maddî ve 
manevî varlığına ilişkin 17. maddesi, özel hayatın gizliliğine ilişkin 20. maddesi ve 
sporun geliştirilmesine ilişkin 59. Maddesine aykırı olduğu iddiası Anayasa denetimine 
tabi tutulacak”. H Murat Yurttaş; 

 http://sportmence.org/taraftarlar-anayasa-mahkemesine/1148/
15 Ankara 16. Tüketici mahkemesi, bakmakta olduğu bir davada, 31.03.2011 tarih ve 

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair kanunun  5. Maddesinin;
 1- (4) numaralı fıkrasının ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci cümlelerinin, 2- (11) 

numaralı fıkrasının, anayasaya aykırılığı iddiasını ciddi bularak itiraz yoluyla Anayasa 
mahkemesine başvurmuş ve iptallerine karar verilmesi istemi istemiştir. Mahkeme, 
2014/196 esasında kayıtlı  başvuruyu 25 Aralık 2014 tarihinde gündemine almış ve 
esastan görüşmeye karar vermiştir. 
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görevleri, yönetmeliğin 6. maddesinde oldukça ayrıntılı şekilde düzen-
lenmiştir. Yönetmelikte, genel idari kolluğun görevlerini etkin şekilde 
yerine getirebilmesi için gerekli koordinasyon ve teknik bilgiyi gerek-
tiren birtakım görevlerin de Merkezi Spor Güvenlik Birimine verildiği 
görülmektedir. Yasada açıkça yer almasa da, bu görevleri, birime verilen 
merkezi veri tabanı oluşturulmasına ilişkin görevle ilişkilendirmek 
mümkündür. Bu görev ve yetkilerden hiçbirisinin de doğrudan ope-
rasyonel yetkiler içermemesi, daha çok koordinasyon sağlama şeklinde 
olması nedeniyle, açık yasal dayanağın olmaması hukuksal bir sorun 
oluşturmayacaktır. Bilgi bankası oluşturma ve bilgileri ilgili kurum-
larla paylaşma gibi hukuksal sonuç doğuran yetkilerin ise, açık yasal 
dayanakları mevcuttur. Aslında yönetmelikle verilen diğer görevler 
için de yasal dayanak, idari kolluğun görevi olan kamu düzeninin 
sağlanmasına ilişkin yasal düzenlemelerdir. Yönetmelik, bu bakımdan 
kolluk hizmetinin kolluk teşkilatı içerisinde hizmetin en verimli ve 
etkili şekilde düzenlenmesini sağlamakta ve amaçlamaktadır. 

Merkezi spor güvenlik biriminin yönetmelikte yer alan bazı görev-
leri şunlardır16:

(a) Koordinasyon sağlama: Spor güvenlik birimleri arasında koor-
dinasyonu sağlamak.

(b) Elektronik bilgi bankası oluşturma: Seyirden yasaklanma 
tedbirlerine ilişkin bilgilerin kaydedildiği elektronik bilgi bankasını 
oluşturmak.

(c) Erişim sağlama (spor güvenlik birimleri açısından): Federas-
yonlar bünyesinde oluşturulan merkezi veri tabanına spor güvenlik 
birimlerinin erişimini sağlamak.

(d) Seyirden yasaklanma tedbirine ilişkin bilgilere erişim sağlama: 
Elektronik bilgi bankasında yer alan seyirden yasaklanma tedbirine 

16 Merkezi Güvenlik Birimine yönetmelikte verilen diğer görevler, başlıklar halinde şöyle 
özetlenebilir: Yurtdışı müsabakalarla ilgili güvenlik önlemleriyle ilgili koordinasyon 
sağlama: Yurtdışı müsabakalarda görevlendirilen kolluk görevlileriyle ilgili gerekli 
koordinasyonları sağlama: Yurt içinde yapılacak uluslararası müsabakalarda 
koordinasyon sağlama ve diğer önlemleri alma: Yurtdışı müsabakalarda güvenlik 
personeli görevlendirme: Ceza almış kişilerle ilgili istatistik verilerinin tutulmasını 
sağlama.
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ilişkin bilgileri, spor kulüpleri ve ilgili federasyonların erişiminin sağ-
lanması amacıyla Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu 
ve spor güvenlik birimlerinin elektronik ortamda erişimine açmak.

(e) Yasaklama bilgilerini gerektiğinde ilgili yurtdışı mercilere iletme: 
Haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunanlara ilişkin bilgileri, 
gerektiğinde yurtdışında yapılacak müsabakalardan önce müsabakanın 
yapılacağı ülkenin yetkili mercilerine bildirmek.

(f ) Eğitim verme: Spor güvenlik birimlerine ve müsabaka güvenlik 
amirlerine ulusal ve uluslararası gelişmeler konusunda ilgili mercilerle 
birlikte eğitim verilmesini sağlamak.

 (g) Diğer ülke kuruluşlarıyla işbirliği: Diğer ülkelerin genel kolluk 
teşkilatı ile spor güvenliği konusunda işbirliği yapmak ve bu konuda 
yurtiçi ve yurtdışında yapılan toplantılara katılmak.

Merkezi spor güvenlik biriminin, elektronik bilgi bankası oluş-
turulması ve buna ilişkin veri tabanına spor federasyonlarının da 
erişiminin sağlanmasına ilişkin görevlerinin yasal dayanağı, temel hak 
ve özgürlüklerin korunması hususundaki   anayasal ilke ve kurallar açı-
sından gerçekten tartışılabilir niteliktedir.  Konu, itiraz yoluyla Anayasa 
mahkemesi önüne gelmiş ve mahkeme anayasaya aykırılık iddiasını 
esastan görüşmeyi kararlaştırmıştır17.Bu davada, 6222 sayılı kanunun 
5. maddesinin; (4) numaralı fıkrasının ikinci, üçüncü, dördüncü ve 
beşinci cümleleri ile  (11) numaralı fıkrasının iptali istenmektedir. 

Kanunun 5. maddesinin (ilk cümlesi hariç) iptali istenen 5. fıkrası 
şöyledir:

“(4) Spor müsabakalarının yapıldığı alanlara girişi sağlayacak bilet-
ler, elektronik sistem üzerinden oluşturulur. Bilet satın almak isteyen 
kişilerle ilgili olarak, üzerinde adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik numarası ve fotoğrafı olan bir elektronik kart oluşturulur� 
Kişinin yabancı olması halinde kart üzerinde Türkiye Cumhu-
riyeti kimlik numarası yerine uyruğu olduğu devletin adı ile 
Türkiye’ye giriş yaptığı pasaportun seri numarası kaydedilir� Bilet 

17 Bu davanın Anayasa Mahkemesi nezdinde 2014/196 esas nosu ile derdest olduğu 
25.12.2014 tarihli gündem notundan  anlaşılmaktadır.



62

SPORUN KAMU DÜZENİ: 
YÜKÜMLÜLÜKLER, SUÇLAR, 
YASAKLAR VE KABAHATLER

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

satışları kişilere özgü elektronik kart üzerinden yapılabilir. Spor 
müsabakalarına, kişi ancak adına düzenlenen elektronik kart ile 
izleyici olarak girebilir� Spor müsabakasına izleyici olarak gire-
cek kişilerin kontrolünü ev sahibi kulüp yapmakla yükümlüdür� 
Bu yükümlülük ev sahibi olmayan müsabakalarda, müsabakaya 
katılan her iki kulüp; milli müsabakalarda ise, ilgili federasyon 
tarafından yerine getirilir”�

Davada, bu fıkranın ilk cümlesinin iptalinin istenmeyip kalan 
kısımların iptalinin istenmesi,  sorunun elektronik bilet uygulama-
sından değil, uygulamanın düzenleniş şeklinden kaynaklandığını 
göstermektedir. 

Beşinci maddenin 11. fıkrasının da iptali istenmektedir:
“(11) Dördüncü fıkrada belirtilen elektronik kart uygulaması ile 

ilgili olarak;
a) Bilet organizasyonu ve seyircilerin müsabaka alanlarına giriş 

ve çıkışına ilişkin kontrol ve denetim yetkisi federasyonlara ait olup 
federasyonlar bu amaçla bünyelerinde merkezi kontrol sistemi oluşturur. 
Elektronik kart oluşturulmak amacıyla alınacak kişisel bilgiler federasyon 
bünyesinde oluşturulan merkezi veri tabanında tutulur. Bu veri tabanı 
Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı erişimine açıktır.

b) Elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleş-
tirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamalar 
kulüpler tarafından, sistem üzerinden merkezi satışları ise ilgili fede-
rasyonlar tarafından gerçekleştirilir.

c) Elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazar-
lamasında ilgili federasyonlar yetkilidir. Merkezi pazarlama ve bilet 
satışından elde edilecek gelirler kulüplere ait olup federasyon ya da 
yetki verdiği üçüncü kişiler nezdinde oluşacak bu gelirler kamu kurum 
ve kuruluşlara ilişkin alacaklar hariç olmak üzere haczedilemez, devir 
ve temlik edilemez. Federasyonlar bu fıkra kapsamında belirtilen 
yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir”.
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Her iki fıkra birden ele alındığında; kişisel verilerin bu derece 
yayılması, bu verilerin ticari amaçlarla kullandırılması ve federasyon-
lara buna ilişkin kamusal yetkiler tanınmasının ve hatta bu yetkileri 
başkalarına devir yetkisinin bile  verilmesinin bilhassa özel hayatın 
gizliliği ve korunması açısından (Anayasa, m.20/3)18  ihlal oluşturdu-
ğunun öne sürüldüğü anlaşılmaktadır. O halde sorun, elektronik bilet 
uygulamasından değil, uygulamanın bu şekilde düzenlenmesinden 
kaynaklanmaktadır.

B. Spor Kamu Düzeninin İdari Kolluk Makamı ve Personeli
Bilindiği üzere, idare adına irade açıklama yetkisine sahip olan 

kişi ve kurullar, idari makam olarak adlandırılır. İdarenin son derece 
yaygın ve karmaşık yapısına, milyonları bulan personel sayısına rağ-
men, idare adına irade açıklama yetkisine sahip idari makamların 
sayısı olukça azdır. Bu idari makamlardan bir kısmı, aynı zamanda 
idarenin kolluk yetkisini kullanması bakımından da yetkili olduk-
larından, bu tür idari makamlara kolluk makamı da denilmektedir. 
Genel İdari Kollukta kolluk makamları, aşağıdan yukarıya doğru 
bucak müdürü(artık fiilen yok, büyükşehirlerde hukuken de kalktı), 
kaymakam, vali, içişleri bakanı ve bakanlar kuruludur. Bunlardan 
sadece içişleri bakanı ve bakanlar kurulu  düzenleyici kolluk işlemleri 
(tüzük, yönetmelik, genelge gibi) yapma yetkisine sahipken, vali ve 
kaymakamlar sadece bireysel kolluk işlemleri yapabilirler. Şu kadar 
ki, valilerin aynı zamanda genel emirler çıkartma yetkileri de vardır.

Kolluk, kendi içinde genel idari kolluk ve özel idari kolluk olarak 
da ayrılabilir. Genel İdari Kolluk, toplumun dış maddi düzeninin 
korunması anlamına gelen kamu düzenini korumayı amaçlar. Öz 

18  (Anayasa, m.20, üçüncü fıkra) (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/2 md.) “Herkes, kendisiyle 
ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle 
ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini 
veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin 
açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla 
düzenlenir”.
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olarak, kişilerin güvenlik ve dirlik içinde, sağlıklı bir ortamda yaşa-
masını ifade eden genel idari kolluk, genel idari kolluk makamlarının 
emrinde görev yapan polis ve jandarmadan oluşur. Bunun yanı sıra, 
kolluk makamları farklı olmakla beraber, Belediye Kolluğu (Belediye 
Zabıtası) ve Köy Kolluğu (Köy Bekçisi) da genel idari kollukla benzer 
amaçlarla faaliyet gösterirler.

Buna karşılık; turizm kolluğu, orman kolluğu gibi,  yasalarda özel 
olarak belirlenmiş bir alanda faaliyet gösteren idari kolluklar, özel idari 
kolluk olarak adlandırılabilir.

Kolluk, bir de önleyici ve bastırıcı olmak bakımından da ikiye 
ayrılabilmektedir. Kamu düzeninin bozulmasını önlemek için çalışan 
ve bu nedenle de önleyici yönü ağır basan kolluk, aslında genel idari 
kolluk dediğimiz yapıyı oluşturur. Bu kolluğun bütün amacı kamu 
düzeninin bozulması önlemek, kamu düzenini korumaktır. Buna kar-
şılık, kamu düzeni bozulduğunda bastırıcı nitelikte görev, suç faillerini 
ve delillerini tespit edip adli makamlara intikal ettiren kolluk, adli 
kolluktur. Ülkemizde, ayrı bir adli kolluk teşkilatı bulunmadığından, 
bu görevler de genel idari kolluk tarafından yerine getirilmektedir. 
Şu kadar ki, idari kolluk personeli de adli kolluk görevi ifa ederken, 
CMK ya göre savcının emrinde çalışırlar. Şu halde, ülkemizde adli-
idari kolluk ayrımının organik bir temeli bulunmamakta, bu ayrımın 
yapılmasında yürütülen faaliyetin içeriği esas alınmaktadır. Örneğin, 
trafiği düzenleyen bir polis memuru, genel idari kolluk görevi ifa 
etmektedir; ama tam o sırada bir trafik kazası olduğunda, kaza rapo-
runu düzenlerken adli kolluk görevi ifa etmiş olur.

a. Kolluk Makamı: 
Spor kamu düzeninin sağlanması için ayrı bir spor kolluğu söz 

konusu değildir. İl veya ilçedeki kolluk amirleri (emniyet müdürleri 
ve jandarma komutanları), müsabaka güvenliği için gerekli sayıda 
genel kolluk görevlisini müsabaka alanı ve çevresinde görevlendirirler.  
Müsabaka güvenliğinin sağlanmasında, genel idari kolluk makamı 
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olan mülki amir (vali veya kaymakam) tarafından görevlendirilmiş bir 
müsabaka güvenlik amiri bulunur. Mülki amir tarafından müsabaka 
güvenlik amirinin görevlendirilmesini sağlamak, il veya ilçedeki üst 
kolluk amirinin görevidir. Müsabakada görev yapan genel kolluk 
görevlileri  ve kulüplerce istihdam edilen özel güvenlik görevlileri 
müsabaka güvenlik amirinin emri ve denetimi altında  görev yaparlar.

Spor kamu düzeninin kolluk makamı, aynı zamanda genel kol-
luk makamı olan vali ve kaymakamlardır. Ancak, özellikle müsabaka 
güvenliği bakımından 6222 sayılı kanunla getirilen düzenlemelere 
göre ve burada belirtilen zaman ve burada belirtilen  alanla sınırlı 
olarak, genel idari kolluk makamının da içinde bulunduğu il ve ilçe 
spor güvenlik kurulları, düzenleyici kolluk işlemi yapma yetkileri de 
olan kolluk makamı olarak görev yapar. Müsabaka Güvenlik Amiri 
ise, spor alanında görev yapan kolluk amiri konumundadır. 

Bunların yanı sıra; 6222 sayılı kanunun 24. maddesine göre bu 
kanunun uygulanmasını sağlamak üzere yönetmelik çıkarma yetkisi 
bulunan Bakanlar Kurulunun da düzenleyici işlem yapma yetkisi 
bulunan genel idari kolluk makamı olduğu da açıktır. 

b. Kolluk Personeli, birimler ve görevleri: 
Spor kamu düzeninin sağlanmasında görev alacak idari kolluk 

görevlileri, kanun kapsamındaki spor faaliyetinin yürütüldüğü yere 
göre, genel idari kolluk görevlileri olan polis ve jandarmadan ibarettir. 
Görüldüğü üzere, idarenin kamu düzenini sağlama görevini yapan 
idari kolluk, spor müsabakalarında da kamu  düzenini sağlamakla 
görevlidir. Aslında, ayrı bir spor kamu düzeninden söz edilmez; nasıl 
ki genel kamu düzenini sağlamak  idari kolluğun görevi ise, spor 
müsabakalarında kamu üzenini sağlamak da aynı şekilde görevidir. 

Ancak, spor müsabakalarının özel gerekleri, spor müsabakalarında 
kamu düzeninin sağlanmasını daha özel kurallara bağlamayı gerektir-
miştir. Kanun, bu bakımdan idari kolluğa spor müsabakalarında geçerli 
olmak üzere genel yetkilerinin dışında bazı özel yetkiler de tanımış; 
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kamu düzenini bozucu faaliyetlere karşı da, ceza kanunun suç tanımları 
ve ceza yaptırımları dışında, kendine özgü suç tanımları yapmış ve 
bunları çeşitli ceza yaptırımlarına bağlamıştır. Böylece, oldukça farklı-
laşan bu alanda, idari kolluğun da buna göre yapılandırılması, ihtiyaca 
göre birimler oluşturulması ve görev tanımlarının da yine ihtiyaca göre 
yeniden yapılması gerekmiştir. Kanundaki görev farkları esas alınarak, 
spor kamu düzeninin sağlanmasında görev yapacak kolluk amirleri, 
kolluk birimleri ve kolluk personelini şöylece belirleyebiliriz: (1) İl 
emniyet müdürü, ilçe emniyet müdür/amiri, jandarma komutanı 
ve polis ve jandarmadan oluşan genel idari kolluk görevlileri ile, (2)
Müsabaka Güvenlik Amiri, (3) Spor Güvenlik Birimi (Bunlar da o il 
veya ilçedeki en üst emniyet amirlerince görevlendirilen Genel İdari 
Kolluk personelinden oluşmaktadır),  ve  (4) Gözlemci Polis olarak 
saymak mümkündür. (5) Bunlara, il ve ilçe spor güvenlik kurulları 
tarafından belirlenen sayı kadar spor kulüplerince (zorunlu olarak) 
görevlendirilip müsabaka güvenlik amirinin emir ve gözetiminde görev 
yapacak olan özel güvenlik görevlilerini de eklemek mümkündür.

(a) İl ve ilçe emniyet müdürlükleri ile il ve ilçe jandarma komu-
tanlıklarının (il ve ilçelerdeki kolluk amirlerinin) görev, yetki ve 
sorumlulukları:

Bunlar, görev yaptıkları mülki birimin üst kolluk amirleridir; 
öncelikli görevleri, mülki amirin bir müsabaka güvenlik amiri görev-
lendirmesini sağlamaktır. Bunun için, müsabakadan önce mülki amire 
onay için yazılı başvuru yapılması gerekir. Spor alanında bulunan 
genel kolluk görevlileri (sivil giyimli özel güvenlik birimi mensupları 
ve tribünlerde resmi elbiseyle görevlendirilmiş diğer güvenlik görev-
lileri) ile özel kolluk görevlileri müsabaka amirinin emri altında görev 
yaparlar. Spor alanının dış güvenliği, taraftar gruplarının toplantı ve 
geçiş güzergahlarının güvenliği ise, İl ve ilçe emniyet müdürlükleri 
ile il ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından sağlanır. 
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Sayılan kolluk amirlerinin spor kamu düzeninin sağlanmasında 
sahip oldukları görev ve yetkilerinden bazılarını kanun ve yönetmelik 
hükümlerini dikkate alarak şöylece sıralayabiliriz19:

(1) Müsabaka Güvenliği için kolluk personeli görevlendirme: En 
üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin müsabakalarında güvenliğin 
sağlanması amacıyla genel kolluk görevlilerinden, görevde olmayanlar 
da görevlendirilebilir. Bu görevlendirme, ilgili kulübün başvurusu ve 
federasyonun talebi üzerine, müsabakanın yapılacağı yerdeki yetkili 
kolluk birimince, yani il ve ilçe emniyet müdürlükleri ya da jandarma 
komutanlığınca) yapılır (Kanun, m.6/3 ve yönetmelik, m.7/b). Bu 
şekilde görevlendirilebilecek kolluk personeli sayısı, il ve ilçe spor 
güvenlik kurulunca belirtilen sayıda kulüp tarafından görevlendi-
rilecek  özel güvenlik görevlisi sayısının üçte birini geçemez (Yani, 
belirlenen sayının üçte ikisi kadar da özel güvenlik görevlisi her halde 
görevlendirilecektir).

(2) Elektronik Kayıt Sistemine İlişkin Görev: Spor müsabakalarını 
seyirden yasaklanan kişilerin müsabaka öncesi en yakın polis merkezi 
amirliğine yaptığı başvuruların elektronik bilgi bankasına kaydedilme-
sini sağlamak.

19 Diğer bazı görevler ise şöylece belirtebiliriz:  Yasal İşlem Yapma: Kanuna aykırı 
hareket eden kişiler hakkında(yabancıların sınır dışı edilmeleri dahil) gerekli yasal 
işlemleri yapmak; Güzergahlarda Güvenlik Önlemleri Almak: Gerektiğinde takım 
ve taraftarların geçiş güzergâhlarında güvenlik timi ve trafik eskortu görevlendirmek; 
Arama İzni: Genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel 
güvenlik görevlilerince yapılacak üst araması konusunda mülki idare amirinden 
yazılı izin almak; kolluk kuvvetlerini hazır bekletme: Genel kolluk kuvvetlerini, spor 
alanlarında yer alan bekleme odalarında veya olaylara en kısa sürede müdahale edecek 
şekilde hazır kuvvet olarak uygun bir yerde bekletmek. Aslında spor alanlarının iç 
güvenliğini sağlamak öncelikli olarak kulüplerin görevidir. Ama bunların yetersiz 
kaldığı her an ve durumda genel kolluk güçleri olaylara müdahale eder. Çünkü kamu 
düzenini sağlamak devletin asla vazgeçemeyeceği bir görevdir ve asli bir görevdir; spor 
alanının çevresi ve güzergahlarda aramalar yapmak: Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 
hükümleri uyarınca, spor müsabakası öncesinde, esnasında ve sonrasında spor alanının 
çevresinde ve müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında, taraftarların 
üstünde, aracında ve eşyasında arama yapmak, Kanun(6222 sayılı kanun) kapsamında 
öngörülen yasak madde ve eşyalara el koymak; düzensizlik doğurucu yazı ve ibareleri 
alana sokmamak: Belirlenen esaslara aykırı yazı, şekil, ibare ve malzemeyi spor alanına 
almamak; Genel Kolluk Kuvvetlerinin Görevlendirilmesi: Profesyonel futbol ligi ve 
basketbol dalının en üst ligindeki müsabakalarda genel kolluk kuvvetlerini spor alanı 
dışında görevlendirmek.
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(3) Alkol veya Uyuşturucu Etkisinde Olanları  Seyirden Men: “Alkol 
ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşı-
lan kişilerin spor alanına girmesini engellemek”. Burada, genel idari 
kolluğa bir önleyici kolluk yetkisi tanınmaktadır. Alkolün ya da uyuş-
turucunun etkisinde olan kişilerin bu tür kalabalık spor ortamlarında 
düzensizlik çıkartmaya potansiyel  aday oldukları kabul edilebilir. 
Nitekim 6222 sayılı kanun bu konuyu  düzenlemiştir ve kolluk görev-
lileri yetkiyi bu düzenlemeden almaktadır (m.18/7). Aksi takdirde, 
temel hak sınırlaması olan bu yetki yönetmelikle zaten verilemezdi. 
Ancak, bu yetkinin kullanılmasında teknik cihazlarla da ölçüm yap-
mak, gerektiğinde durumu tespit eden bir tutanak tanzim etmek, 
muhtemel hukuksal ihtilafları önlemek bakımından önem taşıyabilir. 
Özellikle, spor alanına şahsın girmekte ısrarcı olması durumunda, 
mutlaka teknik ölçüm ve tutanakla durum tespit edilmelidir.

(4) Yasak maddelerin spor alanına girişini engellemek (Kanun 
m.12/a,b ve c):  Her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses 
bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler 
ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert cisim 
veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek diğer 
maddeler ile alkollü içecekler ve çevreyi kirletecek nitelikte konfeti 
ve benzeri cisimlerin spor alanına sokulmaması için gerekli tedbirleri 
almak. Aslında burada sayılan maddelerden bazılarının taşınması yasak 
değildir; ama spor alanlarının özel durumu gereği kanun buradaki 
yasağı geniş tutmuştur. Ayrıca, spor alanına sokulması yasak maddeler 
burada sayılanlardan ibaret değil; spor alanında düzensizliğe yol açması 
mümkün olan benzeri her çeşit maddenin spor alanına sokulması da bu 
düzenlemeye göre engellenebilir.

(5) Öte yandan; Jandarma sorumluluk bölgelerinde Kanuna isti-
naden yapılan işlemler ve seyirden yasaklanma tedbiri uygulananlar ile 
ilgili bilgiler, elektronik bilgi bankasına kaydedilmek üzere jandarma 
tarafından ilgili emniyet müdürlüğüne aktarılır.

(6) Ayrıca; jandarma sorumluluk bölgelerinde seyirden yasaklı 
şahısların müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra 
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yaptıkları başvurular en geç iki gün içerisinde elektronik bilgi banka-
sına kaydedilmek üzere ilgili emniyet müdürlüğüne bildirilir.

(a) Müsabaka Güvenlik Amirinin Görev ve Yetkileri:
Kanunda (6222 sayılı kanun) müsabaka güvenlik amirinin görev 

ve yetkileri, Müsabaka Güvenliği başlıklı maddede (m.7) şu şekilde 
belirtilmektedir:

(1) Koordinasyon sağlama görevi: Müsabaka güvenlik amiri, spor 
müsabakalarında alınacak güvenlik önlemlerinin yürütülmesi ve 
denetlenmesi konularında, müsabakanın güvenliği ile ilgili tüm kişi 
ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamakla yetkili ve görevlidir 
(m.7/1).

(2) Emir ve talimat verme ile denetim yetkileri: Müsabakanın yapıl-
dığı spor alanında genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlileri, 
müsabaka güvenlik amirinin emir ve denetiminde birlikte görev 
yapar. Müsabaka güvenlik amiri her zaman tribünlerdeki genel kolluk 
görevlilerinin sayısının artırılmasına karar verebilir (m.7/3).

Spor kamu düzeninin sağlanmasında ayrı bir spor kolluğu bulun-
mamaktadır. Bu nedenle genel kolluk görevlileri (polis ve jandarma) 
aynı zamanda spor kamu düzeninde de kolluk personeli olarak görev 
yaparlar. Kulüplerce istihdam edilen (istihdam edilmek zorunda olan) 
özel güvenlik görevlileri de, müsabaka güvenlik amirinin  emir ve 
denetimi altında görev ifa ederler. 

(3) Yönetmelikteki düzenlemeler: Müsabaka güvenlik amirinin 
görev ve yetkilerinin ayrıntıları, yasadaki hükümler esas alınarak 
yönetmeliğin 8. Maddesinde (“a” dan “o” ya kadar şıklar halinde) 
düzenlenmiştir20. 

20 Müsabaka güvenlik amirinin görev, yetki ve sorumluluklarından bazıları şunlardır a)
Koordinasyon görevi:  Güvenlik önlemlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi konuları 
başta olmak üzere müsabakanın güvenliği ile ilgili olarak kulüp güvenlik sorumlusu 
ve diğer kişi ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

 b) Adli kolluğa ilişkin görevleri: Kanuna ve bu Yönetmeliğe aykırı davranan kişilerin 
tespit edilmesini, şartlar uygun olduğu takdirde bu kişilerin müsabaka alanının 
dışına çıkarılmasını, mevcut şartlar ve kamu düzeni gerekçeleriyle anında dışarı 
çıkartılması uygun görülmeyen kişiler veya taraftar gruplarının kamera ve fotoğraf 
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Burada düzenlenen görevleri; “müsabakanın güvenliği ile ilgili 
olarak kulüp güvenlik sorumlusu ve diğer kişi ve kuruluşlarla koordi-
nasyonu sağlamak; Kanuna ve bu Yönetmeliğe aykırı davranan kişileri 
tespit etmek, şartlar uygunsa dışarı çıkarmak, kişi ve grupların aykırı 
eylemlerini haklarında kanuni işlem yapılmak üzere delillendirmek; 
güvenlik kameralarının çalışır durumda olduğunu ve diğer güvenlik 
tedbirlerini denetlemek; hakaret ve ayrımcılık içeren her türlü söz 
ve afişleri engellemek; mülki amirin yazılı izniyle üst araması yap-
tırmak; yasak alet ve maddelerin spor alanına girişini engellemek; 
taraftar gruplarını ayırıcı tedbirler almak; kanuna aykırı müsabaka 
bileti satışını engellemek, yapanlar hakkında yasal işlem yapmak; 
özel güvenlik görevlilerinin yetersiz kaldığı durumlarda genel kolluk 
görevlilerinin müdahalesini sağlamak; gerekirse  taraftarların farklı 
zaman aralıklarında tahliyesine karar vermek; spor alanlarının çevresine 
ve seyir alanlarına alınmayacak pankart ve dövizleri belirlemek; spor 
güvenlik biriminde görevli personel arasından kontrol odasında yeteri 

makinesi gibi teknik araçlarla tespit edilmesini ve eylemleri tanıkla veya diğer belgelerle 
delillendirerek, haklarında kanuni işlem yapılmasını sağlamak.

 c) Acil durum duyurularının yapılması: Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında, 
seyirci güvenliğini ilgilendiren acil durumlarda gerekli duyuruları yaptırmak.

 ç)Fiziki ve teknik önlemleri denetleme:  Spor alanında bulunan güvenlik kameralarının 
çalışır durumda olup olmadığını ve diğer fizikî tedbirleri denetletmek, eksikliklerle 
ilgili rapor tanzim ederek spor güvenlik kuruluna bildirmek.

 d) Hakaret içerikli slogan atılmasını ve afiş bulundurulmasını engelleme, 
 f ) Yasak malzemelerin spor alanlarına girişini önleme: Spor alanlarına ruhsatlı dahi 

olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların, her türlü 
kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı 
maddeler ile uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili federasyonun belirlediği 
ve spor güvenlik kuruluna bildirmiş olduğu esaslara aykırı olarak alkollü içeceklerin 
sokulmasını engellemek için tedbirler aldırmak.

 ğ) Taraftar gruplarını ayrı tutma,
 h) Yasadışı bilet satışlarını önleme ve tespit edildiğinde yasal işlem yapma,
 i) Gerektiğinde genel idari kolluğun spor alanında müdahalesini sağlama,
 j) Spor güvenlik raporunu hazırlama: Spor alanlarındaki eksiklikler ile spor kulüplerince 

yerine getirilmeyen yükümlülükleri içeren müsabaka güvenlik raporunu spor güvenlik 
birimine iletmek.

 k) Taraftarların güvenlikli şekilde spor alanından tahliyesini sağlama
 l) İzin verilebilecek pankart ve dövizleri belirleme,  
 m) Kontrol odasında görevlendirme yapmak: Spor güvenlik biriminde görevli personel 

arasından kontrol odasında yeteri kadar personel görevlendirmek.
 n) Özel güvenlik görevlilerinin disiplin ve denetimine ilişkin işlemleri yapmak.
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kadar personel görevlendirmek; gerektiğinde özel güvenlik görevlileri 
hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanmasını sağlamak; 
müsabakalarda görev alan özel güvenlik görevlilerini denetlemek ve 
spor güvenlik kurullarında belirlenen sayıda özel güvenlik görevlisi 
bulundurmayan spor kulübü hakkında idari yaptırım uygulanmasını 
teminen Cumhuriyet başsavcılığına başvurmak” şeklinde özetlenebilir. 

(b) Spor Güvenlik Birimi:
İllerde il emniyet müdürlükleri,  ilçelerde de ilçe emniyet müdür-

lükleri tarafından spor etkinliklerinde görev yapmak üzere spor güven-
lik birimi adıyla birer birim oluşturulur. Aynı şekilde, sorumluluk 
alanına göre, jandarma komutanlıkları tarafından da spor güvenlik 
birimi oluşturulur.

Spor güvenlik biriminin kanunda yer alan görev, yetki ve sorum-
lulukları şunlardır: 

Görüş verme görevi: Spor alanlarına seyirci ile müsabakanın icra 
edileceği alan arasına konulan fiziki engellerin kaldırılması söz konusu 
olduğunda, il veya ilçe spor güvenlik kuruluna bu konuya ilişkin görüş 
verir (kanun, m.5/3-b). 

Müsabaka görüntü ve dokümanlarını teslim alma: Kayıt altına 
alınan görüntü ve dokümanların birer örneği, müsabakanın sonunda 
ilgili spor güvenlik birimine, federasyona ve her iki kulüp temsilcisine 
verilir (kanun, m.5/7).

Gözlemci polisler görevlendirme: Her spor güvenlik birimi amiri, 
futbolda en üst lig ve bir altındaki lig için, her bir kulüple ilgili bir 
kolluk görevlisi (gözlemci polis) görevlendirmekle yükümlüdür. Belir-
lenen kolluk görevlisi, deplasman müsabakaları dahil ilgili kulübün 
bütün müsabakalarında  görevlendirilir.

Yönetmelikteki düzenlemeler:  Spor Güvenlik Biriminin görev-
leri, yönetmeliğin 9. maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu 
birimin, kanunda yer alan görevleri ve buna ilişkin yönetmelikteki 
düzenlemeler birlikte incelendiğinde; bu birimde görev alan kolluk 
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personelinin de sivil kıyafetle görev yapacağı; tamamen güvenlik ve 
istihbari mahiyetteki bilgileri derleyip işlemeye yönelik teknik nitelikli 
çalışmalar yürüteceği anlaşılmaktadır. 

Spor Güvenlik Biriminin Yönetmelikte topluca düzenlenen 
görevleri özetle  şöyledir: (a) Seyirden yasaklanmış kişilerin spor 
alanlarına girişini engellemek amacıyla spor kulübünün yapacağı 
çalışmalara destek olmak; (b)müsabaka öncesinde ve sonrasında taraf-
tarları ve taraftar gruplarını izlemek; (c)müsabaka güvenlik amiri ile 
riskli taraftarlar ve haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunan 
taraftarlara ilişkin gerekli  koordinasyonu sağlamak; (d) seyirci ile 
müsabakanın yapıldığı yer arasına konan fizikî engellerin konulması 
veya kaldırılması konusunda spor güvenlik kuruluna görüş bildirmek;  
(e) haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunan kişilerin, en 
yakın polis merkezi amirliğine veya jandarma karakol komutanlığına 
bildirimde bulunup bulunmadığını takip etmek, bulunmayanlar 
hakkında suç duyurusunda bulunmak; (f ) haklarında spor müsa-
bakalarını seyirden yasaklanma tedbiri bulunanları fotoğraflı olarak 
elektronik bilgi bankasına kaydetmek; (g) kanuna aykırı fiilleri işle-
yenleri, gelişmiş kamera ve elektronik bilet sisteminden ve merkezi 
veri tabanındaki bilgilerden yararlanarak, fotoğraflı, görüntülü ve 
her türlü delilleri ile birlikte tespit etmek ve ettirmek;  (h) il veya ilçe 
spor güvenlik kurulunun sekretaryasını yapmak; (i) Futbolda en üst 
lig ve bir altındaki lig için her bir kulüple ilgili gözlemci polis görev-
lendirmek; (j) Müsabaka güvenlik raporunu, gereğinin yapılması için 
ilgili federasyona, il veya ilçe spor güvenlik kuruluna ve merkezi spor 
güvenlik birimine göndermek.
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(c) Gözlemci Polis:
Kanuna göre (6222 sayılı kanun, m.7/2) her spor güvenlik birimi 

amiri21, futbolda en üst lig ve bir altındaki lig için, her bir kulüple 
ilgili bir kolluk görevlisi (gözlemci polis)22 görevlendirmekle yükümlü-
dür. Belirlenen kolluk görevlisi, deplasman müsabakaları dahil ilgili 
kulübün bütün müsabakalarında  görevlendirilir. Ancak, en üst lig ve 
bir altındaki lig futbol müsabakaları dışında böyle bir görevlendirme 
yapılması gerekmemektedir. 

Gözlemci Polisin Görev, Yetki ve Sorumlulukları yönetmeliğin 
10. maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre, sivil kıyafetle ve rakip 
takımda görevli meslektaşı ile koordineli şekilde görev yapacak olan 
gözlemci polis, esas olarak istihbari faaliyetler yürütecek ve gerekti-
ğinde kolluk görevlilerinin olaylara doğru, isabetli ve süratli şekilde 
müdahale etmesini sağlayacaktır23.

21 Spor güvenlik birimi amiri, ilçelerde ilçe emniyet müdür ya da amirini, illerde il 
emniyet müdürünü ifade eder.

22 Yönetmelikte bu kolluk görevlisine gözlemci polis denilmektedir(m. 4/ç). Gözlemci 
polis: Futbol dalında en üst lig ve bir altındaki lig için spor güvenlik biriminden, bu 
birimin olmadığı yerlerde spor güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürüten birimden 
görevlendirilen genel kolluk görevlisini ifade etmektedir. 

23 Yön. M.10: Gözlemci polisin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
 a) Müsabaka güvenlik amirinin emrinde sivil kıyafetle görev: Bağlı olduğu birimin(spor 

güvenlik biriminin) görev ve sorumluluk sahasına bakılmaksızın takımların seyircisiz 
oynanan dış saha müsabakaları hariç tüm müsabakalarında görev almak, müsabakalarda 
müsabaka güvenlik amirinin emrinde sivil kıyafetle görev yapmak.

 b) Elektronik posta sistemi üzerinden ilgili formları göndermek: Sorumlu olduğu 
spor kulübünden takım ve taraftarların seyahat, konaklama, sayı ve programlarına 
ilişkin bilgileri temin etmek ve dış saha müsabakalarında müsabaka öncesinde spor 
güvenlik birimine, merkezi spor güvenlik birimi tarafından oluşturulan elektronik 
posta sistemi üzerinden ilgili formları göndermek.

 c) Rakip takımda görevli gözlemci polisle koordine: Müsabaka öncesinde, esnasında 
ve sonrasında rakip takımdan sorumlu gözlemci polis ile birlikte görev yapmak.

 ç) Taraftar toplanma sahalarında güvenlik çalışmaları yapmak: Dış saha dahil olmak 
üzere, görevli olduğu tüm müsabakalar öncesinde, taraftarların toplanabilecekleri 
umuma açık alanlarda güvenlik ile ilgili çalışma yapmak.

 d) Seyirden yasaklı taraftarları izleyip, bildirmek: Dış saha dahil olmak üzere, görevli 
olduğu tüm müsabakalarda haklarında müsabakaları seyirden yasaklanma tedbiri 
uygulanan taraftarların spor alanlarına girişlerini engellemek için seyirci giriş kapısında 
taraftardan sorumlu kulüp temsilcisiyle birlikte gerekli çalışmaları yapmak ve tespit 
ettiği hususları müsabaka güvenlik amirine ve il spor güvenlik birimine bildirmek.

 e) Muhtemel suç gruplarını izlemek, teknik aletlerle suçları tespit etmek: Suç işlemesi 
muhtemel görülen taraftarları ve taraftar gruplarını izlemek, Kanuna aykırı fiilleri 
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(d) Özel Güvenlik Görevlileri: 
Kural olarak spor alanının iç güvenliğini sağlamak, öncelikle özel 

güvenlik görevlilerinin yükümlülüğündedir. Yani ev sahibi kulüp, spor 
alanı ve müsabaka güvenliğinden de sorumludur. Özel güvenlik görev-
lileri, genel kolluk ile birlikte görev yapar ve bunların sayıları güvenliği 
sağlayabilecek ölçüde olmalıdır (Kanun, m. 6/1). Görevlendirilecek 
özel güvenlik personelinin asgari sayısını belirleme görev ve yetkisi ilgili 
spor güvenlik kuruluna aittir (Kanun, m.7/4) ve bu personel, diğer 
genel kolluk görevlileri ile birlikte, spor alanında müsabaka güvenlik 
amirinin emir ve denetiminde görev yaparlar (Kanun, m.6/3). 

Belirlenen sayının üçte birini aşmayacak sayıda “görevde olmayan”24 
kolluk görevlisi personel, ilgili kulübün özel güvenlik hizmeti satın 
alması kapsamında ve talebi üzerine spor alanında görev yapmak üzere 
müsabakanın yapılacağı yerdeki yetkili kolluk birimince görevlendirilir. 
Bu şekilde yetkilendirilen genel kolluk personelinin de bu görevleri 
sırasında özel güvenlik görevlisi statüsünde hizmet vereceklerinin 
kabulü gerekir. 

Özel güvenlik görevlileri, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri 
kanunundan kaynaklanan yetkilerinin yanı sıra, spor alanına girişte 
genel kolluk görevlileri ile birlikte ve onların gözetiminde üst araması 
da yapabilirler (Kanun, m.12/2). Ancak, spor alanı içerisinde silah 
taşımaları 6222 sayılı kanunla yasaklanmaktadır (m. 6/4).

işleyen kişileri kamera, fotoğraf makinesi ve benzeri araçlarla tespit ederek adli işlem 
yapacak birime teslim etmek.

24 Görevde olmayan kolluk görevlisi personel denilmekle kast edilenin, izinli ya da nöbet 
sonrası istirahatli personel olduğu anlaşılıyor.
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2. Spor Kamu Düzeninin Sağlanmasında Kanunla Yükümlülük 
Getirilen Spor Aktörleri25:
Spor alanı ve etrafında müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında kamu 

düzenini sağlamakla görevli genel kolluk görevlileri ve özel güvenlik 
görevlilerine yardımcı olmak üzere 6222 sayılı kanunla bazı kişilere 
ve taraf kulüplerine birtakım yükümlülükler getirilmiştir. 

Kanunun kapsam maddesinde, bazı kişi ve kurumların, spor 
müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin husus-
lardaki görev ve sorumluluklarının kanunla düzenlenmesinden  söz 
edilmektedir. Bunları şöylece sayabiliriz

(a) Spor kulüpleri, spor kulübü yöneticileri, sporcular ve diğer 
görevliler, 

(b) Taraftarlar, Taraftar dernekleri, taraftar temsilcileri, 
(c) Spor federasyonları, 
(d) Yazılı veya görsel ya da işitsel kitle iletişim kuruluşları ile 

bunların mensupları, 
ve diğer ilgili kişi ve kurumlardır
Kanunun, bu tür kişilere (kulüp, dernek, gerçek kişi vs.) yüküm-

lülükler getiren maddeleri, kanunun Genel Hükümler  başlıklı bölü-
münde (4 ila 10. maddelerinde) yer almaktadır. Buradaki yükümlü-
lüklere ve yasaklara aykırı hareketler ve yaptırımlar ise, Yasak Fiiller 
ve Ceza Hükümleri başlıklı üçüncü bölümde (11 ila 18. maddeler) 
yer almaktadır.

25 Kanunun Geçiş hükümleri başlıklı geçici 1. Maddesi şöyledir:  “Bu Kanunun 5 inci 
maddesinin dördüncü, beşinci ve yedinci fıkralarında öngörülen yükümlülükler (…)
(2) üç yıl içerisinde yerine getirilir. Bu yükümlülüklerin süresinde yerine getirilmemesi 
halinde spor kulüpleri hakkında 21 inci madde uyarınca idari para cezası uygulanır”. Bu 
düzenlemedeki “üç yıl”a ilişkin değişiklik, 6290 sayılı kanunla(4. madde) yapıldığına 
ve bu kanun da 11 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiş bulunduğuna göre, kapsamdaki spor kulüpleri ve federasyonların düzenleme 
kapsamındaki yükümlülükleri(elektronik bilet uygulaması, spor alanlarının güvenlik 
amaçlı  teknik donanımının sağlanması ve kontrol odaları oluşturulması) yasal olarak 
11 Nisan 2015 ten itibaren başlamaktadır. 
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A. Spor Kulüplerinin ve Spor Federasyonlarının Yükümlülükleri 
(m.5-6)
Kanunla, öncelikle yükümlülük getirilen spor hukuku aktörleri, 

spor aktivitelerinin temelinde yer alan, spor faaliyetlerini organize 
den spor kulüpleridir. Bu nedenle, kanun, 5 ve 6. maddelerinde spor 
kulüplerine önemli yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülüklerden 
bir kısmı, sadece müsabakalara ev sahipliği yapan spor kulüplerine 
ilişkin iken, geriye kalan kısmı tüm spor kulüplerine ilişkindir. Bazı 
yükümlülükler, sadece üst liglerde faaliyet gösteren bazı spor dalların-
daki (futbol, voleybol ve basketbol gibi) spor kulüpleri bakımından 
geçerliyken, bazı yükümlülükler tüm spor dalları ve tüm spor kulüpleri 
için geçerlidir. Elverir ki, spor faaliyeti, bir spor federasyonu ile iliş-
kilendirilebilsin. Yoksa, tamamen mahalli nitelikteki yöresel bir spor 
aktivitesi, bu kanun kapsamında değildir; o tür etkinliklerde genel 
kolluk önlemleriyle yetinilir.

Spor kamu düzeninin sağlanmasında, özellikle spor alanında temel 
yükümlülük, doğal olarak  ev sahibi spor kulübüne verilmektedir. Ev 
sahibi spor kulübünün tesislerinde yürütülecek bir spor karşılaşması 
ve o spor alanında binlerce izleyici yer alacağından, burada alınacak  
güvenlik önlemlerinin de gerçekleştirilecek faaliyete uygun olması 
gerekmektedir. Gerekli fiziki ve teknik alt yapı ev sahibi spor kulübü 
tarafından oluşturulacak, il/ilçe  spor kurulunca belirlenecek yeterli 
sayıda özel güvenlik görevlisi de yine ev sahibi spor kulübü tarafından 
istihdam edilecektir. Ev sahibi spor kulübünün bu temel yükümlü-
lüklerinden başka, gerekli genel idari kolluk personeli (genel idari 
kolluk amirlerince görevlendirilen sivil giyimli spor güvenlik birimi, 
gözlemci polisler ve  gerektiğinde tribünlerde resmi üniforma ile görev 
yapacak kolluk görevlileri dahil) de spor alanında görev yapacak, tüm 
bu güvenlik personeli müsabaka amirinin emri ve denetimi altında 
görev yapmak suretiyle spor alanının güvenliği sağlanacaktır.

Ev sahibi spor kulübünün kanun gereği almak zorunda olduğu 
tedbirleri, bir çeşit iş güvenliği tedbirleri saymak ve spor faaliyetinin 
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yürütüldüğü spor alanını da, çok sayıda insanın seyirci statüsünde de 
olsa aktif katılımıyla gerçekleşen kendine özgü  en tehlikeli (1. sınıf ) 
iş yerlerine benzetmek mümkündür. Yasa ile getirilen  yükümlülük 
ve kısıtlamaları da bu açıdan değerlendirmek gerekir. Çünkü, insan 
her şeyin ölçüsüdür; insan sağlığı ve güvenliği her şeyden önce gelir.

Yasa, başta ev sahibi spor kulübün yükümlülükleri olmak üzere, 
müsabakalarda ve spor alanlarında güvenliğin sağlanması için spor 
kulüplerinin yükümlülüklerini şöyle düzenlemektedir:

a. Spor Kulüplerinin Genel Yükümlülüğü: Spor kulüpleri, müsabaka 
güvenliğine yönelik olarak kanunda ve yönetmelikte sayılanlar  ve 
benzeri konulara ilişkin olarak il veya ilçe spor güvenlik kurullarının 
kendileriyle ilgili aldığı kararları yerine getirmekle yükümlüdür. Bu 
kararların birer idari karar olduğu açıktır; bu nedenle, kanunun sınırını 
(müsabaka güvenliği amacını) aşmaması ve ölçülülük ilkesine uygun 
bulunması gerekir. 

b. Ev Sahibi spor kulübünün Spor Alanlarına ilişkin Genel Yüküm-
lülüğü: Spor alanlarında, sağlık ve güvenliğe ilişkin bütün önlemler 
alınmak zorundadır. Bu, ev sahibi spor kulüp açısından genel bir 
yükümlülüktür. Bu tür spor karşılaşmalarında zamanın gerektirdiği 
bütün önlemleri kapsar. 

c. Konuk takım seyircilerine yer temini: Yine, ev sahibi spor kulübü-
nün en önemli bir diğer yükümlülüğü,  Müsabakanın yapılacağı yerde 
konuk takım seyircilerine bağımsız bir bölüm ayırmak ve taraftarlar 
arasında temas olmamasını sağlamaya yönelik tedbirleri almaktır. Bu 
tedbirler,  ilgili spor federasyonları ve uluslararası spor federasyonları 
tarafından belirlenen tedbirlerdir. 

d. Çocuklar ve engelliler için uygun yer temini: Spor alanlarında, 
çocuklar ve engellilerin müsabakaları izleyebilmeleri için durumlarına 
uygun yerler tahsis edilir.

e. Yerlerin numaralandırılması ve elektronik bilet: Bilet satışları 
koltuk numarasıyla ilişkilendirilerek yapılır. Müsabaka alanlarına 
kapasitenin üzerinde veya biletsiz seyirci alınamaz. Spor müsabaka-
larının yapıldığı alanlara girişi sağlayacak biletler, elektronik sistem 
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üzerinden oluşturulur. Buna ilişkin teknik donanım, futbolda süper 
lig ve birinci ligde yer alan kulüplere tarafından, kendi kullanımların-
daki spor alanlarında kurulur. Bilet satın almak isteyen kişilerle ilgili 
olarak, üzerinde adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve 
fotoğrafı olan bir elektronik kart oluşturulur. Kişinin yabancı olması 
halinde kart üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yerine 
uyruğu olduğu devletin adı ile Türkiye’ye giriş yaptığı pasaportun seri 
numarası kaydedilir. Bilet satışları kişilere özgü elektronik kart üze-
rinden yapılabilir. Spor müsabakalarına, kişi ancak adına düzenlenen 
elektronik kart ile izleyici olarak girebilir. Spor müsabakasına izleyici 
olarak girecek kişilerin kontrolünü ev sahibi kulüp yapmakla yükümlü-
dür. Bu yükümlülük ev sahibi olmayan müsabakalarda, müsabakaya 
katılan her iki kulüp; milli müsabakalarda ise, ilgili federasyon tara-
fından yerine getirilir.

f. Merkezi Kontrol Sistemi ve Merkezi Veri Tabanı Oluşturulması: 
Bilet organizasyonu ve seyircilerin müsabaka alanlarına giriş ve çıkışına 
ilişkin kontrol ve denetim yetkisi federasyonlara aittir.  Federasyonlar 
bu amaçla bünyelerinde merkezi kontrol sistemi oluşturacaklardır. 
Elektronik kart oluşturulmak amacıyla alınacak kişisel bilgiler federasyon 
bünyesinde oluşturulan merkezi veri tabanında tutulur. Bu veri tabanı 
Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı erişimine açıktır.

Ancak, elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı ger-
çekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygu-
lamalar kulüpler tarafından gerçekleştirilecektir. Sistem üzerinden 
merkezi satış yapılması da mümkündür ve bu tür merkezi satışlar  ise 
ilgili federasyonlar tarafından gerçekleştirilir26.

Sistemsel bütünlük ve seyir güvenliği amacı: Yerlerin numaralan-
dırılması, elektronik bilet sistemi ve veri tabanı oluşturulması, seyir 

26 Elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasında ilgili federasyonlar 
yetkilidir. Merkezi pazarlama ve bilet satışından elde edilecek gelirler kulüplere ait 
olup federasyon ya da yetki verdiği üçüncü kişiler nezdinde oluşacak bu gelirler 
kamu kurum ve kuruluşlara ilişkin alacaklar hariç olmak üzere haczedilemez, devir 
ve temlik edilemez. Federasyonlar bu fıkra kapsamında belirtilen yetkilerini kısmen 
veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir(m4/11-c).
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güvenliğinin temini açısından birbirini tamamlayan önlemlerdir. 
Buna, aşağıda izah edilen kontrol odaları ve kameralı kayıt sistemi de 
eklendiğinde, sistem tamamlanmaktadır.  Bu sayede; aşırı taşkınlık 
yapan, suç işleyen ve suça meyilli olan kişilerin tespit ve takibinin 
yapılabilmesi  ve sporseverlerin seyir  güvenliğinin sağlanması amaçlan-
maktadır. Belirtilen sistemin bu amaç (seyir güvenliği amacı) dışında  
kullanılması hukuka aykırı olur.

g. Spor Alanına İlişkin Teknik Donanım: Teknik donanıma ilişkin 
yükümlülükler de, tıpkı elektronik bilet uygulanmasıyla ilgili teknik 
donanım yükümlülüğünde olduğu gibi, her spor kulübüne yükle-
nen yükümlülükler değildir. Bu yükümlülükler; futbolda süper lig 
ve birinci ligde bulunan kulüpler ile, basketbol, voleybol ve hentbol 
dallarındaki en üst ligde bulunan kulüplere aittir ve bunlar tarafın-
dan, kendi kullanımlarındaki spor alanlarında; güvenliğin sağlanması 
ve bu Kanuna aykırı davrananların tespiti amacıyla, gerekli teknik 
donanımlar kurulur. Kameralar ve benzeri teknik donanımların yer-
leştirilecekleri yerler ve sayıları il veya ilçe spor güvenlik kurulları 
tarafından belirlenir.

h. Bekletme Odaları ve Kontrol Odaları Oluşturulması: (1) Fut-
bolda en üst profesyonel lig (süper lig) ve bir altındaki ligde(birinci 
lig) bulunan kulüplerin müsabakalarının yapıldığı spor alanlarında; 
(2) Bu Kanunda sayılan diğer spor branşlarında (voleybol, basketbol 
ve hentbol) ise uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı spor alanla-
rında ev sahibi ve misafir takım için ayrı ayrı olmak ve gerektiğinde 
kullanılmak üzere azami yirmi kişi kapasiteli en az iki tane bekletme 
odası oluşturulur. Ayrıca, kolluk görevlilerinin (genel veya özel kolluk) 
kullanımına açık tutulacak güvenlik kameraları ve anons sistemlerinin 
yönetildiği yeteri kadar kontrol odasının oluşturulması zorunludur. 
Kontrol odasında federasyon ve spor kulübü temsilcileri de bulunur. 
Kayıt altına alınan görüntü ve dokümanların birer örneği, müsabaka-
nın sonunda ilgili spor güvenlik birimine, federasyona ve her iki kulüp 
temsilcisine verilir. Spor alanlarında hangi güvenlik sistemi veya teknik 
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donanımın uygulanacağı ilgili federasyonun bağlı olduğu uluslararası 
spor örgütlerinin düzenlemeleri çerçevesinde yönetmelikle belirlenir.

i. Güvenlik Sistemleri Masraflarının Karşılanması:  Gerek elekt-
ronik bilet sistemleri, gerekse diğer güvenlik sistemleri ve güvenlik 
odalarının masrafları; profesyonel futbol kulüplerinin (en üst lig ve 
bir altındaki lig kulüpleri) kendileri tarafından; diğer spor dallarında 
ise, spor tesisinin kullanım hakkına sahip olan kulüp ya da kuruluş 
tarafından karşılanır

j. Fiziki Engeller konulması: Müsabakanın yapıldığı yer ile seyirci 
arasına fiziki engeller koymak da bu tedbirler arasındadır. Bunlar tel, 
duvar, bariyer veya benzeri şekilde yapılabilir. Ancak  bu fiziki engel-
lerin, seyri engellemeyecek tarzda olması, federasyonun bağlı olduğu 
uluslararası federasyonun talimatlarına uygun bulunması gerekir. 

k. Fiziki Engellerin kaldırılması: Spor alanlarına konulan fiziki 
engeller, gerektiğinde kaldırılabilir. Ancak bunun için, ilgili spor güven-
lik biriminin görüşü alınarak, il veya ilçe spor güvenlik kurullarının 
kararına ihtiyaç vardır. Örneğin, centilmence geçeceği beklenen bir 
dostluk müsabakasında, seyirci profili ve geçmiş tecrübeler de dikkate 
alınarak bu tür bariyerlere gerek olmadığına karar verilebilir.  

l. Uyarı Levhaları Asılması: Spor alanları ile çevresinde; bu alan-
lara sokulması yasak maddelere ve eşyalara, yasak olan davranışlara ve 
bu alanlarda elektronik takibin yapıldığına ilişkin uyarı levhalarına 
yer verilir. Bu yükümlülük ilgili spor alanı kullanımında olan spor 
kulübü tarafından yerine getirilir.

B- Diğer Spor Aktörlerinin Yükümlülükleri
Taraftar Dernekleri: Kanunun taraftar derneklerinin yükümlü-

lükleri başlıklı 8. maddesinde; “Taraftar derneklerinin, bu Kanunun 
(6222 sayılı kanun) amacına aykırı faaliyette bulunamayacakları 
belirtildikten sonra, “Taraftar dernekleri, taraftarların spor ahlâkı 
ve ilkelerine uygun biçimde sportif faaliyetleri izlemelerini sağla-
maya yönelik eğitici faaliyetler düzenler” diyerek, onlara genel bir 
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yükümlülük getirmekte, bir çeşit dernek amacı belirlemektedir. Doğal 
olarak bu yükümlülük, bir genel dilek ve temenniden ibarettir. Bu 
yükümlülüğe aykırı davranışlara elbette yasal bir yaptırımla (aykırılı-
ğın şiddetine göre; derneğin faaliyetten alıkonulması vs.)  mukabele 
edilebilir; ama gerçekten eğitici faaliyetlerde bulunmayan bir derneğe 
yaptırım uygulanması söz konusu olamayacaktır.

Kulüp temsilcileri:  Yine kanun, taraftardan sorumlu kulüp 
temsilcisi başlıklı 9. maddesinde; “Spor kulüpleri, yönetim kurulu 
üyeleri arasından bir veya birkaç kişiyi taraftardan sorumlu kulüp tem-
silcisi olarak belirlemek ve bu kişilerin kimlik ve adres bilgilerini spor 
kulübünün bulunduğu yerdeki genel kolluk birimine bildirmekle yüküm-
lüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, bu Kanun 
hükümlerine göre taraftardan sorumlu kulüp temsilcisine terettüp 
eden yükümlülükler, kulüp başkan ve yönetim kurulu üyelerinin 
tamamı tarafından yerine getirilir” demek suretiyle, spor kulüplerinin 
yöneticilerine  genel bir  yükümlülük getirmektedir. Bu düzenleme 
sporda düzenin sağlanmasına, şiddetin önlenmesine katkı sağlayan 
uygulamalara yol açabilir.  Tabii burada, kulüp yöneticilerinin izleye-
ceği rolü, genel olarak toplumsal olaylar karşısında kanaat önderlerinin 
rolüne benzetebiliriz.  

Yine bu maddede; “Taraftardan sorumlu kulüp temsilcileri, 
müsabaka güvenliğinin sağlanması konusunda genel kolluk görev-
lileri ile özel güvenlik görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdür” 
denilmektedir.  

Başta “taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi” olarak belirlenen 
kulüp yöneticisi olmak üzere, spor kulüplerinde yönetici kadro-
lar sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesinde önemli katkılar 
sağlayabilirler.   
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3. Spor Kamu Düzeninin Zaman ve 
Yer Bakımından Uygulanması

A. Zaman Bakımından Uygulama
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun 

(6222 sayılı kanun),  amaç başlıklı birinci maddesinde, uygulanma  
zamanını müsabaka öncesi, esnası veya sonrası olarak sınırlandırmakta-
dır. Burada, müsabaka öncesi ve sonrasının müsabakadan makul bir 
süre önce ve sonrayı kapsadığı açıktır. Bütün sporcu ve seyircilerin 
müsabaka alanını terk etmesinden ve dağılmasından sonra artık bu 
kanunun uygulanması (idarenin salt bu kanundan kaynaklanan yetki-
leri kullanması) söz konusu değildir. Aksi takdirde, sıkı bir toplumsal 
düzen getiren yasanın, öngörülen zaman ve yerde uygulanmaktan 
ibaret istisnailik niteliğinin çok ötesinde uygulanmasına yol açılır ki, 
bu durum hem yasanın kendi amacına, hem de temel hak ve özgür-
lüklerin sınırlanmasına ilişkin anayasa ile getirilen sisteme aykırı olur. 

Ayrıca kanun, her müsabakaya değil, sadece ilgili federasyonun 
katkısı, katılımı ya da izniyle yapılan müsabakalarda uygulanacaktır. 
Kanunun birçok düzenlemesi, sadece futbolun bazı ligleri (en üst ve 
birinci lig gibi); basketbol, voleybol ve hentbolün ise sadece en üst 
ligi için uygulanabilecektir.

B. Yer Bakımından Uygulama 
Kanunun, yer bakımından kapsamı ise, yine kanunda şöylece 

belirlenmiştir:
a� Spor alanları ile bunların çevresi: 
Kanuna göre spor alanının kapsamı şu yerlerden oluşur: 
Spor müsabakalarının veya 
Spor antrenmanların gerçekleştirildiği alanlar ile 
Seyircilere ait seyir alanları, 
Sporculara ait soyunma odası ve 
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Bu Kanunun uygulanması kapsamında spor yapmaya elverişli 
alanları ifade eder.

Kanun, müsabaka alanı kavramını ise, müsabakanın fiilen icra 
edildiği (spor müsabakasının yapılmasına tahsis edilen) alanı belirtmek 
üzere daha dar anlamda kullanmıştır.

Yine, bir il veya ilçede yapılan her spor müsabakası da bu kanun 
kapsamında değildir. Kanuna göre Spor müsabakası: Federasyonların 
düzenlediği veya düzenlenmesine izin verdiği ya da katkıda bulunduğu 
her türlü sportif karşılaşma ve yarışmayı ifade eder. Örneğin, bir il 
ya da ilçede mahalle takımları ya da okul takımları gibi  oluşumlar 
arasında ilgili spor alanındaki federasyonu ilişkilendirmeksizin cereyan 
eden spor müsabakaları, 6222 sayılı kanun kapsamında bir müsabaka 
sayılmaz.  Böyle bir spor müsabakasında idare ancak genel kolluk 
yetkilerini kullanabilir, ayrıca bu kanundan (6222 sayılı kanundan) 
kaynaklanan yetkilerini kullanamaz. 

b� Diğer Yerler
Kanun, spor alanları ve bunların çevresinin yanı sıra, bazı diğer 

yerlerin güvenliğine ilişkin olarak da düzenlemeler getirmektedir. 
Bu yerler:

(1) Taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulun-
dukları yerler 

(2) Müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarıdır. 
Bu son iki yer, fiili duruma göre belirlenir.
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YASAK FİİLLER VE CEZALAR:  
SPOR KAMU DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR

 1. Genel Olarak Spor Kamu Düzeninin İhlali Suçları
Kanun (6222 sayılı kanun); getirdiği yükümlülüklere spor aktör-

leri olan kurumlar tarafından aykırı davranılmasını kabahat olarak 
(m.21,22), koyduğu yasaklara  kişilerin aykırı  fiillerini ise suç olarak 
(m.11 ila 18) düzenlemiştir. 

Bütün spor suçlarında; kendiliğinden işleyen ve savcının soruş-
turma açmasıyla başlayıp, savcı veya hakim tarafından aksine bir karar 
verilmedikçe, yargılama sonuna kadar devam eden, hükümde ayrıca 
yer verilmesi halinde cezanın infazının tamamlanmasından itibaren bir 
yıl süreyle de süren seyir yasağına ilişkin tedbir (yargılama süresince 
koruma, hükümden sonra güvenlik önlemi olarak) uygulanmakta-
dır. Üstelik bu seyirden yasaklanma tedbiri uygulaması nedeniyle ve 
uygulamanın yasal bir sonucu olarak, sanık veya hükümlü konumun-
daki kişi, bazı temel hakları bakımından da  ciddi kısıtlamalara tabi 
tutulmaktadır. 

Öte yandan, kişilerin işlediği bu suçlar nedeniyle ayrıca tüzel kişiler 
de bazen kabahat düzenlemesine muhatap olabilmektedir: Kanunda, 
kişilerin spor kurumları (tüzel kişiler, genellikle spor kulüpleri)lehine 
suç işlemeleri halinde, tüzel kişiye idari yaptırım (para cezası) uygu-
lanması hali de  öngörülmüştür (m.11/7). 

Kanunda düzenlenen bütün bu suçların ve kabahatlerin, aslında 
spor müsabakalarında kamu düzeninin bozulması fiillerine karşı 
uygulanan birer ceza yaptırımı ve idari yaptırım niteliğinde oldukları; 
bozulan spor kamu düzeninin yeniden tesisini amaçladıkları görülmek-
tedir. Öyleyse, bu kanunda düzenlenen suçlara ve kabahatlere, spor 
kamu düzenine karşı suçlar (ve kabahatlere de spor kamu düzenine 
karşı kabahatler) diyebiliriz. 
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Bilindiği üzere, genel olarak suç ve cezalar, Türk Ceza Kanununda 
yer almaktadır. Bu bakımdan, 6222 sayılı kanun, bir ceza kanunu 
değildir; ama özel nitelikli bazı cezaların da içinde yer aldığı (ceza 
hükümleri de içeren) bir kanundur. Yalnız, Türk Ceza Kanununun 
genel hükümleri, burada düzenlenen suç tipleri bakımından da geçer-
lidir27. Öyleyse, TCK genel hükümler kısmında düzenlenen ceza 
sorumluluğunun şahsiliği, kast ve taksir’den  ceza sorumluluğunu 
kaldıran ve azaltan nedenlere; suça iştirak veya teşebbüsten, suçların 
içtimaına kadar bütün hukuksal kurumlar, bu suçların tespiti ve 
cezalandırılmasında da dikkate alınacaktır. Aynı şekilde; belli hakları 
kullanmaktan yoksun bırakmaya  ilişkin güvenlik tedbirlerinden ceza-
ların düşmesine kadar burada yer alan diğer düzenlemeler de, 6222 
sayılı kanunda yer alan suçlar ve bunlara bağlı güvenlik tedbirlerinin 
uygulanmasında da temel kurallar olarak uygulanacaktır.

Biz, bu çalışmamızda kanunda düzenlenen suçların ve bunların 
bir sonucu olarak  uygulanacak güvenlik tedbirlerinin  incelenmesinde 
genel bilgiler vermekle yetineceğiz. Elbette bu kanunda düzenlenen 
her suç tipi ve onlara uygulanacak yaptırım ve güvenlik  tedbirinin 
hukuksal tahlilleri başlıbaşına birer çalışmayı hak etmektedirler28.  

Kanunda düzenlenen başlıca suçlar:  Şike ve Teşvik Primi (m.11), 
Spor Alanlarına Yasak maddeler Sokulması ve Müsabaka Düzeninin 
Bozulması (m.12, 13),  Hakaret İçeren Tezahürat (m.14), Spor Alan-
larına Usulsüz Seyirci Girişi (m.15), Yasak Alanlara Girme (m.16), 
Spor Alanlarında Taşkınlık Yapılması ve Tesislere Zarar Verilmesi 

27 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, Madde 5- (1) Bu Kanunun genel hükümleri, özel 
ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.

28 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda yer alan suçlara ilişkin 
çalışmalar konusunda şu eserlere bakılabilir: Bütünü inceleyen çalışmalar:  Özen, 
Mustafa; Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Yer Alan Suçlar 
ve Yaptırımları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013;  Yurtcan, Erdener; Sporda Şiddet ve 
Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu ve Yorumu, Kare Yayınları, Istanbul ,2011.  Belirli 
suç tiplerinin incelenmesine ilişkin çalışmalar: Donay, Süheyl; Sporda Şiddet ve 
Düzensizliğin Önlenmesi ve Şike ve Teşvik Primi, Beta, Istanbul,2011; Yaşar, Yusuf; 
6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 18’inci 
Maddesinde Yer Alan “Seyirden Yasaklanma” ile “Seyirden Yasaklama” Tedbirleri; 
MÜHF –Hukuki Araştırmalar Dergisi, C. 19, S. 1, s.3-38;
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(m.17), Seyirden Yasaklama (m.18) ve Şiddete Neden Olabilecek 
Açıklamalar (m.22).

2. Şike ve Teşvik Primi Suçları: 
Kanunda düzenlenen ve en ağır ceza öngörülen suç tipi bu başlık 

altında yer almıştır. Gerçekten de, spor kamu düzenini en ciddi şekilde 
ihlal eden, spor kamu oyunu kandıran ve bazılarına haksız kazanç 
sağlayan bir suç tipi olarak şike suçu, korumayı amaçladığı değerler 
itibariyle oldukça   önemli bir aykırılığı ceza yaptırımına bağlamaktadır.

A. Şike Suçu
a. Suçun temel şekli: “Belirli bir spor müsabakasının sonucunu 

etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden 
kişi.., cezalandırılır”(m.11/1). Bu tanımdan anlaşılacağı üzere, şike 
suçunun oluşabilmesi için:

Belirli bir spor müsabakası söz konusu olmalıdır.
Başkasına kazanç veya sair menfaat temin edilmiş olmalıdır.
Kazanç veya sair menfaat temin edilirken, bu müsabakanın sonu-

cunun etkilenmesi amaçlanmalıdır.
b. Fail: Burada suçun faili herkes olabilir. Zorunlu olarak çok 

failli bir suçtur:  Çünkü; “kendisine menfaat temin edilen kişi de bu 
suçtan dolayı müşterek fail olarak cezalandırılır”(m.11/1). Ayrıca, “şike 
anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda 
sonuçlanmasına katkıda bulunan kişiler de bu suçun faili olarak” aynı 
şekilde cezalandırılır (m.11/2). Örneğin; bir şike olayında; (a) menfaat 
temin eden kişi, (b) kendisine menfaat temin edilen kişi, (c) anlaşma 
doğrultusunda müsabakanın sonuçlanmasına katkıda bulunan kişiler 
(bunlar karşı takımın bazı oyuncuları ve hatta hakem bile olabilir) bu 
suçta birlikte fail olabilirler. Bu nedenle, bir şike suçunda en az üç ve 
daha fazla fail olması beklenir. 
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c. Manevi unsur: Bu suç ancak kasten işlenebilir; taksirli şekli 
kanunda düzenlenmediğinden, taksirle işlenmesi söz konusu değil-
dir; kastın bulunmaması durumunda suç da oluşmaz. Burada özel 
kast aranmaktadır: Bu da, “belirli bir spor müsabakasının sonucunu 
etkilemek amacı” dır. 

d. Suçun Maddi Unsuru: “Başkasına kazanç veya menfaat sağla-
mak” tır. Buradaki başkası, sonucu doğurmaya yarayacak olanlardır: 
Karşı takımın yöneticileri, kaptanı ya da kalecisi gibi. Karşı takım 
üzerinde herhangi bir etki doğuramayacak bir kişiye kazanç veya menfaat 
sağlanması halinde bu suç oluşmaz. Örneğin, nefesi kuvvetli olduğuna 
inanılan bir kişiye, istenilen sonucun doğmasına yardımcı olması için 
menfaat temin edildiğinde, ortada bir suç yoktur. 

e. Ceza: Fail, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne 
kadar adli para cezası29 ile cezalandırılır30. Burada adli para cezası 
ve hapis cezası seçenek yaptırımlar olarak öngörülmediğinden, hem 
hapis hem de adli para cezasına ayrı ayrı hükmolunacaktır. Ancak, 
yargılama sonunda verilecek hapis cezası iki yılı aşmadığı takdirde, 
kısa süreli hapis cezası kapsamında kalacağından ve hapis cezası ile 
para cezası seçenek yaptırımlar olarak da öngörülmediğinden, onun 
(verilen iki yıl ve kısa süreli hapis cezasının) da yeniden seçenek yap-
tırımlara dönüştürülmesi mümkün olabilecek iken (TCK, m.49), 
maddede yapılan özel düzenleme nedeniyle bu (hapis cezasının seçe-
nek yaptırıma-örneğin adli para cezasına-dönüştürülmesi) mümkün 
değildir. Çünkü, yasada yer alan özel düzenlemeye göre; şike ve teşvik 
primi suçlarından dolayı verilen hapis cezasının seçenek yaptırımlara 

29 Adlî para cezası TCK. m. 52- “(1) Adlî para cezası, beş günden az ve 
kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak 
üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile 
çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine 
ödenmesinden ibarettir.

 (2) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının 
miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir 
edilir”.  

30 Bu suçun cezası 5 yıldan 12 yıla kadar hapis iken, 10/12/2011 tarihli ve 6259 sayılı 
Kanunun 1 inci maddesiyle “bir yıldan üç yıla kadar” şeklinde değiştirilmiştir
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çevrilmesi mümkün olmadığı gibi, hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması31 da yasaklanmıştır (m.11/9).

f. Suçun tamamlanma anı: Burada, suçun tamamlanma anı-
nın, sonucun gerçekleşmesinden daha önceki bir zamana  çekildiği 
görülmektedir.  Kanuna göre; kazanç veya menfaatin fiilen sağlanması 
şart değildir; “kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya 
varılmış olması halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolu-
nur” (m.11/1son cümle). 

g. Şike Suçuna  Teşebbüs: Kazanç veya sair menfaat vaat veya 
teklifinde bulunulmuş, ama anlaşmaya varılamamışsa, suç teşebbüs 
aşamasında kalmış olur. Bu takdirde suça teşebbüse ilişkin hüküm-
ler uygulanır (m.11/3). Prensipte anlaşılmış, ama miktarda anlaşı-
lamamışsa ne olacaktır? Bizce, bu halde de anlaşmaya tam olarak 
varılamadığı için suç tamamlanmamış, teşebbüs aşamasında kalmış 
olduğu kabul edilmelidir. Ancak bu halde suçun faillerinin cezasında 
teşebbüsten dolayı yapılacak indirim, yasada düzenlenen alt oranda 
hesaplanmalıdır32.  

h. Suçun ağırlaştırılmış şekli: Yasada, şike suçunun ağırlaştı-
rılmış şekli de düzenlenmektedir. Burada ağırlaştırma nedenlerinin; 
failin sıfatı, suç örgütü kapsamında işlenmesi ve suçun işlenmesinde 
güdülen amaç (bahis oyunlarını etkileme)  olarak yer aldığı görül-
mektedir (m.11/4):

(a) Suçun, failin sıfatı nedeniyle ağırlaştırılmış hali: Eğer şike suçu; 
“kamu görevinin sağladığı güven veya nüfuzun kötüye kullanılması 
suretiyle” ya da “federasyon veya spor kulüpleri ile spor alanında faa-
liyet gösteren tüzel kişilerin, genel kurul ve yönetim kurulu başkan 
veya üyeleri, teknik veya idari yöneticiler ile kulüplerin ve sporcuların 

31 CMK, m.231/(5) “(Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Sanığa yüklenen suçtan dolayı 
yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî 
para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. 
Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan 
hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder”.

32 TCK m.35’e göre, bu hallerde teşebbüsten dolayı verilecek ceza,  dörtte birinden 
dörtte üçüne kadarı indirilir.
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menajerleri veya temsilciliğini yapan kişiler tarafından” işlenmişse, 
verilecek ceza artırılarak uygulanır (m.11/4(a-b)). 

(b) Suç örgütü çerçevesinde işlenmesi nedeniyle suçun ağırlaşması: 
Suçun “suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçe-
vesinde işlenmesi durumunda da, verilecek ceza artırılarak uygulanır 
(m.11/4-c). Bu ağırlaştırma nedeninin uygulanabilmesi için, öncelikle 
bir suç örgütünün varlığının tespit edilmiş olması ve şike suçunun bu 
örgütün faaliyetleri kapsamında işlenmiş bulunması gerekir. 

(c) Suçun, güdülen amaç nedeniyle ağırlaşması: Suçun, bahis oyun-
larının sonuçlarını etkilemek amacıyla, işlenmesi halinde verilecek 
ceza artırılarak uygulanır (m.11/4-ç). Bu durumda, suçun mağduru 
sınırları belirlenemeyen bir toplum kesimi olmaktadır. O yüzden 
cezanın ağırlaştırılması öngörülmüştür. 

(d) Ceza: Ağırlaştırılmış şekillerinden birinin gerçekleşmesi duru-
munda,  suçun temel (basit) şekline verilecek ceza (1 ila 3 yıl) yarı 
oranında artırılarak uygulanır.

B. Teşvik Primi Verilmesi veya Vaadi Suçu:
Suçun “bir müsabakada bir takımın başarılı olmasını sağla-

mak amacıyla teşvik primi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle 
işlenmesi halinde bu madde hükümlerine göre verilecek ceza…. 
İndirilir”(m.11/5). 

Şike suçunun temel şeklinde, sonucu etkileme amacı esas alındığı 
halde, burada bir takımın başarılı olmasını sağlamak amacı   esas alın-
maktadır. Şike suçunda rakip takımların iradesi uyumlaştırılırken ve 
sonucun bu suretle etkilenmesi amaçlanırken, teşvik priminde rakip 
takımlardan birinin  motive edilmesi söz konusudur. Örnek: A takımı 
motive edilip B takımını yenmesi sağlanmaya çalışılacak; sonuçtan 
C takımı yararlanacaktır. Teşvik primini verenler, aslında C takımı 
lehine hareket edenlerdir. Yani teşvik priminde aslında üç ayrı takıma 
ilişkin bir değerlendirme söz konusu (ancak üçüncü takım anlaşma-
nın dışında) iken, şikede iki ayrı takımın iradesi uyumlaştırılmaya 
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çalışılmaktadır. Öte yandan, şikede sonucun etkilenmesi amacı 
güdülürken ve buna yönelik bir anlaşma varken, yani bir anlamda 
sonuç odaklı iken; teşvik priminde müsabakadaki taraflar arasında bir 
anlaşma sağlanması değil, sadece takımlardan birinin motive edilerek 
sonucun etkilenmeye çalışılması söz konusudur.

Görüldüğü üzere, burada, doğrudan kendi takımı lehine verilen 
bir teşvik priminden değil, rakip bir takımı zorda bırakmak için onun 
yapacağı müsabakadaki rakibine teşvik primi verilmesi veya prim 
vaadinde bulunulması durumu cezalandırılmaktadır.  Çünkü: teşvik 
primi verilmesi veya vaadinde bulunulması:

(a) Milli takımlara veya milli sporculara başarılı olmalarını sağ-
lamak amacıyla,

(b) Spor kulüpleri tarafından kendi takım oyuncularına veya tek-
nik heyetine müsabakada başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla, 
gerçekleştirilirse, suç oluşmaz. 

Burada, özellikle (b) şıkkında yer alan durum, bir çeşit kişisel 
cezasızlık sebebi33 oluşturmaktadır. Eğer spor kulübü bu fiili işlerse, 
suç oluşmayacaktır. Spor kulübü, bir tüzel kişilik olarak teşvik primi 
verilmesi iradesini organları aracılığıyla ortaya koyacağına göre, bu 
cezasızlık hali sadece o kararı alan organdaki gerçek kişiler bakımından 
geçerli olacak, başkaları bu durumdan yararlanamayacaktır. Fakat, (a) 
şıkkında yer alan durumda, yani milli takımların veya milli sporcuların 
başarılı olmalarını sağlamak için bu suçun (teşvik primi verilmesi veya 
vaadi suçun) işlenmesi söz konusu olursa, cezasızlık halinden bütün 
Türk vatandaşları (Türk vatandaşı gerçek kişiler) veya Türk hukukuna 
göre kurulu bulunan tüzel kişiler yararlanabilecek, suç oluşmayacaktır. 
Oysa, yabancı bir gerçek veya tüzel kişinin bu suçu işlemesi halinde, 
cezasızlık halinden yararlanması söz konusu olamayacaktır34.

33 Kişisel cezasızlık kavramı ve benzer müesseselerle karşılaştırılması hususunda bakınız: 
Artuk, Mehmet Emin-Alşahin, Mehmet Emin; “Objektif Cezalandırılabilme Şartı ve 
Zamanaşımı (Objective Condition Of Criminality And Limitation)”, Prof. Dr. Nur 
Centel’e Armağan, e-dergi.marmara.edu.tr/maruhad/issue/download/.../5000000592,  
s.17-44.

34 Farklı görüşler için bakınız: Özen, age., s.68-69.
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Ceza: Teşvik primi suçunun işlenmesi durumunda, bu madde 
hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir. Teşvik suçunda 
da, duruma göre temel ceza veya şartları mevcutsa suçun ağırlaştırıcı 
şekline göre hesaplanan cezanın yarısına hükmolunur. 

C. Şike ve Teşvik Primi Suçlarında tekerrür
Şike ve teşvik primi suçlarının, bir suç işleme kararının icrası kap-

samında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi (suçun bu şekilde 
tekerrürü) hali, kanunda ayrıca düzenlenmiştir: “Bu suçların, bir suç 
işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla 
işlenmesi halinde, bunlardan en ağır cezayı gerektiren fiilden dolayı 
verilecek ceza (dörtte birinden dörtte üçüne kadar) artırılarak tek 
cezaya hükmolunur” (m.11/10).

Suçların cezalandırılmasında kural, her bir suça ayrı ayrı ceza 
verilmesidir (maddi içtima); ancak kanun, bir suç işlenmesi kararından 
hareketle birden fazla suç işlenmesi (zincirleme suç) halinde, her bir 
suçu cezalandırmamakta, cezanın belli bir oranda (dörtte birinden 
dörtte üçüne kadar) artırarak uygulanmasını öngörmektedir. 

Esasen bu düzenleme olmasaydı da, TCK genel hükümlere göre 
de yine aynı sonuca varılabilirdi35.

D. Şike ve Teşvik Primi Suçlarına İlişkin  Çeşitli Durumlar:
a. Etkin Pişmanlık: Müsabaka yapılmadan önce suçun ortaya 

çıkmasını sağlayan kişiye ceza verilmez (m.11/8).Burada, faillerden 
en az biri, suçun varlığını ortaya çıkarmakta ve neticenin meydana gel-
mesini (müsabakanın anlaşmaya göre  neticelenmesini) önlemektedir.  
Ama bu durum, en geç müsabaka yapılmadan önce gerçekleşmelidir. 
Failin bu fiili, gönüllü vazgeçme değildir. Çünkü suç, anlaşmayla 

35 Zincirleme suç m. 43- “(1) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik 
zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya 
hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun 
temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. 
(Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/6 md.) Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu 
fıkra hükmü uygulanır”.
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artık tamamlanmıştır;36 neticenin meydana gelmesi, müsabaka sonu-
cunun anlaşmaya uygun olarak tamamlanması suçun oluşumu için 
şart değildir. Kanun, failin neticenin gerçekleşmesini önlemesini 
ödüllendirmekte ve cezalandırmamaktadır. Suçu ortaya çıkan kişi 
esasen faillerden biri değilse, örneğin suç tesadüfen ortaya çıkarıldı 
ise, buradaki düzenlemenin uygulanması söz konusu olmaz; failler 
suçun tamamlanmasından dolayı sorumlu olurlar. 

b. Verilen Cezaların Mutlaklığı: Şike ve teşvik pirimi suçlarından 
dolayı işlenen suçlara ilişkin olarak; hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması kararı verilemez; verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara 
çevrilemez ve ertelenemez (m.11/9).

c. Güvenlik tedbiri olarak spor yöneticiliğinden yasaklanma:  Şike 
ve teşvik primi suçları, kasıtla işlenebilen suçlardandır. Türk Ceza 
kanununun 53. Maddesinde göre; “kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan 
dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak” güvenlik 
tedbiri niteliğinde olmak üzere, kanunda belirtilen hakları kullanmak-
tan yoksun da bırakılır. Kanunda sayılanlardan biri de, “vakıf, dernek, 
sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi 
veya denetçisi olmaktan” (TCK., m.53/1-d) yasaklanmaktır. Kanunda 
(6222, m.11/11)ayrıca, şike ve teşvik primi suçlarını işleyenlerin, TCK 
53. Maddesine göre (yani ceza mahkumiyetinin bir sonucu olarak) 
“spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyetler 
icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev 
yapmaktan” yasaklanmasına hükmolunacağını da düzenlemektedir. 
Esasen, maddedeki bu düzenleme (m.11/11) olmasaydı bile, bu suç 
dolayısıyla verilecek  seyirden yasaklanmanın yasal sonucu olarak yine 
de benzer sonuca ulaşılması mümkün olabilirdi (m.18/1 ve 18/10). 

Fakat, konunun burada (m. 11/11) ayrıca düzenlenmesinin 18. 
maddedeki düzenlemeden farkı şudur: Eğer burada düzenlemeseydi, 

36 Gönüllü vazgeçme; TCK, m. 36-“ (1) Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer 
veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, 
teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu 
takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır”.
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18. maddeye göre uygulanacak kısıtlama, cezanın infazından bir yıl 
sonra (seyirden yasaklama kararının sona ermesiyle birlikte) sicilden 
silinecekti. Ancak burada, kişinin spor kurumlarında yönetici ola-
mamasına (yasaklanmasına) ceza mahkumiyetinin bir sonucu olarak 
karar verildiğinde, asıl hüküm sicilde var olduğu sürece (yani seyirden 
yasaklama kararı sona erse bile) bu kısıtlama kararı da sicilde var 
olmaya devam edecektir.  

E. Tüzel Kişilere İdari Yaptırım Uygulanması (m.11/7): 
Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi gereği, tüzel kişiler hakkında 

ceza yaptırımlarının uygulanması mümkün olmamakla birlikte, lehine 
suç işlenen tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbiri niteliğinde yaptı-
rımlar uygulanması mümkündür (TCK, m.20). Nitekim, tüzel kişiler 
yararına suç işlenmesi durumunda, tüzel kişiler hakkında güvenlik 
tedbiri olarak bazı yaptırımların uygulanabilmesi düzenlenmektedir 
(TCK, m.60). Türk Ceza Kanununda, yirmiye yakın suç tipinde, bu 
suçların tüzel kişi yararına işlenmesi durumunda tüzel kişilere özgü 
güvenlik tedbirine de hükmedileceği belirtilmiştir.

Burada da, şike ve teşvik primi suçlarının tüzel kişiler yararına 
işlenmesi durumunda,  ceza hukuku yaptırımlarına ilave olarak ayrıca 
İdari Para Cezasına da karar verilecektir: “Suçun spor kulüplerinin veya 
sair bir tüzel kişinin yararına işlenmesi halinde, ayrıca bunlara, şike 
veya teşvik primi miktarı kadar idari para cezası da verilir. Ancak, veri-
lecek idari para cezasının miktarı yüzbin Türk Lirasından az olamaz”.

Burada, bir suç yaptırımından ayrı olarak, ama onun bir sonucu 
niteliğinde olmak üzere,  yasayla idari bir yaptırım daha düzenlen-
mektedir.  Ceza Kanunumuzdaki tüzel kişilere özgü güvenlik önlem-
lerine benzemekle birlikte, ceza mahkumiyetinin bir sonucu olarak 
bir güvenlik önlemine değil, bir idari yaptırıma karar verilecektir. 
Suçu işleyenler gerçek kişiler, ama yararına suç işlenen başka bir kişi 
(spor kulübü)dir. Suçun faillerine cezai yaptırım, suç lehine işlenen 
spor kulübüne ise idari yaptırım (para cezası) uygulanacaktır. Burada, 
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suçların şahsiliği ilkesi ile çelişen bir durumun ortaya çıkmaması için, 
spor kulübü lehine suç işleyenlerin spor kulübünün yönetim veya 
denetim organı gibi bir organında görevli olması, suçun bir çeşit 
kulüp politikası gereği işlenmesi halinin aranması hakkaniyete uygun 
olacaktır. Kulüp yönetimiyle hiç ilgisi olmayan, sadece kulübün sadık 
taraftarlarından biri olan varlıklı bir kişinin kulüp lehine ama kulüp 
yönetiminin bilgisi dışında  bu suçu işlemesi durumunda, yasada 
düzenlenen idari   yaptırım uygulanması şartlarının doğmadığının 
kabulü gerekir. 

Şike ve teşvik primi suçu dolayısıyla idari yaptırıma karar verile-
bilmesi için aranan yasal şartlar şunlardır: 

a- Suçunun, bir tüzel kişinin (spor kulübü veya sair tüzel kişinin) 
menfaatine işlenmesi gerekir: Eğer suç dolayısıyla elde edilecek para 
veya sair menfaat, tüzel kişi yararına değil de tüzel kişinin  yönetici 
ve sair mensuplarına yönelik ise, tüzel kişi hakkında idari para cezası 
(idari yaptırım kararı) uygulanması söz konusu olamaz. Paranın tüzel 
kişinin kasasına girecek olması, ya da müsabaka sonucundan  tüzel 
kişinin yararlanacak olması bu yaptırımın uygulanabilmesi için şarttır. 

b-  Fail: Spor kulüplerinin veya sair bir tüzel kişinin bu kabahatin 
faili olması mümkündür. O halde, yararına şike veya teşvik pirimi 
suçu işlenen her tüzel kişi bu yaptırımın muhatabı olabilir. Önemli 
olan, şike suçu sonucunda bir yarar elde edilebilsin ve şike suçunu 
işleyenler, suçu tüzel kişinin yararı için işlemiş olsunlar. Fakat, yukarıda 
izah edildiği üzere, suçu işleyen gerçek kişilerin bir şekilde tüzel kişi 
ile de irtibatlandırılabilmeleri gerekir. Objektif sonuçtan hareketle 
yaptırım uygulanması, bazen adil olmayan sonuçlara yol açabilir. 

c-  Ceza: Kanunda, verilecek idari para cezasının  şike veya teşvik 
primi miktarı kadar olacağı düzenlenmektedir. Yalnız, bir de alt limit 
getirilmektedir: Verilecek para cezası yüzbin Türk Lirasından aşağı 
olamayacaktır. Örneğin, spor kulübüne bir miktar para dışında başka 
bir menfaat de sağlanmış olabilir. Bu takdirde verilecek idari para 
cezası yüzbin Türk Lirası olacaktır.
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d. İdari Yaptırımı Uygulayacak Merci: Kabahatler Kanununa göre 
(5326 sayılı kanun, m. 24); “kovuşturma konusu fiilin kabahat oluş-
turduğunun anlaşılması halinde mahkeme tarafından idarî yaptırım 
kararı verilir”. Şike ve teşvik primine ilişkin suçlarda da, soruşturma 
konusu fiilin suç oluşturduğu, ancak yargılama sonunda anlaşılabi-
lecektir. Çünkü, bu maddede düzenlenen idari yaptırımın(idari para 
cezasının) uygulanabilmesi için: Öncelikle, fiilin suç teşkil ettiğinin 
ortaya çıkması gerekir. Ayrıca, bu suçun,  belli bir tüzel kişi yararına 
işlendiğinin de  tespiti icap eder. İdari para cezası verilebilmesinin 
yasal şartları olan bu iki hususun varlığı, ancak yargılama faaliyeti 
sonucunda ortaya çıkabileceğinden, Kabahatler Kanunun 24. mad-
desine göre de burada düzenlenen (6222, m.11/11) idari para cezasını 
ancak mahkeme verebilecektir.

3. Spor Alanlarına Yasak Madde Sokulması ve Müsabaka 
Düzeninin Bozulması Suçları
A. Spor Alanlarına Yasak Madde Sokulması Suçları
Genel olarak: Kanunda, spor alanlarına sokulması yasak olan 

maddeler düzenlenmektedir (m.12). Buna göre; ateşli silahlar ruhsatlı 
olsalar bile statlara sokulamayacaktır; ama esasen bulundurulması 
yasak olmamakla beraber bazı madde ve içeceklerin de spor alanlarına 
sokulması kanun tarafından yasaklanmaktadır. Burada, esasen yasak 
olmayan maddelerin spor alanlarına sokulmasının yasayla yasaklan-
ması, aslında temel hak ve özgürlüklere yasayla fazladan bir sınırlama 
getirilmesi anlamına gelmektedir. Yasal düzenlemelerle getirilen sınır-
lamaların, Anayasanın 13. maddesinde yer alan sınırlama sınırlarına 
uygun olarak yapılması ve bu yapılırken de özellikle ölçülülük ilkesinin 
gözetilmesi gerekmektedir.  Görüldüğü kadarıyla burada getirilen 
sınırlamaların 13. maddede düzenlenen söz konusu anayasal sınır ve 
usullerle çelişir bir yanı gözükmemektedir. Ancak, uygulamada da 
bireysel kolluk işlemlerinin ölçülülük ilkesine uygun olması, örneğin; 
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kanunun korumayı amaçladığı spor kamu düzenine zarar vermeyeceği 
açık olan içeceklerin de uygulamada yasaklanmaması gerekir. 

Düzenlemelerin içeriğine gelince: 
a. Ateşli silahlar ve diğer yasak silahlar: Ruhsatlı dahi olsa ateşli 

silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların, spor 
alanlarına sokulması yasaktır. Burada kapsam, 6136 Sayılı Ateşli 
Silahlar ve Bıçaklar ile diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine 
göre belirlenir. Bu yasağa aykırı davrananlar da yine aynı kanun 
hükümlerine (ek-1. madde) göre cezalandırılırlar37. 

b. Esasen Bulundurulması Yasak Olmayan Bazı Maddelerin Spor 
Alanlarına Sokulması Suçu: Esasen bulundurulması yasak olmamakla 
beraber “kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, 
yanıcı veya yakıcı maddelerin spor alanlarına sokulması” yasaktır 
(m.13/2). Buradaki yasağın kapsamı genel olarak (örnek kabilinden) 
belirtilmiştir. Yasada sayılan özelliklere sahip olduğu kabul edilen her 
türlü maddenin spor alanlarına girişi yasaklanır. Bu kapsamdaki alet 
veya maddeleri spor alanlarına sokan kişi, bir yıla kadar38 hapis cezası 
ile cezalandırılır. Görüldüğü üzere, suçta ceza üst limiti belirlenmiş, 
ama alt limitten söz edilmemiştir. Burada hakime önemli bir takdir 
hakkı tanınmaktadır.

c. Esasen yasak olmadığı halde spor alanlarına sokulması yasaklanan 
maddeleri temin suçu (m.13/3): Bu kapsamdaki maddeleri seyircilere 
temin etmek amacıyla spor alanına sokan veya spor alanında seyir-
cilere temin eden kişi ise, daha ağır şekilde (altı aydan iki yıla kadar) 
cezalandırılır 39.  Bu suçun faili, bahse konu maddeleri seyircilere 
temin edendir. Suç teşkil eden fiil: seyircilere temin etmek üzere bahse 
konu maddelerin spor alanlarına sokulması, ya her ne şekilde olursa 

37 Anılan düzenlemeye (6136, ek-1) göre; bazı yerlere bu silahlarla girilmesi halinde cezalar 
iki kat uygulanır; taşıma ruhsatı olanlarda ise, fiilleri daha ağır bir suç oluşturmadığı 
takdirde, ruhsatları  bulundurmaya çevrilir, beş yıl taşıma ruhsatı verilmez,  ayrıca 
50 gün adli para cezasına da çarptırılır.

38 Kanunda yer alan alt sınır (üç aydan) ibaresi madde metninden çıkartılmıştır 
(10/12/2011 tarihli ve 6259 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle).

39 Maddede yer alan “iki yıldan beş yıla kadar” ibaresi, “altı aydan iki yıla kadar” şeklinde 
değiştirilmiştir (10.11.2011 tarihli ve 6259 sayılı Kanunun, m. 4).
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olsun da spor alanı içerisine sokulmuş bu maddelerin kişilere temin 
edilmesidir. Bu durumda, A şahsının spor alanına soktuğu maddeleri  
B’nin seyircilere dağıtması durumunda da bu suç oluşur. 

d. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler ile Alkollü İçeceklerin Spor 
Alanına Sokulması Suçu: Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili 
spor federasyonlarının belirlediği esaslara aykırı olarak bulundurulan 
alkollü içeceklerin de spor alanlarına sokulması yasaktır. Bu yasağa 
aykırı davrananlar da, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir 
suç oluşturmadığı takdirde, adli para cezası ile cezalandırılırlar (Kanun, 
m.13/6). Görüldüğü üzere, bu durumda faile hapis cezası verilme-
mekte, sadece adli para cezası verilmesi düzenlenmiş bulunmaktadır. 
Verilecek adli para cezası, Türk Ceza kanunun 52. maddesine göre 
fiilin ağırlığına göre hakim tarafından takdir edilir. Ancak kişinin fiili 
daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturursa, örneğin uyuş-
turucu ticareti ve bulundurma yasağına ilişkin ceza hukuku kuralları 
ihlal edilirse (TCK 188, 190 ve 191. maddeler), bu takdirde o suçtan 
ceza verilir (fikri içtima).

B. Müsabaka Düzenini Bozma Suçu: Bu suçun, yasak maddeleri 
kullanarak ya da yasak olmayan maddeleri kullanarak işlenmesi, farklı 
ceza yaptırımlarına bağlanmıştır. 

a� Yasak Maddeleri Kullanarak Müsabaka Düzenini Bozma: Bu 
kapsamdaki yasak maddeleri spor alanında kullanan kişi, bu suretle 
müsabaka düzeninin bozulması halinde, fiili daha ağır cezayı gerektiren 
başka bir suç oluşturmadığı takdirde, (üç aydan bir yıla kadar)40 hapis 
cezası ile cezalandırılır. Burada söz edilen yasak maddeler, spor alan-
larına sokulması kanunla (6222 sayılı kanun, m.12/1-b) yasaklanan 
her çeşit maddedir. Bu maddelerin spor alanlarına sokulması, zaten 
bir yıla kadar cezalandırılmaktadır. Fakat suçun bu şeklinde alt limit 
bulunmamaktadır. Oysa, kişi bu aletlerle müsabaka düzenini bozduğu 
takdirde, cezası üç aydan az olamayacaktır.  

40 Buradaki ceza, “bir yıldan üç yıla kadar” iken i “üç aydan bir yıla kadar” şeklinde 
değiştirilmiştir(6259/4. Md.).
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Özetle, yasak maddeleri spor alanlarına sokma suçu ile yasak 
maddeleri kullanarak müsabaka düzenini bozma suçunun üst limiti 
aynıdır: Bir yıla kadar hapis cezası. Ancak, müsabaka düzenini bozma 
suçunda alt limit de mevcuttur: Üç ay hapis cezası. Şu kadar ki, 
müsabaka düzenini bozma suçunda fiil daha ağır bir cezayı gerek-
tirmekteyse o uygulanır. Örneğin, kesici bir aletle bir kişiyi hayati 
tehlikesi olacak şekilde yaralayan kişi, Türk Ceza kanunda yer alan 
kasten adam yaralama suçundan cezalandırılır. Yani burada, esasen 
fikri içtima hükümleri uygulanmaktadır: İşlediği bir fiil ile birden 
fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır 
cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır (TCK, m.44) . 

Öte yandan, spor alanına yasak madde sokma suçu ile yasak 
maddeleri kullanarak müsabaka düzenini bozma suçları, biri diğerinin 
unsuru olan suçlardır: Yasak maddeleri kullanarak müsabaka düzenini 
bozma suçunun işlenebilmesi için, önce yasak maddenin spor alanına 
sokulması gerekir. Yani, bu durumda iki ayrı suç değil, aslında tek 
bir suç (bileşik suç) vardır. Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı 
nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. 
Bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz (TCK, m.42). Öyleyse, 
anılan durumda tek bir suçtan ceza verilecektir.

b� Yasak Olmayan maddeleri Kullanarak Müsabaka Düzenini 
Bozma: Spor alanına sokulması yasak olmayan maddeleri kullanarak 
müsabaka düzeninin bozulmasına sebebiyet veren kişi, fiili daha ağır 
bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, adli para 
cezasıyla cezalandırılır (m.13/5). Görüldüğü üzere, bu durumda faile 
hapis cezası verilmemekte, sadece adli para cezası verilmesi düzenlen-
miş bulunmaktadır. Verilecek adli para cezası, Türk Ceza kanunun 52. 
maddesine göre fiilin ağırlığına göre hakim tarafından takdir edilir. 
Ancak kişinin fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturursa, 
bu takdirde o suçtan ceza verilir (fikri içtima).
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4. Hakaret İçeren Tezahüratta Bulunma Suçu (m.14)
A. Suçun Temel Şekli (m.14/1): Spor alanlarında veya çevresinde 

taraftarların grup halinde veya münferiden belirli bir kişiyi hedef 
veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kişi-
ler tarafından hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve 
davranışlarda bulunmaları halinde, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren 
başka bir suç oluşturmadığı takdirde, şikayet şartı aranmaksızın, 
failler hakkında onbeş günden az olmamak üzere adli para cezasına 
hükmolunur.

a. Fail: Bu suç kural olarak taraftar gruplarınca işlenebilir. Ama 
münferiden (bir taraftarın tek başına) bu suçu işlemesi de mümkündür.

b. Suç teşkil eden fiil (suçun maddi unsuru): “Duyan veya gören 
kişiler tarafından hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve 
davranışlarda bulunmak”tır. 

c. Manevi Unsur: Genel kast yeterlidir. Önemli olan, failin hare-
ketinin  bilincinde olması, failin hareketinin duyan veya görenler 
tarafından hakaret olarak algılanır olmasıdır; yoksa failin özel olarak 
bu kastla hareket edip etmediğinin bu suçun oluşumu bakımından 
önemi yoktur. 

d. Resen Soruşturma:  Hakaret içeren tezahüratta bulunma suçu, 
diğer hakaret suçlarından ayrı olarak, şikayet şartı aranmaksızın 
soruşturulacaktır� Çünkü, bu tür tezahüratlar karşı takımın taraftarla-
rını tahrik etmek suretiyle kamu düzeninin öngörülmedik boyutlarda 
bozulmasına yol açabilir.  

e. Suç mahalli: Bu suç, ancak spor alanlarında veya çevresinde 
işlenebilir. Bu yerler dışında işlendiğinde, genel hükümlere tabi  olur. 
Örneğin, resen soruşturmaya konu olmaz

B. Ayrımcılığa dayalı hakaret suçu (m.14/2): Spor alanlarında veya 
çevresinde toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya 
mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan 



100

SPORUN KAMU DÜZENİ: 
YÜKÜMLÜLÜKLER, SUÇLAR, 
YASAKLAR VE KABAHATLER

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı tak-
dirde, üç aydan bir yıla kadar41 hapis cezası ile cezalandırılır.

a. Fail: Herkes olabilir. 
b. Suç Mahalli: Bu suç, spor alanlarında veya çevresinde işlenebilir. 

Bu alanlar dışında yasada belirtilen fiilin işlenmesi halinde, bu yasa 
uygulanmaz, genel hükümler uygulanır. 

c. Suç teşkil eden fiil( maddi unsur): Toplum kesimlerini din, dil, 
ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluş-
turan söz ve davranışlarda bulunmaktır.

d. Manevi unsur: Hakaret kastı (özel kast) gereklidir: Toplum 
kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı 
gözeterek hakarette bulunulmalıdır.

e. Ceza: Bu suçu işleyen, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

C� Hakaret (Ayrımcılığa Dayalı Hakaret veya  Hakaret İçeren 
Tezahüratta  Bulunma) suçlarının ağırlaştırılmış (nitelikli) şekli 
(m�14/3): Bu suçlardan herhangi birinin  yazılı pankart taşınması 
veya asılması ya da duvarlara yazı yazılması suretiyle işlenmesi halinde, 
verilecek ceza yarı oranında artırılır.

5. Spor Alanlarına Seyir İçin Usulsüz Girme ve Usulsüz Seyirci 
Girdirme Suçları (m.15)
A. Spor Alanlarına Seyir İçin Usulsüz Girme Suçu: 
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun 

(6222 sayılı kanun) hükümlerine göre temin edilmiş bileti olmaksızın 
spor müsabakalarını izlemek amacıyla spor alanlarına giren kişi, adli 
para cezası ile cezalandırılır (m.15/1). 

a. Fail: Herkes olabilir.
b. Suçun Maddi Unsuru (Suç oluşturan fiil): Sporda Şiddet ve 

Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun (6222 sayılı kanun) 

41 Kanunda yer alan “altı aydan iki yıla kadar” ibaresi, 6259 sayılı kanunla “üç aydan 
bir yıla” şeklinde değiştirilmiştir.
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hükümlerine göre temin edilmiş bileti olmaksızın müsabaka yapılan 
spor alanına girmektir. Adına düzenlenmiş elektronik bilet sahibi 
olmayanların, kanun kapsamındaki müsabakaların yapıldığı spor 
alanlarına girmeleri halinde suçun maddi unsuru gerçekleşmiş olur. 

c. Manevi Unsur: Özel kast gerekir; spor alanına, müsabakayı 
seyretmek amacıyla girilmiş olmalıdır. Herhangi bir görev için bu 
alana girilmesi halinde, burada düzenlenen suç oluşmaz. Örneğin, 
müsabaka yapılan spor alanında görevli doktorlar, hemşireler, özel 
güvenlik görevlileri veya başka görevliler, bu suçu işlemiş olmazlar.  

d. Ağırlaştırılmış hali: Suçun spor müsabakalarına seyirci olarak 
katılmaktan yasaklanmış kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek 
adli para cezasının miktarı elli günden az olamaz (m.15/1 2. cümle). 

Burada, failin sıfatı (spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan 
yasaklanmış olmak) ağırlaştırma sebebi sayılmaktadır.

e. Kendisine ait elektronik kartı başkasına kullandırma suçu: Ken-
disine ait elektronik kartı bir başkasının spor müsabakasına seyirci 
olarak girmesini sağlamak amacıyla kullandıran kişi de, Spor Alan-
larına Seyir İçin Usulsüz Girme Suçunu işlemiş gibi (adli para cezası 
ile)  cezalandırılır (m.15/4). Aslında burada usulsüz girmeden çok, 
usulsüz seyirci girdirme suçu söz konusudur. Ama kanun, bu suçu 
usulsüz girme suçunun bir çeşidi olarak düzenlemiştir.

B. Spor Alanlarına Usulsüz Seyirci Girdirme Suçu (m.15/2) 
a� Usulsüz Seyirci Kabul Etme ve Kabul Edilmesini Sağlama 

Suçu: Spor alanlarına spor müsabakalarını izlemek amacıyla bu Kanun 
(6222 sayılı kanun) hükümlerine aykırı olarak seyirci kabul eden 
veya kabul edilmesini sağlayan kişi, elli günden az olmamak üzere 
adli para cezası ile cezalandırılır. Suçun spor müsabakalarına seyirci 
olarak katılmaktan yasaklanmış kişi lehine işlenmesi halinde, verilecek 
ceza yarı oranında artırılır.

(a) Fail: Spor alanlarına usulsüz seyirci kabul edilmesini sağlama 
suçunu, spor alanlarına seyirci girişini kontrol ile görevli olanlar, 
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örneğin  spor alanı kapısında girişi sağlamak üzere görevlendirilen özel 
güvenlik görevlileri bu suçu işleyebilirler. Ancak, amir konumunda 
olan, girişteki görevliye emir verme yetkisi bulunan kişiler de bu suçu 
işleyebilir. Çünkü kanun “usulsüz seyirci kabul edilmesini sağlayan” 
kişiyi de cezalandırmaktadır.  

(b) Maddi Unsur (Suç fiili): Spor alanlarına spor müsabakalarını 
izlemek amacıyla bu Kanun (6222 sayılı kanun) hükümlerine aykırı 
olarak seyirci kabul etmek veya  kabul edilmesini sağlamaktır. 

(c) Manevi unsur: Seyircinin, spor alanlarına spor müsabakala-
rını izlemek amacıyla kabul edilmesi veya kabul edilmesinin sağlan-
ması gerekir. Başka bir amaçla giriş yaptırılması durumunda, bu suç 
oluşmaz.

(d) Ceza: Elli günden az olmamak üzere adli para cezasıdır.
(e) Suçun Nitelikli Şekli: Suçun spor müsabakalarına seyirci olarak 

katılmaktan yasaklanmış kişi lehine işlenmesi halinde, verilecek ceza 
yarı oranında artırılır (m.15/2 ikinci cümle). Ağırlaştırıcı nedenin 
uygulanabilmesi için, lehine suç işlenen kişinin seyirden yasaklanmış 
kişi olması ve failin bu durumu bilmesi gerekir.

b� Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün tasarrufunda olan 
seyirci yerlerine giriş: Spor alanlarının Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğünün tasarrufunda bulunan seyirci yerlerine giriş ve çıkışa ilişkin 
düzenlemeler çerçevesinde,  bu alanlara girenler cezalandırılmaz (m 
15/3).  Ancak, bu durumdan yararlanılabilmesi için, ilgili alanlara 
giriş-çıkışa ilişkin düzenlemelere uyulmuş olması gerekir. Şu kadar ki, 
spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişilerin 
bu alanlara girmeleri de yasaktır. Çünkü, bu alanlara girişe ilişkin 
cezasızlık nedenini düzenleyen yasa fıkrası; “Spor müsabakalarına 
seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişiler hariç olmak üzere” 
diyerek başlamakta, seyirden yasaklanmış olanları kapsam dışında 
bırakmaktadır. Aksi takdirde, Spor Alanlarına Seyir İçin Usulsüz Girme 
ya da Usulsüz Seyirci Girdirme suçu oluşur.  Burada, bir çeşit yasal 
cezasızlık nedeni düzenlenmektedir. Aslında bu alanlara girenler de 
müsabakayı seyir amacıyla  ve adlarına düzenlenmiş elektronik biletleri 
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olmaksızın spor alanına girmekte ya da kabul edilmekte, yani suçun 
bütün yasal unsurları gerçekleşmektedir.  

C. Spor Alanına Giriş Bileti Sahteciliği Suçu (m.15/5): 
a. Suçun Temel Şekli: Spor müsabakalarına seyirci olarak girişi 

sağlamak amacıyla elektronik kartı yetkisiz olarak üreten, satan, satışa 
arz eden, devreden, satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi bir 
yıldan dört yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası 
ile cezalandırılır. Burada, bir çeşit belgede sahtecilik suçu mevcuttur. 
Korunan hukuki değer, kamu güvenidir. 

(a) Suçun faili: Spor müsabakalarına seyirci olarak girişi sağla-
mak amacıyla elektronik kartı yetkisiz olarak üreten, satan, satışa arz 
eden, devreden, satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi suçun faili 
olabilir. Kanun, suçu çok failli suç olarak düzenlememiştir. Burada 
sayılanların herbiri tek başına bu suçun faili olabilirler. Ama süreç 
boyunca, biletin basılmasından bireysel kullanıcıya satımına karar 
herkes, kendi katıldığı aşama itibariyle suçun faili olabilir. 

(b) Maddi Unsur: Elektronik kartı yetkisiz olarak üretmek, satmak, 
satışa arz etmek, devretmek, satın almak veya  kabul etmek fiillerinden 
en az birini işlemektir. Ancak, kendi kullanımı için yetkisiz kişi tara-
fından üretilen kartı almak, bu suçu değil, aşağıda göreceğimiz suçun 
hafifletilmiş şeklini oluşturur. Öte yandan, yetkisiz olarak üretenden 
başka diğer faillerin, bu elektronik kartların yetkisiz kişi tarafından 
üretildiğini bilmeleri ya da bilebilecek durumda olmaları gerekir. 

(c) Manevi Unsur: Yetkisi olmadığı halde, suç konusu fiili, spor 
müsabakalarına seyirci olarak girişi sağlamak amacıyla yapmaktır. 

(d) Ceza: Bir yıldan dört yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli 
para cezasıdır. 

 b. Suçun hafifletilmiş şekli: Bu kartı kendi kullanımı için kabul 
eden ve bulunduran kişi bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Demek ki, bireysel kullanıcı daha az cezalandırılmaktadır: Suçun temel 
şeklindeki asgari hapis cezası miktarı, bireysel kulanım durumunda 
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hapis süresinin azami miktarını oluşturmakta, adli para cezasına ise 
hükmedilmemektedir.  Bireysel kullanıcının cezalandırılabilmesi için, 
elektronik kartın yetkisiz kişi tarafından üretildiğini bilmesi veya en 
azından bilebilecek durumda bulunması gerekir. Aksi takdirde bu 
kişiler suçun faili değil, mağduru olacaklarından, cezalandırılmazlar. 

6. Yasak Alanlara Girme Suçu (m.16)
A� Suçun temel şekli: Müsabaka için seyircilerin kabulüne başlan-

masından itibaren müsabaka sonrası (seyircilerin) tamamen tahliyesine 
kadarki zaman zarfında yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma 
odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişi 
yirmi günden az olmamak adli para cezası ile cezalandırılır (m.16/1).

a. Fail: Herkes bu suçun faili olabilir. Yeter ki, yasada belirtilen 
süre zarfında, yasada belirtilen yerlere yetkisiz olarak girmiş bulunsun.  

b. Fiil (suçun maddi unsuru): Bu suç, seyircilerin kabulüne başlan-
masından itibaren müsabaka sonrası (seyircilerin)tamamen tahliyesine 
kadarki zaman zarfında ancak işlenebilir. Yani suçun işlenmesinin 
zaman olarak sınırı bulunmaktadır. Örneğin, seyircilerin tahliyesinden 
sonra sırf merak saikiyle bir kişi sporcuların soyunma odalarına girmiş 
olsa suç oluşmaz.  Suç, seçimlik hareketli fiillerden oluşmaktadır: 
Yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların 
koridorlarına ya da sporcu çıkış tünellerine girmek, suçun maddi 
unsurunu oluşturmaktadır. Suçun oluşması için bir zarar doğmasına, 
örneğin müsabakanın seyir ve güvenliğinin bozulmasına gerek bulun-
mamaktadır. Hatta, böyle bir sonuç doğmamış olmalıdır. Çünkü, 
seyir ya da müsabaka güvenliğinin bozulması durumunda, bu suçun 
nitelikli şekli oluşmaktadır. Suç bu bakımdan salt tehlike suçlarına 
benzemektedir. 

c. Manevi unsur: Genel kast yeterlidir; bu sayılan yasak yerlere 
failin hangi amaçla girdiğinin önemi yoktur. Bir çeşit tehlike suçu 
benzeri bir düzenleme mevcuttur. Ancak failin, bu yerlerden en az 
birine kazara değil, nereye girdiğini bilerek ve isteyerek girmiş olması 
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gerekir. Örneğin, kendisini kovalayan rakip takım taraftarlardan kaç-
mak ve saklanmak amacıyla bu yerlere girilmiş olması durumunda 
suç oluşmayacaktır.

d. Ceza: Fail, yirmi günden az olmamak adli para cezası ile cezası 
ile cezalandırılır. 

B� Suçun ağırlaştırılmış şekli (m�16/2): Yasak alanlara girmek 
müsabakanın seyir ya da güvenliğinin  bozulmasına yol açarsa, yani 
fiilin müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozması halinde, fail hak-
kında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

7. Spor Alanlarında Taşkınlık Yapılması ve Tesislere Zarar 
Verilmesi Suçları (m.17).
Spor alanlarında kasten yaralama veya mala zarar verme suçlarını 

işleyenler, şikayet şartı aranmaksızın Türk Ceza Kanununun ilgili 
maddelerine göre cezalandırılırlar. Bu suçların  işlenmesi  suretiyle, 
aynı zamanda  spor alanlarına ve bu alanlardaki eşyaya zarar verilirse, 
meydana gelen zararların tazmini hususunda zarar veren kişiler ve onla-
rın taraftarı olduğu spor kulübü meydana gelen zarardan müteselsilen 
sorumludur. Zararı gideren spor kulübünün sorumlu taraftarlarına 
rücu hakkı saklıdır.

Kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarının, nerede işlenirse 
işlensin, cezalandırılacağı açıktır. Kanundaki düzenleme bu hususta 
bir yenilik içermiyor ve Türk Ceza kanunun ilgili hükümlerine atıf 
yapmakla yetiniyor. Ancak, bu düzenlemede hukuksal bakımdan geti-
rilen iki önemli yenilikten söz edilmesi mümkün görülmektedir: 

•	 Bunlardan birincisi; spor alanlarına verilen zarardan sadece suç 
işleyen taraftarların değil, o kişilerin taraftarı olduğu spor kulüp-
lerinin de birlikte sorumlu tutulmuş olmasıdır.  Ancak böyle 
bir durumda spor kulübünün kusurlu taraftara rücu etmesi de 
doğaldır. 
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•	 Bir diğer yeni unsur da, düzenleme kapsamındaki suçların (Spor 
alanlarında kasten yaralama veya mala zarar verme suçları) resen 
kovuşturulacak olmasıdır.

8. Spor Suçlarında Güvenlik Tedbiri: Seyirden Yasaklanma (m.18)
Müsabakaları Seyirden Yasaklama, bir kişinin “müsabakaları ve 

antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına girişinin yasaklanması” 
demektir. “Müsabakaları seyirden yasaklama” tedbirine, güvenlik 
önlemi olarak yargılama sonunda hakim tarafından karar verilir. 
Ancak seyirden yasaklama,   koruma önlemi olarak soruşturma ve 
kovuşturma süresince de uygulanır. 

Özetle; spor suçları dolayısıyla savcılık tarafından bir soruşturma 
başlatıldığında, sanık hakkında seyirden yasaklama tedbiri derhal 
uygulanmaya başlar ve bu tedbir tüm yargılama süresince devam 
eder. Yargılama sonunda kişi beraat etmez ya da davanın düşmesine 
karar verilmezse, mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra da bir 
yıl süreyle yine bu tedbir uygulanmaya devam edilir. Eğer mahkeme 
hapis cezasına hükmetmişse, seyirden yasaklama tedbiri bu kez ceza-
nın infazından itibaren de bir yıl süreyle uygulanır. Bütün bu süreç 
boyunca yapılan seyirden yasaklama uygulaması, hukuken  iki aşamaya 
ayrılarak isimlendirilir: 

•	 Kesin hükme kadar (savcılıkta soruşturma açılmasıyla başlayıp, 
mahkemedeki kovuşturma sürecinin sonuna kadar) geçen süre 
zarfında uygulanan seyirden yasaklama önlemi, Ceza Muhakemesi 
Kanunu kapsamında bir koruma tedbiri olarak nitelenir.

•	 Kesin hükümden itibaren ve eğer hapis cezası verilmişse de cezanın 
infazından itibaren bir yıl daha seyirden yasaklama önlemi devam 
eder ve bu aşamadaki uygulama yasal olarak ceza yargılaması 
sonucu verilen mahkumiyet kararına bağlı olduğu için, Türk Ceza 
kanunundaki nitelemesine (m.53) de uygun biçimde güvenlik 
önlemi olarak nitelenir.    
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Bu önleme(seyirden yasaklama önlemi), bir ceza yargılaması söz 
konusu olmaksızın – istisnaen- doğrudan idari bir yaptırım olarak da 
karar verilebilmektedir. Aşağıda seyirden yasaklama güvenlik tedbirine 
ilişkin çeşitli durumlar incelenecektir. 

A. Güvenlik tedbiri olarak seyirden yasaklama: 
Seyirden Yasaklanma, bir kişinin müsabakaları ve antrenman-

ları izlemek amacıyla spor alanlarına girişinin yasaklanması demektir. 
Seyirden yasaklanma, kanunda müstakil bir suç yaptırımı olarak 
düzenlenmiş değildir;  6222 sayılı Sporda Düzensizliğin ve Şiddetin 
Önlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan (ya da yollamada bulu-
nulan kanunlardaki) suçlardan dolayı mahkemece kurulan hükümde, 
asıl ceza kararının yanı sıra yer  verilen bir güvenlik tedbiridir. Eğer 
mahkeme sayılan hususlardan dolayı bir mahkumiyet kararı vermişse, 
seyirden yasaklanma tedbirine de kanun gereği kararında yer vermek 
durumundadır (m.18/1). 

a� Süresi: Seyirden yasaklanma güvenlik önleminin süresi bir yıl-
dır. Hükmün kesinleşmesiyle infazına başlanan seyirden yasaklanma 
yaptırımının süresi,  cezanın infazı tamamlandıktan itibaren bir yıl 
geçmesiyle sona erer.

b� Yargılamada Çeşitli Durumlar42  ve Güvenlik Önlemi Olarak 
Seyirden Yasaklamaya Hükmedilmesi (Kanun, m�18/6): 

(1) Seyirden Yasaklama kararı verilemeyecek haller: Yargılama 
sonucunda beraat ve düşme kararı verilmesi durumunda, seyirden 
yasaklama güvenlik önlemine hükmedilmez; varsa, koruma önlemi 
olarak uygulanmakta olan seyirden yasaklama önleminin uygulanma-
sına da derhal son verilir.  Bilindiği üzere, yapılan yargılama sonucunda  
mahkemece; sanığın isnat edilen suçu işlemediği, isnat edilen suçun 
kanuni unsurlarının oluşmadığı (ortada suç olmadığı) ya da suçu 
kendisinin işlediğine dair yeterli kanıt bulunmadığı gibi bir kanaate 

42 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, m.223/1: Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan 
sonra hüküm verilir. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik 
tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, hükümdür.
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varılması  hallerinde, sanık hakkında beraat kararı verilir43. Düşme 
kararı ise; sanığın ölümü, zamanaşımının dolması ya da şikayete 
bağlı suçlarda şikayetten vazgeçilmesi gibi durumlarda söz konusu 
olur44. Her ne sebeple olursa olsun, yargılama sonunda beraat ya da 
düşme kararı verilmişse, güvenlik tedbiri olarak seyirden yasaklama 
kararına da hükmedilemez; eğer seyirden yasaklama kararı koruma 
tedbiri olarak uygulanmakta ise, o uygulamaya da derhal son verilir. 

(2) Ceza mahkumiyeti içermeyen hükümde güvenlik tedbirine 
karar verilmesi: Seyirden yasaklanma güvenlik önlemine karar verile-
bilmesi için, yargılamanın mutlaka ceza (hapis ya da adli para cezası) 
içeren bir mahkumiyetle sonuçlanması gerekmez; yargılamanın  ceza 
verilmesine yer olmadığına45 karar verilerek sonuçlandırılması halinde 
de  mahkeme kararında bu güvenlik tedbirine yine de yer verilebilir. 
Örneğin, şike suçunda aktif pişmanlık halinde, aslında suç oluştuğu 
halde kanun gereği cezalandırılamamaktadır. Ama bu durum, mah-
kemenin seyirden yasaklama güvenlik tedbiri uygulamasına engel 
olmayabilir. Bu halde, ortada infaz edilecek bir ceza bulunmadığından, 

43 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, m.223/2:  Beraat kararı; “a) Yüklenen fiilin 
kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, b) Yüklenen suçun sanık tarafından 
işlenmediğinin sabit olması, 

 c) Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması, d) Yüklenen 
suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin 
bulunması, e) Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması,” hallerinde 
verilir.

44 Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya 
kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine 
karar verilir. Ancak, soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş 
olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere, 
durma kararı verilir. Bu karara itiraz edilebilir(5271 sayılı kanun, m.223/8).

45 Ceza verilmesine yer olmadığı kararı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 223/3 
ve 4. Fıkralarında sayılan durumlarda verilir: 3) Sanık hakkında; a) Yüklenen suçla 
bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici 
nedenlerin bulunması, b) Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine 
getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi, 
c) Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması,

 d) Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi, hallerinde, kusurunun bulunmaması 
dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir.

 (4) İşlenen fiilin suç olma özelliğini devam ettirmesine rağmen; a) Etkin pişmanlık, 
b) Şahsî cezasızlık sebebinin varlığı,  c) Karşılıklı hakaret, d) İşlenen fiilin haksızlık 
içeriğinin azlığı, dolayısıyla, faile ceza verilmemesi hallerinde, ceza verilmesine yer 
olmadığı kararı verilir.
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şayet hükmedilmişse  seyirden yasaklanma güvenlik tedbirinin uygu-
lanması, hükmün kesinleşmesiyle başlar ve (ceza verilmesine yer olma-
dığı yolundaki) söz konusu hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir 
yıl geçmesiyle de bu güvenlik tedbirinin uygulanmasına son verilir. 

(3) Şu hallerde de zorunlu olarak güvenlik tedbirine hükme-
dilir:  (1) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine, (2) hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına, (3) hapis cezası yerine seçenek 
yaptırım olarak tedbire veya (4) hapis cezasının ertelenmesine (teci-
line) karar verilmesi hallerinde ve (5) ön ödeme halinde de seyirden 
yasaklama güvenlik tedbiri bir yıl süreyle uygulanır. Bu bir yıllık süre; 
mahkemece verilen kararın kesinleştiği tarihten itibaren; ön ödeme 
halinde ise, ön ödemede bulunulduğu tarihten itibaren başlar ve bu 
tarihlerden itibaren bir yıl geçmekle sona erer46.  

(4) Spor alanları dışında işlenen suçlardan dolayı seyirden yasak-
lama önlemine karar verilmesi: Seyirden yasaklanma güvenlik önlemi, 
sadece spor alanlarında uygulanan suçlarla sınırlı olarak verilmez; 
taraftar gruplarınca spor alanlarının dışında işlenen (a) kasten yara-
lama, (b) hakaret içeren tezahürat ve (c) mala zarar verme suçları 
bakımından da uygulanır. Bu durumda; seyirden yasaklama güvenlik 
tedbiri, spor alanları içinde işlenen bütün suçlarda uygulanırken, 
spor alanı dışında işlenen suçlarda sadece kanunda sayılan üç tür suç 
bakımından uygulanabilmektedir. 

c� Adli sicile kayıt: Güvenlik tedbiri olarak mahkemelerce verilen 
“spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararı” Adli Sicil Kanunu47 
hükümlerine göre sicile kaydedilir. İster güvenlik tedbiri isterse koruma 
tedbiri olarak uygulansın, bütün seyirden yasaklanma tedbirleri, 

46 Kanunun (6222 sayılı kanun) uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 22. Maddesindeki 
düzenlemeye göre: “Kamu davasının açılmasının ertelenmesine, hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına, hapis cezası yerine seçenek yaptırım olarak tedbire veya hapis 
cezasının ertelenmesine karar verilmesi halinde, kararın kesinleştiği tarihten itibaren; 
ön ödeme halinde ise ön ödemede bulunulduğu tarihten itibaren, bir yıl süreyle spor 
müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanmasına devam edilir. Belirtilen 
bu kararlar, ilgili makam tarafından elektronik bilgi bankasına işlenmek üzere il spor 
güvenlik birimine gönderilir”.

47 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu.
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yasaklıların müsabakaları seyretmelerinin önlenmesinin takibi bakı-
mından   Merkezi Spor Güvenlik Birimi tarafından tutulan elektronik 
bilgi bankasına da kaydedilir. 

B. Koruma Önlemi Olarak Seyirden Yasaklanma Kararı
Spordan yasaklanma önlemi, esas itibariyle spor suçları yargılaması 

sonunda bir güvenlik tedbiri olarak mahkeme kararlarında yer alır. 
Kararın mahkumiyet içermesi halinde bu tedbire mutlaka yer verilir; 
ama, beraat ve düşme kararları dışında, yargılamayı sonlandıran (karar 
verilmesine yer olmadığı vs.) diğer kararlarda da mahkemece seyirden 
yasaklanma tedbirine yine de hükmedilebilir. Fakat beraat ve düşme 
kararlarında böyle bir  tedbire hükmedilemeyeceği açıktır� 

Şimdi, soru şu: Spor suçu işlediği iddiasıyla hakkında soruşturma 
başlatılmış olan kişiler, yargılama süreci sonuna kadar spordan yasak-
lanmayacak mıdır?  Çünkü, mahkemece verilecek spordan yasaklanma 
tedbiri uygulanması kararı, ancak bir yargılama süreci sonunda verile-
cek ve bu tedbirin infazı da ancak kararın kesinleşmesi ve infazından 
sonra mümkün olabilecektir. Peki bu süre zarfında aynı kişinin aynı 
suçları işlemesi, sporda şiddet ve düzensizliklere yer vermesi nasıl 
önlenecektir? Özellikle ceza tehdidinin işe yaramadığı anti sosyal 
kişiliklerin engellenmesinde yargılama süreci sonucunda mahkemece 
verilecek spordan yasaklanma güvenlik tedbiri çok etkisiz kalabilir. 
İşte kanun koyucu, bu duruma bir çözüm olarak savcılık tarafından 
yürütülen soruşturma ve mahkemece yürütülen kovuşturma evresinde 
de sanık hakkında seyirden yasaklanmanın bir koruma tedbiri olarak 
uygulanabilmesi imkanını getirmiştir (m.18/3). Buna göre; Sporda 
şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunda (6222 sayılı kanun) 
düzenlenen ya da bu kanunda yolama yapılan bir  suçtan dolayı 
savcılıkça soruşturma başlatılması halinde,  şüpheli hakkında spor 
müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konu-
lur. Bunun için ayrı bir  karar verilmesine gerek bulunmamaktadır, 
soruşturma başlatılmış olması yeterlidir. Savcılığın soruşturma açma 
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kararı, bir bakıma koruma tedbiri olarak seyirden yasaklama tedbirinin 
uygulanması yerine de geçmektedir. 

Ancak, koruma tedbiri olarak savcılıkça  soruşturma açılması 
üzerine kanun gereği derhal uygulanmaya başlanan bu seyirden yasak-
lanma önleminin,  soruşturma ya da kovuşturma aşamasında kaldırıl-
ması da mümkündür. Bunun için, soruşturma aşamasında Cumhuriyet 
Savcısının, kovuşturma (yargılama) aşamasında ise yargılamayı yapan 
mahkemenin bu yönde karar vermesi gerekir. Soruşturma evresinde 
Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından, 
kendiliğinden uygulamaya konulan bu tedbirin kaldırılmasına karar 
verilmediği takdirde, bahse konu  yasağın (seyirden yasaklanmanın) 
uygulanmasına koruma tedbiri olarak devam edilir. Görüldüğü üzere, 
Cumhuriyet Savcısı yahut yargılama esnasında da mahkeme tara-
fından aksi yönde bir karar verilmedikçe, hem soruşturma ve hem 
de kovuşturma aşamasında şüpheli durumdaki kişi seyirden yasaklı 
olmaya devam edecek, yargılama sonucunda da beraat ya da düşme 
kararı verilmedikçe yine hakkında bir yıl süreyle bu kez mahkumiyet 
hükmünün sonucu olarak seyirden yasaklanma kararı ayrıca verile-
cektir. Teknik olarak, mahkumiyet öncesi aşamada bu yasağa koruma 
tedbiri, mahkumiyet sonrası dönemde bir yıl süreyle uygulandığı 
şekline de güvenlik tedbiri denilse de, sonuç itibariyle spor suçla-
rından yargılanan bir kişi, bütün bu süreç boyunca seyirden yasaklı 
konumda bulunacaktır. 

C. Seyirden Yasaklanmanın Başlıbaşına Bir İdari Yaptırım Olarak 
Uygulanması: Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Olanların Özel 
Durumu (m.18/7): 
Kanuna göre; “alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde 

olduğu açıkça anlaşılan kişi, spor alanına alınmaz. Bu şekilde spor 
alanlarına giren ve dışarı çıkmamakta ısrar eden kişi zor kullanı-
larak dışarı çıkarılır ve bu madde hükümlerine göre bir yıl süreyle spor 
müsabakalarını seyirden yasaklanır”. Görüldüğü üzere, kişinin spor 
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alanına alınmaması ya da spor alanına girmişse oradan çıkartılması 
için,  “alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu”  
açıkça anlaşılmalıdır. Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etki-
sinde olan bu kişi hakkında spor müsabakalarını seyirden men cezası 
verilebilmesi ise, ancak dışarı çıkmamakta ısrar etmesi ve kendisinin 
zorla dışarı çıkartılması halinde uygulanabilecektir. 

Bu konunun ayrıntıları, aşağıda “B- Seyirden Yasaklanmanın 
Başlıbaşına İdari Yaptırım Olarak Uygulanması: Alkol ve Uyuşturucu 
Etkisinde Olanların Spor Alanından Çıkmamakta Israr Etmeleri” 
başlığı altında incelenmiştir (bkz, aşağıda IV/3-B başlıklı kısım).

D. Seyirden Yasaklama Önleminin Kaldırılması:
Spor suçlarından dolayı sırf soruşturma açılması üzerine kanun 

gereği derhal uygulanan ve  yargılama süreci boyunca da devam eden 
seyirden yasaklama önlemi, nitelik olarak bir koruma tedbiridir. Ola-
ğan olan, koruma tedbirine yargı merciince (hakim tarafından) karar 
verilmesidir48. Çünkü sonuçta bir temel hak ve özgürlüğün uzunca 
bir süre tamamen kısıtlanması söz konusudur. Bu da, hakkın özüne 
dokunur niteliktedir. Ama mevcut kanunda, tersine bir düzenleme 
mevcuttur: Koruma tedbiri, soruşturma açılmasıyla kendiliğinden 
uygulanacak, kaldırılması için soruşturma evresinde savcının, yargı-
lama (kovuşturma) evresinde ise hakimin kararı gerekecektir. Kanu-
nun bu düzenleme şekli, Anayasanın 13. maddesinde temel hak ve 
özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin temel ilkelerden olan ölçülülük 
ilkesine uygun düşmemektedir. En azından, bu otomatik yasaklama, 
bazı suç isnatları bakımından düzenlenebilir, diğer durumlarda koruma 
tedbiri olarak seyirden yasaklama kararı uygulanabilmesi için  yargı 
mercilerinin karar vermesi şartı aranabilirdi.

48 Benzer görüş için bk. Öztürk Bahri, “6222 Sayılı Kanun’a Göre Seyirden Yasaklanma 
Koruma Tedbirine Kim Karar Verebilir?”, Fasikül Dergisi, Eylül 2011, Sayı:22. 
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Kanuna göre (m.18/5)koruma tedbiri olarak kendiliğinden uygu-
lanan spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbirinin kaldırılması 
ancak şu üç durumda gerçekleşmektedir. 

•	 İlk durum: Yargılama sürecinin bulunduğu evreye göre; henüz 
dava açılmamışsa Cumhuriyet savcısı tarafından, dava açılmış da 
kovuşturma evresine geçilmişse mahkeme tarafından bu tedbirin 
kaldırılmasına karar verilmesi halidir. 

•	 İkinci durum: Savcılık soruşturması sonucunda kovuşturmaya 
(dava açılmasına) yer olmadığı kararı verilmesi halidir. 

•	 Üçüncü durum: Kovuşturma sonrasında hakim tarafından davada 
beraat veya düşme kararı verilmesi halidir. 

Bu üç durumda da, koruma tedbiri olarak uygulanmakta olan 
seyirden yasaklama önlemi  derhal kaldırır. 

E. Seyirden Yasaklama Kararının Sonuçları: 
a. Denetim Yükümlülüğüne Uyma Zorunluluğu: Spor müsabakala-

rını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararının sebebini oluşturan 
fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın 
katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu 
takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonrasına 
kadar olan süre zarfında bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine 
başvurmakla yükümlüdür. Yasaklı kişinin yükümlülüğü, yasaklama 
kararına sebep olan müsabakanın tarafı olan iki takımdan, kendisinin 
taraftarı olduğu takımın yükümlülük süresince yapacağı müsabaka 
saatlerinde, bulunduğu yere en yakın polis karakoluna başvurmak 
zorundadır. Zaman olarak, müsabakanın başlama saatinden itiba-
ren karakolun bilgisi dahilinde bir yerde bulunacak ve bu durum 
müsabakanın bitiminden bir saat sonrasına kadar (yaklaşık üç saat) 
devam edecektir. Bu durum, Seyirden Yasaklanma ister bir koruma 
tedbiri olarak uygulanıyor olsun, isterse de mahkeme kararına dayalı 
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olarak bir güvenlik tedbiri olarak uygulanıyor olsun, tüm yasaklanma 
süresince devam edecektir.  

Denetim yükümlülüğüne aykırı hareket eden kişi, yirmibeş günden 
az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

b. Sporla İlgili Yönetim Görevlerinden Yasaklanma:  Hakkında 
güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanma 
kararı verilen kişi, yasak süresince spor kulüplerinde ve federasyonlarda 
ve taraftar derneklerinde yönetici olamaz; spor müsabakalarında hakem, 
temsilci veya gözlemci olarak görev yapamaz. Görüldüğü üzere bu 
yasaklar, ancak spor suçlarından dolayı yapılan bir yargılama sonu-
cunda mahkeme kararına dayalı olarak bir güvenlik tedbiri niteliğinde 
uygulanan seyirden yasaklanma halleri süresince geçerlidir. 

c. Sporcuların durumu: Burada akla şu soru gelmektedir: Acaba 
yasaklanan kişi, müsabakada sporcu olarak görev alabilir mi? Yasada bu 
konuda bir düzenleme bulunmamaktadır. Özgürlükler kural, yasak-
lamalar istisna olduğuna ve yasak koyan kuralların da bu istisnailik 
özelliği gereği dar yorumlanması gerekeceğine göre, bu soruya olumlu 
cevap vermek gerekir. Çünkü burada yasaklanan, müsabakayı seyir 
amacıyla spor alanlarına girilmesidir. Doğrudan müsabakada rol almak 
için spor alanına girişler, yasaklama kararının kapsamında değildir49. 

9. Spor Suçlarında Görev, Yargılama Usulü ve Federasyonların 
Yetkisi: 
A� Spor suçlarında görev:
Kanunun Yargılama ve usul hükümleri başlığını taşıyan 23. 

maddesinde, hem göreve, hem de usule ilişkin iki farklı düzenleme 
bulunmaktadır. Birinci fıkraya göre; “Bu Kanun kapsamına giren 
suçlardan dolayı yargılama yapmaya Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği sulh veya asliye 
ceza mahkemeleri yetkilidir”. Sulh Ceza Mahkemeleri kaldırıldığına 

49 Bu konuyu ele alan bir çalışma için bk. Öztürk Bahri, “Seyirden Yasaklanma Tedbiri 
Sporcuya Uygulanır mı?”, Fasikül Dergisi, Aralık 2011, Sayı:25,
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göre, artık yetki asliye ceza mahkemelerinde olacaktır. Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu, ihtiyaca göre belli merkezlerdeki asliye ceza 
mahkemelerinden birini ihtisas mahkemesi olarak görevlendirebilir. 
Yetkili mahkeme ise, genel kural gereği suçun işlendiği yer (asliye 
ceza) mahkemesidir.

B� Yargılama Usulü: Maddenin ikinci fıkrasında da, kanunun 
(6222 sayılı kanun) 11. maddesindeki suçlar bakımından CMK 135. 
maddeye yollamada bulunan bir usul düzenlemesi bulunmaktadır: 
“Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesi hükümleri, 11 inci 
maddede tanımlanan suç bakımından da uygulanır”. Kanunun 11. 
maddesinde, Şike ve Teşvik Primi suçları;  CMK 135. maddede ise, 
İletişimin Dinlenmesi, Tespiti ve Kayda Alınması düzenlenmektedir. 
Buradaki usuli atıf düzenlemesinin hukuksa sonucu, Şike ve Kaçakçılık 
suçunun da CMK 135/8. maddede düzenlenen  katalog suçlar arasına 
alınması ve böylece madde kapsamına dahil edilmesidir.

C� Federasyonların Yetkisi:  Bu Kanuna göre bir spor kulübüne veya 
spor kulübünün mensubuna ceza verilmesi, bu kulübün bağlı olduğu 
federasyonun yaptırım uygulama yetkisini ortadan kaldırmaz (m.19). 
Örneğin, bir kulübe mahkemece şike ve teşvik primi suçu dolayısıyla  
idari para cezası verilse bile, federasyonun kendi yetki alanına ilişkin 
konularda ayrıca yaptırım uygulaması mümkündür. Aynı durum, 
futbolcular ve diğer spor aktörleri için de geçerlidir. Bu durum, bir 
fiilden iki kez ceza verilmesi anlamına da gelmeyecektir; çünkü ceza-
ların yöneldiği amaçlar tamamen farklıdır:  Mahkemece verilen ceza 
kamu düzenini korumayı amaçlarken, federasyonun vereceği ceza 
spor dalının iç düzenini korumaya yönelik olacaktır.
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IV. YASAK FİİLLER VE KABAHATLER: SPOR KAMU DÜZENİNİN 
İHLALİ

1. Genel Olarak
Kabahat, “kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını 

öngördüğü haksızlık” olarak tanımlanmaktadır (5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu, m.2) . Bir zamanlar suç olarak kabul edilen ve bir yargılama 
faaliyeti sonucunda mahkeme tarafından cezalandırılan birçok fiil, 
günümüzde ceza kanunlarından çıkartılıp kabahat olarak düzenlenmiş  
ve idari yaptırıma bağlanmıştır.  

Kabahatlerin genel ilkeleri ve bazı kabahat türleri 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununda düzenlenmiştir50. Ancak, hukukumuzda çok 
değişik yasalarda idari yaptırıma bağlanan pek çok kabahat düzenlemesi  
mevcuttur. Kabahatler karşılığında uygulanan idari yaptırımlar; idari 
para cezası  ve  idari tedbirlerden ibarettir. İdari tedbirler ise, mül-
kiyetin kamuya geçirilmesi ve diğer idari tedbirlerden  oluşmaktadır 
(5236 sayılı kanun, m.16). Kabahatler Kanunu, kabahatler hukuku 
alanında genel kanundur; genel hükümleri (1 ila 31. maddeler), idari 
para cezaları ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırımı 
gerektiren bütün fiiller bakımından da uygulanır. 

 Spor kamu düzenine ilişkin olarak çeşitli spor aktörleri için yasayla 
belirlenen bazı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ceza yaptırımına 
bağlanırken, suç düzeyine ulaşmadığı bazıları idari düzene karşı bir 
haksızlık sayılmış ve   bunları yerine getirmeyen spor kurumlarına, 
idari para cezası verilmesi kanunla düzenlenmiştir (m.21).  Öte yan-
dan, şike suçunda olduğu gibi, suç işleyen kişilerin “suçların şahsiliği” 
ilkesi gereği doğrudan doğruya cezalandırılmalarının yanı sıra, suçun 

50 Kabahatler kanunu (5326 sayılı kanun) 31.03.2005 tarihli R.G. de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Eskiden ceza kanunda(mülga 765 sayılı TCK da) suçlar kabahat 
ve cürüm olarak ikiye ayrılmakta idi.  Yürürlükteki ceza kanunumuzda artık kabahatler 
ceza kanundan çıkartılmış ve idari yaptırıma bağlanarak, idare hukuku alanına 
aktarılmıştır.  Kabahatler kanunu, kabahatlere ilişkin genel hükümlerin yer aldığı  
birinci kısım (1 ila 31. maddeler) ile bazı kabahat türlerinin düzenlendiği ikinci 
kısımdan (m.32 ila 45) ibaret bir kanundur.
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bir tüzel kişi lehine işlenmesi durumunda, kanunda lehine suç işlenen 
tüzel kişiye (spor kulübüne) de ayrıca  idari yaptırım uygulanması 
öngörülmüştür. 

Diğer taraftan; gerçek kişilerin de, suç düzeyine erişmeyen ama 
kanunla getirilen bazı yasaklara aykırı hareket etmeleri de kabahat 
sayılmış ve çeşitli idari yaptırımlara bağlanmıştır. Örneğin, kişilerin 
spor kamu düzeninin bozulması tehlikesine yol açabilecek (şiddeti 
teşvik edebilecek) şekilde kamu oyuna yönelik açıklamalarda bulun-
maları kanunla idari para cezası yaptırımına bağlanmıştır (m.22). 
Kişilerin, kendilerine tahsis edilen yerden başka yerde oturmakta 
ısrar etmeleri de bir tür kabahat sayılmış ve yaptırıma (spor alanından 
dışarı çıkartılma yaptırımına) bağlanmıştır. Böylece, failinin tüzel kişi 
veya gerçek kişi oluşuna göre, spor hukukuna özgü  iki farklı kabahat 
türünün ortaya çıktığını söyleyebiliriz:  

Aşağıda bunlar incelenecektir.

2. Yasayla Belirlenen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi 
Kabahatleri (Tüzel kişi kabahatleri)
A. Müsabakalarda Yeterli Sayıda Özel Güvenlik Görevlisi 
Bulundurma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi: 
a. Kabahatin Faili: Bu kabahatin faili, ancak  spor kulüpleri olabilir. 

Bilindiği üzere, spor kulüpleri, müsabakanın yapılacağı il veya ilçe 
spor güvenlik kurulu tarafından kararlaştırılan sayıda özel güvenlik 
görevlisini, müsabaka amirinin emir ve denetiminde görev yapmak 
üzere spor alanında bulundurmak zorundadırlar. Bu yükümlülüğümü 
hiç veya gereği gibi yerine getirmeyen spor kulübü … idari para 
cezasıyla cezalandırılır.

b. İdari yaptırımı gerektiren (kabahati oluşturan) Fiil: Kabahati 
oluşturan fiil, müsabakalarda özel güvenlik görevlisi bulundurma 
yükümlülüğüne aykırı hareket etmedir. Bu yükümlülüğe uygun hare-
ket edildiğinin kabul edilebilmesi için, spor güvenlik kurulu kararında 
belirtilen sayıda özel güvenlik görevlisinin bulundurulması gerekir. 
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Müsabakanın tarafı spor kulübünce, il veya ilçe spor güvenlik kurulu 
tarafından belirlene sayıdan daha eksik sayıda özel güvenlik görevlisi 
görevlendirilmesi halinde kabahati oluşturan fiil gerçekleşmektedir.  
Belirlenen sayıya eşit ya da daha çok sayıda özel güvenlik görev-
lisi görevlendirilmesi halinde kabahat oluşmamakta, aksi takdirde 
oluşmaktadır. 

c. İdari yaptırım: Eksik özel güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla (yani 
belirlenen sayıdan noksan görevlendirilen herbir güvenlik görevlisi 
için) yüz Türk Lirası idari para cezası verilmesidir. 

B. Kanunun (6222 sayılı kanun) 5. maddesindeki (dört, beş ve 
yedinci fıkralardaki) yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden 
kaynaklanan kabahatler 
Kanunun (6222 sayılı kanun) 21/2. maddesine göre;  
“5 inci maddenin dördüncü, beşinci ve yedinci fıkralarında öngö-

rülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde her müsabaka için;
a) En üst futbol liginde bulunan spor kulüplerine yüzbin Türk 

Lirası,
b) En üst futbol liginin bir alt liginde bulunan spor kulüplerine 

seksenbin Türk Lirası,
c) Basketbol, voleybol ve hentbol dalları için ise spor tesisinin 

kullanım hakkına sahip bulunan spor kulübü, kurum ve kuruluşlara 
yirmibin Türk Lirası, idari para cezası verilir”.

Burada söz edilen beşinci maddedeki yükümlülükler şunlardır:

•	 Müsabakalara elektronik biletle girişin sağlanması (dördüncü fıkra)

•	 Spor alanında teknik donanımların kurulması (beşinci fıkra)

•	 Spor alanında bekletme odaları ve kontrol odalarının oluşturul-
ması (yedinci fıkra)

Bunların kanunda belirtilen yükümlüler tarafından yerine getiril-
memesi, kabahat oluşturmakta ve kabahat oluşturan herbir fiil idari 
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yaptırım uygulanmak suretiyle cezalandırılmaktadır. Şimdi bunları 
görelim:

a. Spor Alanına İzleyici Olarak Girecek Kişilerin Elektronik Biletle 
Girişlerini Sağlama Yükümlülüğüne Uymamak: 
Kanunun 5/4. maddesinde; “Spor müsabakalarının yapıldığı alan-

lara girişi sağlayacak biletler, elektronik sistem üzerinden oluşturulur. 
Bilet satın almak isteyen kişilerle ilgili olarak, üzerinde adı, soyadı, 
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve fotoğrafı olan bir elektronik 
kart oluşturulur. Kişinin yabancı olması halinde kart üzerinde Tür-
kiye Cumhuriyeti kimlik numarası yerine uyruğu olduğu devletin 
adı ile Türkiye’ye giriş yaptığı pasaportun seri numarası kaydedilir. 
Bilet satışları kişilere özgü elektronik kart üzerinden yapılabilir. Spor 
müsabakalarına, kişi ancak adına düzenlenen elektronik kart ile izleyici 
olarak girebilir. Spor müsabakasına izleyici olarak girecek kişilerin 
kontrolünü ev sahibi kulüp yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük 
ev sahibi olmayan müsabakalarda, müsabakaya katılan her iki kulüp; 
milli müsabakalarda ise, ilgili federasyon tarafından yerine getirilir” 
denilmektedir. 

(a) Fail: Görüldüğü üzere, spor alanlarına elektronik bilet ile 
girilmesini sağlama yükümlülüğü;  ”Spor müsabakasına izleyici olarak 
girecek kişilerin kontrolünü ev sahibi kulüp yapmakla yükümlüdür. Bu 
yükümlülük ev sahibi olmayan müsabakalarda, müsabakaya katılan 
her iki kulüp; milli müsabakalarda ise, ilgili federasyona” aittir. Öyleyse 
bu kabahati ancak müsabakanın tarafı kulüpler ve ilgili federasyonlar 
işleyebilir: (a) Ev sahibi kulüp varsa, fail ancak ev sahibi kulüp ola-
bilir. (b) Müsabaka tarafsız (başka bir spor kulübüne ait) sahada ise, 
müsabakanın tarafı her iki kulüp birlikte fail olabilirler. (c) Şayet milli 
müsabaka söz konusu ise, ilgili federasyon bu kabahatin faili olabilir. 
(d) Basketbol, voleybol ve hentbol dalları için ise spor tesisinin kul-
lanım hakkına sahip bulunan spor kulübü, kurum veya kuruluş da 
bu kabahatin faili olabilir. 
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(b) Kabahati oluşturan fiil: “Spor müsabakalarına, kişi ancak adına 
düzenlenen elektronik kart ile izleyici olarak girebilir. Spor müsabakasına 
izleyici olarak girecek kişilerin kontrolünü ev sahibi kulüp yapmakla 
yükümlüdür. Bu yükümlülük ev sahibi olmayan müsabakalarda, 
müsabakaya katılan her iki kulüp; milli müsabakalarda ise, ilgili 
federasyon tarafından yerine getirilir”. Bu yükümlülüğe uyulmaması 
yaptırıma bağlanmıştır. O halde, ev sahibi spor kulübünün ya da 
ev sahibi spor kulübünün olmadığı durumlarda müsabakanın tarafı 
kulüplerin spor kulüplerinin ya da milli maçlarda ilgili spor federasyo-
nunun yükümlülüğü, seyircilerin elektronik sistem üzerinden aldıkları 
biletlerini kontrol ederek spor alanına almalıdır. Bu yükümlülüğe 
uyulmaması, elektronik sistem üzerinden bilet almayan kişilerin spor 
alanına seyirci olarak sokulması anlamına gelir. Bu fiil, aynı zamanda 
spor alanına usulsüz seyirci kabul suçunu (m.15/2) da oluşturacaktır. 
Bu nedenle, fiili icra eden kulüp görevlileri ayrıca bahsi geçen suçtan 
dolayı cezalandırılacaklardır. Ama spor kulübü de, yükümlülüğünü 
yerine getirmediği için 21/2. maddeye göre ayrıca cezalandırılacaktır. 

Elektronik kart sistemi kurulmamış yerlerin durumu: Şunu 
da belirtmek gerekir ki; kabahati oluşturan fiil (elektronik bileti 
olmayan seyircileri spor alanına alma fiili), ancak elektronik kart sis-
teminin kurulu bulunduğu spor alanlarında gerçekleşebilir. Kanunda, 
sorumlulukları altındaki spor alanlarını teknik donanımını kurarak 
elektronik kart sistemine  uygun hale getirme yükümlülüğü, sadece 
Futbol dalında en üst lig ile bir altındaki ligde bulunan kulüpler  
bakımından da geçerlidir (m.5/6). Basketbol, voleybol ve hentbol 
dallarında elektronik kart sistemine uygun teknik donanımı kurma 
yükümlülüğü, müsabakanın tarafı olan  kulüplere değil  spor tesisinin 
kullanım hakkına sahip olan kulüp ya da kuruluşa aittir (m.5/8). 

(c) İdari yaptırım (idari para cezası): Faile idari para cezası veri-
lecektir. Uygulanacak para cezasının miktarı, failin durumuna göre 
değişiklik arz etmektedir Şayet fail:
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•	 En üst futbol liginde bulunan spor kulüplerinden ise, yüzbin 
Türk Lirası,

•	 En üst futbol liginin bir alt liginde bulunan spor kulüplerinden 
ise, seksenbin Türk Lirası,

•	 Basketbol, voleybol ve hentbol dalları için ise spor tesisinin kul-
lanım hakkına sahip bulunan spor kulübü, kurum ve kuruluşlara 
yirmibin Türk Lirası, idari para cezası verilir.

b. Teknik Donanımları Kurma Yükümlülüğünün Yerine 
Getirilmemesi:
Kanundaki düzenlemeye göre (5/5); “Spor alanlarında; güvenliğin 

sağlanması ve bu Kanuna aykırı davrananların tespiti amacıyla, gerekli 
teknik donanımlar kurulur. Kameralar ve benzeri teknik donanımların 
yerleştirilecekleri yerler ve sayıları il veya ilçe spor güvenlik kurulları tara-
fından belirlenir”. Öyleyse, spor alanlarında, güvenliğin sağlanması ve 
bu Kanuna aykırı davrananların tespiti amacıyla kurulması gereken 
donanımları (Kameralar ve benzeri teknik donanımlar) kurmamak, 
kanunda bir kabahat olarak düzenlenmiş bulunmaktadır (m.21/2). 
Buna (Kameralar ve benzeri teknik donanımların yerleştirilecekleri 
yerler ve sayılarına) ilişkin kararlar, il ve ilçe spor güvenlik kurulu 
tarafından alınacak, ilgili spor kulübü ya da federasyon da,  kendi 
sorumluluk alanındaki spor alanlarında o doğrultuda teknik donanım 
oluşturacaklardır. 

(a) Fail: Bu kabahatin faili ancak kanunda belirtilen spor kulüpleri 
ve ilgili spor federasyonları olabilir. En üst profesyonel futbol ligi ve 
bir altındaki ligdeki kulüpler, kendi spor alanlarında bu donanımları 
oluşturmakla yükümlüdürler (m.5/6). Bu yükümlülük, basketbol, 
voleybol ve hentbol dallarındaki en üst ligde bulunan kulüplerin kendi 
kullanımındaki spor alanları bakımından da geçerlidir. O halde, bu 
kabahatin faili de ancak bu spor kulüpleri olabilir.  

(b) Kabahati oluşturan fiil: “Spor alanlarında; güvenliğin sağ-
lanması ve bu Kanuna aykırı davrananların tespiti amacıyla;  il veya 
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ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen yerlere ve belirlenen  
sayılara uygun olarak kameralar ve benzeri teknik donanımların  yer-
leştirilmesi suretiyle  gerekli teknik donanımların kurulmaması” fiili, 
burada düzenlenen  kabahati oluşturmaktadır.

Spor alanlarında hangi güvenlik sistemi veya teknik donanı-
mın uygulanacağı ise, ilgili federasyonun bağlı olduğu uluslararası 
spor örgütlerinin düzenlemeleri çerçevesinde yönetmelikle belirlenir 
(m.5/9).O halde, gerekli teknik donanımların sayı ve yerleri il ve ilçe 
spor kurullarınca belirlenecek, ama uygulanacak güvenlik sistemi ve 
teknik donanımın türü, yönetmelikle belirlenecektir. Yükümlü spor 
kulüpleri, yönetmelikle belirlenen nitelikteki teknik donanımları, 
spor kurulunca belirlenen yerlerde ve belirlenen sayıda oluşturacak-
lardır. Bu yükümlülüğe uyulmaması, idari para cezası yaptırımına 
bağlanmaktadır.

(c) İdari yaptırım (idari para cezası): Verilecek para cezasının 
miktarı, failin durumuna göre değişiklik arz etmekte, fakat kabahatin 
türüne göre değişmemektedir. Şayet fail:

•	 En üst futbol liginde bulunan spor kulüplerinden ise,  yüzbin 
Türk Lirası,

•	 En üst futbol liginin bir alt liginde bulunan spor kulüplerinden 
ise, seksenbin Türk Lirası,

•	 Basketbol, voleybol ve hentbol dalları için ise spor tesisinin kul-
lanım hakkına sahip bulunan spor kulübü, kurum ve kuruluşlara 
yirmibin Türk Lirası, idari para cezası verilir.
c� Bekletme Odalarının ve Kontrol Odalarının Oluşturulması 

Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi: Kanunda (m.5/7); “Fut-
bolda en üst profesyonel lig ve bir altındaki ligde bulunan kulüplerin 
müsabakalarının yapıldığı spor alanlarında; bu Kanunda sayılan 
diğer spor branşlarında ise uluslararası spor müsabakalarının yapıl-
dığı spor alanlarında ev sahibi ve misafir takım için ayrı ayrı olmak 
ve gerektiğinde kullanılmak üzere azami yirmi kişi kapasiteli en az 
iki tane bekletme odası ile genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik 
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görevlilerinin kullanımına açık tutulacak güvenlik kameraları ve anons 
sistemlerinin yönetildiği yeteri kadar kontrol odasının oluşturulması 
zorunludur. Kontrol odasında federasyon ve spor kulübü temsilcileri 
de bulunur. Kayıt altına alınan görüntü ve dokümanların birer örneği, 
müsabakanın sonunda ilgili spor güvenlik birimine, federasyona ve her 
iki kulüp temsilcisine verilir” denilmektedir.

Burada, kanunla getirilen yükümlülükler; (a) Bekletme Odaları 
Oluşturma: spor alanlarında ev sahibi ve misafir takım için ayrı ayrı 
olmak ve gerektiğinde kullanılmak üzere azami yirmi kişi kapasiteli en 
az iki tane bekletme odası oluşturma zorunluluğu, (b) Kontrol Odası 
Oluşturma: Genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlilerinin 
kullanımına açık tutulacak güvenlik kameraları ve anons sistemlerinin 
yönetildiği yeteri kadar kontrol odasının oluşturulması zorunluluğudur. 

(a) Fail: Kanuna göre bu zorunluluklar, Futbolda en üst profesyonel 
lig ve bir altındaki ligde bulunan kulüplerin müsabakalarının yapıl-
dığı spor alanlarında; bu Kanunda sayılan diğer spor branşlarında ise 
uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı spor alanlarında geçerlidir. 
O halde bu kabahatin failleri; futbolda en üst profesyonel lig (süper 
lig) ve bir altındaki ligde (birinci lig) faaliyet gösteren kulüplerdir. Bu 
kulüpler,  kullanım hakkına sahip oldukları kendi spor alanlarına bu 
sistemi kurmak zorunda olduklarından, bu kabahatin de faili olabi-
lirler. Kanunda sayılan diğer spor branşlarında (basketbol, hetnbol, 
voleybol gibi) ise uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı spor 
alanlarında geçerli olacağından, o sahaların kullanım hakkı,   spor 
kulüpleri veya  ilgili federasyondan hangisine (ya da hangi kuruma) 
aitse, burada düzenlenen kabahatin faili de müsabakanın yapıldığı spor 
alanının kullanım hakkına sahip bulunan  o kulüp veya federasyon 
olacaktır (m.5/6-7). 

(b) Kabahati oluşturan fiil: Kanunda (m.5/7) düzenlenen yüküm-
lülüklere uyulmamasıdır. Yükümlülüklerin geçerli olduğu spor alanları 
kanunda sınırlı şekilde belirtilmiştir: Bu yükümlülükler, sadece; (1)
Futbolda en üst profesyonel lig ve bir altındaki ligde bulunan kulüp-
lerin müsabakalarının yapıldığı spor alanlarında; (2) Bu Kanunda 
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sayılan diğer spor branşlarında (Basketbol, hentbol, voleybol branş-
larında) ise, sadece  uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı spor 
alanlarında geçerlidir. 

O halde, yukarıda belirtilen spor alanlarında ev sahibi ve misafir 
takım için ayrı ayrı olmak ve gerektiğinde kullanılmak üzere azami 
yirmi kişi kapasiteli en az iki tane bekletme odası ile genel kolluk 
görevlileri ile özel güvenlik görevlilerinin kullanımına açık tutulacak 
güvenlik kameraları ve anons sistemlerinin yönetildiği yeteri kadar 
kontrol odasının oluşturulması zorunludur. Bu zorunluluklara uyul-
maması, kanunda (m.21/2) idari para cezası ile cezalandırılmaktadır. 

Kontrol odasında federasyon ve spor kulübü temsilcileri de bulu-
nacaktır.  Kayıt altına alınan görüntü ve dokümanların birer örneği, 
müsabakanın sonunda ilgili spor güvenlik birimine, federasyona ve her 
iki kulüp temsilcisine verilecektir. Görüntülerin belirtilen yerlere teslimi 
de, kontrol odasında eleman bulundurma yükümlülüğü de burada spor 
kulüpleri ve ilgili spor federasyonuna yüklenen yükümlülüklerdendir. 

Bu yükümlüklerden kaynaklanan; bekleme odalarının ve kontrol 
odalarının oluşturulmamasına ilişkin fiillerin kanunda belirtilen kaba-
hati oluşturduğu ve bu nedenle de faile idari yaptırım uygulanacağı 
açıktır. 

Şimdi, soru şu: Acaba, kontrol odasında temsilci bulundurmamak 
da müsabakanın tarafı herbir kulüp ve ilgili federasyon için burada 
düzenlenen kabahate ilişkin fiilin işlendiği anlamına gelir mi? Sırf 
bu sebeple kanunda bu kabahat için öngörülen idari yaptırım uygu-
lanacak mıdır? 

Federasyonun ve müsabakanın tarafı spor kulüplerinin kontrol 
odasında temsilci bulundurması yükümlüğü, güvenlik sistemlerine 
alınan kayıtların sağlıklı yapılmasının gözlenmesi açısından getirilmiş 
yükümlülükler durumundadır. Yani bu yükümlülük de müsabaka 
güvenliğine ilişkindir. Eğer adli bir olay meydana gelmişse, ora-
daki kayda alma  adli  kolluk faaliyetine dönüşecek ve yargılamada 
kanıt olacaktır. Bu nedenle, kontrol odasında temsilci  bulundurma 
yükümlülüğü de önemlidir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi 
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durumunda da idari yaptırım uygulanması gündeme gelebilecek-
tir. Ama sırf bu nedenle gerçekleştirilen haksızlık, kontrol odasının 
kurulmamasındaki haksızlık yanında oldukça hafif kalmaktadır. Bu 
nedenle, uygulanacak yaptırımlar bakımından kabahati oluşturan 
fiillerin çeşitlendirilmesi gereklidir.

(c) İdari yaptırım (idari para cezası): Verilecek para cezasının 
miktarı, failin durumuna göre değişiklik arz etmekte, fakat kabahatin 
türüne göre değişmemektedir. Şayet fail:

•	 En üst futbol liginde bulunan spor kulüplerinden ise,  yüzbin 
Türk Lirası,

•	 En üst futbol liginin bir alt liginde bulunan spor kulüplerinden 
ise, seksenbin Türk Lirası,

•	 Basketbol, voleybol ve hentbol dalları için ise spor tesisinin kul-
lanım hakkına sahip bulunan spor kulübü, kurum ve kuruluşlara 
yirmibin Türk Lirası, idari para cezası verilir.
(d) İdari Yaptırım Kararını Uygulayacak Makam: Sporda Şiddet 

ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında 6222 sayılı Kanun uyarınca 
verilecek idari para cezasına ve diğer idari yaptırımlara karar vermeye 
yetkili makam,  Cumhuriyet Savcısıdır (m.23/3). 

C. Spor Alanlarına Biletsiz veya Kapasiteden Fazla Seyirci 
Alınması:
Kanun, elektronik bilet uygulamasına geçilmemiş spor alan-

larına biletsiz veya kapasiteden fazla seyirci alınmasını yasakla-
maktadır. Buna uyulmaması halinde, ilgili spor kulübüne beşbin 
Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilmesi 
öngörülmüştür (m.21/3) maddedeki düzenlemeye göre; bu yaptırım 
sadece profesyonel futbol kulüplerinin müsabakaları ile ilgili olarak 
uygulanabilecektir

(a) Fail: Burada düzenlenen kabahatin  faili, ancak müsabakanın 
tarafı profesyonel futbol  kulüpleri olabilir. 
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(b) Kabahati oluşturan fiil: Profesyonel futbol kulüplerinin müsa-
bakaları yapılırken, elektronik bilet uygulamasına geçilmemiş spor 
alanlarına biletsiz veya kapasiteden fazla seyirci alınmasıdır.  Diğer 
spor müsabakalarında bu fiilin işlenmesi halinde, ilgili spor kulübüne 
burada düzenlenen idari yaptırım uygulanmaz.

(c) Uygulanacak İdari Yaptırım (idari para cezası): İlgili spor 
kulübüne beşbin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idari 
para cezası verilir. 

 D. Lehine Şike ve Teşvik Primi Suçları  İşlenen Tüzel Kişilere İdari 
Para Cezası Verilmesi (m.11/7)
Kanunun 11. maddesine göre, Şike ve Teşvik Primi suçlarının 

“spor kulüplerinin veya sair bir tüzel kişinin yararına işlenmesi halinde, 
ayrıca bunlara, şike veya teşvik primi miktarı kadar idari para cezası 
verilir. Ancak, verilecek idari para cezasının miktarı yüzbin Türk 
Lirasından az olamaz”. 

Bu konu yukarıda “Şike ve Teşvik Suçları” kısmında  incelendi-
ğinden, oraya atıf yapılmakla yetinilecektir (bkz. yukarıda III/2-C 
nolu başlık). 

3. Faili Ancak Gerçek Kişiler Olabilen Spor Hukuku Kabahatleri
A. Kendisine Tahsis Edilenden Başka Yere Oturmakta Israr  (21/4): 
Spor alanında kendisine tahsis edilenden başka yere oturmakta 

ısrar eden seyirci, zor kullanılarak dışarı çıkarılır. Bu yaptırım, numa-
ralı bilet uygulamasının doğal sonucudur. Numaralı bilet uygulaması 
yapılmayan bir müsabakada bu yaptırım uygulanamaz. 

(a) Fail: Kendisine tahsis edilenden başka yere oturmakta ısrar 
eden seyircidir.

(b) Fiil: Spor alanında kendisine tahsis edilenden başka yere 
oturmakta ısrar etmektir. Böyle bir ısrar durumu olmadıkça, kabahat 
fiili oluşmaz. Basit bir karşı çıkış, ısrar olarak değerlendirilemez. Israr 
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iradesinin açıkça ortaya konulmuş olması ve defalarca rica edilmesine 
rağmen ısrarın sürdürülmesi gerekir.

(c) İdari Yaptırım: Seyircinin zor kullanılarak spor alanından 
dışarı çıkartılmasıdır. Burada idari yaptırım olarak, idari para cezası 
yaptırımı ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari güvenlik 
tedbiri dışında, kanunda düzenlenen diğer bir idari güvenlik tedbiri 
çeşidi düzenlenmiştir.  

(d) Yaptırımı Uygulayacak Makam: Kanunun 23/3. Maddesi gereği, 
bir çeşit idari yaptırım olan spor alanı dışına çıkartma yaptırımına 
karar verme yetkisi de Cumhuriyet Savcısına aittir.  Zira, bu Kanun 
(6222 sayılı kanun) hükümlerine göre idari para cezasına ve diğer idari 
yaptırımlara karar vermeye, Cumhuriyet savcısı yetkilidir. 

Fakat bu durum gerçekçi değildir. Bu hususta karar verme yetki-
sinin  müsabaka amirine verilmesi daha uygun olurdu. Bu durumda, 
uygulamada bu yetki fiilen spor alanında görev yapan idari kolluk 
görevlileri tarafından kullanılır. İdari kolluk mensupları, bu tür durum-
ları kamu düzenini sağlamaya ilişkin genel kolluk yetkileri içerisinde 
görebilirler.  Para verip bilet almak suretiyle spor alanına giriş yapmış 
bir kişinin, kanunda açıkça düzenlenmiş bir yetkiye dayanılmadıkça 
seyir hakkından mahrum edilmesi, birtakım hukuksal tartışmalara 
yol açabilir.

B. Seyirden Yasaklanmanın Başlıbaşına Bir İdari Yaptırım Olarak 
Uygulanması: Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Olanların Spor 
Alanından Çıkmamakta Israr Etmeleri (m.18/7): 
a. Genel Hukuksal Tahlil
Kanuna göre; “alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde 

olduğu açıkça anlaşılan kişi, spor alanına alınmaz. Bu şekilde spor 
alanlarına giren ve dışarı çıkmamakta ısrar eden kişi zor kullanılarak 
dışarı çıkarılır ve bu madde hükümlerine göre bir yıl süreyle spor 
müsabakalarını seyirden yasaklanır”. Görüldüğü üzere, kişinin spor 
alanına alınmaması ya da spor alanına girmişse oradan çıkartılması 
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için,  “alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu”  
açıkça anlaşılmalıdır. Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etki-
sinde olan bu kişi hakkında spor müsabakalarını seyirden men cezası 
verilebilmesi ise, ancak dışarı çıkmamakta ısrar etmesi ve kendisinin 
zorla dışarı çıkartılması halinde uygulanabilecektir. 

Burada, hem kişinin o müsabakada spor alanından zorla  dışarı 
çıkartılması, hem de belli bir süre (bir yıl) seyirden men cezası veril-
mesi şeklinde iki farklı yaptırım söz konusudur. Ama zorla dışarı 
çıkartılma, zaten seyirden men yaptırımının bir unsuru olduğundan 
bir çeşit mürekkep kabahat durumu söz konusudur.

Kanunda, spor alanından zorla dışarı çıkartma yaptırımı, iki 
durumda düzenlenmiştir: Biri, burada ele almakta olduğumuz; “alkol 
ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anla-
şılan kişinin, aslında spor alanına alınmaması gerekirken bir şekilde 
girmesi ve dışarı çıkmamakta ısrar etmesi durumunda,  zorla dışarı 
çıkartılması” halidir (m.18/7). Diğeri ise, Spor alanında kendisine 
tahsis edilenden başka yere oturmakta ısrar eden seyircinin, yine zor 
kullanılarak dışarı çıkartılmasıdır (m.21/4). Bu ikinci halde (Spor 
alanında kendisine tahsis edilenden başka yere oturmakta ısrar), seyir-
cinin sadece dışarı çıkartılmasıyla yetinilirken;  ilk halde,  yani “alkol 
ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde” olan seyircinin dışarı 
çıkmamakta ısrar etmesi nedeniyle spor alanından zorla çıkartılması 
durumunda, ayrıca idari tedbir olarak bir yıl süreyle de “seyirden 
men” edilmesine karar verilebilmektedir. 

Burada üzerinde durulması gereken önemli bir husus da, idari 
tedbir olarak seyirden yasaklanan kişinin, seyirden yasaklamanın 
diğer hukuksal sonuçlarına tabi tutulup tutulamayacağı konusudur: 
Çünkü, kanunda bu yaptırıma ilişkin düzenlenen sonuçlar (m.18/8,9 
ve 10. fıkralar), söz konusu yaptırımın yargılama faaliyeti (soruş-
turma ve kovuşturma) süresince koruma tedbiri olarak; mahkeme 
kararının kesinleşmesi ve/veya infazı üzerine de bir güvenlik tedbiri 
olarak uygulanacağı haller varsayılarak düzenlenmiştir. Bir idari tedbir 
olarak seyirden men yaptırımının da aynı sonuçlara yol açması, bir 
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hukuk devletinde asla kabul edilemez ve anayasal hak ve özgürlükler 
sistemiyle bağdaştırılması mümkün gözükmemektedir.

Şöyle ki:
Yukarıda izah edildiği üzere, seyirden yasaklama tedbirine tabi olan 

kişi, yasak süresince taraftarı olduğu takımın müsabakasının başlangıç 
saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk 
birimine başvurmakla yükümlü tutulmakta (m.18/8), bu yükümlü-
lüğe aykırı hareket etmesi adli para cezasını gerektirmekte (m.18/9) 
ve yasak süresince spor kulüplerinde ve federasyonlarda ve taraftar 
derneklerinde yönetici olamamakta; spor müsabakalarında hakem, 
temsilci veya gözlemci olarak görev yapamamaktadır (m.18/10). 
Bütün bunlar, temel hak ve özgürlüklere getirilen ciddi sınırlamalar 
niteliğindedir; bu sınırlamalara yol açabilecek bir yaptırımın hakim 
kararı olmaksızın uygulanması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz ve 
anayasayla uyumlu olamaz. 

Kaldı ki, seyirden yasaklamanın sadece idari yaptırım olarak 
uygulandığı durumlarda değil, adli süreçlerde  soruşturma evresinde 
koruma tedbiri olarak uygulandığı hallerde de  aynı şekilde kişi hak 
ve özgürlüklerinin  anayasal güvenceleri ile çatışma söz konusudur. 
Örneğin; her maç sırasında ve maçtan bir saat sonrasına kadar bir 
çeşit adli kontrol uygulaması olarak kolluk gözetiminde belli bir yerde 
bulunma, ancak hakim kararıyla uygulanabilecek ciddi bir özgürlük 
kısıntısıdır. 

Kanun, seyirden yasaklama tedbirine bağladığı bazı sonuçları 
(m.18/8 ve 9 daki sonuçlar) “bu madde hükümlerine göre spor müsa-
bakalarını seyirden yasaklanan kişiler” ile sınırladığından, “şiddete 
neden olacak açıklamalar” nedeniyle (m.23) idari bir tedbir olarak üç 
ay süreyle verilecek seyirden yasaklama kararına madde 18/8 ve 9 da 
yer alan hususlar uygulanamayacaktır. Kaldı ki, zaten 22/3. maddede 
“ancak, 18. maddenin sekizinci fıkrası hükmü bu kişiler hakkında 
uygulanmaz” düzenlemesi açıkça bulunmaktadır. Bu durumda, anılan 
nedenle verilen seyirden yasaklama kararı hakkında, 18/8. maddeye 
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uymamanın yaptırımını düzenleyen m.18/9 da yer alan adli para 
cezası verilmesine ilişkin yaptırım da uygulanamayacaktır.    

Ancak, aynı düzenlemede (m.22/3) “Koruma tedbiri olarak yasak 
kararının uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, bu tedbir bakımından 
da uygulanır” denildiğine göre; bu maddeye göre bir idari tedbir olarak 
haklarında seyirden yasaklama kararı verilenler de “yasak süresince 
spor kulüplerinde ve federasyonlarda ve taraftar derneklerinde yönetici 
olamayacak; spor müsabakalarında hakem, temsilci veya gözlemci 
olarak” görev yapamayacaklardır. Buradaki sınırlamanın, kişinin 
bizatihi spor müsabakalarını seyretme özgürlüğünü sınırlamanın 
yanı sıra,  Dernek Kurma Özgürlüğü (m.33), Çalışma ve Sözleşme 
Hürriyeti (m.48) gibi doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili bulunduğu 
diğer anayasal temel hak ve özgürlüklerin de kısıtlanmasına yol 
açtığı görülmektedir.

Dışarı çıkmamakta ısrar karşılığında idari tedbir olarak getiri-
len bu seyirden men yaptırımının hem ölçülülük ilkesiyle (anayasa, 
m.13) uyumlu olmadığı, hem de hakkaniyete uygun bulunmadığı 
görülmektedir. Öte yandan, bu derece önemli bir temel hak ve hür-
riyet kısıtlamasının yargı kararı olmaksızın verilmesi, temel haklar 
güvenliğine ilişkin anayasal sistemimizle uyum içerisinde  de değildir. 
En azından bu kararın hakim onayına sunulması öngörülmeliydi. 

b. Unsurların İncelenmesi
(a) Fail: Bu kabahatin faili, “alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı 

madde etkisinde olduğu” açıkça anlaşılan ve spor alanı dışına çıkma-
makta ısrar eden herkes olabilir. Bu hükmün uygulanabilmesi için; 
kişinin davranışlarının, makul ve orta zekalı bir insan davranışından 
çok farklı olması  ve orta zekalı her insan tarafından bu durumun 
anlaşılabilir bulunması gerekir. 

(b) Fiil: Seyirden yasaklanmayı gerektiren fiil, “alkol ya da uyuştu-
rucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu” açıkça anlaşılan kişinin, bir 
spor müsabakası esnasında bu haliyle spor alanı içerisinde bulunması 



131

SPORUN KAMU DÜZENİ: 
YÜKÜMLÜLÜKLER, SUÇLAR, 
YASAKLAR VE KABAHATLER
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

ve spor alanı dışına çıkmamakta da ısrar etmesi üzerine zor kullanarak 
dışarı çıkartılmasıdır.  

Kişi, önce ısrarla dışarı çıkmak istememiş, ama zor kullanılması 
üzerine dışarı çıkmayı kabul etmiş ve kendi iradesiyle dışarı çıkmışsa; 
yahut zor kullanılma işlemine başlanılması üzerine dışarı çıkmayı 
kabul etmiş ama yine de zorla spor alanı dışına güvenlik görevlileri 
tarafından taşınmışsa ne olacaktır? Bizce, kişi hakkında seyirden 
yasaklama önleminin uygulanabilmesi için, dışarı çıkmamaya ilişkin 
ısrar iradesinin hiçbir şekilde değişmemesi gerekir. Çünkü, hak ve 
özgürlükler kural, bunlara sınırlama getiren düzenlemeler ise istis-
nadır. İstisna hükümleri dar yorumlanmalıdır. Bu nedenle, yukarıda 
söz edilen ihtimallerde seyirden yasaklama önlemine ilişkin şartların 
oluşmadığı kabul edilmelidir. 

Bu durumdaki (alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etki-
sinde olduğu açıkça anlaşılan) kişi, aslında bir kolluk önlemi olarak, 
spor alanına alınmayacaktır. Kişinin itiraz etmesi halinde, alkol veya 
diğer maddeleri ölçmeye yarayan pratik teknik cihazların  spor alanı 
girişlerinde hazır bulundurulması ve kişinin istemesi halinde aletle 
kontrol edilecek bir sistemin spor alanı girişinde hazır tutulması 
gereklidir. 

(c) Bu maddeye göre alınacak seyirden yasaklama önleminin  
hukuksal niteliği ve seyirden yasaklama önlemine karar verecek: 

(1) Hukuksal Nitelik: Eğer “alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı 
madde etkisinde olduğu” açıkça anlaşılan kişi bir şekilde spor alanına 
girdikten sonra bu durum tespit edilmişse, veya spor alanına girdikten 
sonra aldığı maddelerin etkisiyle bu duruma gelmişse, onun dışarı 
çıkmaya davet edilmesi; dışarı çıkmamakta ısrar etmesi halinde de zor 
kullanılarak dışarı çıkartılması gerekmektedir. Bu halde, yani alkol veya 
uyuşturucu etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişinin zor kullanılarak 
dışarı çıkartılması durumunda,   bir yıl süreyle spor müsabakalarını 
seyirden yasaklanması gerekmektedir. Görüldüğü üzere bu durumda 
seyirden yasaklanma tedbiri, bir suç mahkumiyetinin feri sonucu 
olarak değil, başlıbaşına bir yaptırım olarak düzenlenmektedir. 
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Alkollü içeceklerin, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin spor alanına 
sokulması ayrı bir suç olarak düzenlenmiş, ama alkol ya da uyuştu-
rucu ve uyarıcı madde etkisindeki  kişilerin spor alanlarına girmeleri 
yasaklanmakla beraber bir şekilde girmiş olmaları bir suç olarak 
düzenlenmemiştir. Zaten böyle bir suç da düzenlenemez. Sonuçta, 
bu durumdaki kişilerin bir şekilde spor alanlarına girmiş olmaları 
durumunda gerektiğinde zorla dışarı çıkartılmaları düzenlenmiş; buna 
bağlı olarak, ikaz üzerine  kendi iradesiyle dışarı çıkmayıp zorla dışarı 
çıkartılma durumunda bir yıl süreyle seyirden yasaklanacaklarına 
da yasada yer verilmiştir. Zorla dışarı çıkartma işleminde yetki, eğer 
kişi müsabaka güvenliği için bir tehdit oluşturmaktaysa, müsabaka 
güvenlik amirinde ve onun emrindeki kolluk görevlilerindedir. Bu 
konuda bir tereddüt yoktur. Ama, kişi uslu uslu yerinde oturmak-
taysa, müsabaka güvenlik amirinin böyle bir yetkisi olamaz.  Onlar, 
sadece dışarı kişiyi dışarı çıkmaya davet edebilirler. Ama zorla dışarı 
çıkartma kararını veremezler. Bu durumda, kişiyi zorla dışarı çıkartma 
ve   seyirden yasaklama kararını kimin vereceği yasada yer almamıştır. 
Bunu fiilen yapmaları durumunda da, hem kişi hürriyetini kısıtla-
mış olmaktan dolayı hukuksal sorunlara yol açabilirler; hem de bu 
şekildeki zorla dışarı çıkartma, kişinin seyirden yasaklanma kararının 
sebebini oluşturmaz. Diğer bir ifadeyle, yetkili makamın kararına 
dayanmayan fiili olarak zorla dışarı çıkarma halleri, seyirden men 
yasağına dayanak yapılamaz.

Görüldüğü üzere; bu yaptırımın bir adli ceza olamayacağı açıktır. 
Bir defa, Türk Ceza Kanununa göre “suç karşılığında uygulanan yap-
tırım olarak cezalar, hapis ve adlî para cezalarıdır”. Burada, yer alan 
yaptırım, bu iki ceza türünden de farklıdır. Öte yandan, kanuna göre 
(m.18/1), seyirden yasaklamaya, ancak bir suç hükmünün sonucu 
olarak güvenlik tedbiri olarak hükmedilebilir. Ortada yasayla düzen-
lenmiş ayrı bir suç bulunmadığından, yasanın 18/7. maddesindeki 
seyirden yasaklamaya, başlıbaşına bir düzenleme olarak ancak kabahat 
niteliğinde idari bir güvenlik önlemi olarak karar verilebilir.
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(2) Yetkili Mercii: Yasaya göre (6222 sayılı kanun, m.23) bu 
Kanun hükümlerine göre idari para cezasına ve diğer idari yaptırım-
lara karar vermeye, Cumhuriyet savcısı yetkilidir. Burada düzenlenen 
şekliyle seyirden yasaklama kararı verilmesi, bir suç yargılamasına bağlı 
veya onun sonucu olmadığı için, bir idari yaptırım niteliğindedir. 
Öyleyse, karar verme yetkisi de Cumhuriyet Savcısına ait olmalıdır. 

c� İdari yaptırım: Bu kabahate uygulanacak idari yaptırım, kişinin 
bir yıl süreyle seyirden yasaklanmasıdır. Süre, yasaklama kararından 
itibaren başlar ve bir yıl geçmekle sona erer. Yasaklanma kararı, fiilen 
dışarı atılma tarihinde verilmelidir. 

Öte yandan; Spor müsabakalarında seyirden yasaklanma, ister 
koruma tedbiri olarak uygulansın, isterse de yargılama sonunda 
güvenlik tedbiri olarak hükmedildiği için infazdan ya da kararın 
kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl süreyle ayrıca uygulansın, yahut 
bir idari yaptırım niteliğinde bulunsun (22. Maddeye göre verilenler 
hariç), buna ilişkin bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü (Merkezi Spor 
Güvenlik Birimi) bünyesinde tutulan bu amaca özgü elektronik bilgi 
bankasına derhal kaydedilir. Yasayla getirilen ve yargısal tartışmalara 
konu olan sisteme göre; sözkonusu bilgi bankasına spor kulüplerinin 
ve federasyonların erişimi sağlanır. Yasaklanan kişilere ilişkin bilgiler, 
ilgili spor kulüplerine ve yurt dışında yapılacak müsabaka öncesinde 
müsabakanın yapılacağı ülkenin yetkili mercilerine bildirilir. 

E. Şiddete Neden Olabilecek Açıklamalar Yapma (m.22)
Kanunda,  suç düzeyine erişmemekle birlikte, şiddete neden olabi-

lecek açıklamalarda bulunma fiili, kabahat olarak düzenlenmektedir� 
Failin şahsına ve fiilin icra ediliş şekline göre, faillere uygulanacak 
yaptırımlar belirlenmektedir. 

a� “Şiddete Neden Olabilecek Açıklamalar Yapma” Kabahati-
nin Temel Şekli: Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın 
yoluyla açıklamada bulunan kişilere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, 
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beşbin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idari para cezası 
verilir (m.22/1).

(a) Fail: Herkes bu suçun faili olabilir. Ama pratikte, failin açık-
laması basın ve yayın organlarında yer bulabilecek kadar önemli ve 
spor camiasında tanınan biri olması gerekir.  

(b) Fiil: Açıklamanın içerik olarak “sporda şiddeti teşvik” edebile-
cek nitelikte (taraftar gruplarını tahrik edici) olması ve bu açıklamanın 
basın ve yayın yoluyla yapılması gerekir. 

(c) İdari Yaptırım: Bu kabahatin yaptırımı,  Beşbin Türk Lirasından 
ellibin Türk Lirasına kadar idari para cezası vermesidir. 

(1) Kabahatin Ağırlaştırılmış şekli: Burada, cezanın artırılmasında 
failin niteliği esas alınmaktadır. Kanunda, şiddete neden olabilecek 
açıklamalar yapma fiili spor kulübü veya federasyon yöneticileri tara-
fından işlenirse, kabahatin temel şekli için belirlenen (beşbin Türk 
Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idari para cezası) ceza miktarının  
beş katına kadar artırılması düzenlenmektedir. Öyleyse, bu kabahatin 
ağırlaştırılmış şeklinin failleri, ancak spor kulübü ve federasyon yöneti-
cileri olabilir ve kabahatin ağırlaştırılmış şeklinde faile (spor kulübü 
veya federasyon yöneticisine) verilecek idari para cezası  yirmibeşbin 
Türk Lirasından ikiyüzelli bin Türk Lirasına kadardır (22/2). 

(2) İdari Güvenlik Tedbiri: Sporda şiddeti teşvik kabahatini işle-
yenler, ayrıca idari tedbir olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanır. 
Bu yasak, kararın verildiği tarihten itibaren üç ay süreyle uygulanır. 
İdari tedbirin başlangıç tarihine esas olacak karar, savcı tarafından 
verilecek olan idari para cezası yaptırımına ilişkin karardır. Üç aylık 
idari tedbir süresi, bu karar tarihinden itibaren başlar. Kanunda, 
“koruma tedbiri olarak yasak kararının uygulanmasına ilişkin esas ve 
usuller, (18/8. maddede yer verilen Denetim Yükümlülüğüne Uyma 
Zorunluluğuna ilişkin düzenleme hariç)51 bu tedbir bakımından da 

51 Bilindiği üzere, 6222 sayılı kanunun 18 inci maddenin sekizinci fıkrasındaki 
düzenlemeye göre: Spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararının 
sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın 
katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, 
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uygulanır” denilmektedir.  Öyleyse, bu tedbir süresince fail müsaba-
kalara alınmayacaktır. 

b� Şiddete Neden Olabilecek Açıklamaları Yayımlama
Şiddete Neden Olabilecek Açıklamaları yayımlayan basın-yayın 

organlarının işleticilerinin sorumluluğu, kanunda (m.22/4): “Şiddete 
Neden Olabilecek Açıklamalar kapsamındaki fiillerin, haber verme ve 
eleştiri hakkının sınırları aşılarak yayımlanması halinde, ilgili basın ve 
yayın organının işleticisi olan gerçek veya tüzel kişiye,… idari para 
cezası verilir” şeklinde düzenlenmektedir. 

Görüldüğü üzere, bu fıkrada, temel kabahatin ağırlaştırılmış şekli 
değil, ayrı bir kabahat çeşidi düzenlenmektedir. 

(a) Fail:  Bu kabahatin faili, ancak basın ve yayın organının işle-
ticisi olan gerçek veya tüzel kişiler olabilirler. Burada düzenlenen 
kabahat, spor kamu düzenine ilişkin kabahatlerde, faili hem gerçek 
hem de tüzel kişi olabilen bir kabahat türü oluşturmaktadır.

(b) Fiil: Bu kabahatte fiil bakımından anahtar kavram haber 
verme ve eleştiri hakkının sınırlarının aşılmasıdır. Kanunda bu durum; 
Şiddete Neden Olabilecek Açıklamalar kapsamındaki fiillerin, haber 
verme ve eleştiri hakkının sınırları aşılarak yayımlanması” şeklinde 
düzenlenmektedir. Bu, çok da somut olmayan bir düzenlemedir. 
Buradaki sınır, açıklamayı yapan açısından mı yoksa basın-yayın 
organı açısından mı konulmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu sınırların 
tespitinde açıklamanın kendisi mi esas alınacaktır?,  yoksa basın-yayın 
organının o açıklamayı veriş şekli mi? Elbette, basın-yayın organının 
sorumluluğu, haberi veriş şekliyle sınırlı olmak durumundadır; haberin 
kendisinden dolayı basın-yayın organına bir sorumluluk yüklenmesi 
düşünülemez. Önemli olan verilen haberin görünen gerçekliğe uygun 
şekilde aktarılmasıdır. Haberin abartılarak verilmesi ya da habere 
şiddeti teşvik edecek yeni unsurlar eklenmesi gibi hallerde burada 
düzenlenen  kabahat işlenmiş  olur. 

müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonrasına kadar olan süre zarfında 
bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlüdür.
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Kanun, kabahatin fiil unsuru bakımından bir de yorum hükmü 
içermektedir. Buna göre: şiddete teşvik içerir nitelikteki açıklamaların 
tekrar tekrar yayımlanması halinde, haber verme hakkının sınırları 
aşılmış kabul edilir. Düzenleme şekline göre, bu nitelikteki haberin 
ikiden çok yayımlanması halinde, fıkrada düzenlenen kabahate ilişkin 
fiilin gerçekleştiği kabul edilecektir. 

(c) Ceza: Burada düzenlenen kabahate, fiilin ağırlığı ve etkisi 
dikkate alınarak yüzbin Türk Lirasından beşyüzbin Türk Lirasına 
kadar idari para cezası verilebilecektir. 

(d) Ceza vermeye yetkili makam: Cumhuriyet Savcısıdır.

V. SPOR KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN YASAYLA GETİRİLEN 
SİSTEMİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇ

1. GENEL DEĞERLENDİRME
Seyir için gelen insanların son derece hassas, yoğun ve zıt moti-

vasyonlar içerisinde bulundukları alanlarda icra edilen spor müsaba-
kaları, kamu düzeni açısından başka hiçbir etkinlikte görülemeyecek 
kadar hassas zeminler oluştururlar. Bu nedenlerle;  spor müsabakaları 
sırasında spor alanlarının, bu alanların çevresinin ve bu etkinlikle 
ilişkili diğer güzergahların kamu düzeninin sağlanması için olayın 
özelliğine uygun kurallar sevk edilmesi zorunludur. İşte, Sporda Şiddet 
ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, bu ihtiyacı karşılamayı 
amaçlamakta; spor kamu düzeninin kurallarını koymakta,  kurum-
larını oluşturmakta, spor aktörlerinin görev ve  sorumluluklarını 
belirlemekte, yasaklar koymaktadır. 

Spor kamu düzeninin sağlanmasında, idarenin kolluk yetkileri, 
başka hiçbir etkinlikte olmadığı kadar artmaktadır. İdari kolluk, 
spor kamu düzenini sağlamak için, genel çalışma düzeninden yer yer 
ayrılmakta ve adeta spor müsabakalarına yönelik olarak yeniden örgüt-
lenmektedir: Emniyet Genel Müdürlüğünde Merkezi Spor Güvenlik 
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Birimi, her il ve (büyükşehir merkezlerinde olanlar hariç) her ilçede    il 
ve ilçe spor güvenlik birimleri oluşturulmaktadır.  Böylece oluşturulan 
spor güvenlik birimi ağı, müsabaka ve spor alanlarının güvenliğinin 
sağlanması için her türlü istihbari (gözlemci polis görevlendirilmesi)
ve  teknik organizasyonu sağlamakta, spor suçlarına karşı tedbirleri 
planlamakta, seyirden yasaklanan kişilere ilişkin verileri içeren bilgi 
bankasını oluşturmakta ve  takibini yapmaktadır. 

Müsabakanın yapılacağı spor alanının çevre güvenliği ile taraftarla-
rın toplanma, gidiş ve geliş güzergahlarının sağlanması, spor güvenlik 
birimlerinin sağladığı istihbari bilgilerin de yardımı ile bu alanlarda 
gerekli idari kolluk  önlemlerinin alınması, genel idari kolluk teşkilatı 
tarafından icra edilmektedir. Ancak, spor alanlarının iç güvenliğinde 
yetki, mülki amir tarafından  görevlendirilen müsabaka güvenlik 
amirine verilmiştir. Müsabaka Güvenlik amiri, müsabaka öncesinde, 
esnasında ve seyircilerin spor alanını tamamen terk ettiği ana kadar 
süren zaman diliminde, spor alanında resmi veya sivil kıyafetle görev 
yapan bütün idari kolluk görevlileri ve kulüplerce istihdam edilen özel 
güvenlik görevlilerinin amiridir; onlar üzerinde müsabaka güvenliğine 
ilişkin olarak her türlü denetleme, emir ve talimat verme yetkilerini 
kullanır. Hatta, müsabaka güvenlik amiri, tribünlerde görev yapacak 
idari kolluk personelini sayıca yeterli görmezse, bunun artırılmasını 
isteyebilir; müsabaka güvenlik amirinin bu isteği yerine getirilmek 
zorundadır.

Görüldüğü üzere, spor alanının iç güvenliği bakımından, müsa-
baka güvenlik amiri, sıradan bir kolluk amirini aşan konuma sahiptir; 
adeta, spor alanıyla ve müsabaka süresiyle (öncesi ve sonrası dahil) 
sınırlı olarak, bireysel işlemler yapma yetkisine sahip kolluk makamı 
işlevini tanınmaktadır. 

Spor müsabakalarının güvenliğini sağlamak üzere idari kolluk 
alanında yapılan bir diğer yapılanma da, il ve ilçe spor güvenlik kurul-
larıdır. Bu kurullar, spor müsabakasının güvenliğine ilişkin olarak 
yasalar çerçevesinde her türlü önlemi almakla, kuralları belirlemekle 
yetkili ve görevlidir. Diyebiliriz ki, il ve ilçe spor güvenlik kurulları, 
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spor kamu düzeninin sağlanmasında, başta spor alanları ve çevresi 
olmak üzere, kendi görev alanlarında uygulanacak önlemleri belir-
lemek konusunda yasayla yetkilendirilmeleri nedeniyle, spor kamu 
düzeninin sağlanması bakımından bir kolluk makamı konumundadır. 
Bu kurulların belirlediği kurallar çerçevesinde spor alanı içerisinde  
müsabakanın icrası sırasında, gerekli idari kolluk yetkileri müsabaka 
güvenlik amiri tarafından kullanılır. Spor alanı dışında kamu düzenin 
sağlanması, yine spor kurullarının belirlediği esaslar da gözetilerek 
genel idari kolluk makam ve personelince sağlanır.

Spor alanlarının çevresinden başlayarak, spor müsabakalarında 
oldukça sıkı bir idari kolluk düzeni mevcuttur. Öyle ki, hukuken 
yasak olmayan birçok emtianın spor çevresinde satışı önlenebileceği 
gibi, bu malzemelerin spor alanına sokulması da yasaklanmakta; bazen 
daha ileri önlemler de alınabilmektedir. Örneğin alkollü içeceklerin 
spor alanı etrafında satışı ve spor alanına  sokulması yasaklanmakla 
yetinilmemekte; alkol etkisi altında olduğu açıkça anlaşılan kişilerin 
de spor alanına girişi önlenmekte; bu kişilerin bir şekilde spor alanına  
girmeleri ya da girdikten sonra bir seyircinin açıkça fark edilecek 
şekilde alkol etkisinde kalacak duruma gelmesi hallerinde de, spor 
alanından çıkartılmaları gerekmektedir. Dahası, bu kişiler eğer spor 
alanını terk etmemekte ısrar ederse, zorla çıkartılmaları sağlandıktan 
başka, haklarında bir yıl süreyle seyirden men cezası da verilebilmek-
tedir. Bu örnekleri artırmak mümkündür. Özetle, özellikle spor alanı 
ve çevresinde, bir miting yahut yürüyüşe ya da herhangi bir başka 
toplantıya göre  çok daha sıkı bir kolluk düzeni uygulanmaktadır.  

Öte yandan, yasayla kişilere ihlali suç teşkil eden spor müsaba-
kalarına özgü bazı yasaklar, kurumlara da ihlali kabahat teşkil eden 
birçok yükümlülükler getirilmiştir. Kişilere getirilen ve ihlali suç teşkil 
eden yasaklar arasında, şike ve teşvik primi suçları özel bir öneme 
sahiptir. Bu suçlar, kamu görevlilerinin işleyebileceği görev suçlarından 
rüşvet suçunun spor alanındaki görünümleri olarak nitelendirilebilir: 
Müsabaka sonucunu, spor kurallarının olağan akışına bırakmayıp, 
rakip takım üzerinde etki sahibi olabilen kişiler veya rakip takım 
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oyuncularıyla anlaşmak suretiyle  önceden belirlemeyi içeren şike 
suçu, nitelikli rüşvet suçuna benzetilebilir ve bu nedenle de daha 
ağır şekilde cezalandırılmıştır. Buna karşılık, spor kurallarının ola-
ğan akışı içerisinde zaten rakibini yenmek için çalışması  gereken bir 
spor kulübü oyuncularını motive etmek üzere teşvik primi verilmesi, 
görevinin gereğini yapmak üzere kamu görevlisine rüşvet verme fiiline 
(basit rüşvet suçuna) benzetilebilir ki, buradaki kural ihlali daha hafif, 
kamusal güvene verilen zarar da daha düşük kaldığından, cezası da şike 
suçu için öngörülenin yarısı olarak düzenlenmiştir. Hatta, bir kişinin 
(veya spor kulübünün) kendi takımı veya bir yurttaşın milli takımı 
lehine teşvik primi vermesi veya vaadinde bulunması, şahsi cezasızlık 
olarak düzenlenmiş ve bu durumlarda ceza öngörülmemiştir.

Hakaret  içerikli tezahürat suçu gibi, görece daha hafif suçlar, genel 
kurallara bırakılmamış ve spor müsabakaları bakımından özel surette 
düzenlenmiştir. Üstelik, kanunda düzenlenen bütün suçlar (alana yasak 
madde sokulması, müsabaka düzeninin bozulması, usulsüz seyirci 
girmesi ve girdirilmesi, yasak alanlara girme, tesislere zarar verme 
gibi) için geçerli önemli bir usul kuralı da getirilmiştir: Bu suçların 
takibi için şikayet aranmayacak, resen soruşturulacaklardır. Şike ve 
teşvik primi suçları ise, resen soruşturmanın ötesinde, dinleme ve 
teknik takip yöntemlerine ilişkin katalog madde düzenlemesine de 
tabi tutulmuştur. 

 Kişiler bakımından suç oluşturan bütün bu yasaklar ve ihlali 
halinde öngörülen adli cezaların yanı sıra; spor kulüpleri başta olmak 
üzere, spor organizasyonları ile ilgili tüzel kişilere de önemli yükümlü-
lükler getirilmiş, bu yükümlülüklerin hiç veya gereği gibi yerine geti-
rilmemesi halinde de önemli idari yaptırımlar öngörülmüştür. Hatta, 
şike ve teşvik primi suçlarını işleyen kişiler adli cezalara çarptırılırken, 
bu suçların tüzel kişilerin (örneğin, spor kulüplerinin) lehine işlenmesi 
durumunda, bu tüzel kişilere de ciddi idari yaptırımlar uygulanması 
öngörülmüştür. Öte yandan, bütün bu cezai yaptırımların uygulan-
masının, ilgili spor federasyonu tarafından kendi statülerine göre 
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uygulayacakları yaptırımların uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği 
de kanunda yer almıştır. 

Bütün bu önlemlerin, spor tüzel kişilerine getirilen yükümlülük-
lerin, spor alanlarına ve çevresine getirilen sıkı kolluk düzeninin, spor 
müsabakalarında kamu düzenini sağlama amacıyla orantılı olduğu,  
temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin anayasal kuralarla da 
uyumlu bulunduğu söylenebilir. Ancak, iki konuda aynı şeyi söylemek 
mümkün gözükmemektedir: Bunlardan birincisi, elektronik bilet 
sisteminin uygulama şekli, diğeri de seyirden yasaklama önleminin 
koruma önlemi aşamasına ilişkin düzenleniş şeklidir. Aslında bu konu-
lar da spor kamu düzeninin sağlanması  bakımında gerekli önlem ve 
sistemler olmakla birlikte, düzenleniş şekilleri itibariyle temel hak ve 
özgürlüklerin anayasal güvenceleri ile uyumlu gözükmemektedirler. 

Bilindiği üzere, kanuna göre futbolda en üst lig ile birinci ligde 
bulunan takımların; Basketbol, voleybol ve hentbol dallarında ise en 
üst ligde bulunan takımların müsabakalarında kanun gereği elektronik 
bilet (kamuoyunda passolig de denilmektedir) uygulamasına geçil-
mesi zorunludur. Elektronik sistem üzerinden bilet oluşturulması ve 
fiziki bilet uygulanmaksızın müsabakalara girişlerin elektronik kart 
üzerinden sağlanması,  özellikle haklarında müsabakaları seyirden 
yasaklanma kararı bulunan suça meyilli kişilerin daha kolay takibi, 
bu suretle seyir güvenliğinin ve spor alanlarında kamu düzeninin 
sağlanmasına katkısı  bakımından oldukça yararlı olabilir. 

2. SONUÇ
Gerçekten de, spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlen-

mesine dair kanunda yer alan; kolluğun bu işe özgü örgütlenme 
modelinden,  görev ve yetkilerine; spor kulüpleri ve spor federasyon-
ları ile sporla doğrudan ya da dolaylı gerçek kişilerin yükümlülük ve 
sorumluluklarına dair düzenlemeler, Türkiye ve dünyada on yıllar boyu 
edinilen tecrübelerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Ancak, kanunda yer 
alan bazı kurumların oluşturulmasında temel hak ve özgürlüklerin 
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korunmasına dair anayasal ilke ve düzenlemelerin yeterince göze-
tilmediği, bazı temel evrensel hukuk ilkelerinin dikkate alınmadığı 
izlenmektedir. Özellikle, elektronik bilet uygulamasına ilişkin getirilen 
sistem ile, spor  müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirine ilişkin 
düzenlemelerde bu hususlar  öne çıkmaktadır. 

A. Kişisel Verilerin Kamu Düzeninin Sağlanması Amacı Dışında 
Kullanılmasına İzin Veren Düzenlemeler:
Kanuna göre, elektronik bilet organizasyonu ve seyircilerin müsa-

baka alanına giriş ve çıkışına ilişkin kontrol ve denetim yetkisi federas-
yonlarda olacaktır. Federasyonlar bu amaçla bünyelerinde bir merkezi 
kontrol sistemi oluşturacaklardır.  Spor alanlarına girişi sağlayacak 
elektronik kartların oluşturulması amacıyla seyircilerden alınacak 
kişisel bilgiler de federasyon bünyesinde oluşturulacak merkezi veri 
tabanında tutulacaktır. Kanunda, elektronik kartta bulunacak bilgi-
lerin, kişilerin  adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve 
fotoğrafından oluşacağı düzenlenmiştir. Merkezi kontrol sistemi, bu 
veri tabanı üzerinden işleyecek; söz konusu veri tabanı aynı zamanda 
Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının erişimine de açık olacaktır. 

Kanunda (m.5/11-c); federasyonların, elektronik kart bilgilerinin 
kulüpler adına reklam ve pazarlamasına yetkili oldukları; federasyonların 
burada  belirtilen yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere 
de devredebilecekleri de düzenlenmektedir. 

Elektronik kartta bulunacak bilgiler kanunda tüketici şekilde 
sayılmışken, yönetmelikte “elektronik kart üzerinde bulunacak diğer 
bilgileri belirleme yetkisi ilgili federasyona aittir” denilmek suretiyle, 
veri tabanında tutulacak kişisel bilgiler ucu açık hale de getirilmektedir 
(Yönetmelik, m.21/3-a). 

Öncelikle,  bu düzenleme, kanunun kendi amacıyla çelişmekte-
dir; amacı spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi 
ve böylece sporda kamu düzeninin sağlanması  olan bir kanunda, bu 
amaçla ilgisi olmayan ticari hükümlere yer verilmesi ve müsabaka 
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seyircilerinin kişisel verilerinin kanun gücüyle ticari ilişkilere konu 
edilmesi kendi içinde tutarsızdır.

Fakat asıl önemlisi; kişisel verilerin bu şekilde ortalığa dökülmesi, 
kamu düzeninin sağlanması amacı dışında tamamen ticari gayelerle 
kullanılmasının önünün açılması,  kişisel verilerin korunmasını da 
içeren özel hayatın gizliliğine ilişkin anayasal güvenceye (m.20/3) 
açıkça aykırıdır. Kamu düzeninin sağlanması, idarenin  devredemeye-
ceği  ve vazgeçemeyeceği, en temel görev ve yetkisidir. Bu amaçla elde 
edilen kişisel veriler de, kamu düzeni amacı dışında kullanılamayacağı 
gibi, yetkili idari merciler dışında başkalarına da kullandırılamaz. 
Aksi durumda, kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, 
müsabaka seyircilerinin en azından mal güvenliklerinin tehlikeye 
düşürülmesi söz konusudur. Nitekim kanun, elektronik bilete ilişkin 
olarak düzenlenecek elektronik karta işlenecek seyirci kişisel verilerinin 
ilgili federasyon bilgi bankasında tutulacağını düzenlemekte; dahası, 
yönetmelikte getirilen düzenleme ile federasyonlara seyircilerden 
kanunda belirtilenlerden başka hangi verilerin isteneceğini belirleme 
yetkisi de verilmektedir. 

Daha sonra bununla da kalınmayarak, federasyonların  Elektronik 
kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasında kulüpler adına 
yetkili olduğu, üstelik bu yetkilerini tamamen veya kısmen üçüncü 
şahıslara da devredebilecekleri yine kanunla düzenlenmektedir. Kanun 
koyucu, bu derece ucu açık hale getirdiği elektronik kart sisteminin 
ve bu sistem içerisinde dolaşıma açık tuttuğu müsabaka seyircisinin 
kişisel verilerinin kötüye kullanılabileceğini öngörerek, bu kez ceza 
yaptırımıyla bazı önlemler almaya çalışmaktadır; “Spor müsabakalarına 
seyirci olarak girişi sağlamak amacıyla elektronik kartı yetkisiz olarak 
üreten… kişi cezalandırılır”. 

Görüldüğü üzere, burada seyircilerin kişisel verilerinin, kanunda 
öngörülen ucu açık sistem nedeniyle kötü niyetli kişilerin eline geçe-
bileceği kabul edilmekte ve bu durumda da bu verilerin sadece spor 
kulüpleri zararına kullanılması hali cezalandırılmaktadır. Kişisel veri-
lerin seyirci aleyhine kullanılması hali göz ardı edilmektedir.
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Neresinden bakılırsa bakılsın, kanunda spor seyircilerinin kişisel 
verilerinin korunması hiç gözetilmemiş,  üstelik bu verilerin kamu 
düzeninin sağlanması amacı dışında tamamen ticari amaçlarla elden 
ele dolaşmasının önü açılmıştır. Elektronik bilet sisteminin; kişisel 
verilerin kanunda öngörülen isim, vatandaşlık nosu ve resminden 
oluşan zorunlu unsurlardan ibaret şekliyle sadece kolluk yetkisi veril-
miş idari merciler bünyesinde tutulabilmesi; bu verilerin sporda 
şiddet ve düzensizliğin önlenmesi amacı dışında başka hiçbir amaçla 
kullanılamaması; kişinin elektronik kartını iade ettiğinde veya kar-
tın iptali iradesini ilgili kolluk merciine ilettiğinde  veri tabanındaki 
kişisel bilgilerinin derhal silinmesi gibi koruma önlemleri alınarak  
düzenlenmesi ve uygulanması, anayasaya uygun bir  düzenleme ve 
uygulamadan söz edilebilmesi için zorunlu gözükmektedir. 

B. Spor Müsabakalarını Seyirden Yasaklama Tedbirine İlişkin 
Düzenlemeler:
Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunla oluşturul-

mak istenen spor kamu düzeninin, hak ve özgürlüklerin korunmasına 
ilişkin  anayasal düzenlemelerle çelişen ikinci yönü, spor müsabakala-
rını seyirden yasaklama kurumuna ilişkin olarak ortaya çıkmaktadır.  

Bilindiği üzere; kanunda (6222 sayılı kanun) düzenlenen (11, 13, 
14, 15 ve 16. maddeler) veya yollama yapılan (13/1 ve 17. maddeler)52 
suçlardan dolayı soruşturma başlatılması halinde şüpheli hakkında 
spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri kanun gereği der-
hal uygulamaya konulur (m.18/2). Böyle bir durumda, haklarında 
soruşturma başlatılan kişilerle ilgili gerekli işlemler yapıldıktan sonra 
ilgililer hakkında genel kolluk tarafından resen müsabakaları seyirden 
yasaklanma tedbiri uygulanarak düzenlenen form ilgili spor güvenlik 
birimine gönderilir (yönetmelik, m.22/b).Görüldüğü üzere, henüz 
ortada bir yargı kararı bulunmamasına rağmen, seyirden yasaklama 

52 Ayrıca, yasak ve suçların düzenlendiği bölümde (m.11 ila 18), suç ve cezalar 
düzenlenirken “fiil daha ağır bir suç oluşturmadığı” şeklinde yapılan açıklamalar da, 
aslında Türk Ceza kanunun ilgili hükümlerine yapılan atıflar niteliğindedir.  
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tedbiri, savcılıkla suç için soruşturma açılmasıyla birlikte kanun 
gereği kendiliğinden gerçekleşmekte, kolluk tarafından bu durum 
ilgili güvenlik birimine iletilerek Merkezi Güvenlik Birimince tutulan 
veri tabanına işlenmesi sağlanmaktadır. Savcının soruşturma açması, 
kanun gereği zımnen seyirden yasaklanma tedbiri için de karar veril-
mesi anlamına gelmektedir. Artık, bu tedbir yargılama sonuna kadar, 
soruşturma ve kovuşturma aşamalarında uygulanacaktır. Kovuşturma 
sonunda ise, beraat veya düşme kararı verilmedikçe, bu kez hakim 
tarafından verilecek karara istinaden bir yıl süreyle daha uygulanmaya 
devam edilecektir.

Seyirden yasaklanma tedbirinin, soruşturma başladığı andan 
hükmün kesinleşmesine kadar süren yargılama aşamasındaki uygu-
lanması, Ceza Muhakemesi Kanunundaki adıyla “koruma tedbiri” 
olarak uygulamadır; hükmün verilmesinden sonra, verilen mahkeme 
hükmünün bir sonucu olarak uygulanması ise, Türk Ceza kanunun-
daki nitelendirilmesiyle, “güvenlik tedbiri” olarak uygulamadır. Bu 
tedbirin, soruşturma açılması üzerine otomatik  olarak kanun gereği 
başlayan uygulaması (koruma tedbiri olarak uygulama), soruşturma 
aşamasında delillerin durumu gözetilerek savcı tarafından, kovuşturma 
aşamasında da yine delillerin durumu ve yargılamanın gidişatı gözeti-
lerek hakim tarafından verilecek karar ile kaldırılabilir. Aksi takdirde, 
koruma tedbiri olarak seyirden yasaklanma yargılama sonuna kadar 
devam eder.

Seyirden yasaklama tedbirine ilişkin anayasal sorun, onun koruma 
tedbiri olarak uygulandığı hüküm öncesi düzenleniş şekline ilişkindir; 
yoksa, mahkeme kararına dayalı (güvenlik tedbiri) olarak uygulanma-
sında bir sorun bulunmamaktadır.  Anayasal sistemimizde, özgürlükler 
kural, sınırlamalar istisnadır. Ayrıca, sanık, hakkındaki hüküm sabit 
olana kadar masum sayılır (Anayasa, m.38/4). Bunun yanı sıra kişi 
hak ve özgürlüklerinin ancak bağımsız mahkemelerde hakim kararına 
dayalı olarak sınırlanması mümkündür.

Oysa seyirden yasaklanma tedbirinin koruma tedbiri  olarak uygu-
landığı aşamada, savcılıkça soruşturmaya başlanması üzerine bu tedbir 
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kendiliğinden uygulanmakta ve baştan verilmiş bir karar olmamasına 
rağmen aksine bir karar verilemedikçe, yargılama sonunda kesin 
hükme kadar devam edebilmektedir. Burada, hem anayasanın genel 
yaklaşımının tersine; özgürlüğün kural değil istisna olduğu yaklaşımı 
benimsenmiş olmakta, hem de masumiyet değil suçluluk karinesine 
dayanılmaktadır. Çağdaş hukukun bu en temel iki yaklaşımı, seyir-
den yasaklama tedbirinin koruma önlemi olarak uygulanmasının 
düzenlenişi bakımından açıkça göz ardı edilmektedir. Bunun kabulü 
çağdaş bir hukuk sisteminde savunulamaz. Sanığın bu tedbire itiraz 
edebilme hakkının olması ve soruşturma ya da kovuşturmanın her 
aşamasında savcı ya da hakim tarafından bu tedbirin kaldırılmasına 
karar verilebilecek olması, elbette durumun vahametini azaltmaktadır; 
ama yine de mevcut yasal düzenleme son derece yanlıştır. 

Ayrıca, bu düzenlemenin ölçülülük (Anayasa, m.13)  ilkesiyle bağ-
daştırılması da mümkün gözükmemektedir. Taraftarı olduğu takımın 
deplasmanda ve hatta yurt dışında olanlar dahil, her müsabakasına 
giden bir kişinin durumu ile, sadece ev sahibi olduğu müsabakalardan 
sadece ayda yılda birine giden bir kişinin durumu aynı sayılamaz. 
Böylesi bir toptancı uygulama, ceza yargılamasında kişisel özelliklerin 
gözetilmesini ve koruma önlemlerinin uygulanmasında kişisel özellik-
lere göre hareket edilmesini öngören ceza yargılaması mantığını da göz 
ardı etmekte, bu yönüyle de ölçülülük  ilkesine aykırı düşmektedir. 

Seyirden yasaklama tedbirinin, ister koruma tedbiri olarak isterse 
de güvenlik tedbiri olarak uygulansın bir diğer sonucu da, tedbire 
muhatap olan kişinin belli zamanlarda (seyirden yasaklanma tedbirine 
neden olan müsabakada taraftarı olduğu  takımın müsabaka saatinden 
başlayıp müsabaka bitiminden bir saat sonrasına kadar)  kolluk güç-
lerinin gözetimine girmesi gerekmekte, aksi takdirde adli para cezası 
tehdidine maruz kalmaktadır (m.18/8 ve 9). Bu da, kişi hakkında 
oldukça ciddi bir hürriyet kısıtlaması oluşturmaktadır. Anayasamıza 
göre, böylesi bir kısıtlamanın hakim kararı olmaksızın uygulanabil-
mesi mümkün olamayacağına göre, bu kısıtlamaya yol açan seyirden 
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yasaklama tedbirinin koruma tedbiri olarak uygulanmasının da ancak 
hakim kararına istinaden mümkün olabilmesi gerekir53.

Yasal düzenlemenin, seyirden yasaklanmanın koruma önlemi 
olarak da ancak hakim kararına dayalı uygulamayı mümkün kılacak 
şekilde düzenlenmesi, anayasanın temel hak ve özgürlükler rejimi 
ile uyum için gerekli gözükmektedir. Ayrıca; seyirden yasaklamaya 
ilişkin yasal düzenleme, yasaklanan seyircinin kişisel durumu gözeti-
lerek, yasaklamanın dayandığı müsabakada kişinin taraftarı olduğu 
takımın müsabaka  saatlerinde idari kolluğun denetimine girmesine 
ilişkin hükmün uygulanıp uygulanmayacağına dair tedbire de gerek 
olup olmadığına yasaklamaya ilişkin mahkeme kararında yer veri-
lebilmesini mümkün kılacak şekilde olmalıdır. Aksi takdirde, idari 
kolluğun denetimine girilmesine ilişkin tedbir, yasaklama tedbirinin 
otomatik sonucu olursa, yapılacak bu düzenlemede de ölçülülük ilkesi 
gözetilmemiş olacaktır.

C. Spor Alanından Çıkmamakta Israr Edenlerin Durumu:
Son olarak; alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde 

olduğu açıkça anlaşılan kişi, spor alanına alınmaz. Bu şekilde spor 
alanlarına giren ve dışarı çıkmamakta ısrar eden kişi zor kullanılarak 
dışarı çıkarılır ve bu madde hükümlerine göre bir yıl süreyle spor müsa-
bakalarını seyirden yasaklanır (m.18/7).

Kanunda yer alan buna benzer bir düzenlemede (m.21/4); “Spor 
alanında kendisine tahsis edilenden başka yere oturmakta ısrar eden 
seyirci, zor kullanılarak dışarı çıkarılır” denilmektedir. 

Her iki düzenlemede de seyirci biletini alarak spor alanına gir-
mekte; birinde kendisine tahsis edilen yerde oturmamakta ısrar eder-
ken; diğerinde kendisine tahsis edilen yerde oturmakla birlikte, alkol 

53 Bu önlem, anayasal hak ve özgürlüklerden; kişi hürriyeti ve güvenliği (m.19) ile   seyahat 
hürriyeti (m.23)  başta olmak üzere, birçok temel hak ve hürriyetle ilişkilidir. Örneğin, 
buradaki kısıtlama kişinin müsabaka  saatlerinde kendi işlerini takip etmekten de 
engellenmesine yol açabileceğinden çalışma hürriyeti (m.48,49); hatta, gelir kaybına 
veya fazladan harcama yapmasına yol açabileceğinden, mülkiyet hakkı (m.35) ile de 
ilişkilendirilebilir.  
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ya da uyuşturucu etkisinde olduğu açıkça anlaşılması dolayısıyla dışarı 
çıkması söylenmekte, fakat dışarı çıkmamakta ısrar etmesi üzerine 
zorla dışarı çıkartılmakta, ayrıca 18. madde hükümlerine göre bir yıl 
süreyle spor müsabakaların seyirden yasaklanmaktadır. 

Aslında her iki durumda da spor alanından zorla çıkartılması 
önlemi yeterli bir idari önlem olmasına rağmen, m.18/7 deki durumda 
ayrıca bir yıl seyirden yasaklama cezası da verilmesi ölçülülük ilke-
sine uygun düşmemektedir. Kanun koyucunun burada (dozundan 
fazla) alkol kullanılmış olmasını ayrıca müeyyidelendirmek istediği 
görülmektedir. 

Fakat bu düzenlemeyle ilgili asıl sorun, seyirden yasaklanma 
tedbirine kimin karar vereceği ve bu yasaklanma kararının hukuksal 
niteliğidir. Bu tedbirin başlıbaşına bir  adli ceza olamayacağı açıktır: 
Çünkü ceza hukukumuza göre cezalar, hapis ve adli para cezasından 
ibarettir.   Öyleyse buradaki düzenleme bir idari tedbir, yani kabahat  
olabilir. Bu durumda söz konusu idari yaptırıma (yasaklamaya) karar 
verecek mercii, Cumhuriyet Savcısıdır. Fakat, düzenleme kanunun 
yasak fiiller ve cezalar başlıklı bölümünde yer almaktadır. Eğer buna 
hakim doğrudan doğruya bir güvenlik tedbiri olarak, ama sanki kendisi 
bir ceza imiş gibi hükmedecek olursa, bütün ceza hukuku sistemimiz 
tersyüz edilmiş olacaktır. 

Cumhuriyet savcısı karar verir, ama buradaki yaptırım da 18. 
maddede (7. fıkrada) düzenlendiği için 18/10 da yer alan düzen-
leme gereği bu fıkrada yer alan kısıtlamalar da  uygulanır denirse, bu 
takdirde de bir yığın başka anayasal sorunlar karşımıza çıkacaktır: 
Çünkü anılan fıkrada seyirden yasaklama kararı verilenlerin yasak 
süresince spor örgütlerinin ve taraftar derneklerinin yönetiminde 
görev alamayacakları, spor müsabakalarında hakem, temsilci veya 
gözlemci olarak görev yapamayacakları   düzenlenmektedir. Yani, 
idari nitelikli bir kararla kişinin Dernek Kurma Hürriyeti (Anayasa, 
m.33) ile  Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti (m.48) gibi temel hak ve 
özgürlükleri başta olmak üzere, birçok temel hak ve özgürlüğü sınır-
lanmış olacaktır. Gerçi, 18/10 daki düzenlemede, “güvenlik tedbiri 
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olarak uygulanan müsabakaları seyirden yasaklama kararından söz 
edilmesi nedeniyle, bu tedbire Cumhuriyet Savcısı tarafından idari 
yaptırım olarak  karar verilmesi halinde, ortada bir güvenlik tedbiri 
olarak uygulama bulunmadığından, fıkrada yer alan kısıtlamaların 
uygulanamayacağı haklı olarak söylenebilir. 

Ama bu takdirde, aynı maddenin sekizinci fıkrasında yer alan idari 
kolluğun denetimine girme hükmünün uygulanması sorunu karşımıza 
çıkacaktır. Çünkü anılan fıkradaki düzenlemede, “bu madde hüküm-
lerine göre spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi” den söz 
edilmektedir. Bu düzenleme şekli karşısında,  spordan yasaklamanın 
hangi sebeple verildiği bir önem taşımamaktadır. Seyirden yasaklama 
kararı iİdari tedbir niteliğinde verilmiş olsa dahi,  18. madde kap-
samında yer alan bir düzenleme nedeniyle verildiğinden, müsabaka 
saatlerinde idari kolluğun denetimine girmeye ilişkin düzenleme 
(m.18/7) bu halde de uygulanacak, yukarıda bu düzenlemeye ilişkin 
olarak yaptığımız açıklamalar, incelemekte olduğumuz durum için 
de geçerli olacaktır. 

Yapılması gereken, kanunun suç ve cezalara ayrılan kısmında 
bulunan 18. maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan bu seyirden 
yasaklanma halinin madde metninden çıkartılması; düzenlemeye konu 
fiili işleyenlerin, yani “alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde 
etkisinde olduğu açıkça anlaşılan ve dışarı çıkmamakta ısrar eden 
kişi” lerin de, kanunun 21/4. maddesinde bir idari yaptırım olarak 
düzenlenen spor alanından zorla çıkartılma yaptırımı kapsamına 
alınmasıyla yetinilmesidir54.    

54 Bu durumdaki kişiler; örneğin  taşkınlık yapar (m17), hakaret içeren tezahüratta bulunur 
(m. 14) ya da bir şekilde müsabakanın düzeninin bozarlarsa (m.13) engelleyecek 
davranışlarda bulunurlarsa, ilgili maddelerde düzenlenen cezalara çarptırırlar. Hal böyle 
iken, sırf alkol etkisinde bulunmak gibi bir nedenle, spor alanı dışına çıkartılmaktan 
daha fazla bir yaptırıma tabi tutulmaları, ölçülülük ilkesi başta olmak üzere, anayasal 
ilke ve diğer anayasal hak ve özgürlük düzenlemeleri ile bağdaşmaz.
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1. GİRİŞ

2014 Yazı FIFA DRC’ nin Kulüplere Sportif Ceza Uygulamasına 
İlişkin Kararları ve Kısa Özetleri
2014 yazında, FIFA Oyuncuların Statü ve Transferi Talimatında 

uzun zamandır var olan bir maddeye ilişkin olarak yeni bir uygulamaya 
başladı. Talimatın söz konusu maddesi 17/4’tür ve Kulüpler’e sportif 
ceza verilmesini düzenlemektedir1. Aynı maddenin ülkemizde karşılığı 
TFF PFST Talimatında yer almaktadır ve şu şekildedir;

MADDE 12–TRANSFER YASAĞI
(1) Kulüplerin transfer ettikleri futbolcuların sözleşmelerinin 

tescilini talep ederken, TFF’ ye, kulüplere, futbolculara, teknik 
adamlara, sağlık personeline, lisanslı futbolcu temsilcilerine ve 
lisanslı müsabaka organizatörlerine TFF Yönetim Kurulu ile diğer 
kurullarının ve mahkemelerin verdiği kesinleşmiş kararlarından 
kaynaklanan borçlarının ödendiğine veya alacaklılar tarafın-
dan transfere muvafakat edildiğine dair belgeyi ibraz etmeleri 
zorunludur.

(2) TFF’ ye, kulüplere ve futbolcu temsilcilerine kesinleşmiş 
borcu olan futbolcuların, vize işlemleri ya da yeni bir sözleşme 
imzalamaları halinde sözleşmelerinin tescili için borçlarını ödemiş 
olmaları ya da alacaklıların yazılı muvafakatleri şarttır.

1 FIFA REGULATIONS on the Status and Transfer of Players, 17. Consequences 
of terminating a contract without just cause, 4. In addition to the obligation to 
pay compensation, sporting sanctions shall be imposed on any club found to be in 
breach of contract or found to be inducing a breach of contract during the protected 
period. It shall be presumed, unless established to the contrary, that any club signing 
a professional who has terminated his contract without just cause has induced that 
professional to commit a breach. The club shall be banned from registering any 
new players, either nationally or internationally, for two entire and consecutive 
registration periods. The club shall be able to register new players, either nationally or 
internationally, only as of the next registration period following the complete serving 
of the relevant sporting sanction. In particular, it may not make use of the exception 
and the provisional measures stipulated in article 6 paragraph 1 of these regulations 
in order to register players at an earlier stage.
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(3) Para alacağına ilişkin kesinleşmiş kararların transfer yasağı 
sonucunu doğurabilmesi için alacaklıların TFF’ ye bu yönde bir 
yazılı talepte bulunmaları şarttır.

(4) Transfer yasağına maruz kalan borçlular, alacaklılarının 
para alacaklarına ilişkin kesinleşmiş kararları, cebri icra organları 
nezdinde takip etme yoluna gittiklerini bu durumu teyit eden resmi 
belgeleri ile birlikte TFF’ ye yazılı olarak bildirdikleri takdirde bu 
alacaklar transfer yasağına neden olmaz ve alacağa ilişkin karar 
TFF tarafından infaz edilmez. Alacaklıların icra takibinden 
feragat etmeleri de bu sonucu değiştirmez.

TFF Talimatının 3. fıkrasında Transfer Yasağı için açıkça yazılı 
talebin zorunluluğu esası kabul edilmiş olmasına rağmen söz konusu 
maddenin kaynağı FIFA Talimatında böyle bir ifade yer almamaktadır.

Gerçekte FIFA, Talimat maddesi açıkça yaptırım uygulanır hük-
münü içermesine rağmen sportif cezaya nadiren hükmetmiş ve özel-
likle taraflardan birinin talebi yoksa hükmetmemiştir. FIFA’nın yakın 
zamana kadar süre gelen bu uygulama şekli kendi Talimatından çok 
TFF Talimatı hükmüne uyumludur.

2014 yazında Talimat maddesinde herhangi bir değişiklik yapıl-
mamasına rağmen uygulamada farklı bir yol çizme kararı alan FIFA, 
maddenin lafzı doğrultusunda kararlar almaya başlayarak, talep olma-
dan kulüpler hakkında transfer yasağı kararı vermeye başlamıştır. 
Ülkemizde bu uygulamadan nasibini almış hali hazırda iki kulüp 
bulunmakta2 ve bunun devamının geleceği endişesini yaratmaktadır.

FIFA DRC’nin (Dispute Resolution Chamber) almış olduğu 
ilgili karardan birinde özellikle dikkat çeken nokta 27., 28. ve 29. 
paragraflarda yer almaktadır. Bu paragraflar aşağıdaki şekildedir;

“…27. In continuation, the Chamber focused its attention 
on the further consequences of the breach of contract in question 
and, in this respect, addressed the question of sporting sanctions 

2 h t t p : / / w w w . f i f a . c o m / m m / d o c u m e n t / a f f e d e r a t i o n /
administration/02/45/67/86/0514282_english.pdf ve http://www.fifa.com/mm/
document/affederation/administration/02/45/68/46/0714643_english.pdf
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in accordance with art. 17 par. 4 of the Regulations. The cited 
provision stipulates inter alia that, in addition to the obligation 
to pay compensation, sporting sanctions shall be imposed on a 
club found to be in breach of contract during the protected period.

28. Subsequently, the members of the Chamber referred to item 
7 of the “Definitions” section of the Regulations, which stipulates, 
inter alia, that the protected period shall last “for three entire 
seasons or three years, whichever comes first, following the entry 
into force of a contract, where such contract is concluded prior to 
the 28th birthday of the professional, or two entire seasons or two 
years, whichever comes first, following the entry into force of a 
contract, where such contract is concluded after the 28th birthday 
of the professional”. In this respect, the Chamber took note that 
the breach of the employment contract by Club X had occurred 
within the first 5 months following the conclusion of the contract 
and that, as a result, on 6 June 2013, the player had terminated 
the contract. Therefore, the Chamber concluded that, irrespective 
of the player’s age, the breach of contract by the Respondent had 
occurred within the protected period.

29. As a result, by virtue of art. 17 par. 4 of the Regulations and 
considering that Club X had been found in breach of an employment 
contract without just cause, the Chamber decided that Club X shall 
be banned from registering any new players, either nationally or 
internationally, for the two next entire and consecutive registration 
periods following the notification of the present decision. In this 
regard, the Chamber emphasized that apart from Club X having 
clearly acted in breach of the contract within the protected period 
in the present matter, Club X had also on a previous occasion been 
held liable by the Chamber for the early termination of the emp-
loyment contract with the player J from country C (case ref. nr.; 
decision rendered on 27 May 2014), which should be considered 
as an aggravating circumstance.”
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Söz konusu kararda davalı/karşı davacı kulübün almış olduğu ve 
önümüzdeki iki tam transfer sezonuna ilişkin transfer yasağının ana 
nedeni olarak koruma dönemi içinde, davacı / karşı davalı futbolcu 
ile yapılan sözleşmeye aykırı hareket ederek, futbolcunun tek taraflı 
ve haklı nedenle sözleşmesini sona erdirmiş olması ve bu durumun 
davalı/karşı davacı kulüp tarafından tekrar eden bir ihlal olması, daha 
öncesinde de buna benzer kulübe karşı açılan ve haksız bulunduğu 
bir davanın yakın zamanda DRC önüne gelmiş ve karara bağlanmış 
olması gösterilmiştir.

Yazımızın devamında tüm bu süreç öncesi yaşananlar, uygulanan 
kriterler ve Bosman kararı öncesi örnek teşkil eden kararlar ve daha 
sonrasında Avrupa Birliğinin müdahalesi ile ortaya çıkan etkiler, 
Bosman Kararı, bu kararın etkileri, takip eden ve sporun çevresini 
az da olsa etkileyen diğer kararlar ile başta sportif ceza olmak üzere 
hukuki neticeler anlatılacaktır.

Makalemizin ana konusunu her ne kadar söz konusu uygulama ve 
buna ilişkin güncel kararlar oluşturacak olsa da tüm bunlardan önce 
konunun tam anlamıyla anlaşılması adına önceki hukuki yapının ve 
ardından anılan Talimat maddesinin ve uygulama alanının doğumunu, 
bu süreçteki önemli kararların etkisini, sonrasındaki yargısal değişik-
liklerin ve uygulamaların konuya ilişkin olarak detaylı bir biçimde 
açıklanmasını uygun görüyoruz.

2. SIRASIYLA HUKUKİ SÜREÇ VE GELİŞEN OLAYLAR

A. BOSMAN KARARI ÖNCESİ HUKUKİ DÜZEN VE UYGULAMALAR
Kanaatimizce, öncelikli olarak incelenmesi gereken husus Avrupa 

Birliği Hukuku ile Spor Hukuku arasındaki tarihsel ilişkidir. Avrupa 
Birliği, ekonomik büyüme alanında amaçladığı hedeflerine ulaşmak 
için Avrupalı kavramını geliştirmiş ve bunun için de kültürel faaliyet-
lere ağırlık vermiştir. Bunların en başında da spor gelmiştir, zira spor 
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sahaları, müsabakalar, vb etkinliklerin çok hızlı bir şekilde insanları 
bir araya getirdiği gözlemlenmiş, bunun dışında yine bu kadar etkili 
olan başka bir faaliyet bulunamamıştır. 1966 yılına kadar fiziksel 
eğitim olarak kabul edilen spor, bu tarihten itibaren insanoğlunun 
gelişimi ve özellikle de Avrupalı kimliğinin oluşturulması açısından en 
önemli faktörlerden biri haline gelmiş, ortak gaye olan “spor yapmak 
herkesin hakkıdır” görüşü sağlamlaşmıştır.

1975 yılında, üye ülkelerin Spor Bakanlarının katılımıyla “Avrupa 
Herkes İçin Spor Şartnamesi” imzalanmıştır (European Sport For All 
Charter, 1975). Buna göre, üye devletlerin herkes için spor anlayı-
şını benimsemeleri ve teşvik etmeleri amaçlanmıştır. Her ne kadar 
yarışma niteliğindeki sporlar bu konuda başlangıç noktası olmasa 
da anlaşmanın 1. maddesinde yabancıların dolaylı olarak başka üye 
ülkelerde spor yapabilme imkanı kastedilmiştir3. Özetle; başlangıçta 
spor, Avrupa Hukuku’ ndan ayrı tutulmuş, üye ülke vatandaşları 
arasındaki duygusal bağı kapatma amacı gözetilmiştir.

Futbol açısından ise bu durum ne yazık ki bir değişiklik gös-
termemiştir. Nitekim, profesyonel futbolcular açısından en büyük 
kısıtlama, profesyonel sporcuların serbest dolaşımında ve transfer 
konusunda yaşanmaktaydı. Bir futbolcunun ülkesindeki bir diğer 
kulübe veya başka bir üye ülke kulübüne transferinde belli başlı 
kurallar uygulanmaktaydı. Buna ek olarak getirilen ve bir kulüpte 
kayıtlı yabancı oyuncu sayısındaki kısıtlama da AB müktesebatına 
aykırıydı. Bu durum geçimini yaptığı profesyonel spor ile sağlayan AB 
vatandaşlarının serbest dolaşım hakkının önündeki en büyük engeldi.

Daha sonrasında, futbolda transfere iki kural hükmetmeye başladı. 
Birincisi; çeşitli spor dallarında yürürlükte bulunan ve kulüplerin 
bünyelerinde belirli bir sayıdan fazla yabancı sporcu bulundurmasını 
yasaklayan vatandaşlık şartlarıydı. FIFA ve UEFA yönetmeliklerine 

3 COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS, RESOLUTION (76) 
41 ON THE PRINCIPLES FOR A POLICY OF SPORT FOR ALL (Adopted by 
the Committee of Ministers on 24 September 1976 at the 260th meeting of the 
Ministers’ Deputies), Article I, “Every individual shall have the right to participate 
in sport.”, (http://www.coe.int/t/dg4/epas/resources/texts/Res%2876%2941_en.pdf )
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göre, düzenlenen organizasyonlarda sahada yalnızca 3 yabancı futbolcu, 
2 yabancı futbolcunun da müsabaka kadrosunda bulunabileceği kuralı 
kabul edilmişti. Nitekim aynı kural Ulusal federasyonlarda da aynı 
şekilde uygulanmaktaydı.

Serbest dolaşımı engelleyen kuralların ikincisi ise transfer kuralla-
rıydı. Ulusal Federasyonları, düzenledikleri transfer yönetmeliklerinde, 
bir futbolcunun eski kulübü ile sözleşmesi sona erdiğinde başka bir 
kulüp ile anlaşabilmesi için, yeni kulübün eski kulübe transfer tazmi-
natını, bilinen adıyla “Bonservis Bedelini” ödemesi öngörülüyordu. 
Kulüpler, sporcuların bonservis bedellerini onların kariyerlerine, 
geçmişte kulübe olan maliyetlerine veya sponsorluk anlaşmalarının 
sona erecek olmasından dolayı uğrayacakları gelir kaybına bakarak 
belirliyorlardı. UEFA nın yetkisi ise sadece sözleşmesi son ermek 
üzere olan futbolcu ile ilgili iki kulübün bonservis bedeli konu-
sunda anlaşamaması halinde ortaya çıkıyordu. Sadece belirli koşullar 
altında, UEFA futbolcunun transfer tazminatını yaşına ve bir yıllık 
net kazancını dikkate alarak hesaplıyor, futbolcuyu kadrosuna dahil 
etmek isteyen yeni kulüp ile futbolcusuyla sözleşmesi sona ermiş eski 
kulüp arasında anlaşmazlığı ortadan kaldırıyordu. Kulüpler bu kararı 
kabul etmedikleri takdirde futbolcu eski kulübünde tescilli olmaya 
devam ediyordu.

Ödenecek olan bonservis bedeli her durumda sporcunun transfe-
rini güçleştiriyordu ve bu durum AB vatandaşı olan sporcuların birliğe 
üye ülkeler içerisinde serbestçe dolaşıp mesleklerini icra etmelerini 
zorlaştırıyordu. Nitekim, bir futbolcunun bir ülkeden başka bir ülkeye 
transferi durumunda, yeni kulübün anlaşmasında “transfer ücreti 
de dahil olmak üzere, tüm mali yükümlülüklerin kabulü” şeklinde 
bir madde bulunuyordu. Bu madde olmadığı takdirde futbolcunun 
yeni kulüpte oynamasına izin verilmiyor, anlaşma sağlanamadığı 
takdirde de oyuncuya iki sene sportif ceza veriliyordu. İki yıllık süre-
nin bitiminde futbolcu amatör olarak bir kulüpte oynama hakkını 
kazanıyordu. Profesyonel bir futbolcunun iki yıllık bir süre boyunca 
futbol oynayamaması demek, kariyerinin sonlandığı anlamına gelir 
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ve bütün bunlar kulüplerin bonservis bedelinde anlaşamamasından 
kaynaklanıyordu.

Dikkat çeken husus ise, futbolcunun oluşan olaylar karşısında 
herhangi bir söz hakkının olmayışı ve transfer tazminatlarının ülkeden 
ülkeye değişiklik göstermesi nedeniyle ortaya çıkan kafa karışıklığıydı. 
Sabit olan ise, transfer tazminatının varlığıydı. Örneğin; Fransa Fede-
rasyonunun kuralına göre, Avrupa Birliği dışından bir ülke Fransız 
Liginde bulunan bir Kulübün futbolcusu ile anlaşmak istediğinde, 
Fransız Kulüplerinin ödeyeceği bonservis bedelinin iki katını Fransız 
Kulübe ödemek zorundaydı (Bu durum kulüpler anlaşamadığı zaman 
yetkililerce tayin edilen çözümlerden biriydi).

B. AVRUPA BİRLİĞİ MÜDAHALESİ İLE GELİŞEN OLAYLAR ve 
NETİCELERİ
Tüm dünyada transfer kuralları tabiyet kuralı “nationality clause” 

adı verilen ilkelere tabiydi.
Avrupa Birliği’nin başlangıçta niyeti de bu yöndeydi. Spora, tıpkı 

kültür ve eğitim gibi farklı bir pencereden bakılması düşünülmüştü. 
Ama bunun profesyonel spor dallarında pek mümkün olmadığı 
1974’te Walrave ve Koch’un açtığı davayla tartışmaya yer bırakmayacak 
şekilde anlaşıldı. Spor yönetimlerine kısmi bir özerk alan bırakılsa da 
profesyonel sporların bir endüstri, üstelik büyük bir endüstri olduğu 
tescillendi.

Peki Bosman Kararı öncesi futbolun çerçevesini değiştiren kararlar 
nelerdir? Özellikle göze çarpan ve her ne kadar Bosman Kararı kadar 
olmasa da, kararın temeline katkısı olan davaların başında yukarıda da 
dile getirmiş olduğumuz gibi, Walrave ve Koch davası ile Dona davası 
gelmektedir. İki kararı ayrı ayrı ve kısaca şu şekilde özetleyebiliriz;

Walrave ve Koch Davası; Walrave ve Koch bisiklet sporunda, 
sporcunun önünden giden, onun hızını ayarlamasına yardımcı olan 
hız saptayıcılardı. Alanlarında en iyi kabul edilen Walrave ve Koch, 
ne yazık ki transferde tabiyet kuralı nedeniyle kendi ülkelerinde 
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kendilerine partner bulamamaktan şikayetçiydiler. Bu sporu hobi 
amaçlı değil, geçimlerini sağlamak amacıyla yaptıklarını dile getiren 
Walrave ve Koch, işbu nedenle de Avrupa Adalet Divanı’ndan tabi-
yet kuralı ile getirilen kısıtlamanın kaldırılmasını talep etmişlerdir. 
İkisinden birinin davasını son dakika geri çekmesi nedeniyle Divan 
önündeki dosya kesin hükme bağlanmamış olmasına rağmen, Walrave 
ve Koch istediklerini elde etmiş ve tabiyet kuralına bağlı kalmaksızın, 
bu sporu profesyonel anlamda yaptıklarını ve bu nedenle de istedikleri 
milletten istedikleri kişi ile çalışma hakkına haiz olduklarını kanıt-
lanmışlardır. Belki dava sonuçlanarak, Divan’ın nihai kararı çıksaydı, 
spor dünyasının çehresi büyük anlamda değişecekti.

Dona Davası; Walrave – Koch davasından iki sene sonra İtalyan 
menajer Gaetano Dona, İtalyan bir Futbol Kulübü ile arasındaki 
anlaşmazlığı Avrupa Adalet Divanı’ na taşımış, temsil ettiği İtalyan 
oyuncular ile Kulüpler arasında anlaşma sağlandığı takdirde hak ettiği 
ücretini, temsil ettiği başka ülke vatandaşı olan futbolcular transfer 
edildiğinde alamadığından kaynaklı olarak hukuki bir süreç başlatmış-
tır. Divan, menajerin iddiasında haklı olduğunu, desteklediğini dile 
getirmiş, İtalyan bir kulüpte sadece iki başka ülke vatandaşı oyuncu-
nun oynayabileceği kuralının UEFA tarafından değiştirilmesi gerek-
tiğine kanaat getirmiştir. Fakat diğer ligler için söz konusu kararını 
bağlayıcı bir hüküm olarak ortaya koymamıştır. Tüm bu nedenlerle 
de, her ne kadar Bosman kararının temellerinden sayılsa da, genel 
çerçeveye etkisinin kısıtlılığı ortadadır. Kaldı ki, spor camiasında söz 
konusu davanın yabancı oyuncu oynatma konusundaki kısıtlamanın 
kaldırılması için danışıklı dövüş şeklinde menajer ve Kulüp başkanı 
tarafından bilerek açıldığı yaygın görüştür. Davadan iki yıl sonra, 
Avrupa Komisyonu ile Spor Kulüpleri arasında yapılan diyaloglar 
neticesinde; Kulüplerin istedikleri kadar yabancı oyuncu ile sözleşme 
imzalayabilmesine, ancak bunlardan sadece 3 tanesinin aynı anda 
sahada bulunabilmesine karar verilmiştir. Hatta söz konusu anlaşma 
Bosman davasında UEFA tarafından argümanlardan biri olarak dile 
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getirilmiş, davanın haksız olduğu zira artık her kulübün istediği kadar 
futbolcu ile anlaşma olanağının bulunduğu dile getirilmiştir.

3. BOSMAN KARARI VE KARAR SONRASI ORTAYA ÇIKAN HUKUKİ 
ÇERÇEVE
Mevzuat ve Yargı Alanı ile Diğer Önemli Kararlar
Başlangıçta futbolda ve daha sonrasında da bütün spor dallarında 

uygulanan kuralların değişmesine neden olan, UEFA’nın düzenlediği 
müsabakalarda bir takımın en fazla üç yabancı ve iki sonradan vatandaş 
olmuş yabancı ile oynayabileceğine ilişkin kurala karşı Avrupa Adalet 
Divanı’nda açılan dava adını, işbu davayı açan futbolcu Jean-Marc 
Bosman’ dan almıştır. Beş yıl süren hukuk mücadelesi sonrası Avrupa 
Adalet Divanı’nın 1995 tarihli kararında, Avrupa Birliği’ nin temelini 
oluşturan Roma Anlaşmasının bireylere getirdiği ve hizmetlerin ser-
best dolaşımı başta olmak üzere tanınan hakların spor alanlarında da 
uygulanabileceği kabul edilmiş oldu. Bu dava öncesi, dünyada transfer 
kuralları tabiyet kuralı “nationality clause” adı verilen ilkelere tabiydi. 
Söz konusu kural Avrupa Topluluğunun yasalarıyla çakışıyordu ve 
Mahkemenin kararı ile sonrasında Avrupa Adalet Divanının kararı-
nın ortak payda olarak aldığı ve kararı oluşturan unsur da tamamen 
buna dayalıydı.

Sporda ve spor hukukunda çığır açan bu karar neticesinde deği-
şen ve önem arz eden başlıca noktalar şunlardır; futbol dahil tüm 
profesyonel spor dalları ekonomik anlamda bir sektör olarak kabul 
edildi, futbolcunun başka bir Kulübe transferinde en büyük engel olan 
bonservis bedeli ortadan kalktı ve hukuki dayanağı kalmadı (Avrupa 
Birliği dışındaki bazı ülke federasyonlarında halen geçerliliğini koru-
maktadır), kararın beklenmeden uygulanması gerekliliği neticesinde 
kulüpler arasında yapılabilecek her türlü centilmenlik anlaşmasının 
önü kesildi, AB vatandaşı olan futbolcuların serbest dolaşım hakkını 
kazanmaları neticesinde yabancı oyuncu oynatmaya ilişkin kısıtlayıcı 
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hükümler milli takımlar haricinde yasaklandı, Avrupa’da rekabet arttı 
ve futbol tam anlamıyla dünya çapında ekonomik bir güç haline geldi.

Bosman’ın avukatı olan Jean-Louis Dupont tarafından Avrupa 
Birliğinin temelini oluşturan Roma Antlaşmasının 48., 85. ve 86. 
maddeleri davaya dayanak olarak sunulmuştur.

Roma Antlaşmasının 48. maddesi işçilerin serbest dolaşımını 
düzenlemektedir. Maddenin ikinci fıkrası özellikle hiçbir Avrupa 
vatandaşına ayrımcılık uygulanamayacağını, bunun kabul edileme-
yeceğini dile getirmekte, maddenin üçüncü fıkrası da her üye ülke 
vatandaşının başka üye ülkede iş arama hakkının varlığını göstermek-
tedir. Antlaşmanın 85. ve 86. maddeleri de topluluk politikasındaki 
ortak kurallardan rekabete ilişkin olanları düzenlemektedir.

Bosman, madde 48’e dayanarak sahada 3 yabancı oyuncunun 
bulunabileceğine ilişkin kısıtlamanın başka üye ülkelerde iş bakmasına 
engel olduğunu, hakkının bu anlamda ihlal edildiğini savunmuştur.

Bunun üzerine Avrupa Adalet Divanı, söz konusu iddiayı araştıra-
rak, işbu kuralların gerçekten de işçilerin serbestçe işlerini yapmasına 
engel olup olmadığını incelemeye karar vermiştir. Divan kararında 
konuya ilişkin olarak transfer kurallarının aslında kulüp ile oyuncu 
arasındaki iş ilişkisine dayanması gerekirken, kulüpler arasındaki 
ticari ilişkiye dayandığını ve sözleşme yapacak olan kulübün başka 
bir kulübe ödeyeceği ücretin, oyuncunun iş bulmasına etki ettiğini 
dile getirmiştir.4

UEFA ve Kulüpler tarafından öne sürülen argümanlar Divan 
tarafından kabul edilmemiş, bonservis ücretine ve yabancı oyuncu 
sınırlamasına ilişkin kuralların yasal olmadığı kararına varılmıştır. 
Divan aynı zamanda söz konusu kararının geçiş dönemi belirlenmeden, 
ivedilikle kulüplerce uygulanmasını da kararına eklemiştir. Kararda 

4 “Application of Article 48 of the Treaty is not precluded by the fact that the transfer 
rules govern the business relationships between clubs rather than the employment 
relationships between clubs and players. The fact that the employing clubs must 
pay fees on recruiting a player from another club affects the players′ opportunities 
for finding employment and the terms under which such employment is offered” 
(Bosman Case, Judgement of the Court paragraph 74). 
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dikkat çeken husus ise, bu durumun sadece sözleşmesi sona ermiş 
yabancı oyuncuların bir üye ülkeden başka bir üye ülkeye bonservis 
bedeli ödemeden gitmesinin düzenlenmiş olması, transfer kurallarının 
ve bonservis bedelinin yerli oyuncular için halen geçerli olduğu ve bu 
konuda bir karar alınmamış olmasıdır.

Karar sonrası en dikkat çekici tepki Alman Kulüpleri tarafından 
gelmiş, hatta kulüpler aralarında bir centilmenlik anlaşması yapmayı 
ve sahada 3 yabancı oyuncu bulunması kuralının devamını ciddi bir 
şekilde görüşmüşlerdir. Fakat bahsi geçen centilmenlik anlaşması 
hiçbir zaman uygulanmamıştır. Zira işbu anlaşmanın uygulanması 
halinde oyuncuların konuyu Avrupa Adalet Divanı’na götürecekleri ve 
Divan’ında oyuncular lehine karar verecekleri gerçeği kabul edilmiştir.

Karar sonrası genel anlamda çoğu futbol otoritesinin üzerinde 
fikir birliği yaptığı dezavantaj, genç oyuncuların artık kulüpler için bir 
anlam ifade etmeyeceği, 18 yaşlarını doldurdukları ve serbest kaldıkları 
anda arkalarına bile bakmadan kulüpleri terk edecekleri olmuştur.

Bu karar sonucunda, Avrupa Birliği’ne üye veya Avrupa Ekono-
mik Alanı içerisinde yer alan ülke takımlarının, bu alan içerisindeki 
ülkelerin vatandaşı olan futbolculardan istedikleri kadar sözleşme 
imzalayabilme ve oynatabilme imkanı doğmuştur. Maddi gücü yüksek 
olan takımlar Avrupalı kaliteli futbolcular ile sözleşme yapabilir hale 
gelmişlerdir. Bu nedenle maddi durumu Avrupa’nın en iyisi olan İngiliz 
takımlarının kadrolarında çok sayıda yabancı futbolcu yer almaktadır. 
Bosman Kararı’ndan sonra futbol kulüpleri, futbolcuların transferini 
önlemek için futbolculara daha fazla sözleşme ücreti ve maaş ödemeye 
başlamışlar, böylece ücret ve maaşlar için yapılan harcamalarda artış 
gözlenmiştir. Takımlar, futbolcular ile daha uzun süreli sözleşmeler 
yapmaya başlamışlardır.5

Tüm bunlara ek olarak FIFA ve Avrupa Komisyonu 2001 yılında 
transfer sitemine ilişkin yeni kurallar üzerinde anlaşmaya varmıştır. 
Söz konusu durum Avrupa Hukukunun spor üzerindeki etkisinin ne 

5 FUTBOLCU TRANSFER PİYASASI’NIN LİBERALİZASYONU VE BOSMAN 
KARARI, Futbol Şirketlerinin Halka Açılması / N. K. KOCAOĞLU
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kadar güçlü olduğunu açıkça gözler önüne sermiş ve Spor Organizas-
yonlarının değişiklikleri kabul etmesini sağlamıştır.

Bosman kararı sonrası ortaya çıkan etkiler neticesinde Avrupa 
Adalet Divanı’na başkaca başvurular da olmuştur ve bunların başında, 
Bosman’dan sonra en büyük dava olarak görülen, Lehtonen davası 
karşımıza çıkmaktadır.

Lehtonen Davası; Profesyonel sporcuların sadece ulusal düzen-
lemelerle serbest dolaşım haklarının engellenmediğini, ulusal fede-
rasyonların düzenlemeleriyle de haklarının engellenebileceğini gözler 
önüne sermiştir. Bu dava, Avrupa Birliği oyuncularının daha fazla 
haklar elde etmesini sağlamış, yabancı sınırlamasına takılmadan her 
üye ülke kulübünde oynayabilmenin yanı sıra, diğer kısıtlamaların 
da ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Böylece Bosman Kararında 
eksik kalan kısım olan yerli oyuncuların takıldığı engeller ortadan 
kaldırılmış, Divan ayrımcılığın hiçbir şeklinin kesinlikle kabul edil-
meyeceğini açıkça dile getirmiştir.

Karşımıza çıkan diğer iki önemli kararlar ise; Kolpak Kararı6 ile 
Simutenkov Kararıdır7. Kolpak, ülkesi Slovakya’nın 2003 yılında 
Avrupa Birliği’ ne üye ülke olmaması nedeniyle yabancı sınırlama-
sına takılmaktadır. Fakat Avrupa Birliği ile arasında yapılan anlaşma 
nedeniyle Slovakya üye olmak üzeredir ve Kolpak bir süre sonra yerli 
oyuncu sınıfına geçecektir. Bu nedenle açtığı davada, yapılan anlaşma 
nedeniyle Avrupa Birliği vatandaşlarının sahip olduğu haklardan 
kendisinin de faydalanması gerektiğini, yabancı oyuncu statüsünde 
değil, yerli oyuncu statüsünde kabul edilmesi gerektiğini savunur ve 
davası kabul edilir. Igor Simutenkov ise Rus bir futbolcudur. Oynadığı 
İspanyol takımında yabancı oyuncu olarak kadroda bulunmaktadır. 
Rusya Federasyonu ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ikili anlaşma 
nedeniyle Avrupa Birliği vatandaşlarının haklarından kendisinin de 
faydalanması gerektiği düşüncesiyle İspanya Federasyonu hakkında 

6 Case C-438/00 Deutscher Handballbund and Maros Kolpak, ECJ 8 May 2003
7 Case C-265/03 Igor Simutenkov v. Abogada de Estado, Real Fedracion Espanola de 

Futbol and Ministerion Fiscal, ECJ 12 April 2005
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dava açmıştır. Dayanak olarak da ikili anlaşmaya ek olarak, İspanya’ da 
oturma ve çalışma izinlerinin olduğunu dile getirmiştir. Simutenkov da 
davasında haklı kabul edilir ve Avrupa Adalet Mahkemesi tarafından 
yabancı sınırlamasına dahil edilmemesi, Avrupa Birliği vatandaşlarının 
haklarından yararlanabilmesi gerektiği kararı verilir.

Bosman Kararı sonrası, 2001 yılının Mart ayında FIFA, UEFA ve 
Avrupa Komisyonu bir araya gelerek oyuncuların uluslararası transferi 
konusunda yeni bir görüş birliğine varmışlardır. Anlaşmanın önemli 
noktaları arasında, sözleşmesi sona eren oyuncuların başka bir kulübe 
serbestçe gidebilmesi, sözleşmelerin sürelerinin maksimum 5 yıl olarak 
sınırlanması, sözleşmesi devam ederken haksız nedenle fesih yoluna 
giderek başka bir kulüple anlaşan oyuncunun bu nedenden dolayı 
tazminat ödemesi zorunluluğu, dayanışma tazminatı müessesesinin 
doğumu ve genç oyuncuların uluslararası transferinde korunması 
hakkında düzenlemeler sayılabilir. En önemli nokta olarak da, 23 
yaşından küçük oyuncular için, uluslararası transferde, sözleşmeleri 
sona ermiş olsa bile, geçmiş kulüplerine bu oyuncuları yetiştirmiş 
olmalarından kaynaklı olarak yeni kulüplerin ödemesi gereken yetiş-
tirme tazminatının düzenlenmesidir.8

Tüm bu gelişmeler sonrası Avrupa Birliği makamları ile FIFA ve 
UEFA’nın görüş birliğine vardığı, sporun ve özelde futbolun özelliğine 
dayalı ihtiyaçlarının bir parçası olarak ahde vefa (pacta sund servanda) 
öne çıkmıştır. Bu ilkenin futbol çevresinde imzalanan sözleşmelerde 
garanti altına alınması ihtiyacı karşısında haksız fesih tazminatı yanında 
sportif cezalar da mevzuata dahil edilmiştir.

Ahde vefanın kuvvetlendirilmesi ihtiyacı temelde, rekabetin belirli 
bir sezon içinde bozulmaması hedefi ve oyuncular ile kulüplerin 
transfer tescil dönemleri dışında sözleşme imzalama ve tescil etme 
kısıtlaması sebebi ile diğer iş kollarından farklı ve daha ağır şartlarla 
karşı karşıya kalmaları olarak dile getirilebilir.

8 Edited by Wladimir Andreff & S. Szymanski, The Bosman Case and European 
Football, Handbook on the Economics of Sport, pg 641, 2006
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FIFA koruma dönemi içinde, sözleşmeyi hangi tarafın feshettiğine 
bakılmaksızın fesihte kusurlu bulunan tarafa sportif ceza verilmesini 
öngörmüştür. Yukarıda da yer verildiği üzere madde metni son derece 
açık ve karar organına insiyatif tanımayan bir nitelikte olmasına rağ-
men FIFA karar organları bu cezaları uygulamakta genelde isteksiz 
olmuş ve özellikle talep olmadan yaptırım uygulamamıştır.

Bu durum CAS kararlarında da değerlendirilmiştir. Sportif ceza 
talep eden tarafların FIFA tarafından ceza verilmemesi hallerinde, 
söz konusu itirazlarını değerlendiren CAS anılan yaptırımın FIFA 
tarafından otomatik olarak uygulanmaması yönünde yerleşik bir 
uygulama olduğunu belirmiş ve bunun FIFA’nın yorumu, uygulaması 
ve değerlendirmesi açısından maddenin gerçek anlamını gösterdiği 
çıkarımında bulunmuştur.

2014 yazında verilen sportif cezalar, özellikle karşı tarafların tale-
binin de olmadığı değerlendirildiğinde, mevzuatın açıkça öngördüğü, 
CAS’ın FIFA’ya geniş serbesti tanıdığı bir alanda FIFA’nın uygulama 
değişikliğine gitmesi olarak tezahür etmektedir. Bu noktada FIFA’nın 
bu uygulama değişikliğinin tekerrür halinde olan kulüpler açısından 
söz konusu olduğunu da göz ardı etmemek gerekir.9

4. TRANSFER YASAĞINA İLİŞKİN FIFA DRC KARARLARI VE 
YORUMLARI
Yazımızın bu kısmına kadar dile getirmiş olduğumuz tüm bu 

kararlar çerçevesinde FIFA’nın Profesyonel Oyuncuların Statü Ve Trans-
ferine İlişkin Talimatı günümüzdeki halini almıştır. Ülkemiz, FIFA’nın 
üyelerinden biri olması nedeniyle de söz konusu talimat (ülkesel 
faktörler haricinde) bire bir olarak alınmıştır.

Avrupa Birliği hukuku’nun FIFA ve UEFA üzerindeki etkisi 
sonucu transfere ilişkin ortaya çıkan kurallar temel birkaç nokta 
üzerinde birleşmektedir. Bunlar;

9 CAS 2007/A/1359 FC Pyunik Yerevan v. E., AFC Rapid Bucuresti & FIFA
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•	 Kulüpler ve oyuncular arasında sözleşmesel güvenilirliğin 
sağlanması,

•	 Transfer dönemlerinin düzenlenmesi,

•	 Dayanışma mekanizmasının düzenlenmesi ve genç oyuncuların 
yetiştirilmesi, korunması,

•	 Suistimallerin önlenmesi amacıyla kulüplerin finansal yapılarının 
ve transfer politikalarının izlenmesidir.

Peki uygulanacak olan hukuk nasıl belirlenmektedir?

Oyuncuların uluslararası transferinde uygulanacak olan hukuk, 
uluslararası transfer kurallarıdır. Ulusal transferlerde de ülke federas-
yonlarının transfere ilişkin belirlediği ulusal transfer kuralları uygulan-
maktadır. Daha önce de dile getirdiğimiz üzere, Ülkemizde transfere 
ilişkin kurallar FIFA düzenlemelerinin bire bir aynısı olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Yazımızın başında dile getirmiş olduğumuz ve iki Türk Kulübüne 
ilişkin olarak FIFA DRC tarafından verilen transfer yasağı kararları10, 
FIFA’ nın Oyuncuların Statü ve Transferine ilişkin Talimatının 17. 
maddesine dayanmaktadır. Aynı maddenin ülkemizde karşılığı TFF 
Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının (PFSTT) 
12. maddesidir.11

FIFA’nın Oyuncuların Statü ve Transferine ilişkin Talimatının 
17. maddesinde12 haksız nedenle sözleşmenin feshinin sonuçları 
düzenlenmiştir. Buna göre, taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi 
durumunda, diğer tarafın tazminat yükümlülüğünü düzenlemekte, 
buna ek olarak sportif cezaların da doğabileceği irdelenmektedir. 

10 h t t p : / / w w w . f i f a . c o m / m m / d o c u m e n t / a f f e d e r a t i o n /
administration/02/45/67/86/0514282_english.pdf

 h t t p : / / w w w . f i f a . c o m / m m / d o c u m e n t / a f f e d e r a t i o n /
administration/02/45/68/46/0714643_english.pdf

11 http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TALIMATLAR/Profesyonel-
Futbolcularin-Statusu-ve-Transferleri-Talimati.pdf

12 http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/83/85/
regulationsstatusandtransfer_e.pdf
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Sportif cezaların doğumu, ihlalin koruma dönemi içerisinde olması 
halinde ortaya çıkmaktadır. Özellikle Kulüpler açısından iki tam 
transfer dönemi boyunca ulusal ve uluslararası transfer yasağı cezası 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

FIFA DRC’nin iki Türk kulübüne ilişkin vermiş olduğu iki tam 
transfer dönemi transfer yasağı söz konusu TFF PFSTT 12. maddesi 
ile FIFA Oyuncuların Statü ve Transferine İlişkin Talimatı madde 17 
arasındaki önemli bir farkı gözler önüne sermiştir.

Bosman Kararı sonrası yürürlüğe giren işbu maddede FIFA, 
haksızlığa uğrayan tarafın sözleşmeyi haksız nedenle ihlal eden taraf 
hakkında sportif ceza verilmesine ilişkin talebinin olup olmadığına 
bakmaktaydı. Uygulamada taleple bağlılık esastı. 2014 yazında FIFA 
maddenin uygulanma şeklini değiştirdi ve taleple bağlılığı ortadan 
kaldırarak, talep olsa da olmasa da haksız nedenle sözleşmenin ihlaline 
neden olan taraf hakkında sportif cezaya hükmedileceğine ilişkin yeni 
bir düzenleme getirdi.

Aynı maddenin bizim talimatımızdaki karşılığında ise taleple 
bağlılık esası kesindir. Nitekim, maddenin 3. fıkrasında “Para ala-
cağına ilişkin kesinleşmiş kararların transfer yasağı sonucunu 
doğurabilmesi için alacaklıların TFF’ye bu yönde bir yazılı talepte 
bulunmaları şarttır.” denmektedir.

FIFA’nın yazımıza konu olan iki kararı da ağır sonuçlar doğurdu. 
Zira ceza alan iki kulübün iki tam transfer sezonu boyunca ulusal 
ve uluslararası transfer yasağı ile cezalandırılması şu anki mevcut 
kadroları ile devam etmeleri zorunluluğunu ve kulüplerine katkı 
sağlayacak herhangi bir yeni yerli veya yabancı oyuncunun tescilini 
gerçekleştiremeyecekleri gerçeğini doğurdu.

FIFA DRC’nin 30 Temmuz 2014 tarihli kararını incelediğimizde; 
konunun oyuncu ile kulüp arasındaki sözleşmeden kaynaklı ihtilafa 
dayandığını görmekteyiz.

DRC kararında, kulübün futbolcuya ilişkin sözleşmesel yükümlü-
lüklerini yerine getirmediğini ve bunun devamlı – tekrar eden bir ihlal 
olduğunu dile getirmiştir. Kurul, dayandığı hukuki genel prensibin 
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ahde vefa (pacta sunt servanda) ilkesi olduğundan yola çıkarak söz 
konusu sözleşmesel yükümlülüklerin kulüp tarafından yerine geti-
rilmesi gerektiği kanaatine varmış ve futbolcunun davasında haklı 
olduğu kanaatine varmıştır.

Bundan sonra ise sözleşmenin ihlali nedeniyle ortaya çıkan diğer 
durumlar incelenmiştir. Sözleşmenin ihlali nedeniyle futbolcuya öden-
mesi gereken tazminatın yanı sıra talimatın 17/4. maddesi uyarınca, 
futbolcunun koruma dönemi içerisinde olması nedeniyle, ihlalden 
kaynaklı olarak Kulübün sportif ceza ile cezalandırılması gerektiğine 
karar verilmiştir. Kararın özellikle 29. maddesinde FIFA DRC’nin 
yukarıda dile getirmiş olduğumuz talimat maddesini neden uyguladığı 
gözler önüne serilmiştir. Maddede “As a result, by virtue of art. 17 
par. 4 of the Regulations and considering that Club X had been 
found in breach of an employment contract without just cause, 
the Chamber decided that Club X shall be banned from registe-
ring any new players, either nationally or internationally, for the 
two next entire and consecutive registration periods following the 
notification of the present decision. In this regard, the Chamber 
emphasized that apart from Club X having clearly acted in breach 
of the contract within the protected period in the present matter, 
Club X had also on a previous occasion been held liable by the 
Chamber for the early termination of the employment contract 
with the player J from country C (case ref. nr.; decision rendered 
on 27 May 2014), which should be considered as an aggravating 
circumstance…” denmekle, kulübün daha önce de (Mayıs ayında 
verilen bir karara atıf yapılmış) koruma döneminde olan bir futbol-
cuyla olan sözleşmesini ihlal ettiğini, konunun önlerine geldiğini ve 
bu durumun artık artarak devam eden bir hal aldığını açıklamıştır.

FIFA DRC’ nin 9 Mayıs 2014 tarihli kararını incelediğimizde 
Davalı / Karşı Davacı Kulüp, futbolcunun davasında haksız olduğun-
dan bahisle, FIFA DRC’ nin önünde bulunan ihtilafta yetkili olmadı-
ğını, söz konusu ihtilafa bakmakla yetkili makamın TFF Uyuşmazlık 
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Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu olduğunu, söz konusu durumun 
futbolcu tarafından da kabul edildiğini dile getirmiştir.

Davalı/karşı davacı kulüp aynı zamanda futbolcu ile yapılan 
ikinci sözleşmenin davacı/karşı davalı futbolcu tarafından ihtilafa 
konu edildiğinin kendilerine bildirilmediğini ve kendileri tarafından 
imza altına alınmadığını iddia ederek, söz konusu sözleşmenin geçerli 
olmadığını, dolayısıyla da işbu sözleşmeden kaynaklı ihtilafa bakmaya 
yetkili makamın CAS ve FIFA olduğunun yazılı olmasının hiçbir 
öneminin olmadığını dile getirmiştir.

Tüm bunlara ek olarak davalı/karşı davacı kulüp, futbolcuya 
peşinat ve maaş ödemelerinin yapıldığını fakat davacı/karşı davalı 
futbolcunun sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirme-
diğinden kaynaklı olarak kulüp yönetim kurulu tarafından kendisi 
hakkında kadro dışı bırakma kararı alındığını, para cezası kesildiğini 
dile getirmiştir.

FIFA DRC, davalı/karşı davacı kulübün kendisinin yetkili olma-
dığına ve TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu’ nun 
yetkili olduğuna ilişkin iddiasını ve futbolcunun sözleşmeden kaynaklı 
yükümlülüklerini yerine getirmediğine ilişkin iddialarını kanıtlayama-
dığından kaynaklı olarak taleplerini reddetmiş ve söz konusu ihtilafa 
bağımsız ve adil bir yargı makamı olması nedeniyle bakmakla yetkili 
olduğuna, davacı/karşı davalı futbolcunun sözleşmeyi tek taraflı ve 
haklı nedenle fesih ettiğine karar vermiştir.

FIFA DRC kararında sözleşmenin bitiş tarihinden önce, tek taraflı 
ve haklı nedenle feshi nedeniyle davalı/karşı davacı kulüp tarafından 
davacı/karşı davalı futbolcuya tazminat ödenmesine karar vermiştir.

Bunun yanı sıra, ilk kararda bahsettiğimiz kulüp hakkındaki 
gibi, talimatın 17/4. maddesi uyarınca, futbolcunun koruma dönemi 
içerisinde olması nedeniyle, ihlalden kaynaklı olarak kulübün sportif 
ceza ile cezalandırılması gerektiğine de karar veren DRC, kulübün 
iki tam transfer sezonu boyunca, ulusal ve/veya uluslararası anlamda 
oyuncu transferi yapmasına yasak getirmiştir.
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FIFA DRC, kararın 39. maddesi metni şu şekildedir; “As a result, 
by virtue of art. 17 par. 4 of the Regulations and also considering 
that the Respondent/Counter-Claimant had on a previous occa-
sion been found in breach of an employment contract without just 
cause by the Chamber, the Chamber decided that the Respondent/
Counter-Claimant shall be banned from registering any new pla-
yers, either nationally or internationally, for the two next entire 
and consecutive registration periods following the notification of 
the present decision. In this regard, the Chamber emphasized that 
apart from the Respondent/Counter-Claimant having clearly acted 
in breach of the contract within the protected period in the present 
matter, the Respondent/Counter-Claimant was also found to have 
breached the contract with the player J (case ref. nr. 12-00XXX/
XXX) and the player F (case ref. nr. 11-0XXXX/XXX).”

FIFA DRC’nin iki kararı da incelendiğinde, kulüpler hakkında 
verilen iki tam transfer sezonu ulusal ve uluslararası transfer yasakla-
rının ana nedeninin, söz konusu kulüplerin aynı nedenlerden ötürü 
daha önce de kurul karşısına ihtilaflarının geldiği ve bu durumun 
kurul tarafından artık cezayı ağırlaştırıcı sebeplerden sayılması olarak 
anlaşılmaktadır.

Bu nedenledir ki, FIFA DRC verdiği iki kararda da özellikle 
kulüpler hakkında daha önce verdiği, konusu aynı olan kararlarından 
bahsetmiştir.
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5. SONUÇ VE ELEŞTİRİLER

KARARLARIN DOĞRULUĞU, OBJEKTİFLİĞİ VE ÜLKEMİZDEKİ 
YANSIMALARI
Herkes tarafından bilinen sebeplerle, FIFA’nın uygulama deği-

şikliği özellikle Ülkemiz kulüpleri açısından ciddi sorun oluşturma 
riski taşımaktadır. Hiç şüphe yok ki iki transfer dönemi uluslararası 
ve ulusal transfer yapamamak kulüpler açısından son derece zorlayıcı 
bir yaptırımdır. İlk bakışta görülenlerin dışında, dolaylı neticeler de 
doğurabilecek bu uygulama ve FIFA ile CAS değerlendirmelerinin 
eleştiriye açık olduğunu düşünüyoruz.

FIFA anılan maddeye dayalı yaptırım kararı vermeyi kendine 
bir ödev olarak görmemekte bir yetki olarak algılamaktadır. CAS’ ın 
yukarıda yer verilen değerlendirmesi de bu yaklaşımı uygun görmek-
tedir. Oysa her iki değerlendirme de hatalıdır.

Kulüplere transfer yasağı, oyunculara oynama yasağı öngörülmesi 
hiç şüphesiz yaptırım niteliğindedir. FIFA’nın bizzat seçtiği “sporting 
sanction” ifadesi yaptırım niteliğini ortaya koymaktadır. Bundan öte, 
kararın neticeleri de hükmedilenin disiplin yaptırımı mahiyetinde 
olduğunda tereddüt bırakmamaktadır.

CAS’ın doğru şekilde ortaya koyduğu üzere, spor organizasyon-
larının (associations) yaptırım uygulama yetkileri devlet tarafından 
devredilmiş bir yetkinin kullanımı değildir. Dolayısıyla, ceza hukuku 
ilkelerinin kıyasen uygulanması ancak temel değerlere ilişkin bir ceza 
hukuku ilkesi söz konusu ise mümkündür. Bu halde dahi söz konusu 
ilkenin istisnasız uygulanacağından bahsedilemez.13

Bu belirleme çerçevesinde disiplin yaptırımı uygularken, kanun-
suz suç ve ceza olmaz ilkesine riayet etme zorunluluğundan tereddüt 
etmemek gerekir.

13 CAS 2008/A/1583 Sport Lisboa e Benfica Futebol SAD v. UEFA& FC Porto Futebol 
SAD & CAS 2008/A/1584 Vitoria Sport Clube de Guimaraes v. UEFA & FC Porto 
Futebol SAD 
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Talimat’ ın açık hükmüne rağmen karar organının, inisiyatifi ile 
yaptırım uyguluyor veya uygulamıyor olması kabul edilemez ve CAS’ın 
bu durumu onaylamasına ilişkin gerekçesi keyfiliğin teyidinden öte 
bir değer taşımaz.

Temel ilke yerine keyfiliğin CAS teyitli uygulaması yaptırıma 
maruz kalan herkes yönünden kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine 
aykırılık itirazı hakkını doğurur.

Mutlak olarak uygulanamayacak sertlikte yaptırım öngörmek, 
kural koyucular açısından düşülmemesi gereken bir hatadır. Uygu-
lamada imkansızlıklar ya da en azından sorunlar görüldüğünde ilke-
lerden uzaklaşarak çözüm aramak yerine, ilkelere ve ihtiyaca uygun 
yeni düzenleme öngörmek gerekir.

Cezaların kulüpler açısından doğurabileceği ikincil bir sorun ise 
transfer imkanı bulunmayan kulüplerin, sözleşmeleri devam eden 
oyuncuları karşısında düşecekleri zayıf haldir. Kulübün transfer yasa-
ğından haberdar oyuncular birçok taleplerini zor durumdaki kulübe 
dikte edebilirler.

Anılan cezalar Türkiye Futbol Federasyonu ve futbol ailesinin 
diğer üyeleri içinde sakıncalar doğurmaktadır.

Bilindiği üzere TFF futbol ailesi, üyelerine kesinleşmiş borcu 
bulunan kulüplere bu borçlar ödenene kadar veya alacaklının kabulü 
sağlanana kadar transfer izni vermemektedir. Bu kural gereği kulüpler 
futbol ailesine olan borçlarını ancak ve bu kural sayesinde trans-
fer dönemlerinde ödemektedir. FIFA tarafından verilen iki transfer 
dönemi transfer yasağı, ilgili kulübün anılan dönemlerde diğer futbol 
ailesi mensuplarına olan borçlarını ödememesi sonucunu doğuracaktır.

FIFA’nın talimat hükmünü gözden geçirmesi ve daha uygun ve 
objektif olarak uygulanacak bir hüküm getirmesi doğru olacaksa da 
bu konu üzerindeki belirsizlik de dikkate alınarak çözümün Türkiye 
Futbol Federasyonu tarafından yaratılmasını beklemek daha yerinde 
olacaktır. Bu anlamda, TFF FIFA Statüsünde belirlenen nitelikte ihtilaf 
çözüm sistemini hayata geçirmeli ve yabancı bireyler ile Türk kulüpleri 
arasındaki ihtilafların FIFA ve CAS tarafından karara bağlanmasına 
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mani olmalıdır. Bu sayede, sadece ağır yaptırımlardan kaçınılmayacak 
aynı zamanda TFF sistemini boşa çıkartan cezalarla karşılaşılmayacak, 
Türk ve yabancı oyuncular arasındaki farklılık ve daha da önemlisi 
yabancı oyuncu ile kulüp ihtilafı neticesi verilen transfer yasağı sonucu 
Türk oyuncuların alacaklarının ödenmesinin gecikmesi durumu da 
ortadan kalkacaktır.
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Spor, kurum ve /veya kuruluşlar tarafından değişik şekillerde 
tanımlamakla birlikte, tanımlamalarda ki ortak özellik, sporun 
belirlenmiş kurallara bağlanması, bu kurallar çerçevesinde bir 

rekabetin olması ve birden fazla kişi varlığının zorunlu olduğu ortaya 
çıkmaktadır. İnsanın var oluşuyla birlikte oluşan beden hareketlerinin, 
sistematik bir şekilde spora dönüştürülmesiyle gelişen algı ve sporun, 
insanların gelişimindeki etkisinin yanında devletlerin birbirleriyle olan 
rekabetinin doğurduğu sonuçlar, gerek insan toplulukları gerekse kamu 
gücünü elinde bulunduran erkler, spor ile uğraşı içine girmişlerdir. 
Bu uğraşının sonucunda sporun tanımında farklılıklar olduğu gibi 
sporun yapılanmasında, sevk ve idaresinde de farklılıklar oluşmuş-
tur. Sporda alınan başarı, bazen ülkelerin başarıdaki temel unsuru, 
bazen de ülkelerin en büyük bir sorunu olmuştur. Uluslararası spor 
müsabakalarında alınan başarı yürütme erkinin övünç kaynağı olduğu 
gibi, bazen alınan başarısız bir sonuç, sporla ilgili kurumun en üst 
düzeydeki yetkilisinin görevden alınmasına vesile olduğu gibi, hükü-
metler içinde ciddi anlamda sorunların yaşanmasına sebep olmuştur. 
Sporda, uluslararası müsabakalarda elde edilen başarıda, devletlerin 
spora yapmış olduğu mali kaynağın etkisi olduğu gibi, devletlerin 
spora yapmış oldukları finans kaynağı başlı başına sporun gelişimi 
için yeterli görülmemiştir. Sporun, uluslararası arenada başarı elde 
etmenin, temel kaynağı, sporun bağımsız yapılanmasında kaynak-
landığı gibi, devletin spora sağladığı mali payın olduğu yadsınamaz 
bir gerçektir. Bu anlayış içerisinde sporun ve/veya ne olması gerektiği 
konusundaki tanımlamalarda farklılıklar göstermektedir. Sporu bir 
bilim olarak gören bir anlayış olduğu gibi sporu eğlence aracı olarak 
gören bir düşünce yapısına rastlamak olasıdır.

Spor: Bir oyunda sahaya çıkan belli kuruluşlara bağlı oyuncular 
topluluğundan her biri.(1)

Spor: Kişisel veya toplu yarışlar biçiminde yapılan, bazı kurallara 
göre uygulanan beden hareketlerinin tümü. (1-a) 

Spor: “İnsanların ferdi veya toplu olarak fiziki, ruhi ve düşünme 
kabiliyetini kendine ve bir rakibine karşı, önceden belirlenmiş bir 
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düzen içinde başarı kazanmaya yönelik ve mücadele heyecanını yaşa-
mak için yaptığı beden hareketlerinin bütününe verilen genel isim.”(2) 
Futbol, hentbol, voleybol, binicilik, kayak, avcılık-atıcılık güreş, atle-
tizm, hentbol. Eskrim, beyzboll, yüzme, tenis, basketbol gibi branşlar 
sporun çeşitli kollarıdır.

Spor: “Bireysel yada kollektif oyunlar biçiminde yapılan, bir 
yarışma temeline dayanan ve belirlenmiş kesin kurallar çerçevesinde 
uygulanan bedensel hareketlerin tümüne verilen addır.”(3)

Spor: “İnsanları hem ruhen, hem fikren ve bedenen olgunlaştıran, 
geliştiren, en az yorgunluğa karşılık en çok fayda sağlayan jimnastik, 
oyun ve spor faaliyetlerini içine alan bir ilimdir.”(4)

Spor: “Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan genellikle 
yarışmaya yol açan bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin 
tümüdür.”(5)

Spor: “Uğraşanları açısından yarışma kazanmaya dönük, fiziksel, 
zihinsel ve teknik bir çaba, izleyenler açısından heyecan ve estetik 
duygusu kazandıran bir süreç genel bütünlüğü içerisinde ise anatomi, 
fizyoloji, ortopedi, biyo-mekanik, psikoloji gibi bilim dallarının yar-
dımı ile gelişen, sürdürülen bir bilimsel olgudur.”(6)

Spor: “Ferdin tabi çevresini, beşeri çevre haline getirirken 
elde ettiği kabiliyetleri geliştiren, belirli kurallar altında araçlı 
veya araçsız, ferden veya grupla, boş zaman veya tüm zama-
nını alacak şekilde meslekleştirerek yaptığı, sosyalleştirici, ruh ve 
fiziği geliştiren rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir olgudur.(7) 
 Beden eğitimi ve spor arasındaki fark; beden eğitimi, bireyin beden 
ve ruh sağlığının gelişebilmesi için yapılan hareketlerin bütünüdür.”

Spor ise, bireyin beden ve ruh sağlığının gelişmesi yanında, belli 
kurallara göre rekabet ölçüleri içinde mücadele etme, heyecan duyma, 
yarışma ve üstün gelme amacını içerir.(8)

Spor ya da idman, önceden belirlenmiş kurallara göre, bireysel 
veya takım halinde yapılan rekabet amaçlı yarışma ve kişisel eğlence 
veya mükemmelliğe ulaşmak için yapılan fiziksel aktivitelerdir. Spor-
daki en önemli etmenler, kişilerin fiziksel kapasiteleri, yetenekleri ve 
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galibiyete olan inançlarıdır. Spor, kişilerin yaptıkları hareketlerle bir-
likte, top, hayvan gibi birtakım objelerle yapılan hareketlerin tümünü 
kapsamaktadır. İskambil oyunları gibi oyunlar ise, yalnızca zihinsel 
yeteneklere dayanmasına rağmen spor olarak kabul edilmektedir.(9)

“Spor evrensel kültürün bir parçası dünyada dili ırkı dini farklı 
insanları birleştiren önemli bir vasıtadır. “(10)

“Britannica ansiklopedisi spor’u “Belirli ölçüde güç ve beceri gerek-
tiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler.” olarak tanımlamaktadır. (11)

“Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya 
yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü 
olarak tanımlamaktadır”(12) 

Spor, belirli ölçüde, güç ve beceri gerektiren yarışma mahiyetinde 
ve eğlenceli faaliyetlerdir. Spor, takım halinde ve ferdi olarak yapılan 
örgütlenmiş atletik faaliyetlerdir. Spor, neşe, sevinç ve eğlence ile 
ilgili şeylerdir.

‘‘… Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak 
ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, 
zeka ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. 
Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.” (12a)

Sporun daha genel anlamda bir tanımı ise şu şekildedir. Spor, 
sporcu açısından kazanmaya dönük teknik ve bir fizik çaba; seyirci 
açısından bir yarışmaya dayalı estetik bir süreç; toplum genelinde 
oluşturulan bir bütün içinde de, yerine göre, onu yönlendirebilen 
etkili bir araç, ama son tahlilde önemli bir sosyal kurumdur

Gençlik ve Spor Bakanlığı, “Spor Politikaları” belgesinde sporu, 
“spor, fiziksel ve zihinsel sağlığı korumak ve geliştirmek, sosyal ilişkiler 
kurmak, eğlenmek ve hoşça vakit geçirmek veya yarışmalarda mücadele 
ederek kazanmak amacıyla organize yada plansız olarak yapılan fiziksel 
aktivitelerin her türlü şeklini ifade eder.” Şeklinde tanımlanmıştır.(13)

Sporun doğru bir şekilde ifade eden tanımı;” önceden belirlenmiş 
kurallara göre, ferdi veya toplu olarak yapılan rekabete dayalı beden 
hareketleridir.”
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Spor, çağımızda tüm dünyada modern toplumların hayatındaki 
toplumsal olgu ve kurumlardan biridir. Toplumsal bir olgu ve kurum 
olarak nitelendirdiğimiz spor, birey ve sosyal gruplar arasındaki etkisini 
gün geçtikçe daha da artırmaktadır.

“Her çeşit spor faaliyetlerini Türk gençliğinin milli terbiyesinin 
ana unsurlarından saymak lazımdır. Bu işte hükümetin şimdiye kadar 
olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davranması, Türk gençliğinin 
spor bakımından da milli heyecan içinde itina ile yetiştirilmesi önemli 
tutulmalıdır’’(12b)

Spor Yönetimi, sportif hizmetleri önceden belirlenen hedeflere 
ulaştırmak için, mevcut insan ve madde kaynaklarını bu hedefler 
doğrultusunda en etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlamaktır.

Her şeyden önce, günümüzde meydana gelen toplumsal ve kültü-
rel değişim büyük bir ivme kazanmıştır. İnsanoğlu sanayi devrimi ile 
başlayan makinalaşma ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan kentleşme 
olgusu ile doğal çevresinden kopmak zorunda kalmıştır.

Kentleşme ve teknolojik ilerlemenin getirdiği, hızlı ve sofistike 
yaşam tarzı, insan üzerindeki baskıyı son derecede artırmıştır. Bu yeni 
düzene ayak uydurmak mecburiyetinde kalan insanoğlu, bu mevcut 
baskıyı üzerinden atmak ya da azaltmak amacıyla çeşitli sporlar, 
eğlenceler ve oyunlar geliştirmişlerdir.

Modern spor, oyun ve eğlence olarak kabul edilen anlayışı geride 
bırakmış ve küreselleşmenin de etkisiyle rekabetin ve kültürel hege-
monyanın bir alanı, ticari amaçlı sanayi dalı haline gelmiştir.

Spor, başını Büyük Britanya’nın çektiği, kültür devriminin yeniden 
yarattığı Çin Halk Cumhuriyeti, eski Sovyetler Birliği ve Amerika 
Birleşik Devletleri ile diğer Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerinin durağan 
toplum yapısını harekete geçirmek için kullandıkları olgulardan ve 
kurumlardan biri olarak hak ettiği saygın yeri almıştır.

Saydığımız ve yanı sıra diğer ülkeler, hızlı sanayileşme ve kentleşme 
ve bunun sonucu olarak da, yine hızlı nüfus artışı sebebiyle insanlara 
çevreye uyum sağlama ve dinamizm kazandırmak için sporun gücünün 
farkına vararak sportif örgütlenmeye gitmişlerdir.
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SPOR POLİTİKALARI

Politika kavramı değişik şekillerde algılanmış ve algılanış biçimine 
göre de farklı şekillerde tanımı yapılmıştır. Ülkeler tarafından belir-
lenen “spor politikaları” sporun yapılanmasında önemli yer almıştır. 
Özümsenen politikalar doğrultusunda sporun yapılanmasında tama-
men sivil topum örgütlerinin hakimiyeti olduğu gibi, idaresi devlet 
erklerinin elinde de olan modelde bulunmaktadır. Sporun idaresi bazen 
de her iki sistemin ortaklığı ile yürütüldüğü bir karma yapılanmanın 
varlığı da bilinmektedir. “Politika”yı ifade eden tanımlamalardan;

Politika Nedir: Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset.
(14)

Politika: Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel 
görüş veya anlayış. (15)

Politika: Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak 
düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü, siyaset, siyasa.(16)

Politika: Davranış biçimi, düşünce yapısı.(17) TDK olarak tanım-
lanmaktadır. Spor politikası ile ilgili bir tanımlama bulunmamakla 
birlikte, her ülkenin spora bakışı, spor ile ilgili politikalarında değişiklik 
bulunmakla beraber, dünyadaki bir çok ülkedeki spor politikaları 
aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır.

Spor Politikası: Sporun ele alınışı, ilke ve hedefleri, bu hedeflere 
ulaşma yol ve yöntemleri, alt yapı, tesis, araç-gereç ve eğitim-öğre-
tim anlayışı, ulusal ve uluslararası düzeyde spora bakış açısı, sporun 
örgütleniş ve uygulanış felsefesi.(18)

Uluslararası Spor Yapılanması ve Spor Politikası

Tarihi süreç içerisinde spordaki ilk örgütlenmeler 19. yüzyılda 
gerçekleşmeye başlamıştır. Bu yüzyılda köyler ve kentlerde kulüplerin 
örgütlenme çalışmaları artmış, sportif karşılaşmalar dolayısıyla yapı-
sal düzenler çoğalmıştır. İlk sportif federasyonlar İngiltere’de ortaya 
çıkmıştır. 1863’te “Football Association” ve 1871’de “Rugby-Football 
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Union” kurulmuş aynı yıl uluslararası ilk ragby müsabakası yapıl-
mıştır.(19)

Spor, örgütlü olarak esas itibariyle spor kulüplerinde yapılmaktadır. 
Spor federasyonları, spor kulüplerinin örgütlü biçimidir.

Spor kulüpleri spor dallarına göre ayrı ayrı örgütlendiği gibi, 
birçok spor dalı aynı spor kulübü içerisinde de icra edilebilmektedir.

Uluslararası federasyonların bünyesinde birer spor dalı bulunmakla 
birlikte az sayıda da olsa birden fazla branşı bünyesinde barındıran 
uluslararası federasyon bulunmaktadır. Bazı uluslararası federasyon-
lar, önemlerinin artması ile birlikte etkinliklerini merkeziyetçilikten 
arındırmak zorunda kalmışlardır. Bu suretle ulusal federasyonları, 
kıtalar veya coğrafi komşuluğa göre bir araya getiren konfederasyonlar 
oluşturmuşlardır. Şimdi hemen hemen tüm büyük olimpik dallarda 
Avrupa federasyonları kurulmuştur. Ülke düzeyinde bir dalda temsil 
anlamında bir federasyondan fazlası oluşturulmamıştır. Burada bir 
tekelleşmeden söz etmek mümkündür. Ancak; bazı branşlarda birden 
fazla uluslararası örgütten bahsetmek mümkündür (Örneğin Ulus-
lararası Amatör Ragby Federasyonu ile dört Britanya federasyonu, 
Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika derneklerinin egemen 
oldukları Ragby Birliği).(20)

Bazı spor dallarında mali kaygılar ve çıkarlar bu tekel yapısını 
kırmaktadır. Formula 1, artık FİSA’nın kontrolü dışında yer almak-
tadır. Boks, golf ve profesyonel tenis bu konuda diğer örnekleri 
oluşturmaktadır.

Uluslararası federasyonlar bulundukları ülkenin hukukuna göre 
kurulmuş dernek statüsünde (UEFA ve FIFA için de bu husus geçer-
lidir) birliklerdir. Bazı uluslararası federasyonlar hukuki yapılarını 
hükümetler arası örgütler düzeyine yükseltmek istemekte, uluslararası 
hukuk tüzelkişiliğine bürünerek merkezlerinin bulunduğu ülkenin 
ulusal hukukuna bağlı kalmamayı önermektedirler. Ancak bu gün 
için bunun gerçekleştiğini ifade etmek güçtür.

Spordaki uluslararası örgütlenmenin bir diğer boyutu da Ulus-
lararası Olimpiyat Komitesi’dir. IOC 23 Haziran 1894’te Paris’te 
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kurulmuştur. Merkezi İsviçre’de bulunan IOC’nin Olimpik Şar-
tında uluslararası dernek olduğu belirtilmiş olup, IOC devletlerin 
oluşturduğu bir örgütlenme değildir. Ülkelerin Komitede bulunan 
temsilcileri, yine IOC tarafından belirlenmektedir. Kurul’un yapısında 
bu kişiler ülkelerinin delegeleri değildirler. Tersine ülkeleri katında 
Kurulun temsilcileridir. IOC İsviçre yasaları ve İsviçre mahkemelerinin 
yargılama yetkisine bağlıdır.

Spordaki uluslararası önemli örgütlenmelerden birisi de Ulusla-
rarası Paralimpik Komitesidir (International Paralympic Committee 
– IPC).

22 Eylül 1989 tarihinde kurulmuştur. Merkezi Almanya’nın 
Bonn şehrindedir. IPC, 162 Ulusal Paralimpik Komitesi ve dört tane 
uluslararası spor federasyonundan oluşmaktadır.(21)

1� Bireylerin spor ve rekreasyonel aktivitelerinin organizasyonun-
dan sorumlu Cerebral Palsy International Sport ve Recreation 
Association Serebral Palsi (CRISRA)

2� Görme Engelliler Spor Federasyonu – International Blind 
Sports Federation (IBSA)

3� Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu–International Sports 
Federation for Persons With Intellectual Disability (INAS-FID)

4� Uluslararası Tekerlekli Sandalye ve Ampute Spor Federas-
yonu–Internatonal Wheelchair and Amputee Sport Federation 
(IWAS)(21a)

Toplumların her zaman ilgisini çeken spor faaliyetleri, günümüzde 
geniş kitleleri etkileyen, uluslararası ilişkileri geliştirerek dünya barışına 
katkıda bulunan evrensel bir faaliyet alanıdır.

Spor AB ülkelerinin çoğunda devlet tarafından doğrudan yöne-
tilmemektedir. Devletin spora müdahalesi altyapı organizasyonu 
düzenlemek spor ortamı hazırlamak suretiyle gerçekleştirmektedir. 
Dolayısıyla bu ülkeler sporla ilgili örgütlemelerini çağdaş yönetim 
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anlayışı çerçevesinde özerkliği / bağımsızlığı ön plana çıkaracak şekilde 
yapılanmaktadır.

AB ülkelerindeki sporda özerkliğin Bosman kararı ile daha değişik 
bir hal alarak, federasyonlarca alınan bazı kararların ulusal mevzuatın 
önüne geçmiştir. Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu tarafından 
hazırlanan “Av. İsmail İnan Armanağı’nda” “Sporda Avrupa Bir-
liği Kurallarının Uygulanması ve Sportif Özerklik” konulu maka-
leyi hazırlayan Av. Behiç Cüneyt Fidanoğlu; Bosman davasında, 
Avrupa Adalet Divanın almış olduğu kararın sonucunu “Dolayısıyla 
AAD kararları ile spor federasyonlarının bazı konular yönünden AB 
hukukuna aykırı düzenlemeler getirmesine olanak tanınmıştır. Bu 
nedenle, ortada spor yöneticileri üstü bağımsızlığa sahip olduklarını 
göstermektedir. Sporda özerklik kavramı kamu yönetimi açısından 
ele alındığında kuruluşların kendi sorumlulukları altında ve ülke 
yararı doğrultusunda kendi hizmetlerini düzenleme haklarını anlatır. 
Merkezden yönetimin ve bürokratik çalışmaların sakıncalarını gider-
mek veya azaltmak için düşünülen idari bir araç olan özerklik hem 
demokratik katılımın yönünden sportif bir özerklik söz konusudur.” 
Şeklinde yorumlamıştır.(23) Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu Av. 
İsmail İnan Armağanı sahife 289. Bu karar ile spor yönetiminin bazı 
kararları ile hükümetler gelişmesiyle ilgili bir özellik olarak karşımıza 
çıkmakta, hem de hizmetlerin aksatılmasına ve yürütülmenin gecikti-
rilmesine yol açan yetkilerin tek elde toplandığı kararların üst düzey 
merkezi organlar tarafından alındığı durumlar yerine yürütmeden 
sürat, etkinlik, verimlilik sağlayan, uygulayıcıların yönetimde söz sahibi 
oldukları daha serbest ve esnek hareket edebilen kurumları esas alan 
temel özellik olarak bahsedilmektedir. Özerkliğin diğer bir tanımıysa 
şöyledir; merkezi bir gücün yönettiği daha geniş bir kuruluş içinde 
kurumun kendi kendini serbestçe idare etmesidir. Özerklik hizmet-
lerinin çabuk, basit, ekonomik ve daha iyi yürütülmesini sağlamak 
için tanınan bir araçtır.

Dünyada gelişmiş toplumlarca uygulanan en önemli eğitim araçla-
rından biri olan beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin amacı; insanların 
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fiziki, sosyal, psikolojik, kültürel ve zihinsel gelişmelerine katkıda 
bulunarak, toplumun sağlıklı nesiller kazanmasını sağlamak, ayrıca 
sporun uluslararası bir özellik kazanması nedeniyle de dünyada başarılı 
ve şampiyon sporcuları ile toplumun geniş bir alanda temsiline olanak 
sağlamaktır. Diğer bir deyişle, artık spor bireye yaptığı olumlu kat-
kıların yanında, ayrıca uluslararası bir alanda toplumun kültürünün 
tanıtılabileceği çok yaygın bir propaganda ve reklâm aracıdır.

İnsan haklarına verilen değerle birlikte sanat ve spor, bugün 
toplumların aynası olarak kabul edilmektedir. Bedenen ve ruhen iyi 
yetiştirilmiş genç bir nüfus, her alanda olduğu gibi spor sektöründe 
de ülkemizin rekabet gücünü artıracak bir etkiye sahiptir.

Devlet; her yaştaki yurttaşlarımızın fizik, moral güç ve yetenekle-
rini geliştiren beden eğitimini ülke geneline yaygınlaştırmak, sporun 
bir yaşam biçimi olarak benimsenmesini sağlamak ve gençlerimizin 
serbest zamanlarını ülke yararları doğrultusunda değerlendirmelerine 
ilişkin hizmetleri yürütmek amacıyla, sporda teşkilatlanmaya gitmiştir.

Günümüzde sporun toplum hayatında; insanları kaynaştırma-
daki işlevi, ülkelerin tanıtımındaki önemi, ekonomiden turizme, 
sağlıktan emniyet ve asayişin sağlanmasına kadar çok önemli rolleri 
bulunmaktadır. Sporun toplum üzerindeki olumlu davranışlarının 
önemi nedeniyle, ülkemizdeki spor politikası, hükümetlerin değişik 
anlayışı, sporu idare etmekteki politikaları, parti politikalarındaki 
farklılıklarına rağmen, devletin spora kaynak aktaran, sporu teşvik 
eden, kurallarını düzenleyen ve denetleyen rolünün Anayasa’nın 58 ve 
59 uncu maddeleriyle teminatı altına alınmasıyla Anayasa hükümle-
rinin değiştirilmesindeki süreç ve değiştirilmesindeki zorluklar nazara 
alındığında, Ülkemizde sporun “Devlet” tarafından idare edilmesi 
adeta zorunluluk halini almıştır.

Dünya genelinde ve Ülkemizde her alanda yaşanan hızlı değişim 
süreci, spor sektöründe de kendini göstermektedir. Bu değişim süre-
cinde özel sektörün spora bakışı değişmekte,spora olan ilgi, sporcu-
lara, spor kulüplerine, spor federasyonlarına sponsor olma, yardımda 
bulunma, reklam verme spor kulüpleri ile spor federasyonlarında, 
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başkan, yönetim kurulu üyeliği, denetim, disiplin kurullarında görev 
alma şeklinde tezahür etmekte ise de; Devlet gücünün spor üzerin-
deki hakimiyeti, sporun idaresinde istenilen düzeye erişmesinden söz 
etmek zordur. Sporun idaresinin tamamen sivil toplum örgütlerine 
terk edilmesi konusu, değişik tarihlerde yapılan spor şuralarının temel 
konusu olmuştur.

“Gençlik ve/Spor Genel Müdürlüğünün Faaliyetlerinin Denetimi 
ile Özerk /bağımsız Spor Federasyon Uygulamalarının Değerlendi-
rilmesi” konulu, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun, 
02.04.2009 tarihli ve 2009/3 sayılı raporunda ki “… günümüzde 
sporun toplum hayatında; ekonomiden turizme, sağlıktan emniyet 
ve asayişin sağlanmasına kadar çok önemli rolleri bulunmaktadır. 
Bu nedenle, Devletin spor alanındaki kaynak aktaran, teşvik eden, 
düzenleyen ve denetleyen rolünün yeniden tanımlanması suretiyle 
söz konusu faaliyetlerin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesinin 
sağlanması Devlet açısından Anayasal bir sorumluluktur.” ifadesi, aynı 
raporda yer alan, “…Türk spor yönetiminin örgütlenme sorunları 
bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmiş ve başta Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü ve özerk spor federasyonları olmak üzere, spor 
yönetiminin tüm unsurlarının yeniden yapılandırılması gerekliliğine 
yönelik tespit, (24) ile beş yılda yapılan kalkınma planların da sporun 
idari yönden bağımsız bir yapıya kavuşturulması…” gerektiği şeklinde 
hükümler konulmasına rağmen, günümüzde sporun tam manasıyla 
bağımsızlaştırılmaması sporun önündeki en büyük engellerden biridir.

Hükümet, VII. Beş Yıllık Kalkınma planında “spor tesisleri ve faa-
liyetlerinin, spor elamanlarının hizmet içi eğitimlerinin, mali ve idari 
açıdan tam bağımsız spor kulüpleri, federasyonlar ile özel teşebbüs ve 
mahalli idareler tarafından yapılması veya işletilmesi sağlanacak, kamu 
kesiminin görevi ise denetlemek, yönlendirmek, teşvik etmek ve bu 
alandaki bilim ve teknolojideki yenilikleri takip etmek olacaktır.”(25) 
İfadesi ile sporun dinamizmini ve sektörü oluşturan spor kulüpleri, 
antrenör, hakem ve sporcuların temsilcileri kanalı ile idare edilmesi 
anlayışı benimsemiştir. Hükümetin, VII. Beş Yıllık Kalkınma planında 
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benimsediği bu anlayışının aksine bir düşünce ortaya konulmamasına 
rağmen 1930 lu yıllardaki spor politikalarının uygulanıyor olması 
ayrıca tartışılması gereken hususlardandır.

Toplumların her zaman ilgisini çeken sportif faaliyetler, günü-
müzde geniş kitleleri etkileyen, zaman zaman kitleleri belli amaçlar 
için bir araya getiren, uluslararası ilişkileri geliştiren, dünyada barışın 
sağlanmasına katkı sağlayan evrensel bir faaliyet alanı haline gelmiştir.

İnsan haklarına verilen değerle birlikte sanat ve spor, toplumların 
aynası olarak kabul edilmektedir. Bedenen ve ruhen iyi yetiştirilmiş 
genç bir nüfus, her alanda olduğu gibi spor sektöründe de ülkemi-
zin rekabet gücünü, uluslararası arenada popüler atisini daha da 
arttırmaktadır.

Tarihi gelişim sonucu spor, sadece zevk için boş zamanları değer-
lendirme faaliyeti olma dışında kazanç elde etme amacı güdülen bir 
uğraş haline gelmiştir. Sanayileşme ve kentleşme süreci, sporun bir 
meslek olarak seçilmesini gündeme getirmiş, bu gelişme sonucunda 
da sporun bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve yazılı hukuk kuralları 
ile düzenlenmesi gereksinimini ortaya çıkarmıştır.

Spor mevzuatı genel hukuk ilkelerine uygun olarak bütün ülkelerin 
iç hukuklarına etki edecek biçimde uluslararası niteliktedir. Ulusla-
rarası spor örgütlerine üye olan ülkeler bu kuruluşların benimsediği 
ilkelere ve talimatlara uyacaklarını peşinen kabul etmişlerdir.

Ankara Barosu tarafından düzenlenen “I. Uluslararası Spor Hukuku 
Kurultayı’na konuşmacı olarak katılan Av. Dr. Levent Bıçakçı, Avrupa 
Spor Modeli Nedir ? sorusunun cevabını şu şekilde tanımlamıştır. “Bu 
modellerin en önemli özelliği, sivil toplum öncülüğünde aşağıdan 
yukarıya doğru piramit şeklinde bir yapılanmayı öngörmüş olması. 
Bu yapılanmanın tabanında, “herkes için spor” anlayışını benimseyen 
ve her yurttaşa spor yapma olanağı sağlayan kulüpler yer alıyor.”(26)

Spor federasyonların yapılanması, bazı ülkelerde değişiklik gösterse 
de, yapılanmada aşağıda gösterilen konu başlıklarında ortak yönler 
bulunmaktadır
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1� Spor kulüplerinin oluşturduğu bağımsız spor federasyonları,

2� Ülkedeki spor politikasını oluşturan ve spor federasyonlarının 
temsilcilerinin de içinde bulunduğu üst kurum, (Yüksek Spor 
Konseyi, Olimpiyat Komitesi, Coni vb.)

3� Devletin düzenleyici ve yardım edici fonksiyonu,

4� Devletin yapmış olduğu yardımları denetleyen bir yapılanma 
modeli,

5� Sportif faaliyetlerde bağımsız hareket edebilen özerk / bağımsız 
spor federasyonları,

6� Sportif faaliyetlerde kaynaklanan ihtilafları kendi içinde oluş-
turduğu, hakem, disiplin, ceza, tahkim kurulları kanalı ile 
çözen bir teşkilat yapılanması.

“Devlet Ne Zaman, Nerede ve Neden Spora Müdahale Eder” 
adlı Av. Anneliese Nelson’ın makalesi Stj. Av. Bengü Öz tarafından 
tercüme edilerek, yayınlanmıştır.(27) Makalede; tüm hükümetlerde, 
spora ilişkin düzenlemelerde beş ölçü olduğu belirlenmiştir. Bu ölçüler;

1� Spor kurallarının formüle edilmesi,

2� Oyun esnasında kural ihlali olması halinde yaptırımların 
derhal uygulanması,

3� Kuralları ihlal edenleri ve kararların gözden geçirilmesi için 
imkan sağlayanları cezalandırmakla görevli yönetim kurulla-
rınca yürütülen disiplin soruşturmaları,

4� Katılanların davranışlarının ceza hukukunu veya görülen 
hukuk davasını ihlal etmesi hallerinde Federal Devletin veya 
eyaletlerin müdahalesi,

5� Uluslararası Olimpiyat Komitesi veya Spor Tahkim Mahkemesi 
gibi uluslararası komitelerin anlaşmazlıkların çözümünde rol 
oynaması.”
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İtalya Spor Yapısı

İtalya spor yönetimi, sportif hareketleri belirlenen amaçlara ulaş-
tırmak için insan ve sportif kaynakların etkili bir şekilde kullanarak, 
belirlenen politikaları ve alınan kararları uygulamak felsefesine dayan-
maktadır. Sportif hareket ve hizmetlerin genel ve özel amaçlarını 
gerçekleştirmek, devletin spor politikalarını uygulamak İtalya spor 
yönetiminin sorumluluğundadır.(28) Bu anlamda spor yönetimi, genel 
yönetimin bir parçasıdır. Spor yönetimi, genel yönetim tarafından 
belirlenen spor politikalarını, ilke ve kurallarını uygulamakla görevli 
ve yetkilidir.

İtalya’da spor yönetimi, CONİ (İtalya Milli Olimpiyat Komi-
tesi) tarafından yönetilmektedir. Komitenin asıl görevleri içerisinde, 
ulusal spor organizasyonlarını güçlendirmek ve sporcuların “atletik” 
iyileştirmeye yöneltmektir.

CONİ, sivil toplum örgütü olarak kurulmuş, spor bakanlığı 
ve spor federasyonlarının görevini gören özerk bir yapıya sahiptir. 
Ulusal organizasyonlarının harcamalarını koordine etmek komitenin 
görevleri arasındadır. Ulusal bir federasyonun kurulabilmesi Coni’nin 
iznine tabiidir.

Başkanı, icra Kurulu ve genel sekreter ile federasyon başkanları; 
Ulusal Olimpiyat Komitesinin İtalyan üyelerinden oluşan Ulusal 
Konsey tarafından seçilmektedir. Coni, Spor Konfederasyonu ve IOC 
tarafından tanınmaktadır.

İtalya’da spor yapılanması, yerel yönetimlerde ise; ulusal federas-
yonların merkez ile ilişkilerini düzenleyen taşra teşkilatları mevcuttur. 
(29) Coni, tüm seviyelerde ve sportif aktivitelerin teşviki ve organize 
etme görevini Başbakan yardımcısının sorumluluğunda, Bakanlık 
Konsey Başkanlığının izniyle “spor kurulları bağlantı ofisi” aracılığıyla 
yerine getirmektedir. Devlet, bölgelerde sporun teşvik edilmesinde 
tamamlayıcı role sahip olup, bu rolünü, sportif faaliyetler için gerekli 
olan tesislerin yapılması, gerekli edevatın alınması ve spora maddi 
kaynak aktarmak suretiyle yerine getirmektedir. Yerel yönetimler, 
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federasyonların taşra bağlantılarını sağlayan birimler, vatandaşların 
istedikleri sportif aktivitelere katılmaları için gerekli ortamları hazır-
lamakla sorumludurlar.

İtalya’da devletin idaresi ve kontrollü altında kurulan sportif yapı-
lanma, süreç içerisinde, devletten bağımsız, özerk bir yapıya sahip, 
hem elit sporculara hem de amatör spora yön veren sivil toplum 
örgütlerinin sevk ve idaresindeki bir güç halini almıştır. Devletin 
sporun yapılanması idaresinde;

1� Kural koyan ve konulan kuralların uygulanırlığını takip eden,

2� Spor politikaları belirleyen,

3� Sporun yapılması için gerekli ortamları hazırlayan, destekleyen, 
yönlendiren,

4� Spora her türlü katkıyı sağlayan,

5� Denetleyen bir modele dönüşmüştür.

İtalya’da kamu yönetimi ile gönüllülük esasına dayanan spor 
yönetimi, spor yatırımları ve hizmetlerin yürütülmesi ağırlıklı olarak 
yerel yönetimlere, özel ve tüzel kuruluşlara bırakılmıştır.

Ulusal spor federasyonları, Coni’nin organları olup, Komitenin 
federasyonlar üzerinde denetim görevi bulunmaktadır.

Fransa Spor Yönetimi

Fransa’daki mevzuata göre, spor, “kamu hizmeti olarak” tanımlan-
maktadır. Spor hareketleri meri mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. 
Spor kuralları ve bu alanla ilgili düzenlemeler kapsamlı bir şekilde bir 
arada toplanarak “Spor Kod’u” olarak adlandırılmaktadır. Fransa’ da 
spor, kamu ile spor arasındaki ilişki, ilk kez 28 Ağustos 1945 yılında 
yürürlüğe giren kanun, daha sonra da, 1975 yılında çıkartılan mev-
zuat ile düzenlemeye gidilmiştir. Özel kuruluşlar ile kamu kuruluş-
ları arasındaki ilişki, sporla ilgili temel yasayı oluşturan 16 Temmuz 



191

SPOR VE SPOR POLİTİKALARI
Av. Zübeyt AYDIN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

1984 tarihli yasada kabul edilmiş ve bu yasa 1987 ve 1992 tarihli 
yasa ile değiştirilmiştir. Bu değişiklikle; Fransa’da spor, kamu ve özel 
kuruluşlarla müştereken idare edilen ikili yapı ile karakterize edilir. 
Ancak, spor politikalarının oluşumunda, oluşturulan politikaların 
uygulanmasında asıl sorumluluk devlete aittir. Devlet, ilgili spor 
dalının tanıtılması, branşın hedefe ulaşabilmesi için federasyonları 
yetkilendirir, federasyonlarla yapacağı antlaşmaların teknik çerçevesini 
belirler. Devlet spor ile ilgili koordinasyonu ve denetimini, çözüm 
görevini üstlenen Sağlık veya Gençlik ve Spor Bakanlığı marifetiyle 
hükümet politikasını belirler ve yürütür. Bakanlıklar, bu yetkilerini 
merkezi idarenin genel müdürlükleri ve birimleri kanalı ilde yürütme 
ve bu birimleri üzerinde de yetki sahibidirler. Fransa’ daki bu yapı-
lanma modeli, ülkemizdeki yapılanmaya benzerlik arz etmekle birlikte, 
federasyonların özerkliği konusunda sporun hem kamu hem de özel 
bu ikili yapısı, sporla ilgili konuların hem siyasi hem de mali düzeyde 
ortak yönetimine yansımaktadır ve bu durumun sporun özerkliği 
üzerinde hiçbir etkisi de bulunmamaktadır.

Fransa’da sporun gelişimi devletin spor hareketini kurumlaştırıl-
masına ve bir kamu hizmeti olarak değerlendirilen sporun işleyişini 
garanti altına almasına yol açmıştır. Bu nedenle, Fransa’da sporun 
düzenlenmesi, denetim görevi yapan devlet ile kamu hizmeti görevi 
verilen spor hareketi arasındaki işbirliğine bağlıdır. Fransa’da devlet, 
spor politikalarının yürütülmesinden sorumludur. 1984 tarihli yasada 
belirtilen kamu hizmeti görüşünde, sadece müsabakaların düzenlen-
mesi değil aynı zamanda lisansların verilmesi, gönüllü teknik denetim  
personelinin eğitimi ve bedensel faaliyetlerin ve spor faaliyetlerinin 
geliştirilmesine yönelik girişimleri de kapsamaktadır.

Fransa’ da sporun devlet tarafından bir kamu hizmeti olarak kabul 
edilmiş olması, kamu yetkililerinin spor politikalarının belirlenmesinde 
yer almalarına olanak vermektedir. Spor sistemi ile devlet sisteminin 
birbiriyle ilişkili olmasına rağmen, devlet sistemi, sporun özerkliğini 
bozmaksızın spor sistemine nüfuz etmektedir.
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Fransa’da 2000 yılında yürürlüğe’ giren yeni bir yasa, kamu hizmeti 
olarak sporun “yasal çerçevesini” belirlemektedir. Bu yasa ile spor ala-
nında hükümet ile spor hareketi arasındaki sıkı işbirliğinin gerekliliği bir 
kez daha vurgulanmaktadır. Fransa, spor alanında müdahaleci bir mev-
zuat örneği sergilemektedir. Ülkenin spor hareketi, yasalar çerçevesinde  
yürütülmektedir. Spora ilişkin yasalar, hükümet ile spor hareketi 
arasındaki ilişkiyi kolaylaştırmaktadır.

Sporda Devlet Yönetimi Kapsamında 
Fransa’da Sporun Örgütlenmesi

18 Mayıs 2007 tarihinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığına bağlanarak, “Fransa Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlığı” 
ismini almıştır. Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlığı, merkezi kamu 
yönetimi, yerel yönetim şubeleri ve kamu kuruluşlarından oluşur. 
Fransa’da sporun kalkınması ve gelişimi için devletin ulusal ve bölgesel 
örgütlenmesi şunlardan oluşmaktadır;

1� Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlığı,

2� Yerel Yönetimde hükümet organları (22 Gençlik ve spor bölge 
ve yerel hükümet organı ve 83 Gençlik ve Spor Yerel Hükümet 
Organı, 24 Bölgesel Spor Merkezleri (CREPS) )

3� 5 Milli Okul ve Enstitüler Merkezi,

4� Kamu İdaresi, Bakana direkt rapor veren birimler (Genel 
Denetçiler kurulu, Üst Savunma Görevlisi, Bakanlık Ofisi 
ve İletişim Bürosu),

5� Spor müdürlüğü (DS),

6� Gençlik İşleri ve Sürekli Eğitim Müdürlüğü (DJEP), Toplumsal 
Kalkınma, Istihdam ve Eğitim Müdürlüğü (DV AEF) ,

7� İnsan Kaynakları, Kamu İdaresi ve Genel Koordinasyon 
Müdürlüğü (DRHACG).
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Her bir müdürlük içerisinde, çalışma komiteleri bulunmaktadır. 
Yerel yönetimdeki (özerksizleştirilmiş) şubeler ise, 22 bölgesel ve şube 
müdürlükleri (DRDJS), 74 şube müdürlükleri (DDJS), 9 yurtdışı 
Fransız Şubelerinden oluşur.

Fransa Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Konseyi (CNAPS), spor 
alanındaki danışma organıdır ve Spor Bakanlığı altında çalışır. Bakan-
lıklar arası bir birim olarak oluşturulan CNAPS, beden eğitimi ve 
spor faaliyetleri hususunda yasa tasarısı ve kanun hükmünde karar-
nameler hakkında istişari görüş vermektedir. Ayrıca, her yıl hükümet 
ve parlamentoya beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin kalkınmasına 
ilişkin bir rapor sunarak, spor alanındaki, kamu politikasının değer-
lendirilmesine katkıda bulunur. Konseyin çalışma usul ve esasları, 
kanun hükmünde kararname ile belirlenir. Spor Konseyinin büyük 
çoğunluğu sporun içinden gelen 140 temsilciden oluşmaktadır. Bu 
temsilciler devlet, yerel yönetimler, spor kuruluşları, dernekler, spor 
alanında hizmet veren işletmeler, spor ve beden eğitimi alanında görev 
yapan öğretmenler ve uzmanlardan seçilir.

Fransa’da Spor Federasyonlarının Örgütlenmesi
Fransa’da Spor faaliyetlerinin kamu hizmeti niteliği taşıması ve kamu 

fonlarının tahsisi devlete, her federasyonun politikasının belirlenmesinde 
söz hakkı vermektedir. Bu nedenle, 1992 yılında “amaç sözleşmeleri” 
yasayla yürürlüğe girmiş ve bakan ile federasyon başkanı arasında imza-
lanan bu sözleşmeler, aynı zamanda ilgili spor dalının uygulamasının  
geliştirilmesine yönelik amaçları ve kullanılacak kaynakları, sporcu-
ların çalışma hayatına entegrasyonunu belirlemektedir. Devlet, bu 
nedenle, spor federasyonlarına “amaç sözleşmeleri” aracılığıyla ve 
teknik çerçeveler sağlayarak destek vermektedir.

Amaç sözleşmeleri, devlet ile spor federasyonları arasındaki mali 
partnerliğin ana aracıdır.

Fransa’da devlet ile spor federasyonları arasındaki ilişki kapsamına 
bakıldığında, devlet onaylı spor federasyonları, amaç sözleşmesiyle 
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belirlenen koşullar altında devletten mali destek alabilirler. Devlet 
personeli ya da devlet tarafından ücreti ödenen kamu görevlileri, 
federasyonlar içerisinde teknik danışman olarak görevlendirilebilirler.

Sporu düzenleme görevi, sporun bir kamu hizmeti halinde geliş-
mesi sonucunda federasyonlara verilmiştir. İçtihat hukuku ile tanımla-
nan bu kamu yararına yürütülen görev, daha sonra 1975 ve 1984 tarihli 
yasalarla tanınmış ve genişletilmiştir. 1984 tarihli yasa, federasyonları 
devlet tarafından kabul edilme kapsamlarına göre ikiye ayırmaktadır.

Buna göre, bir yanda sadece devlet tarafından onaylanan ve 
kamu hizmeti icrasında yer alabilen federasyonlar, diğer yanda da 
kendilerine yetkiler verilen ve kendi disiplinlerinde geniş kapsamlı 
ayrıcalıkları olan federasyonlar vardır. Gerek devlet tarafından onay-
lanan federasyonlar olsun gerekse yetkilendirilen federasyonlar, dev-
let kontrolü altındadır. Yetkilendirilen federasyonlar, uluslararası, 
ulusal ya da bölgesel düzeyde spor müsabakalarını düzenler. Kendi 
disiplinlerine ilişkin teknik ve idari kuralları belirler, müsabaka  
düzenlemelerine ilişkin kuralları oluşturur. Spor federasyonlarına yetki 
verilmesi ya da spor federasyonlarından yetki alınması koşullarını 
belirleyen 02 Mayıs 2002 tarihli hükme uygun olarak federasyonlar 
bir takım koşullara uygun olmalı ve bu koşulları yerine getirmelidir.

Fransa’da Spora İlişkin Fon ve Gelirlerin Yönetiminde Devlet 
Yönetiminin Etkisi
Kamu kurumları ile spor hareketi arasındaki iletişim, “Ulusal Sporu 

Kalkındırma Fonu”nun yönetiminden sorumlu olan, bakanlık ve spor 
hareketinden eşit sayıda temsilcisinden oluşan ve 1979 yılında kurulan 
“Ulusal Konsey’de görüşülmektedir. Ancak, fonların tahsisi, harcama 
yapma kararı, her zaman hükümete ait olmakla birlikte, kamu ve özel 
spor ortakları tarafından müştereken gerçekleştirilmektedir Spor hare-
keti ile yakın iletişim içerisinde çalışan Ulusal Sporu Kalkındırma Mer-
kezi, Fransa’da sporun kalkınmasında büyük rol oynar. Ulusal Sporu 
Kalkındırma Merkezinin hedefleri, spora büyük katılımı sağlamak ve 
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spor alanlarında yerelde kalkınmayı sağlamaktır. Merkez yönetimi, 
Ulusal Spor Fonuna (FNDS) başkanlık eden Devlet ile spor hareketi  
arasındaki karşılıklı görüşmeleri devam ettirir.

Devlet, spor hareketine Devlet bütçesi ve Ulusal Spor Kalkındırma 
Fonu aracılığıyla mali destek sağlamaktadır.

Eşit sayıda devlet ve Fransa Milli Olimpiyat ve Sporlar Komitesi 
(CNOSF) temsilcilerinden oluşan Ulusal Seçkin Spor Komisyonu, 
her disiplinde seçkin sporcuların statüsünün belirlenmesi için gerekli 
ölçütlerin listesini belirlemekte ve bakana seçkin sporcuların listesini 
sunmaktadır. Yönetim devlet ile spor hareketi tarafından müştereken 
üstlenildiği için burada gerçek bir eş yönetim vardır ve spor hareketi 
tarafından yapılan teklifler bakan için bağlayıcıdır.

Fransa’da bir kamu hizmeti olarak uygulanacak olan spor poli-
tikaları, yerel düzeydeki fiili iş birliği, yerel yönetimlerde yer alan 
kamu yetkilileri ile spor kuruluşları arasında ortaklaşa belirlenmek-
tedir. Fransa’da spora ve sporcuların ihtiyaçlarını karşılamak için yerel 
makamların desteği de bulunmaktadır. Bu destek; özellikle tesisleri 
ve spor kuruluşlarına sağlanmaktadır. Merkezi yetkinin yasayla dağı-
tılması da, bu desteği güçlendirmekte ve böylece yerel yönetimleri-
nin de spor politikaları geliştirmeleri sağlanmaktadır. Bu desteğin  
amacı, sporun eğitsel ve sağlıkla ilgili yönleri, toplumsal bütünleşme 
kaynağı olmasından dolayı yerel kamu yararı sağlamasındandır. Bu 
tür bir destek, sporun herkes tarafından mümkün olduğunca en iyi 
koşullar altında yapılmasını teşvik etmektedir.

Başlıca teşvik sağlanan bu alanları, şu şekilde belirtilebilir;

1� Spor tesisi inşası ve bakımı,

2� Kitle sporu (eğiticilerin eğitimi, sportif faaliyetlerin 
düzenlenmesi),

3� Okul sporu ve

4� Seçkin sporudur.
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Fransa’da Spor Elemanlarının İstihdamına İlişkin Devletin Etkisi
Bir kamu hizmeti olarak sporun, hem nitelik hem de nicelik 

olarak gelişimine katkıda bulunmak üzere devlet desteği sağlanmak-
tadır. Devletin maddi desteğinin yanı sıra, sporun gelişimine ve spor 
hareketine teknik personel (milli teknik direktörler ve bölgesel ya da 
o ile ait teknik görevliler) sağlayarak katkıda bulunur. 1984 tarihli 
yasada devlet yetkisinin sporun paydaşlarına nitelikli antrenör kad-
rosu sağlayarak ilgili spor branşlarının nitelikli ve güvenilir olarak 
gelişimini garanti altına almaktadır. Bu personel doğrudan devlete  
karşı sorumlu olan devlet beden eğitimi öğretmeni ya da spor eğit-
menleri kuruluna ait kamu görevlileri ya da ilgili spor branşlarında 
uzmanlıklarından dolayı sabit bir süreyle, devlet tarafından müstakil 
sözleşmelerle istihdam edilen personeldir(30).

Fransız Sporunda Kulüplerin Örgütlenmesi
Fransa’da 07 Aralık 1982 ve 13 Temmuz 1992 tarihli yasalarla 

spor kulüpleri arasında dernekler ve şirketler olmak üzere bir ayrım 
tanımlanmıştır. İlk kategori, iki tür derneği içine almakta olup, kâr 
amacı gütmeyen yapıya sahip dernekler ve düzenli olarak ticari faali-
yetlerde bulunan ancak “güçlendirilmiş maddeleri” olan derneklerdir.

İkinci kategoride ise düzenli olarak ticari faaliyetlerde bulunan 
derneklerdir ve sporla ilgili bir amacı olan ve hisseyle sınırlı özel 
şirketler ile yerel makamlara bir kulübün işletilmesinden hisse veren 
karma ekonomili şirketlerdir

Fransa devleti, yerel makamlar “profesyonel” olarak adlandırılan 
spora kaynak sağlamalarını düzenlemektedir.

Profesyonel kulüplere, yerel makamlar tarafından kaynak sağlan-
ması yerel makamların ekonomisini tehlikeye atabileceği gerekçesiyle 
yasaklanmıştır

Fransa’da kamu otoritesini,

1� Spor politikalarını, yerel yönetimler, kamu yönetimleri, spor 
kuruluşları ile koordine ederek belirlemek,
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2� Sporun alt yapısı ile ilgili düzenlemeleri yapma ve bunların 
uygulanabilirliğini takip ve kontrol etmek,

3� Spor için gerekli olan finansı sağlamak,

4� Federasyonların harcamalarını denetlemek,

5� Sportif faaliyetlerin yapılaması için gerekli olan spor tesislerinin 
inşasını yapmak,

6� Spor kuruluşlarına, spor kulüplerine ve sporculara yardımda 
bulunmak.

Almanya Spor Teşkilatı Yapılanması

Almanya’da Parlamenter sistem ve federatif yapı , Federal Almanya 
Cumhuriyetinin temel politik yapısını karakterize etmektedir. 
Almanya’da spor yapılanması tamamen bağımsız bir yapıya sahip 
olup, Devlet, spor alanındaki her türlü girişimi hizmette yerellik, halka 
yakınlık hizmette halka yakınlık ilkesine ( principle of subsidiarity) 
dayanır.(31)

Hizmette yerindelik ilkesi, kamu hizmetlerinin en seri ve rantabl 
şekilde gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Hizmette yerindelik 
ilkesi, kamu hizmetlerinin sunumunda aynı sektördeki kişi ve kurum 
temsilcilerinin, hizmetin sunumunda üstlendikleri yetkiye paralel 
olarak üst düzeyde sorumluluğu da üstlenmeleri sonucunu da bera-
berinde getirmektedir.

Prof. Dr. Dieter Rössner, Almanya da sporun bağımsızlığını şu 
şekilde tanımlamaktadır. “İlk olarak bana göre spor ilkelerinden 
sporun esas olarak devletten bağımsız ve özerk olduğu anlaşılabilir. 
Kendi kurallarını koyarlar, idare ederler ve uygularlar. En iyi şekilde 
spor, hukukla ilgili bir konu değildir ve hukuktan uzaktır. Yasallaş-
tırılmamış, devletlerden bağımsız bir alan olduğunu söyleyebiliriz.” 
(32) İfadesiyle sporun örgütlenmesindeki bağımsızlığı dile getirirken, 
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kendi içinde kural koyma, bu kuralları uygulamaya yetkilerinin de 
bulunduğunu belirtmektedir.

Ankara Barosunun organize ettiği I. Uluslararası Spor Kurulta-
yına katılan Av. Friedrich Curtius, Almanya spor federasyonlarının 
özerkliğini “ Devlet, federasyonun kurumsal, kişisel ya da diğer her-
hangi bir yapısal durumuna müdahale etmeyecektir.” demek suretiyle 
devletin, federasyonun almış olduğu kararları etkileme gibi bir yet-
kisinin bulunmadığını belirtmiştir. Burada kastedilen federasyonun 
Alman Futbol Federasyonu olduğunu belirtmekte fayda vardır. İlgili 
konuşmasına, “… spor derneklerinin devlet makamlarına ve hukukun 
üstünlüğüne saygı göstermesi ve Alman Anayasası’nın kurallarına göre 
hareket etmesi gerekmektedir.” ifadesiyle, spor örgütlerinin Almanya 
Hükümeti tarafından yürürlüğe konulan mevzuata uyma zorunda 
olduklarını belirtmiştir.(33)

Almanya’da hükümetin spora karışması tamamen eyalet düzeyinde 
gerçekleşmektedir. Almanya’da spor politikası üç temel ilke üzerinde 
düzenlenmiştir.

a� Sporun yapılanmasındaki bağımsızlık,

b� İhtiyaçlar doğrultusunda devlet tarafından yardım,

c� Kamu sektörü ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği.

a) Sporun gelişmesi için devlet yardımı,
Almanya’daki federasyonların en önemli finansman kaynaklarında 

biri devlet yardımıdır. Bu finansman, çoğu zaman bütçeden doğru-
dan tahsis yerine amatör spor kulüplerine tanınan vergi muafiyetleri 
şeklinde kendini gösterir. Kurumlar vergisi, emlak vergisi, alım-satım 
vergisi, veraset ve intikal vergisi muafiyetleridir. Ancak devlet tarafın-
dan yapılan tüm yardım ve muafiyet ve harcamalar mevcut yasalar 
çerçevesinde devletin gözetim ve denetimi altındadır. Ülkemizde de 
Almanya spor kulüplerine yapılan yardımlara benzer yardımların 
yapıldığı bilinmektedir. Bu yardımlar profesyonel spor dallarında 
ücretsiz stad, stadyum tahsisi, spor saha ve tesislerin piyasa koşullarına 
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göre daha ucuz meblağlarla kiralanması, tahsisi, sporculara ödenen 
transfer ücretlerinde düşük oranlarda vergi alınması veya kulüplerin 
devlete olan vergi ve benzeri borçlarının ödenmesini kanuni düzenle-
meler ile uzun vadeye yayılması şeklinde, amatör spor kulüplerine ise; 
ayni ve / veya nakdi yardım yapılması, bu spor kulüplerinde çalışacak 
antrenörün ücretini devlet tarafında karşılanması, kulüp sporcusunun 
ulusal veya uluslararası sportif başarılarında elde ettiği başarısından 
dolayı kulübe ödül verilmesi vb.

b) İşbirliği ve koordinasyon, sporun geliştirilmesi görevini üstlenen 
devlet, spor sektörünün otonom yapısı ile devlet kurumları arasında 
gerekli işbirliği ve koordinasyonunun tesisinde sorumludur.

c) Spor politikalarının tam anlamıyla uygulanabilirliğinin sağ-
lanması için devlet otoritesini temsil eden yetkililerle (eyaletlerdeki 
yetkililer dahil olmak üzere) spor kuruluşlarının, spor federasyonla-
rının, spor kurumlarının eşit düzeyde rol almalarıdır.

Federal Almanya’da spor alanındaki yetkileri ve dolaysıyla spora 
müdahilliği, Federal İçişleri Bakanlığının görev alanı içerisine girmek-
tedir. Bakanlık, sporla ilgili tüm konularda hükümet adına koordi-
nasyonu sağlamakla görevli ve yetkilidir.

Federal hükümetin sporda üstlendiği hususlar:

a� Uluslararası müsabakalarda, ulusal takımın ve diğer sportif 
faaliyetlere iştirak edenlerin Almanya’yı temsil etmeleri,

b� Sporun geliştirilmesi dahil, uluslararası ilişkilerin Federal hükü-
met adına yapılması,

c� Ülkenin tamamını ilgilendiren bir veya birkaç eyalet tarafından 
yönetimi mümkün olmayan gayri resmi ulusal sivil toplum 
organizasyonlarının desteklenmesi.

Taşrada yapılan tüm spor faaliyetlerine dair finansman kaynakları, 
taşradaki yönetimlerce karşılanmaktadır. Bazı eyaletlerin mali kaynak-
ları federal bütçeden karşılanmakta, bu kaynaklar bölgesel federas-
yonlara paylaştırılmaktadır. Bazı eyaletlerde ise, şans oyunlarında elde 
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edilen gelirlerin bir kısmı ya doğrudan federasyonlara aktarılmakta, 
ya da eyalet bütçesi üzerinde federasyonlara dağıtılmaktadır.

Bazı şartların varlığı halinde; kamu fonlarının sportif organizas-
yonlarına verilmesi hususunda bölgesel mevzuatlarda düzenlenmiştir.

1� Proje giderleri başka bir kaynaktan karşılanamıyorsa,

2� Kamu fonlarından yararlanacak kişi veya kurumun güvenilir 
olması,

3� Aynı proje için birden fazla finansmanı olmamalı,

4� Finansmanın tamamının garanti altına alınmış olmalı,

5� Fonlardan yararlanacak kişi veya kurumun katkı payı garantili 
olmalı.

Spor tesislerinin yapılması, bakım ve onarımları tamamen beledi-
yelerin sorumluluğundadır. Her eyalet kısıtlı da olsa, tesislerin yapımı 
konusunda belediyelere katkı sağlamakla yükümlüdür.

Hükümet yetkilileri, yapılan finansman kaynaklarının doğru 
kullanılıp kullanılmadığı denetlemekle yükümlüdürler.

Ankara Barosu tarafından düzenlenen II. Uluslararası Spor 
Hukuku Kurultayına konuşmacı olarak katılan ISLA üyesi Avukat 
Doktor DIRK REINER MARTENS Almanya’nın spor yapılanmasını 
piramide benzeterek, en üstte uluslararası federasyonun bulunduğunu, 
uluslararası federasyonun altında ulusal spor dalının bulunduğunu, 
ulusal federasyonun altında ise bölgesel federasyonların bulundu-
ğunu, bölgesel federasyonların altında ise; spor kulüpleri ile sporcu-
ların bulunduğunu belirtmektedir. Konuşmasına devamla “…sporda 
özerklik, Avrupa’daki Lizbon Antlaşmasının ardında büyük bir konu 
haline gelmiştir.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) sporda özerklik konu-
suyla yakından ilgilenmektedir. Büyük olasılıkla, özerklik en azın-
dan Avrupa’da spor dünyasının en popüler kelimesi haline gelmiş-
tir. Almanya’da federasyonlar tamamen özerktirler ……”(34) Av. Dr. 
DIRK REINER MARTENS Almanya’daki federasyonların “dernek” 
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statüsünde kurulduklarını, dernek statüsü ile kurulan federasyonların 
“kendi kurallarını ve düzenlemelerini yapma yetkilerini beraberinde 
getirdiğini ifade etmektedir. Bu düşünceden hareketle Almanya’daki 
federasyonların; ki federasyonlar Dernekler Kanununa göre kurulma-
larına rağmen, kamu adına içinde bulundukları sektör adına kural 
koyma ve uygulama yetkileri bulunduğu, bu sektör içindeki objelere 
ceza verme yetkileri bulunduğu, sektör içindeki herkesin konulan 
kurallara uyma zorunluluğu ve mecburiyeti bulunduğun sonucuna 
varmak mümkündür. Konuşmacı konuşmasında “…her Alman Spor 
Federasyonunun uluslararası spor camiasının bir parçası olması koşu-
luyla, federasyonlar istedikleri kural veya düzenlemeleri uygulayabilir.” 
(35)

Demek suretiyle kamu hukukuna tabi olmayan özel hukuk tüzel 
kişilerinin de kural koyabileceklerini belirtmektedir. 3289 sayılı Kanu-
nun ek-9 uncu maddesinin birinci fıkrasında “Spor dalı ile ilgili 
faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek, gelişmesini 
sağlamak, sporcu sağlığı ile konularda gerekli önlemleri almak, teşki-
latlandırmak, federasyonu uluslararası faaliyetlerde temsil etmek ve 
Tahkim Kurulu kararlarını uygulamakla görevli ve yetkili özel hukuk 
hükümlerine tabi bağımsız spor federasyonları kurulur.” Hükmü ile 
federasyonları uluslararası kurallara göre yürütülmesinin zorunlu 
olduğunu belirtilmiştir.(36) Bu düzenleme sayın konuşmacının “Her 
Alman spor federasyonunun uluslararası spor camiasının bir parçası 
olması koşuluyla, federasyonlar istedikleri veya düzenlemeleri uygu-
layabilir.” Kuralı ile örtüştüğü söylenebilir. Konuşmacı, Almanya’da 
sporun tekelci olduğu, kaynağının ise “Tek federasyon Prensibi adı 
verilen prensiptir.” Ki, Ülkemizde de tek federasyon esası kabul edil-
miştir. Örneğin basketbol spor dalında ülkemizi uluslararası spor 
kuruluşları nezdinde temsile yetkili, ulusal düzeyde sportif faaliyette 
bulunma yetkisi münhasıran Türkiye Basketbol Federasyonu’na aittir. 
Federasyon basketbol dalında “kamu gücünü” kullanmaktadır ifadesi 
yadırganacak bir husus olmadığı kanaatini taşımaktayım. Ülkemizde 
olduğu gibi Almanya’da da devlet spora yardım yapmaktadır. Sayın 
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Martens, spor federasyonlarına devletin yardımını “Almanya’da da 
sporun devlet olmadan ilerlemesi mümkün değildir.” Şeklinde açık-
lamaktadır.(37) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde devlet, sporun 
“ana sponsorudur.” Devletin yapmakta olduğu yardımlardan dolayı 
spor federasyonlarını mali yönden denetlemesi işin doğasındadır.

İspanya Spor Teşkilatı

Ülkemizdeki spor federasyonlarının yapılanmasına benzer bir yapı-
lanmayı İspanya Spor Teşkilatı yapılanmasında bulmak mümkündür. 
İspanya spor teşkilatı, devlet ve özel sektör işbirliği şeklinde yapılan-
dırılmıştır. Her iki sektör de, beden eğitimi ve spor organizasyonu ve 
geliştirilmesi konularındaki sorumlulukları paylaşmışlardır. İspanya 
‘daki spor teşkilatı yapısını aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.

İspanyada spor, serbest ve gönüllülük esasları içerisinde bir faaliyet 
olarak değerlendirilmiştir. Kişinin gelişiminde ve eğitiminde temel 
unsur kabul edilen sporun, Devlet ve ilgili kamu kurumlarının yet-
kilileri tarafından teşvik edilmesi gereken kültürel bir unsur olarak 
benimsenmiştir.

 İspanya Anayasasının I. Kısmının III. Bölümünün 43/3 mad-
desinde, sporun önemi şu şekilde vurgulanmıştır. “kamu yetkilileri 
sağlık, eğitim, beden eğitimi ve sporu teşvik edeceklerdir.”

 Spor federasyonlarının kurulmasındaki temel öğe, spor faali-
yetlerinde bulunan kulüplerin yasal ve mali sorumluluk modeli ile 
kurulmalarının sağlanması ve bu kulüplerin oluşturacakları federasyon 
örgütlenmesinin yapılanması şeklindedir.

İspanya spor teşkilatı, devlet ve özel sektör işbirliği şeklinde 
yapılan dırılmıştır. Her iki sektör de, beden eğitimi ve spor organi-
zasyonu ve geliştirilmesi konularındaki sorumlulukları paylaşmışlar-
dır. İspanya‘daki spor teşkilatı yapısını aşağıdaki şekilde özetlemek 
mümkündür.

1- Kamu sektörü:
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A ) Yüksek Spor Konseyi,
B) Spor Ofisleri Başkanlığı,
C) Yerel Yönetimler,
2- Özel Sektör:
A) İspanya Olimpiyat Komitesi,
B) İspanya Paralimpik Komitesi,
C) Profesyonel Ligler,
D) Spor Federasyonları,
E) Spor Kulüpleri.
Ülkemizdeki spor örgütlenmesinin çatısı durumunda bulunan 

Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve görevlerini düzenleyen 3289 
sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki düzenlemelerde Genel Müdür-
lüğe verilen görevlerle, İspanya Yüksek Spor Konseyine verilen görev 
ve yetkilere paralellik arz eden görevlerin spor Genel Müdürlüğüne 
verildiğini görmekle birlikte, Konsey Başkanına verilen statü, yetkiler 
ile bu yetkilerin kullanımı konusunda, Spor Genel Müdürlüğünün 
statüsü, yetki ve yetkilerin kullanımı konusunda bir benzerlikten 
bahsetmenin mümkün olmadığı görülmektedir. Örneğin federas-
yonların özerkliğine karar vermek yetkisi tamamen İspanya Yüksek 
Spor Konseyinin tasarrufunda iken; Ülkemizde spor federasyonlarının 
özerkliğine karar verilebilmesi için, Spor Genel Müdürlüğünün bün-
yesinde bulunan Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Gençlik 
ve Spor Bakanının teklifi ve Başbakanın kararı ile federasyonların 
özerkliğine / bağımsızlığına karar verilmektedir.

İspanya Kamu otoritesinin, spor sektöründeki uygulama ve 
faaliyetlere kamunun müdahalesi Yüksek Spor Konseyi marifetiyle 
yapılmaktadır.

Konsey idari açıdan otonom bir yapıya sahip olup, Milli Eğitim 
ve Kültür Bakanlığı ile ilişkilendirilmiştir. Hükümet düzenleyici işlem 
olarak bu konuda değişiklik yapma yetkisini yani konseyi, hükümetin 
herhangi bir bakanlığı ile ilişkilendirebilir. Konsey başkanının yetkileri 
bakan düzeyindedir.

İdari nitelikte özerk olan Yüksek Spor Konseyi, yönetim organları:
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a) Yüksek Spor Konsey Başkanı,
b) Yüksek Spor Konseyi Yönetim Komitesidir.
Konseyin görevleri:
Federasyonların özerkliğine karar vermek,
Federasyonların kural ve yönetmeliklerini onaylamak,
Federasyonların bütçe ve programlarını tetkik ve tasdik etmek,
Dışişleri Bakanlığı ile sözleşme yaparak, İspanyol takımlarının 

uluslararası müsabakalara katılmaları ve İspanya sınırları dahilinde 
uluslararası müsabakaların yapılmasına ve diğer resmi spor yarışma-
larının yapılmasını onaylamak veya bunları reddetmek,

Federasyonlara bütçeden yapılacak yardımları tespit etmek ve 
harcamalarını denetlemek,

Federasyonlara verilen yıllık giderlerini onaylamak,
Devlet katkıları ile sağlanan mal varlıkları üzerine konulacak haciz 

işlemlerini onaylamak veya bunların aktarmaları konusunda alınan 
kararları onaylamak,

Spor kulüpleri ve birliklerine yapılacak yardımın miktarı ile usul 
ve esaslarını belirlemek,

Spor uzmanı olabilme kriterlerini belirlemek,
Profesyonel spor müsabakalarının değerlendirilmesini yapmak ve 

bunlar hakkında nihai kararlar almak,
Yerel yönetimlerce düzenlemesi teklif edilen resmi müsabakaları 

tanımak veya reddetmek ve spor kulüplerini uluslararası organizas-
yonlara iştiraki hususunu karara bağlamak,

Yeni spor federasyonları veya spor branşlarının kurulmasına karar 
vermek,

Yeni kurulan spor kulüpleri veya spor kuruluşlarını tescil etmek,
Dopingle mücadele için gerekli tedbirleri almak,
İspanya spor federasyonlarının uluslararası spor federasyonlarına 

üyelik işlemleri hakkında karar vermek,
Okul ve üniversite sporlarının planlanması ve düzenlenmesiyle 

ilgili kurumlar arasında iş birliğini tesis etmek,
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Özerk Komiteler ile birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde okul 
ve üniversite sporunun programlanmasını koordine etmek,

Kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetimlerin inşa edecekleri spor 
tesislerinin proje, yapım, bakım, onarım ve modernizasyonu işlerine 
karar vermek,

Spor sektöründe, sektörü geliştirebilecek bilimsel çalışmalarda 
bulunmak.

Yüksek Spor Konsey Başkanı, Devlet Bakanı sıfatı ile Bakanlar 
Kurulunca atanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile görevden alınır. 
Başkan, konseyi temsil yetkisini haiz olup üst düzey yönetim yetkisi 
bulunmaktadır. Konsey başkanı konseyin tüm finansal kaynaklarını 
yönetiminde yetkili olup, konsey adına antlaşmalar yapmak, konsey 
ile ilgili her türlü dokümanları yaymak hak ve yetkisine sahiptir

Yüksek Spor Konseyinin bütçesi, genel bütçe içerisinde yer alır ve 
dört ekonomik program çerçevesinde harcanır. Harcamalar;

a) Spor faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi.
b) Spor eğitimi,
c) Okul ve Üniversite sporlar,
d) Uluslararası alanda işbirliği ve ulusal spor kültürünün yurtdı-

şına yayılmasının sağlanması. Konularında yapılmaktadır.
Yüksek Spor konseyi bünyesinde bir yönetim komitesi kurulmak-

tadır. Yönetim komitesi; İspanyadaki kamu kurum ve kuruluşlarının 
yetkilileri, yerel yönetim temsilcileri, Yüksek Spor Konseyi Başkanı 
tarafından seçilen dünyada spor bilgi ve yetenekleriyle tanınmış spor 
adamları ile İspanya spor federasyonlarının temsilcilerinde oluşmakta-
dır. Yüksek Spor Konseyi Başkanı aynı zamanda Yönetim Komitesinin 
de başkanıdır.

Yönetim Komitesinin yetkileri şunlardır:
“a- İspanya spor federasyonlarını muhik/gerekçeli bir şekilde yet-

kilendirmek ve tüzel kişiliklerini iptal etmek.
b- İspanya spor federasyonlarının, profesyonel birliklerin ve kulüp 

gruplaşmalarının yönetmeliklerini ve birlik sözleşmelerini açık bir 
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şekilde onaylamak, uygun spor birliklerin tescilinde kayıtlarının 
yapılmasına izin vermek.

c- İspanya Disiplin Komitesi üyelerini atamak.
d- Muhik/gerekçeli bir şekilde ve fasılalı ve geçici olarak Başkan 

ve hükümet organlarının diğer üyelerini askıya almak ve İspanya 
spor federasyonlarını ve profesyonel birlikleri kontrol etmek ve bu 
Kanunun 43/b-c maddesinde; Spor Yasasının 43 uncu maddesinin 
(b) ve (c) bentleri: [b-Yasal zorunluluğuna rağmen belirli bir tara-
fın bir hususu yerine getirmediği durumda hükümetin üniversite 
organlarını davet etmek ve gerektiğinde, tartışmak ve denetlemek. 
c-Başkan veya yönetim organlarının diğer üyelerine ilişkin bu Kanun 
Madde 76 ncı maddesi kapsamında cezaya tabii bir kural ihlalinde 
bulundukları gerekçesiyle bir disiplin vakası ortaya konulursa gerekçeli 
sebeplerle, fasılalı veya geçici olarak, Başkan veya yönetim organlarının 
diğer üyelerini askıya almak.] geçen vakalarda/ durumlarda üniversite 
birimlerini toplamak.

e- Bu kanunun amaçları doğrultusunda spor yaklaşımının/yöne-
timinin mevcudiyetini tanımak.

f- Devlet kapsamında ve profesyonel bir yapıda resmi müsabakaları 
değerlendirmek.

g- Uluslararası yapıdaki ilgili spor federasyonları paralelinde 
İspanya spor federasyonlarının tescillerini yetkilendirmek.

h- Kamu spor limited şirketlerinin spor federasyonları tescilinde 
yetkilendirmek.”

Yüksek Spor Konseyin Mal Varlığı
Yüksek Spor Konseyin sermayesi, sahip olduğu mal varlıkları ile 

haklardan oluşmaktadır. Konsey, kamu kaynakları ile elde etmiş olduğu 
gayrimenkullerin devredilmesi veya bu sahip olduğu taşınmazlar 
üzerine haciz işlemlerinin uygulanabilmesi için İspanya kanunlarının 
cevaz vermesi gerekmektedir. Herhangi bir kanunun gayrimenkullerin 
devrine icazet vermesi halinde veya bu taşınmazlar üzerine üçüncü 
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şahıslar tarafından haciz işleminin uygulanabilmesi için yetkili kamu 
otoritelerinin onayı gerekmektedir

İspanya spor yasasında; özel ve tüzel kişilerden oluşan ve amaçları 
bir veya birden fazla spor branşının kurulması olan, üyelerinin spor 
yaptığı ve spor müsabakalarına ve faaliyetlerine katıldığı özel birlikler 
olarak tanımlana spor kulüpleri, aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

1- Başlangıç / Basit spor kulüpleri.
2- Temel spor kulüpleri.
3- Kamu spor şirketleri.
Spor kulüplerinin temel amacının öncelikle üyelerine spor yap-

tırmaları, ikinci öncellikleri ise, sportif faaliyetlere iştirak etmesidir. 
Sportif faaliyetlere iştirak edebilmenin ön koşulu da ilgili branştaki 
İspanya spor federasyonuna kayıt ve tescili yapma zorunluluğudur.

İspanya’da sporla iştigal eden kurumlar, özel sektör ve kamu sek-
törü tarafından kurulan ve / veya finanse edilen spor kulüpleri, devlet 
tarafından kurulan spor kulüpleri, kamu kurumları tarafından destek-
lenen spor kulüpleri, profesyonel ligler ile İspanya spor federasyonları 
adı altında kurulan spor birlikleri tarafından icra edilmektedir. Gerek 
özel sektör tarafından kurulan gerekse kamu kurum ve kuruluşlarınca 
kurulan yada desteklenen spor kulüpleri, İspanya spor federasyonla-
rınca tasarlanan yöntemler ve belirlenen kurallara göre hareket etmek 
zorundadırlar. Aksi taktirde spor kulüplerin sportif faaliyetlerde bulun-
maları mümkün değildir. İspanya spor yasasının 17 nci maddesine 
göre, spor kulüplerinin tüzel kişilik kazanabilmeleri için ,en az beş 
kurucu üyenin , spor kulübü kurduklarına dair sözleşmelerini noter 
huzurunda imzalamaları, kuruluş sözleşmelerini ilgili birime kayıtlarını 
yapmaları zorunludur. Kulübün kuruluş sözleşmesinde, kurucuların 
kimlik bilgileri, üyeliğe alınma ve üyelikten ihraç koşulları, üyelerin 
görev ve hakları, disiplin işlemleri, demokratik prensiplerine uygun 
seçim sistemlerini, kulübün mali kaynakları, kulübün mal varlıkları-
nın tahsisi ve kulübün feshi halinde mal varlıklarının akıbeti, kulüpte 
görevlendirilenlerin yetki ve sorumlulukları, erkek ve bayan atletlerin 
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temsil hakkı, ayrılmış bütçe rejimi ile üçüncü kişilere karşı statüleri, 
hukuki durumlarının bulunması zorunludur.

Mevcut mevzuata göre tüzel kişilik hakkı elde eden kamu veya 
özel spor birlikleri, sözleşmelerinde belirlenen hedeflere uygun olarak 
spor faaliyetlerine devam ettikleri süre içerisinde bağlı oldukları spor 
federasyonunun kayıt sistemine erişim sağlamak hakkı elde edecek-
leri gibi federasyon tarafında belirlenen kurallar çerçevesinde sportif 
faaliyetlere katılma hakkını da kazanırlar.

Profesyonel spor dalında faaliyette bulunmak isteyen kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından kurulan veya desteklenen spor kulüpleri, 
gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan spor kulüpleri ve / veya 
profesyonel spor takımları kamu spor şirketi şeklini almak zorunda 
olduklarını ,kamu spor şirketi şeklinde kurulmayı kabul etmeleri 
halinde de İspanya spor yasasında belirlenen özel şartlar ile kamu 
şirketleri genel kurallarına uymayı kabul etmek zorundadırlar.

Kamu spor şirketlerinin temel amaçlarında bir tanesi, profesyonel 
olarak spor müsabakalarına iştirak etmek, sportif faaliyetlerin geliş-
tirilmesini teşvik etmek, diğer bir amacı ise, bir tek spor branşında 
yarışmalara katılmaktır.

Kamu spor limited şirketleri veya spor kulüpleri olarak kurulmaları 
halinde, kanunda belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla ilgili spor 
federasyonun tescil sistemine kayıt olurlar, Kamu spor şirketlerinin 
kurucuları, sportif faaliyetlerden dolayı elde ettikleri mali menfaat-
lerden kendilerine bir hak veya menfaat temin edemeyecekleri gibi, 
şirketin finans kaynaklarını profesyonel lig tarafından oluşturulan 
zaman dilimini göz önünde bulundurarak gereken harcamaları yerine 
getirebileceklerdir.

Hiçbir şarta bağlı olmaksızın kurulan spor kamu limited şirketleri 
kuruluş aşamasında;

1- Oluşturulan sermaye miktarı İspanya Kamu Limited şirketleri 
için öngörülen sermayeden az olabileceği, spor limited şirketlerinin 
kuruluş aşamasındaki sermaye miktarının diğer limited şirketlerin 
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sermayesinde daha az olarak belirlenmesinin temel amacı, sporun 
desteklenmesinde kaynaklanmaktadır.

2- Kamu spor limited şirketinin sermayesinin parasal olarak tama-
men ödenmiş olması,

3- Kamu spor limited şirketinin sermayesi nominatif (yalın durum) 
hisseler olarak temsil edilmelidir

4- Kamu spor limited şirketlerinde belirli bir paya sahip olan 
gerçek ve tüzel kişiler, mevzuata göre belirlemiş dönemlerde, almış 
oldukları veya devrettikleri hisseleri, ne zaman aldıkları / devrettikleri 
veya hangi şartlarda bu işlemleri gerçekleştirdiklerini Yüksek Spor 
Konseyine bilgilendirmekle mükelleftirler.

5- Kamu spor limited şirketlerinde pay sahibi olmak isteyen gerçek 
ve tüzel kişiler Yüksek Spor Konseyinde izin almak zorundadırlar. 
Konsey, kanuni şartları yerine getirmeyenlere onay vermemek hakkına 
sahiptir. Ancak başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde herhangi 
bir karar verilmemiş ise, ilgilinin talebi kabul edilmiş addedilir.

İspanya Spor Federasyonları
İspanya spor federasyonları, kendi tüzel kişilikleri içerisinde müs-

takil varlıklardır. Faaliyet alanları devlet sınırlarını kapsamakta olup, 
özerk kuruluşlardır. Spor federasyonları, spor kulüplerini, kadın ve 
erkek sporcuları, teknik adamları, hakemleri, profesyonel birlikleri ve 
spora katkı sağlayan diğer ilgili grupları kapsamaktadır.(38)

İspanya spor federasyonları, kanunen kendilerine sağlanan özel 
yetkilerine ilaveten, idari yapıya sahip temsilleri yolu ile kamu işlevi 
görevini icra etmektedirler. Bu bağlamda kamu kurum ve kuruluşla-
rının görev alanlarında kullanmakta oldukları yetkilerini de alanla-
rında kullanma salahiyetini haizdirler. Federasyonlar, federasyonun 
görev alanına giren konularda demokratik ve belirlenen ilkelere göre 
düzenlemek zorundadırlar.
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Federasyon genel kurulu, federasyon başkanı, belirli şartları taşı-
yan hükümet temsilcileri ile spor federasyonlarının temsilcilerinde 
oluşmaktadır.

Federasyon genel kuruluna delege olacakların aşağıda belirtilen 
şartları taşımaları gerekir.

a- Seçimin yapılacağı tarihte geçerli lisansa sahip kadın ve erkek 
sporcular,

aa- Seçilecek sporcuların ilgili spor dalının resmi faaliyetlerine 
ve / veya yarışmalarına katılmaları,

bb- İlgili spor dalında herhangi bir faaliyet ya da yarışma yapıl-
mamış ise, federasyon tarafında belirlenen kuralları taşımak.

b- İlgili federasyona kayıtlarını yapmış spor kulüpleri,
c- Teknik personel, hakem ve ilgili diğer gruplar,
d- Spor federasyonlarının özerk toplulukları.
İspanya spor federasyonları, genel kurulun yapılması zamanı, 

seçilecek kurullarda görev alacakların görev süreleri, genel kurulun 
hangi usul ve esaslar dahilinde yapılacağını, seçimin özerk federal 
yapılar kanalı ile yapılıp yapılmayacağına dair düzenlemeler yapabi-
lir. Bu düzenlemeler veya yapılacak değişikliklerin Resmi Gazete’de 
yayınlanması zorunludur.

 Ulusal veya uluslararası düzeyde spor faaliyet veya müsabaka-
larına iştirak etmek isteyen özerk topluluk federasyonları, İspanya 
spor federasyonlarına üye olmak zorundadırlar. Aksi takdirde bu tip 
özerk topluluk federasyonları ulusal alanda sportif faaliyet veya spor 
müsabakaları düzenleyemezler ve uluslararası herhangi bir sportif 
faaliyet yada müsabakaya iştirak edemezler. İspanya Spor Yasasına göre 
aynı spor dalında birden fazla spor federasyonunun kurulabileceğini, 
ancak gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası spor müsabakalarında 
ülkeyi temsilen tanınan spor federasyonunun iştirak edebilecektir. 
Örneğin Basketbol spor dalında birden fazla spor federasyonunun 
kurulmasına ülkemizde de izin verilmesi halinde, aynı spor dalında 
birden fazla spor federasyonun oluşturacağı rekabetin sporumuza kat-
kısının yetkililerce tartışılması gerektiği düşüncesindeyim. Herhangi 
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yanlışlığa meydan verilmemesi için tanınacak spor federasyonunun 
ulusal ve / veya uluslararası münasebetlerde ülkenin tek yetkili fede-
rasyonu olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Ülkemizde de 
bölgesel veya il düzeyinde kurulacak federasyonların, ulusal federas-
yonun bölgedeki veya ildeki temsilcisi konumunda olması, yapacağı 
tüm işlemlerde ulusal federasyonun kural ve talimatlarına göre hareket 
etmesi, bölge veya ilde yapacağı tüm iş ve işlemlerin sonucunda ulusal 
federasyona bilgi verme zorunluluğu getirilerek ulusal federasyon ile 
temsilci konumundaki federasyon arasında mali bir bağ kurulmalıdır.

Federasyonların görevleri:
İspanya spor federasyonları, Yüksek Spor Konseyin koordinasyo-

nunda ve rehberliğinde aşağıdaki görevleri yaparlar.
1- Ulusal düzeyde resmi spor müsabakaları organize etmek ve 

değerlendirmek,
2- Tüm ülke sınırlarında spor yönetimlerinin genel gelişimi için 

özerk topluluklar federasyonları ile koordineli çalışmak,
3- Gerektiği durumlarda, üst düzey kadın ve erkek atletler için 

ilgili spor yöntemleri konusunda özerk topluluk federasyonları ile 
planlar tasarlamak, hazırlamak ve uygulamak,

4- Teknik personelinin bilgilendirilmesine ilişkin devlet yönetimi 
ve özerk topluluk federasyonları ile birlikte çalışmak ve sporda yasaklı 
maddeleri bertaraf etmek,

5- Devlet sınırları dahilinde uluslararası düzeyde resmi müsaba-
kalar organize etmek,

6- Kanunda belirlenen hükümler dahilinde disiplin cezaları 
uygulamak,

7- Kanunun alt düzenleyici düzenlemeler kapsamında ve belir-
lenen şekillerde spor mevcudiyetlerine ve birliklere verilen bağış ve 
yardımların kontrolünü sağlamak,

8- Spor müsabakalarında ve uluslararası faaliyetlerde İspanya’yı 
temsil etmek.
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Engelli vatandaşlara yönelik sportif faaliyetler ile sair aktivite-
leri bünyesinde bulunduran federasyonlar hariç olmak üzere her 
spor dalında devletin yetkili kurumlarınca tanınan bir spor dalında 
ancak “resmi” bir federasyon kurulabilmektedir. Federasyonlar Yük-
sek Spor Kurulunun izni ile uluslararası spor federasyonlarına kayıt 
olabilmektedirler.

Spor federasyonları, federasyonun tanınmasına olanak sağlayan 
gerekçelerin ortadan kalkması halinde spor federasyonu kurulduğu 
usul ve esaslar dahilinde iptal edilerek hukuki varlığı sonlandırılmak-
tadır. Spor federasyonunun hukuki varlığının sonlandırılması ile mal 
varlıkları, kuruluş amacına yakın birliklere aktarılmaktadır. Buna 
benzer bir düzenlemede 3289 sayılı Kanunun ek-9 uncu maddesinin 
birinci fıkrasında “Bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri bu maddede belirtilen 
usulle iptal edilir ve mal varlıkları Genel Müdürlüğe devredilir.” 
şeklinde düzenlenmiştir.

Spor Federasyonlarının Gelirleri
İspanya spor federasyonlarının sermayesi, federasyonların sahip 

olduğu varlıklarından oluşmaktadır.
Federasyonların gelir kaynakları:
1- Mevcudiyetlerin (kanunda kastedilen mevcudiyetlerden; yerel 

yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile her ne ad altında olursa 
olsun spor amaçlı olarak kurulan spor birlikleri ile gerçek ve tüzel 
kişilerin anlaşılması gerekmektedir) bağışlayacağı katkılar.

2- Kendilerine bağışlanan hediyeler, miraslar, vasiyetle bırakılan 
miraslar ve ödüller,

3- Organize ettikleri spor faaliyetleri ile diğer aktivitelerden elde 
edilen gelirler,

4- İmzalamış oldukları sözleşmelerden elde edilen gelirler,
5- Sermayelerinde elde edilen gelirler,
6- Elde edilen krediler,
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7- Sözleşmelerden kaynaklanan diğer gelirlerdir.

Spor Federasyonlarının Giderleri ve Denetim
İspanya spor federasyonları, daha önce belirlenen kurallar çer-

çevesinde sahip oldukları öz kaynaklarını kendileri idare etme ve 
belirlenen usul ve esaslar dahilinde kullanma hakkına sahiptirler. Bu 
hak, federasyonların özerk ve tüzel kişiliğe haiz olmalarından kaynak-
lanmaktadır. Federasyonların tüzel kişiliği, İspanya Spor Yasasının 
30 uncu maddesinin birinci fıkrasında “İspanya spor federasyonları 
kendi tüzel kişilikleri içinde müstakil mevcudiyetlerdir.”(39) şeklinde 
ifade edilmiştir.

Spor federasyonları, yılı içinde elde ettikleri gelirleri kadar harcama 
yapabileceklerdir. Elde ettikleri kaynaklarından fazlası herhangi bir 
harcama yapamayacakları gibi, değişik sektörlerde borçlanmak sure-
tiyle de faaliyette bulunamazlar. Ancak, Yüksek Spor Konseyinden 
izin almak suretiyle elde etmiş oldukları gelirlerden fazla harcama 
yapabilirler. Konseyde izin almak şartıyla borçlanma yetkisi istisnai 
durumlarda verilmektedir. Aksi taktirde Yüksek Spor Konseyi spor 
federasyonların bütçesini onaylamamak gibi yetkisi bulunmaktadır.

Ülkemizde, bağımsız spor federasyonlarının borçlanması konu-
sunda 3289 sayılı Kanunun ek-9 uncu maddesinin 4 uncu fıkrasının 
(ç) bendinde “Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı - satımı ile 
uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için 
yetki vermek.”(40) düzenlemesiyle Genel Kurul delegelerinin kabulü 
halinde taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası spor federasyonlara 
karşı taahhütte bulunabilmektedirler. Burada ifade edilen “taahhütna-
mede” ileriye doğru borçlanma olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 
Kanundaki bu düzenlemeye benzer hükümler,15.01.2013 tarihli ve 
28529 saylı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Atletizm Federas-
yonu Ana Statüsünün genel kurulun görevleri başlıklı maddesinin 
birinci fıkrasının (ç) bendinde, “Yönetim kuruluna, taşınmaz mal 
alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde 
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bulunmak için yetki vermek”, 03.04 2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan Türkiye Kayak Federasyonun Ana Statüsünün 
sekizinci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde “yönetim kuru-
luna, taşınmaz alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali 
taahhütlerde bulunmak için yetki vermek” şeklindedir.

Federasyonlar bütçelerini belirlenen kurallar dahilinde;
a- Halka yönelik spor müsabakası ve değişik aktiviteler 

düzenleyebilirler,
b- Yüksek Spor Konseyin onayı ile borç olarak alınan varlıklar 

hariç, malvarlıklarını sportif aktiviteler için transfer edebilir. Ancak bu 
şekilde transfer edilecek malvarlıklarının yasal bir dayanağı olmalı ve 
federasyona geriye dönüşünü tehlikeye sokacak bir durumun olmaması 
gerekmektedir. Kısmen veya tamamen kamu kurum ve kuruluşların 
fonlarından finanse edilen mal varlıklarının transfer edilebilmesi için 
Yüksek Spor Konseyinin iznin varlığı şarttır.

c- Spor hizmet ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ticari, endüst-
riyel, mesleki yada hizmet niteliğindeki faaliyetler için mal varlıklarını 
veya kaynaklarını kullanabilirler. Ancak, bu tip faaliyetler nedeniyle 
elde edilecek kazançlar asla üyeler arasında paylaşılamaz. Ülkemizde, 
bağımsız spor federasyonları hukuki yapılanmalarını düzenleyen 
3289 sayılı Kanunun ek-9 uncu maddesinde, spor federasyonlarının 
kanunen yapmakla görevli oldukları hizmetlerin ifası için gerekli olan 
finans kaynaklarının temini maksadıyla ticari işletme kurmalarına izin 
verecek bir düzenleme bulunmamakla birlikte, federasyonların genel 
kurulları tarafından kabul edilen ana statülerin büyük bir kısmında 
federasyonların ticari işletme kurmaları konusunda düzenlemeler 
bulunmaktadır. Kanunda hüküm bulunmamasına rağmen bağımsız 
spor federasyonlarının uğraştıkları spor dalının özelliğine uygun ticari 
işletme kurmaları konusunda Spor Genel Müdürlüğünde çalışan 
hukukçuların büyük bir katkısı vardır. Türkiye Atletizm Federasyonun 
Ana Statüsünün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f ) bendinde, 
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“Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar 
yapılması amacıyla şirket veya iktisadi işletme kurulması için yönetim 
kuruluna yetki vermek,”(41) hükmü bulunmaktadır. Buna benzer bir 
düzenleme Türkiye Kayak Federasyonun Ana Statüsünün sekizinci 
maddesinde de görmek mümkündür.

Atletizm federasyonun gelirlerini düzenleyen 28 inci maddede, 
kurulacak şirket veya iktisadi işletmede elde edilecek gelirleri federas-
yonun gelirleri arasında sayılmamıştır. Türkiye Kayak Federasyonun 
gelirlerini düzenleyen 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) ben-
dinde “kurs, seminer ve federasyonunun görev alanı içerisinde yer 
alan spor branşları ile ilgili olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde 
edilecek gelirlerin,”(42) federasyonun geliri olduğunun vurgulandığı 
halde, (ki kanaatimce doğru bir düzenlemedir) Atletizm federasyonu 
ana statüsünde aynı hassasiyetin gösterilmemesi anlaşılamamaktadır.

d- Federasyon, yıllık bütçesinde belirlenen yüzdeleri, önceden 
saptatan kurallara aykırı olarak harcama yapıyor veya çok yıllık büt-
çelerinde, Yüksek Spor Konseyinin izni alınmadan ileriye dönük 
taahhütlerde bulunuyorsa, tespit olunan kural dışı harcamaları üst-
lenmek zorundadırlar.

e- Spor federasyonları yapmış oldukları yıllık harcamaları mali 
denetime hazır olarak bulundurmak zorunda oldukları gibi bütçelerin 
bütünlüğünü gösteren raporları da Yüksek Spor Konseyinin onayına 
sunmakla mükelleftirler. Bütçe harcamaları konseyin onayı ile hukuki 
geçerlilik kazanmaktadırlar.

Hırvatistan Cumhuriyeti Spor Yapılanması
Hırvatistan Cumhuriyeti spor yasası, Hırvatistan Olimpiyat Komi-

tesinin öncülüğünde, spor adamları, alanında uzman olan kişiler, 
kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, katılımı ile altı yıllık bir 
süreç içerisinde hazırlanarak, 09 Haziran 2006 tarihinde Hırvatistan 
Parlamentosu tarafından kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur.(43)
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Hırvatistan spor yasasını hazırlanmasında aşağıda belirlenen gerek-
çelerin etkin olduğu gözlemlenmiştir:

1- Sportif faaliyetlere katılan kişilerin yükümlülüklerinin açıkça 
ortaya konulmaması,

2- Mevcut düzenlemelerin Avrupa Birliği spor yasaları ile uyumlu 
olmaması,

3- Hırvatistan Cumhuriyeti’nde spora ilişkin uzun vadeli 
gelişme politikalarını teyit eden ve eğitim sistemindeki programların 
kolaylaştırılması,

4- Mevcut bir spor politikasının olmaması nedeniyle “Ulusal Spor 
Politikası”nın, oluşturulması,

5- Uluslararası müsabakalara iştirak eden sporcular ile bütün 
vatandaşların sağlıklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik politika-
ların oluşturulması,

6- Sporda çocukların korunması amacıyla bir çatı kuruluş olan 
“Hırvatistan Okul Sporları Federasyonu”nun kurulması,

7- Dopingle mücadeleyle ilgili uluslararası antlaşmaları izleyecek 
ve Hırvatistan Cumhuriyeti’ndeki sportif faaliyetlerde uygulanacak 
uzman bir kuruluş olan “Hırvatistan Dopingle Mücadele Ajansı”nın 
kurulması,

8- Hırvatistan “Bjelolasica Olimpiyat Merkezi”nin kurulması,
9- Spor Anonim Şirketlerinin kurulmasına cevaz verilmesi,
10- Spor sistemi üzerindeki denetimin iyileştirilmesi için “spor 

bilgi” ağının oluşturulmasıdır.
Spor Yasası,
1- Spor sistemini,
2- Sportif faaliyetleri,
3- Profesyonel spor çalışmalarını,
4- Spor müsabakalarını,
5- Sporun finansman kaynaklarını,
6- Sporun denetlenmesini,
7- Spor açısında önem arz eden diğer hususları düzenlemektedir. 

(örneğin sportif faaliyetleri için düzenlenen kurallara uymamaktan 
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dolayı verilecek disiplin cezaları, müsabakalarda elde edilecek başarıya 
verilecek ödüller, spor tesislerinin inşası, sağlığın korunması, herkes 
için sporun düzenlenmesi vb.).

Yasanın amacı;
a- Spor, gönüllü katılım ilkesine dayanmaktadır,
b- Herkes yaşına, ırkına, cinsiyetine, cinsel tercihine, dinine, mil-

liyetine, sosyal statüsüne, siyasi veya diğer tercihlerine bakılmaksızın 
spor yapma hakkına eşit düzeyde sahiptir,

c- Bu Yasa kapsamındaki faaliyetler, Hırvatistan Cumhuriyetinin 
menfaatine olan faaliyetlerdendir.

d- Spor faaliyetlerinin geliştirilmesi, spor tesislerinin inşası ve 
bakımının yapılması, spor alanında uzmanlık eğitimi ve öğretimi ve 
bilimsel projeler üretilmesi, ekonomik tedbirlerin alınması, resmi ve 
resmi olmayan spor kuruluşları ile özel girişimciler arasındaki işbirliği-
nin geliştirilmesi ve sporun devlet, özerk yerel ve bölgesel yönetimler 
ve Zagreb kenti tarafından finanse edilmesiyle mümkündür.

Spor yasasının amacına bakıldığında, bu Kanun kapsamında 
yapılan faaliyetlerin “Hırvatistan Cumhuriyeti”nin menfaatine olan 
faaliyet olarak öngörülmüş ve devletin sporun “ana sponsoru” ve 
destekleyicisi olduğu ilkesi benimsenmiştir.

Hırvatistan Cumhuriyeti, sporun ulusal programını belirlen-
mesine dair esasları, programın uygulama süresi ve içeriğinin tespiti 
hususlarını Hırvatistan Parlamentosuna bırakarak, spora ve sporun 
uygulanmasının temelini oluşturan “Ulusal Spor Programına” ne 
kadar önem verdiğini açıkça belirtmiştir.

 Ulusal Spor Programı

(1) Ulusal Spor Programı, sporun gelişimine yönelik hedefleri ve 
yükümlülükleri ve bu hedeflerin ve yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi 
için gereken çalışmaları tespit eder. Bu program, aynı zamanda bu 
amaca yönelik gerekli faktörleri ve denetim tedbirlerini belirler.



218

SPOR VE SPOR POLİTİKALARI
Av. Zübeyt AYDIN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

(2) Ulusal Spor Programı, Hırvatistan Cumhuriyeti hükümeti 
tarafından önerildikten sonra Hırvatistan Parlamentosu tarafından 
onaylanacak ve sekiz yıl süreyle yürürlükte kalacaktır.

(3) Ulusal Spor Programı aşağıdaki konuları kapsar:
1. Eğitim sisteminde spor faaliyetleri için gereken koşulları yarat-

maya yönelik programlar,
2. Hırvat sporcuların uluslararası yarışmalarda üst düzeyde başa-

rılar elde etmesini sağlayacak koşulları yaratmaya yönelik programlar,
3. Hırvatistan Cumhuriyeti vatandaşlarının sağlığını korumak 

ve geliştirmek amacıyla dinlence amaçlı sportif faaliyetler için gereken 
koşulları yaratmaya yönelik programlar.

(4) Ulusal Spor Programı, devlet kurumlarının, özerk yerel ve 
bölgesel yönetimlerin ve Zagreb kentinin, Hırvatistan Olimpiyat 
Komitesi’nin, Hırvatistan Paralimpik Komitesi’nin, Hırvatistan İşitme 
Engelliler Spor Federasyonu’nun, ulusal spor federasyonlarının ve spor 
derneklerinin yukarıda bahsi geçen hedeflere ulaşılmasına yönelik 
yükümlülüklerini tespit eder.

(5) Ulusal Spor Konseyi, Ulusal Spor Programı uyarınca yıllık 
uygulama programını onaylar.

(6) Ulusal Spor Programı, Yıllık Uygulama Programı kapsamın-
daki herbir göreve ilişkin olarak hazırlıklardan ve uygulamadan, zaman 
cetveli tespitinden, finansman kaynaklarından ve etki değerlendirme 
çalışmalarından sorumlu olacak kişileri tayin eder.

(7) Ulusal Spor Programının finansmanı, devlet bütçesinden 
Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığına (Bakanlık) ayrılan paydan 
karşılanır.

(8) Ulusal Spor Programının özerk yerel ve bölgesel yönetimlerde 
birimlerinde ve Zagreb kentinde uygulamaya konulan kısımları, bu 
yönetimlerin bütçesinden ortaklaşa finanse edilir.
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Hırvatistan Spor Teşkilatı

Ulusal Spor Konseyi
(1)  Ulusal Spor Konseyi, Hırvatistan Cumhuriyeti’ndeki spor 

faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kalitesinden sorumlu en yüksek mesleki 
kuruldur.

(2) Ulusal Spor Konseyinin sorumlulukları:
1. Sporla ilgili önemli konuları görüşmek ve sporun gelişmesi için 

alınması gereken tedbirleri önermek ve desteklemek;
2. Ulusal Spor Programı taslağına ilişkin olarak Hırvatistan Cum-

huriyeti hükümetine önerilerde bulunmak;
3. Spor alanında kamuoyu ihtiyaçları sisteminde finanse edilecek 

öncelikli projeleri, analizleri ve araştırmaları belirlemek.
4. Sporcuların sınıflandırılmasına ilişkin kuralların oluşturulma-

sında izlenecek ilkeleri tespit etmek;
5. Spor alanında profesyonel eğitim programlarına ilişkin öne-

rilerde bulunmak ve eğitim kuruluşlarında çalışan spor adamlarının 
sahip olması gereken nitelikleri tespit etmek;

6. Spor tesislerinin inşasına ve resmi olarak sınıflandırılmasına 
ilişkin kuralların oluşturulmasında izlenecek ilkeleri tespit etmek;

7. Sporla ilgili taslak kurallar hakkında görüş bildirmek ve öne-
rilerde bulunmak;

8. Spor tesisi ağlarına ilişkin taslak kurallar hakkında görüş 
bildirmek;

9. Bu Yasada ve ilgili talimatlarda kendisine verilen diğer görevleri 
ifa etmek.
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Ulusal Spor Konseyi

Ulusal Spor Konseyi, Hırvatistan Cumhuriyeti Parlamentosu 
tarafından seçilmekte ve Hırvatistan’da belirlenen spor 
politikasını uygulamakla görevli ve yetkili bir kuruldur.
(1) Ulusal Spor Konseyi, aşağıdaki şekilde önerilen adaylar arasın-

dan Hırvatistan Parlamentosu tarafından seçilen bir başkan ve on iki 
üyeden oluştur: başkan ve altı üye Hırvatistan Cumhuriyeti hükümeti 
tarafından, üç üye Hırvatistan Olimpiyat Komitesi tarafından, bir 
üye Hırvatistan Paralimpik Komitesi tarafından, bir üye Hırvatistan 
İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından ve bir üye de Zagreb 
Üniversitesi’nin Kineziyoloji Fakültesi tarafından önerilir. Başkan 
ve üyeleri görevden alma yetkisi Hırvatistan Parlamentosuna aittir.

(2) Hırvatistan Parlamentosu, bu Maddenin 1. paragrafına uygun 
olarak her iki yılda bir Ulusal Spor Konseyi’nin altı üyesini ve her 
dört yılda bir de başkanını atar.

(3) Hırvatistan Parlamentosu, Ulusal Spor Konseyi’nin her-
hangi bir üyesini, o üyeyi aday gösteren kurumun veya Ulusal Spor 
Konseyi’nin önerisi üzerine veya o üyenin görevlerini yerine getirme-
mesi halinde üyelikten ihraç eder.

(4) Ulusal Spor Konseyi, Spordan Sorumlu Devlet Bakanını ve 
gerekiyorsa Hırvatistan Cumhuriyeti hükümetinin diğer üyelerini 
kendi toplantılarına davet eder. Bakan ve diğer hükümet üyeleri 
toplantılarda söz alabilir, ancak oy kullanamazlar.

(5) Ulusal Spor Konseyi, bir konuyu görüşmek veya bir spor 
dalını incelemek amacıyla, Ulusal Spor Konseyi’nin üyesi olmayan 
kişilerin de katılabileceği bir komisyon oluşturabilir.

(6) Ulusal Spor Konseyi, faaliyetleriyle ilgili olarak Hırvatistan 
Parlamentosuna karşı sorumludur ve yılda en az bir kez Parlamentoya 
rapor sunmak zorundadır.

(7) Ulusal Spor Konseyi’nin idari işleri Bakanlık tarafından 
yürütülür.
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(8) Ulusal Spor Konseyi, kendi faaliyetlerini düzenlemek için 
tüzükler oluşturur.

Spor Sisteminin Tarafları:
Hırvatistan Cumhuriyeti’nin spor sistemi içerisindeki tarafları;
a- Gerçek kişiler,
b- Tüzel kişiler,
c- Tüzel kişiliği olmayan okul spor toplulukları.
Spor faaliyetlerine katılan gerçek kişiler;
1- Sporcular,
2- Antrenörler,
3- Spor alanında çalışma ehliyetine sahip olanlar,
4- Spor müsabakaları düzenleme ve yönetme faaliyetlerinde bulu-

nanlar (hakemler, müsabaka delegeleri, ve komiserler),
5- Spor menajerleri.(44)

Spor alanında faaliyette bulunan tüzel kişiler:
1- Dernekler.
2- Şirketler.
3- Kuruluşlardır.(45)

Hırvatistan spor yasası, sporcuyu; spor müsabakalarına katılmak 
amacıyla spor faaliyetlerinde bulunan bir tüzel kişinin üyesi olarak 
veya bağımsız olarak, yani herhangi bir spor kulübüne, şirkete veya 
bir kuruluşa bağlı olmadan sportif faaliyetlerden bulunan kişi olarak 
tanımlamıştır. Yasanın altıncı maddesinde ise sporcular kategorilere 
ayrılmaktadır. Bu kategoriler,

a- Üst düzey sporcular, bunlar (1), (2) ve (3) üncü sınıfa dahil 
olanlardır,

b- Yüksek yetenekli sporcular, bunlar (4) uncu sınıfa dahil olan 
sporculardır,

c- Çok yetenekli sporcular, bunlar (5) ve (6) ncı sınıfa dahil olan 
sporculardır.(46)
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Sporcuların sınıflandırılması, sporcunun elde ettiği sportif başa-
rısına göre Hırvatistan Olimpiyat Komitesi, Hırvatistan Paralimpik 
Komitesi veya Hırvatistan İşitme Engelliler Federasyonu tarafından 
belirlenmektedir. Sporcu sportif çalışmalarında elde ettiği. Başarısını 
bağlı olduğu kulüp ve ilgili ulusal federasyonun onayını havi belge-
sini, ilgili Hırvatistan Olimpiyat Komitesi, Paralimpik Komitesi veya 
Hırvatistan İşitme Engelliler Federasyonuna sunar. Sporcunun hangi 
kategoride yer alacağı ilgili Komite veya Federasyonca kanunun ken-
dilerine verdiği yetkiye istinaden belirleme hak ve yetkisine haizdirler. 
Ancak, alınan bu idari nitelikteki karara karşı Bakanlık nezdinde itiraz 
edilebilmektedir.

Olimpiyat Komitesi, Paralimpik Komitesi veya İşitme Engelliler 
Federasyonu tarafından sınıflandırılması yapılan sporcuların;

1- İlgili kurumun talimatları, genel mevzuat veya kararı çerçeve-
sinde olmak kaydıyla, sporcunun spor tesislerinden ve profesyonel 
hizmetlerden yararlanma, müsabakalara ve hazırlık çalışmaları süre-
since seyahat, konaklama ve yemek giderlerinin karşılanması hakkı,

2- Özel diyet giderlerinin karşılanması,
3- Sportif başarılardan dolayı ödüllendirme hakkı,
4- Sporcu ödeneği elde etme hakkı,
5- Bakanlık tarafından yapılacak özel düzenlemeler çerçevesinde 

ilk okul ve orta okullara kayıt yaptırma ve mezun olma hakkı,
6- Üniversitenin özerkliğine aykırı olmamak kaydıyla, kayıt olma 

ve mezun olma hakkı,
7- Olimpiyat oyunlarında, Paralimpik oyunlarında veya İşitme 

Engelliler Oyunlarında Hırvatistan Cumhuriyeti’ni temsil ederek 
madalya kazanan sınıflandırılmış sporculara yüksek eğitim bursu 
elde etme hakkı,

8- Askerlik hizmetlerini milli savunmayla ilgili mevzuata uygun 
olarak askeri birliklerde veya askerliğini sivil olarak yapma hakkı 
bulunmaktadır.
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Spor Sistemindeki Tüzel Kişilikler

1. Spor Dernekleri,
2. Şirketler,
3. Kuruluşlar,
4. Okul Spor Toplulukları.(47)

1- Spor Dernekleri; Spor yasası kapsamında faaliyetlerde bulunmak 
üzere kurulmuş dernekler, spor derneği olarak tanımlanmaktadır.

Spor derneklerinin kuruluşu, teşkilatlanması, hukuki statüleri, 
tescil işlemleri, derneğin feshi, malvarlıkları, hakları Spor Yasasında 
düzenlenmiştir. Spor Yasasında düzenlenmeyen hususlarda Dernekler 
Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

2- Şirketler; Spor Yasası hükümleri çerçevesinde sportif faaliyet-
lerde bulunmak üzere tescil edilmiş olan şirketlerdir. Şirketin spor 
müsabakalarına katılmak üzere spor faaliyetlerinde bulunması halinde, 
şirketin Spor Yasası hükümlerine göre anonim şirket statüsünde kurul-
ması zorunludur. Spor Yasasında tanımlanan spor anonim şirketinin 
(SAŞ), yasada belirlenen nitelikleri dışında Şirketler Kanununda 
belirlenen hükümlere tabiidir.

3- Kuruluşlar; Dinlence amaçlı sportif faaliyetlerde bulunmak, 
sporu öğretmek, spor tesislerini yönetmek, bakım ve onarımını yapmak 
üzere kurulan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, spor faaliyetlerini yürütme, 
sportif faaliyet programlarını uygulama koşul ve yöntemlerine dair 
tüzük oluşturmak ve oluşturulan tüzüğün bir örneğini Bakanlığa 
göndermek zorundadırlar.

4- Okul spor topluluklar; ilk ve ortaokulların okul komiteleri, 
öğrencilerin müfredatı dışında spor faaliyetlerinde bulunabilmesini 
sağlamak amacıyla tüzel kişiliği olmayan topluluklardır. Okul spor 
topluluklarının çalışmaları ve faaliyetleri için gerekli olan kaynaklar, 
devlet bütçesinden, özerk yerel ve bölgesel yönetimlerin bütçesinden 
ve Zagreb kentinin bütçesinden karşılanır. Okul spor toplulukları 
için belirlenen kaynaklar okulun bütçesine aktarılarak, faaliyet ve 
çalışmalara dair harcamalar okul bütçesinden karşılanır. Okul spor 



224

SPOR VE SPOR POLİTİKALARI
Av. Zübeyt AYDIN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

topluluklarının, sportif faaliyetleri için okul bina ve müştemilatından 
yararlanırlar ve bunların kullanımında okul dışındaki diğer kişilere 
göre öncellikli olarak yararlanma hakları vardır.

Okul spor topluluklarının kuruluş, görev, yetki, kapsam ve çalış-
malarına dair usul ve esaslar bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle 
belirlenmektedir.

Spor Faaliyetleri

Hırvatistan Cumhuriyeti’nde sportif faaliyetler;
1- Spor müsabakalarına katılım,
2- Spor müsabakalarına katılım için hazırlık çalışmaları,
3- Dinlenme amaçlı spor faaliyetleri,
4- Spor öğretimi,
5- Spor müsabakalarının organizasyonu ve yönetimi,
6- Spor tesislerinin yapımı, yönetimi ve bakım - onarımı.
Okullarda ve üniversitelerde, müfredat dışında düzenlenen spor 

faaliyetleri de “spor faaliyeti” olarak değerlendirilmektedir. Kanun 
kapsamında yapılan herhangi bir faaliyetin spor faaliyeti olup olma-
dığı konusunda tereddüt hasıl olması halinde bu tereddütü giderme 
yetkisi Bakanlığa aittir.

Sportif faaliyetlerde bulunan tüzel kişiliklerin;

•	 Faaliyet alanı içerisinde bulanan spor branşlarına uygun spor 
tesislerini kullanma hakkına haizdirler,

•	 Bu Kanun çerçevesinde gerekli eğitimi almış veya mesleki ehliyete 
sahip kişilerle hizmet sözleşmesi imzalama hakkına sahiptirler,

•	 Bağlı oldukları ulusal spor federasyonu tarafından belirlenen ölçüt-
leri ve uygulanmakta olan kuralları yerine getirmek zorundadırlar.
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Spor Örgütlenmesi

Hırvatistan Parlamentosu tarafından seçilen bir başkan ve on iki 
üyeden oluşan “Ulusal Spor Konseyi”, Hırvatistan Cumhuriyeti’ndeki 
spor faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sporun kalitesinde sorumlu ve 
yetkili en yüksek mesleki kuruldur. Bu Kurulun yetki ve sorumlulu-
ğunda, spor örgütlenmesi;

•	 Ulusal Spor Konseyi,

•	 Spor Federasyonu,

•	 Ulusal Spor Federasyonu,

•	 Spor Toplulukları,

•	 Hırvatistan Olimpiyat Komitesi,

•	 Bedensel Engelliler Spor Dernekleri ve Toplulukları,

•	 Hırvatistan Paralimpik Komitesi,

•	 Hırvatistan İşitme Engelliler Spor Federasyonu,

•	 Okul Sporları Dernekleri ve Hırvatistan Okul Sporları Federasyonu,

•	 Öğrenci Spor Dernekleri ve Hırvatistan Üniversite Sporları 
Federasyonu,

•	 Dinlence Amaçlı Spor Dernekleri.(48)

Hırvatistan Olimpiyat Komitesi; hükümetten bağımsız, en yetkili 
spor kurumu olan Olimpiyat Komitesi, Ulusal spor federasyonları, 
bölgesel ve Zagreb kentindeki spor toplulukları ve faaliyetleri ile 
sporun yaygınlaştırılması açısından önemli olan diğer dernekleri 
bünyesinde bulunduran ve bağımsız hareket edebilen bir sivil toplum 
kuruludur. Kurula bağlı olan ulusal spor federasyonları, bölgesel spor 
federasyonları ile spor dernekleri ve diğer spor örgütleri Olimpiyat 
Komitesinin belirlediği kurallara uymak zorundadırlar.

Hırvatistan Olimpiyat komitesinin görevleri,
*-Hırvatistan Cumhuriyeti’nde spor yaygınlaştırmak,
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*-Sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konularında önerilerde 
bulunmak ve bu önerilerin uygulanmasına katkıda bulunmak,

*- Hırvatistan Cumhuriyetinde kamuoyunun spor ihtiyaçlarına 
yönelik spor programları için önerilerde bulunmak, bunların uygu-
lanmasına katkıda bulunmak,

*-Olimpiyat oyunlarının ve diğer önemli uluslararası spor orga-
nizasyonlarını yürütmek ve bunlara katkıda bulunmak,

*-Spor terminolojisini düzenlemek,
*- Ulusal spor federasyonlarının, bölgesel ve Zagreb kentindeki 

spor topluluklarının faaliyetlerini uyumlu hale getirmek ve spor 
programlarının bütününü uygulamak,

*- Uluslararası spor kurallarını uygulamak ve aynı kuralların 
uygulamasını sağlamak, bu kuralların uygulamasına dair talimatlar 
çıkarmak,

*- Sporda profesyonel çalışmaları destekleyici faaliyetlerde bulun-
mak, ve Hırvatistan Olimpiyat Akademisi’nin aracılığıyla profesyo-
nellerinin daha iyi eğitilmesi ve yetiştirilmesini sağlamak,

*- Hırvat sporcuları üst düzey sportif başarılar elde etmeye ve 
milli takımlar düzeyinde Olimpiyat Oyunlarına, Dünya ve Avrupa 
şampiyonalarına ve diğer önemli uluslararası turnuvalara katılmaya 
teşvik etmek,

*- Hırvatistan Cumhuriyeti’nin diğer ülkelerle spor ilişkilerini 
güçlendirmek, diğer ülkelerle ve spor müsabakalarında sporcular ve 
diğer katılımcılar arasında daha iyi ilişkiler kurulmasını sağlamak,

*- Olimpiyat ilkelerini ve diğer sportif etik ve ahlaki değerleri 
yaygınlaştırmak,

*- Uluslararası Olimpiyat Komitesi ‘nin ve Hırvatistan Olimpiyat 
Komitesi’nin sembol ve amblemlerini korumak,

*- Hırvat sporunu Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve diğer ulus-
lararası spor kuruluşları ve federasyonları nezdinde temsil etmek,

*- Kendi üyelerinin Hırvatistan Olimpiyat Komitesi’nin kuruluş 
sözleşmesi ile uyumlu olması için gereken kuruluş sözleşmelerini 
onaylamak,



227

SPOR VE SPOR POLİTİKALARI
Av. Zübeyt AYDIN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

*- Bu Kanunda, diğer talimatlarda, kuruluş sözleşmesinde ve 
kurallarında belirtilen diğer diğer görevleri yapmak,

*- Spor alanında bilimsel projelerin ve gelişim projelerinin oluş-
turulmasına ve tanıtımına katkıda bulunmak,

*- Sporu teşvik ederek insan sağlığının gelişimini desteklemek ve 
yaygınlaştırmak.

Hırvatistan Cumhuriyeti Olimpiyat Komitesinin yukarıda sayılan 
görev ve yetkilerinin yanında; spor müsabaka sisteminin ilke ve temel 
esaslarını belirlemek yetkisi bulunmaktadır. Olimpiyat Komitesi, 
sporcuların ve spor kulüplerinin uluslararası spor müsabakalarına 
katılma koşullarını belirlemek hak ve yetkisi de bulunmaktadır.

Olimpiyat Komitesi olimpiyat oyunlarına katılma, birden fazla 
spor dalının aynı süreç içerisinde yapıldığı uluslararası turnuvalara 
iştirak etme, uluslararası müsabakaların Hırvatistan Cumhuriyetinde 
icra edilmesine karar verme yetkisi münhasıran Olimpiyat Komite-
sine aittir. Ancak, yapılmasına izin verilen spor organizasyonun icrası 
tamamen ulusal spor federasyonu tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde 
yapılmasına karar verilen uluslararası turnuvaların icrasına icazet 
verme yetkisi tamamen ulusal spor federasyonlarına aittir.Bu yetkinin 
ulusal spor federasyonlarına bırakılması, sporun ana çatısı olan Spor 
Genel Müdürlüğünü emrivakilerle karşı karşıya bırakmakta, sportif 
değeri olmayan bir çok uluslararası turnuvaların ülkemizde yapılması, 
ekonomik olarak ülkemize bir artı değer katmadığı gibi, olimpik spor 
dallarına harcanması gereken bir çok ekonomik kaynağın da heba 
olunmasına sebebiyet verilmektedir.

Spor Federasyonları

Spor federasyonu, aynı spor dalında faaliyet gösteren asgari üç 
tüzel kişiyi bir araya getiren bir dernektir. Spor federasyonu, belli bir 
spor dalında faaliyette bulunmak, ortak hedeflere ulaşmak amacıyla 
faaliyetlerde bulunabilir. Bu faaliyetler; Kendi üyelerinin çalışmalarını 
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uyumlu hale getirmek, müsabakalar organize etmek, müsabaka sis-
temini belirlemek, sporcuların tescil işlemlerini yapmak, sporcuların 
statülerini belirlemek, uygulanacak disiplin kurallarını uygulanmasını 
sağlamak, sporda uzmanlığı teşvik etmek ve sınıflandırılmış sporcuların 
sağlığı ile ilgili tedbirleri almaktır.

 Belli bir spor dalı için ulusal düzeyde, özerk yerel ve bölgesel 
yönetimler düzeyinde yalnızca bir federasyon kurulabilir.

Hangi spor faaliyetlerinin hangi spor dalı kapsamına girdiği konu-
sunda karar verme yetkisi Hırvatistan Olimpiyat Komitesi’ne aittir.

Ulusal Spor Federasyonları

Ulusal spor federasyonu, aynı spor dalında mücadele eden aktif 
üç spor kulübünün bir araya gelmesi veya iki spor federasyonunun 
bir araya gelmesiyle kurulur.

Ulusal spor federasyonun üyeleri; Hırvatistan Cumhuriyeti’ndeki 
bölgesel spor federasyonları, Zagreb kentinde ve diğer kentlerdeki 
kurulan spor federasyonları ile aynı spor dalında mücadele eden aktif 
spor kulüpleridir. Hırvatistan Cumhuriyeti’nde de tıpkı İspanya’daki 
sisteme benzer mahiyette ülke içerisinde aynı spor dalında birden 
fazla spor federasyonunun kurulmasına cevaz verilmektedir. Örneğin 
basketbol spor dalında birden fazla spor federasyonu kurulabilmekte 
ve bu federasyonlar kurulduğu bölge veya şehirlerde sportif faaliyetler 
organize edebilmektedir. Kanaatimce bu sistem, herhangi bir branşla 
ilgilenen kulüp ve / veya spor federasyonları arasında rekabeti de 
beraberinde getirmektedir.

Ulusal spor federasyonu, kendisine bağlı spor dalındaki müsabaka 
sistemini düzenlemek, Kanunun kendilerine tanıdığı yetkiler çerçe-
vesinde ilgili konularda gerekli çalışmalar yapmak ve uğraştığı spor 
dalı ile ilgili talimatlar düzenlemek hakkına sahiptir.
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Aynı spor dalındaki mesleki örgütler (Hakem, antrenör, fizyotera-
pistler) , aynı spor dalındaki spor kulüpleri ulusal spor federasyonuna 
üye olabilme hakları vardır.

Ulusal spor federasyonunu;

- Uluslararası federasyon nezdinde ülkeyi temsil etme hakkı,
- Ulusal spor politikasına uygun olarak sporu yaygınlaştırmak,
- Milli takımın geliştirilmesi için çalışmak,
- Ülke düzeyinde sportif faaliyetler düzenlemek,
- Spor kulüplerinin profesyonel statüye geçmeleri ve yerine getir-

meleri gereken koşulları belirlemek ve bu koşulların ihlali halinde 
uygulanacak yaptırımları tespit etmek ve bu yaptırımların uygulan-
masını sağlamak,

- Sporcuların hak ve yükümlülüklerini belirlemek,
- Yabancı uyruklu sporcuların, Hırvatistan spor kulüplerinde 

oynama hakları ve yükümlülüklerini belirlemek,
- Sporcuların uymaları gereken disiplin kurallarını belirlemek ve 

uygulanacak müeyyideleri tespit etmek, disiplin kurallarının ihlali 
halinde, müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak,

- Kulüplerin tüzüklerinde belirlenmemiş ise hakem, antrenör ve 
fizyoterapistlerin hak ve yükümlülüklerini belirlemek,

- Kanunen kendisine hak tanınan konularda talimatlar çıkarmak.

Spor Toplulukları

Spordaki ortak hedeflere ulaşabilmek amacıyla, özerk yerel ve 
bölgesel yönetimlerde ve Zagreb kentinde spor toplulukları kurula-
bilmektedir. Bölgelerdeki, Zagreb kentinde ve diğer il ve belediye-
lerdeki spor topluluklarının üyeleri, spor sistemi içerisinde yer alan 
tüzel kişiliklerdir. Spor alanında önem arz eden faaliyetlerde bulunan 
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diğer tüzel kişiliklerde spor topluluklarının üyesi olarak faaliyetlerini 
sürdürmeleri konusunda hakları bulunmaktadır.

Spor topluluklarının asli görevi faaliyetlerde bulundukları alan-
larda, kendi üyelerinin faaliyetlerini uyumlu hale getirmeleridir. Ayrıca 
ülkede belirlenen ulusal spor programına uygun olarak sporu özellikle 
çocuklar, gençler, öğrenciler ve engelli vatandaşlar arasında yaygın-
laştırmak, vatandaşların ihtiyaçları olan spor programların önermek 
ve bu programların düzenlemesine katkı sağlamaktır. Sınıflandırılan 
sporcuların sağlıklarının korunması için gerekli tedbirler almak spor 
topluluklarının görevleri arasında sayılmıştır.

Spor topluluklarının bir diğer görevi de, sporcu haklarının kapsamı 
ve bu hakların korunması, sporcu haklarının nasıl kullanılacağı konu-
larında gerekli çalışmaları yapmak, ayrıca olimpiyat oyunlarına, dünya 
ve Avrupa şampiyonalarına, önemli uluslararası turnuvalara katılma-
larını sağlayacak koşulların oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Hırvatistan’da faaliyette bulunan Hırvatistan Olimpiyat Komitesi, 
Hırvatistan Paralimpik Komitesi veya Hırvatistan İşitme Engelliler 
Spor Federasyonu’nun programlarının gerçekleştirilmesine katkıda 
bulunmak, sporda uzmanlığı teşvik edecek çalışmalar yapmak. Kamuya 
ait spor tesislerinin bakımına katkıda bulunmaktır.

Bedensel Engelliler Spor Dernekleri ve Toplulukları

Hırvatistan Spor Yasasında, engelli vatandaşların spor 
yapabilmelerine olanak sağlanması için, yasada ayrı düzenleme 
yapılmıştır. Yasanın 53 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile;
“(1) Bedensel engelli kişiler, bedensel engelli kişilerin spor müsaba-

kalarına ve sportif ve dinlence amaçlı faaliyetlere katılmasını sağlamak 
amacıyla kendi spor derneklerini ve bedensel engelli spor toplulukları 
kurabilirler.
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(2) Bedensel engelli spor dernekleri ve spor toplulukları, Hırva-
tistan Paralimpik Komitesi’nin ve Hırvatistan İşitme Engelliler Spor 
Federasyonu’nun belirleyeceği şekilde spor dalı ve bedensel engel 
bazında kurulabilir.

(3) Bu maddenin 2. paragrafında tanımlanan spor dernekleri ve 
spor toplulukları kent, bölge ve Zagreb kenti düzeyindeki bedensel 
engelliler spor federasyonlarına ve ulusal bedensel engelliler spor 
federasyonlarına bağlıdırlar.

(4) Bedensel engelliler spor federasyonları, kendi üyelerinin faa-
liyetlerini koordine ederler, bedensel engellilerin müsabakalarını 
organize eder ve yönetirler, bedensel engelli sporcuların tesciline ve 
statüsüne ve diğer spor çalışanlarına ilişkin hususları düzenlerler, 
sporda profesyonelleşmeyi teşvik ederler ve sınıflandırılmış bedensel 
engelli sporcuların sağlığını korurlar.” Bedensel engelli vatandaşların 
spor yapmaları ve spor alanında örgütlenmelerine olanak sağlanmıştır.

Hırvatistan Paralimpik Komitesi, Hırvatistan İşitme Engelliler 
Spor Federasyonu
(1) Madde 53’te tanımlanan bedensel engelliler spor federas-

yonları, Hırvatistan Paralimpik Komitesi’ne ve Hırvatistan İşitme 
Engelliler Spor Federasyonu’na bağlıdır.

(2) Engelli kişilere yönelik spesifik spor ve dinlence faaliyetlerinde 
bulunmak amacıyla kurulan kurumlar ve diğer tüzel kişiler, Hırvatistan 
Özel Olimpiyatlar Komitesi’ne bağlıdır ve ulusal spor federasyonu 
statüsündedirler.

(3) Hırvatistan Paralimpik Komitesi ve Hırvatistan İşitme Engel-
liler Spor Federasyonu, bedensel engelli sporcuların sınıflandırılması, 
müsabaka sistemi, bedensel engelli sporcuların dahil olacağı müsa-
bakaların bedensel engelli sporculara ilişkin uluslararası spor federas-
yonlarının müsabaka kurallarına ve standartlarına uygun koşulları 
ve organizasyonu, bedensel engelli sporcuların uluslararası bedensel 
engelli spor hareketlerine katılımını ve temsilini düzenleyen genel 
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talimatlar çıkarırlar, bedensel engelli sporcuların bedensel engelli 
sporculara yönelik dünya ve Avrupa şampiyonalarına ve diğer önemli 
uluslararası turnuvalara katılımlarını sağlarlar ve bu şampiyona ve 
turnuvaların organizasyonuna iştirak ederler. Hırvatistan Paralimpik 
Komitesi, Hırvat sporcuların Paralimpik Oyunlarına katılımını sağlar 
ve bu Oyunların organizasyonuna iştirak eder. Hırvatistan İşitme 
Engelliler Spor Federasyonu, Hırvat sporcuların İşitme Engelliler 
Olimpiyatlarına katılımını sağlar ve bu Olimpiyatların organizasyo-
nuna iştirak eder.

(4) Sınıflandırılan bedensel engelli sporcular veya sınıflandırılan 
işitme engelli sporcular, bu Yasanın 7. maddesinde belirtilen haklardan 
yararlanırlar.

Okul Sporları Dernekleri ve Hırvatistan Okul Sporları 
Federasyonu
(1) Okul sporları toplulukları, okul sporları topluluklarının faali-

yetlerini koordine etmek ve spor müsabakalarını düzenlemek amacıyla 
belde, kent ve bölge federasyonları ve Zagreb kenti okul sporları 
federasyonu nezdinde örgütlenirler.

(2) Bir özerk yerel ve bölgesel yönetim biriminde ve Zagreb 
kentinde yalnızca bir okul sporları federasyonu kurulabilir.

(3) Hırvatistan Okul Sporları Federasyonu, ulusal düzeydeki 
okul sporları federasyonudur. Bölgesel okul sporları federasyonları ile 
Zagreb kenti okul sporları federasyonunu bunların üyelerinin faaliyet-
lerini koordine etmek ve okul sporları topluluklarının müsabakalarını 
organize etmek amacıyla kendi çatısı altında bir araya getirir.

(4) Okul sporları federasyonunun faaliyetlerini yürütebilmesi için 
gereken mali kaynak devlet bütçesinden ve özerk yerel ve bölgesel 
yönetim birimleriyle Zagreb kentinin bütçelerinden karşılanır. Hır-
vatistan Okul Sporları Federasyonu’nun faaliyetlerini yürütebilmesi 
için gereken mali kaynak devlet bütçesinden karşılanır.



233

SPOR VE SPOR POLİTİKALARI
Av. Zübeyt AYDIN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

(5) Okul sporları federasyonlarının kuruluşu, görevleri ve çalışma 
usul ve esasları Bakanlıkça düzenlenir.

Öğrenci Spor Dernekleri ve Hırvatistan Üniversite Sporları 
Federasyonu
(1) Yüksek eğitim kurumları, bu Yasaya uygun olarak spor faali-

yetlerinde bulunmak amacıyla öğrenci spor dernekleri kurarlar.
(2) Öğrenci spor derneklerinin programları, Bakanlık aracılığıyla 

devlet bütçesinden, yüksek eğitim kurumlarının bütçelerinden, öğrenci 
derneklerinin bütçelerinden, üniversite sporları derneklerinin bütçele-
rinden, Hırvatistan Üniversite Sporları Federasyonu’nun bütçesinden 
ve özerk yerel ve bölgesel yönetimlerin bütçelerinden finanse edilir.

(3) Öğrenci spor dernekleri, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla 
yüksek eğitim kurumlarının tesislerinden yararlanırlar ve bu hususta 
eğitim kurumu dışındakilere göre öncelik hakkına sahiptirler.

Yüksek eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin, 
dernek kurmaları, sportif faaliyetlerde bulunmaları, ilgili spor 
dalındaki federasyonlarla irtibatlandırılmaları Spor Yasasının 
57 nci maddesinde düzenlemiştir.
(1) Aynı yüksek eğitim kurumunda faaliyet gösteren öğrenci spor 

dernekleri, yüksek eğitim kurumlarında spor müsabakaları sistemini 
kuran ve yöneten öğrenci spor federasyonlarına bağlıdırlar.

(2) Hırvatistan Cumhuriyeti sınırları dahilindeki yüksek eğitim 
kurumlarının öğrenci spor federasyonları, kendi üyelerinin faaliyet-
lerini koordine etmek amacıyla müsabakalar düzenlerler, öğrenci 
sporcuların statülerini belirlerler ve Hırvatistan Üniversite Sporları 
Federasyonu’na bağlıdırlar. 

(3) Öğrenci spor federasyonlarının programları, Bakanlık aracılı-
ğıyla devlet bütçesinden, yüksek eğitim kurumlarının bütçelerinden, 
öğrenci derneklerinin bütçelerinden, üniversite sporları dernekleri-
nin bütçelerinden, Hırvatistan Üniversite Sporları Federasyonu’nun 



234

SPOR VE SPOR POLİTİKALARI
Av. Zübeyt AYDIN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

bütçesinden ve özerk yerel ve bölgesel yönetimlerin bütçelerinden 
finanse edilir.

(4) Hırvatistan Üniversite Sporları Federasyonu’nun bütün prog-
ramları, görevleri ve faaliyetleri, Bakanlık aracılığıyla devlet bütçesin-
den ve özel talimatlara uygun olarak çatı öğrenci organizasyonlarının 
fonlarından finanse edilir.

Dinlence Amaçlı Spor Dernekleri

(1) Vatandaşlar, kendi psikolojik ve fiziki yetenek ve sağlıklarını 
korumak, muhafaza etmek ve geliştirmek ve ayrıca boş zamanlarını 
fiziksel egzersizlerle ve spor faaliyetleriyle değerlendirmek amacıyla 
dinlence amaçlı spor dernekleri kurabilirler.

(2) Bu maddenin 1. paragrafında belirtilen dernekler, tek bir 
gerçek kişi tarafından kurulabilir.

(3) Belediye veya şehirlerdeki asgari üç tane dinlence amaçlı spor 
topluluğunun veya derneğinin bir araya gelmesi koşuluyla belediye-
lerde, şehirlerde ve bölgelerde dinlence amaçlı spor federasyonları 
kurulabilir.

(4) Hırvatistan Dinlence Amaçlı Spor Federasyonu, ulusal bir 
spor federasyonu olarak kurulur ve bölgelerdeki, Zagreb kentindeki ve 
diğer kent ve belediye bazındaki dinlence amaçlı spor federasyonlarını 
kendi çatısı altında birleştirir.

(5) Dinlence amaçlı spor faaliyetlerinde bulunan veya dinlence 
amaçlı sporla ilgili faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler 
de dinlence amaçlı spor topluluklarının ve federasyonlarının üyesi 
olabilirler.

Hırvatistan Cumhuriyetinde kurulun spor federasyonlarına Dev-
let desteğiyle birlikte özerk bölgelerle, yerel yönetimlerin destekleri 
bulunmaktadır. Ancak, dinlenme amaçlı olarak kurulan spor dernek-
lerinin devletten, Zagreb kentinden veya özek ve yerel yönetimlerle 
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üniversitelerde yardım alacaklarına dair bir kanuni düzenleme 
bulunmamaktadır.

Kosova Cumhuriyeti Spor Yasası

Spor etkinliklerinin örgütlenmesi, gelişme koşulları, spor  
etkinlikleri katılan, sporcu, hakem, antrenör, spor masörü ile diğer 
görevlilerin hakları, spor etkinlikleri içerisindeki görevleri, sorumlu-
lukları ve bu etkinlikler için önemli olan, özellikle spor kulüpler ve 
spor federasyonları gibi spor örgütlerinin kuruluşları, kayıt sistem-
leri, yönetilmeleri ile ilgili kurallar belirlemek amacıyla 2003 yılında 
“2003/24 isminde spor yasası yürürlüğe konulmuştur.(49)

Bu yasada; bedenin geliştirilmesi amacıyla yapılan etkinlikler ve 
tüm yaş gruplarına ait olan oyunlar,

Gençleşme Sporu,
Tedavi edici spor,(50)

Spor yarışmalarına katılmayı hazırlayan profesyonel kişilerin 
etkinlikleri,

Spor yarışmalarına ve diğer spor gösterilerinin örgütlenmesi ile 
yönetilmesine katılan kişilerin, etkinlikleri.

Spor olarak tanımlanmaktadır.
Kosova Cumhuriyeti Spor Yasası, diğer Avrupa ülkelerindeki 

spor yasalarında farklı bir şekilde düzenlenerek, görev tanımından 
ziyade, hangi etkinliklerin spor sayılacağı hususunda genel bir çerçeve 
çizmiştir. Örneğin;

Beden eğitimi; öğrenciler, Üniversite öğrencileri ve diğer vatan-
daşların daha sağlıklı bir bedene sahip olmaları amacıyla psiko-fizik 
eğitimi anlamına geleceği,

Amatör sporun; gönüllülük ilkeler üzere gerçekleşen spor etkinliği 
anlamına geleceği, Profesyonel spor etkinliklerinin, profesyonel bir 
biçimde geliştiren ve finanse edilen spor kulübü tarafından verilen 
anlaşmaya sahip olan sporcuların etkinliği anlamına geleceğini, spor 
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kulübünün; Kosova’nın herhangi bir yöresel-idari biriminde spor 
etkinliği geliştirmeyi amaç edinen spor örgütü anlamına geleceğini,

Spor Federasyonunun, vatandaş derneği olarak, Kosova’nın tüm 
yöresinde belirli alanlarda sporun örgütlenmesi, gelişmesi ve yay-
gınlaşmasını amaç edinen spor örgütü anlamına geleceği, şeklinde 
tanımlanmıştır.

Kosovada spor politikasını belirleme yetkisi Kosova Spor Yasası-
nın 8 inci maddesindeki hüküm ile bakanlığa dolaysıyla hükümetin 
görevleri arasında sayılmıştır. Bakanlık, sporun geliştirilmesi, sporda 
önceliklerin belirlenmesi, beden eğitimiyle, spordaki siyasetin uygu-
lanması konusundaki yetkisini, “Kültür Enstitüsü” ne bırakabileceği 
gibi bu alan profesyonelliği kabul görmüş, özel tüzel kişiliğine de 
bırakabilmektedir. Kosova Cumhuriyetinde spor “kamu çıkarı olan 
bir alan” olarak görülmektedir.

Kosova Cumhuriyetinde spor politikası;

a� Spor “kamu çıkarı” olarak görülür,

b� Sportif faaliyetlerde bulunan spor örgütlerinde dini ve politik 
etkinlikler yasaktır.

c� Beden eğitimi ve spor etkinliklerin planlanması, gelişmesi 
yönlerinde bağımsızdır.

d� Kosova sporunun Avrupa ve dünya sporuna entegre olması 
için en iyi çağdaş görüşler ile tanıtılması,

e� Sporun idaresi ile ilgili kurallarının kamu otoritelerince 
belirlenmesi,

f� Sporun devlet tarafından finanse edilmesi,

g� Federasyonların bağımsızlığı,

h� Spor örgütlenmelerinin devlet tarafından denetlenmesi,

şeklinde özetlenebilir.
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Kamunun spordaki beklentilerinin karşılanması, spor politika-
larının uygulanabilirliğinin konusu, daha önce yetkilendirilmiş ve 
spor kamu oyunun bilgisine sunulmuş “kamu enstitüleri” tarafından 
devamlı olarak takip ve kontrol edilmektedir. Başka bir ifadeyle sporun 
devlet tarafından yetkilendirilmiş kamu birimlerince denetlenmesidir. 
Denetim görevini yerine getirecek kamu birimi, spora ayrılan kamu 
kaynaklarının ve araçlarının tüketilmesi, spora ayrılan kamu kaynakla-
rında spor objelerin istifadesi, Ülke genelinde uygulanacak spor poli-
tikalarının ve programlarının gerçekleştirilmesiyle ilgili standartların, 
ilkelerin yerine getirilip getirilmediğini denetlemekle yükümlüdür. 
Yapılan denetimlerde, üyesi bulunduğu uluslararası federasyonla-
rın uygulamaya koyduğu kuralların uygulanıp uygulanmadığını da 
denetlemektedir. Denetimde, dikkati çeken husus, Kosova hükümet 
yetkililerince kamu kaynaklarının yaptıkları “yerindelik denetiminin” 
Ülkemizde spor adamları, hukukçular tarafından tartışılan federasyon-
ların yapmakta oldukları harcamaların “yerindelik denetim”i yönünden 
denetlenip denetlenmeyeceği yönündeki tartışmalara ışık tutmaktadır.

Kosova da spor federasyonları devlet otoritelerince denetlenmekle 
birlikte,

Beden eğitimi ve sporun geliştirilmesi amacı ile spor ile ilgili 
bakanlık, dört yıl süreyle uygulanacak beden eğitimi ile spora ait 
gelişme programları belirler, belirlenen bu programlara özel olarak;

a- Beden eğitimi ile spor gereksinmeleri ve onların gelişmesi 
öncelikleri, 

b- Kadroların profesyonel kalifiyesi,
c- Genç yeteneklerin körüklenmesi,
d- Spor objelerinin tasarlanması ve gerekli yatırımların sağlanması,
e- Beden eğitimi ile spor alanında Kosova ve çıkarlarından oluşan 

amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli olan araçlar,
f- Özel olarak, engelli kişilerin beden eğitimi ile spor gereksin-

meleri karşılanması,
g- Sporla uğraşanların ihtiyacı olan yatırımların sağlanması.
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Yasa da, her yaştaki vatandaşın politik düşüncesine, cinsiyetine, 
ırkına, ve dünya görüşüne bakılmaksızın spor etkinliği ile uğraşması 
güvence altına alınmıştır.

Sporun örgütlenmesinin, kamu boyutu olduğu gibi gerçek ve 
tüzel kişiliği haiz sivil toplum örgütlerinin de içinde bulunduğu bir 
model oluşturulmuştur. Sporun temelini oluşturan spor kulüpleri 
ile spor federasyonları dernek kanununa göre kurulmakta ve sportif 
faaliyetlerini bu kanun hükümlerine göre icra etmektedirler.

Spor Federasyonları

Spor Federasyonları, Dernekler Kanununa göre kurulmakta, bu 
yasanın hükümleriyle uyumlu olmak kaydıyla genel kurulları tara-
fından kabul edilen iç tüzükleri ile yönetmelikleri ve aynı zamanda 
sporun belirli uluslararası federasyon tüzükleriyle uygun bir şekilde 
kurulur ve çalışmalarını sürdürürler. Spor federasyonları sportif faali-
yetlere katılan, kişi kurum ve kuruluşlarla ilgili almış olduğu kararları, 
üyeler hakkında uygulanan işlemleri spor kamu oyu ile paylaşmak 
zorundadır. Bu anlamda federasyonlar;

1- Spor federasyonları, kendi kararlarını ilan etmeye zorunludurlar.
2- Spor federasyonları, kendi üyelerine karşı disiplin süreci açabilir.
3- Spor federasyonları, adaletin genel ilkeleri ile somut hukuki 

normlarına dayanarak tüzükleri, normların, diğer iç ve dış uluslararası 
akitlerin uygulanması yönünde denetimi gerçekleştirir.

4- Eğer spor federasyonlarının kararları, bunların normatif akitleri 
ile iş bu Yasaya aykırı ise, o zaman temsilcilik organları ile sorumlu 
kişiler, adaletin yetkili organları önünde sorumludur ve bu organlar, 
alınan kararların uygulamasını iptal edebilirler ve yönetici kişilere 
karşı belirli önlemler alabilir.

Belirli bir spor dalı, Kosova’nın tüm yöresine çalışmalarda bulun-
mak üzere yetkilendirilmiş ve ilgili, alanda spor yaptırmak üzere 
ruhsatlandırılmış federasyon kanalı ile yürütülür. Ayrıca öğrenciler, 
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üniversite öğrencileri ve engelli kişiler, belirli spor dallarında kendi 
federasyonlarını kurabilirler.

Spor federasyonları, belirli Bakanlıklarda, yerel yönetimlerde, özel 
sektör ile şahıslarda bağış alabileceği gibi, kamu kurum ve kuruluşlar 
ile özel sektör temsilcilerinde sponsor yardımı da alabilir.

Spor Federasyonları organları tarafından onaylanan kurallar çerçe-
vesinde ve kendi fonlarından, spor alanından, elde edilen başarılarda 
emeği geçen kaliteli sporcuları ödüllendirebilir.

Kosova Cumhuriyeti’de, Kosova daki spor örgütleri ile üye spor 
derneklerini içinde barındıran en büyük organı Kosova Olimpiyat 
Deneğidir.

Olimpiyat Komitesi, sporcuların ve sporun gelişmesi için kurulmuş 
ve bu amaçla faaliyette bulunan bir kuruluştur. Olimpiyat Komitesi, 
spor ve kamu kurumları ile işbirliği içerisinde, Uluslararası Olim-
piyat Komitesin tarafından kabul edilen veya tanınan spor dallarını 
gelişmesini programlamak ve koordine etmekle yükümlüdür. Kanuni 
düzenleme ile Komiteye tanınan haklar, Kanun ile koruma altına 
alınmıştır. Komite bütçe imkanları dahilinde, Bakanlık bütçesinde 
yardım almaktadır.

Olimpiyat Derneğinin bünyesinde, uluslararası kuralların ve stan-
dartların uygulanması, yapılan uluslararası akitlere bağlı olarak çalışıp 
çalışılmadığının denetlenmesi Spor Yargı komisyonunun görevleri 
arasındadır.

Spor Yargı Komisyonu, Bakanlık veya görevlendirilen birimler 
tarafından 2003/24 Spor Yasasının 50 nci maddesinde sayılan hallere 
herhangi bir hususu tespit ederse, spor örgütü veya bireye yasada öngö-
rülen müeyyideleri uygulama hakkına sahiptir. Herhangi bir cezaya 
muhatap olan spor örgütü veya birey on beş gün içerisinde Kosova 
Olimpiyat Derneği bünyesinde bulunan Spor Yargı Komisyonu’na 
başvuruda bulunma hakkı vardır. Spor Yargı Komisyonu tarafından 
verilen kararlara karşı tarafların uluslararası Spor Yargı Komisyonuna 
baş vurma hakları bulunmaktadır.
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Kosova Cumhuriyeti’nde de, spor yargılamasının üç aşamalı 
olduğu, birinci aşamasının disiplin kurulları, ikinci aşamasının Spor 
Yargı Komisyonu, üçüncü aşaması ise uluslararası Spor Yargı Komis-
yonudur. Kosova da spordaki yargılama sisteminin ilk iki aşaması, 
Ülkemizdeki spor yargılaması ile benzerlik gösterdiği söylenebilir.

Ülkemizde Spor Yapılanması ve Politikaları

Sporun yaygın olmadığı, toplumun spora yabancı olduğu, spor 
topluluklarının, sporcuların saray mensuplarının, zengin toprak ağala-
rının, padişahların, beylerin, zengin kişilerin ve tekkelerin himayesinde 
ve egemenliğinde olduğu, sporda kulüp anlamında bir örgütlemenin 
olmadığı dönemi takiben, İstanbul Futbol Birliği, İstanbul Futbol 
Kulüpleri Birliği ve Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı dönemlerinde 
faaliyetlerde bulunan spor kulüpleri, gerek idari gerekse maddi anlamda 
tam anlamıyla bağımsız hareket etmişlerdir. Bu süreç içerisinde spor 
kulüpleri, devlet erkinin dışında, kendi üyelerinin seçtiği kulüp ida-
recilerinin idare ettiği spor örgütlenmesi, sporcuların, kulüplerin 
uluslararası müsabakalara özellikle olimpiyatlara katılmaları konusunda 
yaşanan mali sıkıntılar, olimpiyatlara iştirak edecek ulusal takımların 
iş ve işlemlerini yürütecek üst sivil kuruluşların olmayışı, sporu idare 
eden kişileri bir arayış içine girmelerini zorlamıştır. Bu arayış içeri-
sinde, yaşanan olaylara hükümet kayıtsız kalmayarak, spora bir şekilde 
müdahale etmek zorunda kalmıştır. İlk etapta zaruretten kaynaklanan 
bu mali yardım, sporun aktivitesi de göz önünde bulundurularak, 
sporun idaresini ele geçirme politikalarına dönüşmüştür.

Dünyadaki uluslararası federasyonlar ile bu federasyonların üyesi 
bulunan ulusal federasyonların, yapılanmaları, bağlı birimleri, Ülkemiz 
ve az sayıdaki bazı ülkeler hariç olmak üzere tamamen sivil toplum 
örgütlerince sevk ve idare edilmektedir. Bu ülkelerde, temel anlayış, 
devlet düzenleyici, yardım edici ve denetleyen fonksiyonel bir yapı 
olmasına rağmen, ülkemizde spor ile ilgili politikanın dünyadaki 
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politikalara göre daha değişik bir şekilde tezahür etmektedir. ülke-
mizdeki spor politikasının temelinde “yardım ediyorsam, idare etme 
hakkına sahibim” anlayışının hakim olduğu görülmektedir. Bu anlayış, 
1924 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı 1923 tarihinden günümüze 
kadar sürdürüldüğü görülmektedir. Nitekim, 3530 sayılı Kanunun 
tadili konusunda, bakanlıkların görüşünün istenilmesi üzerine, maliye 
bakanlığı, “mademki işi serbest tutuyorsunuz, o halde spor işleri 
serbest devam etsin, parayı niçin verelim”(51) şeklindeki görüşü, maa-
lesef günümüzde de sporun sevk ve idaresiyle ilgili temel anlayış ile 
örtüştüğü söylenebilir.

Ülkemizde spor yapılanması, 6223 sayılı Yetki Kanununa istina-
den 03/6/2011 tarihinde kabul edilen 638 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre kurulan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın belirlediği 
politikalar, spor faaliyetlerini belirlenen plan, program ve mevzuat 
hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetlemek ve bunların 
uygulama sonuçlarını denetlemekle yetkilendirilmiş çatı kurumu 
mahiyetindeki Bakanlık ve Bakanlığa doğrudan ve Bakanlık ile ara-
larında organik bağ bulunan;

•	 Spor Genel Müdürlüğü,

•	 Spor Toto Teşkilat Başkanlığı,

•	 Türkiye Futbol Federasyonu,

•	 Spor Federasyonları,

•	 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi,

•	 Türkiye Paralimpik Komitesi.

şeklinde örgütlenmiştir.

Bakanlığın en üst amiri olan bakan, bakanlığın icraatlarında ve 
emri altındaki kişilerin faaliyet ve icraatlarından başbakana karşı 
sorumlu olup, bakanlığı, hükümet programlarına ve bakanlar kurulu 
tarafından belirlenen spor politikaları ile stratejilere uygun olarak 
yönetmekle yükümlüdür. 0638 sayılı KHK 4. bakan’nın; Bakanlığın 
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görev alanına giren, hususlarda politikalar geliştirmek, bunlara uygun 
olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belir-
lemek gibi görevleri de bulunmaktadır.

Spor faaliyetlerinin geliştirilmesi, faaliyetlerin ülke genelinde 
yaygınlaştırılması, sporda teşvik edici tedbirlerin alınması, sportif faa-
liyetlere her yaştaki vatandaşlarımızın katılımını sağlamak, sporcuların 
sağlığı ile ilgili ve spora ilgiyi artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve 
sporun ana unsuru olan federasyonların kurulması için teşvik edici 
önlemler almak, kararnamenin 9 uncu maddesi gereği bakanlığın 
görevleri arasında sayılmıştır.

Ülkemizde spor politikalarını belirlemek, gençleri veya sporu 
doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkileyen politika ve / veya faaliyetleri 
yürüten kamu kurum ve kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu 
sağlamak üzere oluşturulacak “Gençlik ve Spor politikası Belgesi”ni 
hazırlamak KHK nin m.18 hükmüyle bakanlığa verilen görevler 
arasında sayılmıştır. 18 inci maddede yapılan düzenleme ile spor 
politikasını belirleme, belirlenen politikaların uygulanırlığını takip 
etmek ve denetlemek görevi kararnamenin temel felsefesidir.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Türkiye Paralimpik Olim-
piyat Komitesi Dernekler Kanununa göre kurulmuş, özel hukuk 
hükümlerine tabi, sivillerin oluşturdukları özerk bir yapıya sahiptirler.

Sultan II. Abdulhamit’in 24 Temmuz 1908 tarihinde II. Meşru-
tiyeti ilan etmesi üzerine “Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti”nin(52) 
kurulmasını takiben, İstanbul İlinde oluşan Türkiye İdman Cemiyetleri 
İttifakı’nın kurulması, dünyada ve Anadolu topraklarındaki değişim 
süreçleriyle beraber, sporcuların düzenlenen olimpiyatlara gerek eko-
nomik nedenlerle katılamamaları, gerekse sporcuların katılma arzusu 
olsa da, olimpiyatlara katılacak sporcuların organizasyonu konusunda 
örgütlenmiş sivil örgütünün bulunmaması nedenleriyle, Anadolu’da 
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varlığı sona eren bir devlet yerine kurulma aşamasındaki Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini dünyadaki spor organizasyonları nezdinde 
yalnızlığa itmiştir. 1. Dünya savaşı sonrası gelişen olaylar bahane edi-
lerek Osmanlı Devletinin Uluslararası Olimpiyat Komitesinde ihraç 
edilmesiyle uluslararası müsabakalara iştirak konusunda yaşanan zor-
luklar, nihayet Cumhuriyetin kurulması ile yeni bir ivme kazanmıştır. 
Ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil edecek sporcuların iş ve 
işlemleriyle meşgul olmak üzere 2 Kasım 1923 Pazar günü Türkiye 
Milli Olimpiyat Cemiyeti Kurulmuştur.(53)

Ulusal Olimpiyat komiteleri Uluslararası Olimpiyat Komitesinin 
(IOC) belirlediği şartlara göre kurulan ve bu şartların özümseyerek 
varlıklarını sürdüren özerk kuruluşlardır. Ulusal olimpiyat komitele-
rinin asli görevi olimpik hareketi, IOC nin belirlediği ilkeler doğrul-
tusunda ülkelerinde geliştirmek, artırmak ve korumaktır. Olimpiyat 
oyunlarına katılmak isteyen ülkeler, sporcularını ulusal olimpiyat 
komiteleri marifetiyle olimpiyatlara gönderme zorunluluğu bulun-
duğu gibi ulusal olimpiyat komitesinin de sporcu göndermek kay-
dıyla olimpiyatlara katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Olimpiyat 
komitelerinin IOC nezdinde bulunduğu ülkeyi temsil etme hak ve 
yükümlülüğü bulunmaktadır.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, IOC’nin Olimpik Antlaşma-
sının ortaya koyduğu kuralları kabul ederek, sporda ahlaki kuralların 
yaygınlaştırılması, dopinge mücadele alanında aktif görev almak ve 
çevre sorunlarına duyarlılık göstermek felsefesiyle kurulmuş sivil 
toplum örgütüdür. Komitenin; toplumda spor bilincini oluşturmak, 
sporun kitlelere yayılmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmak, spor-
cuların olimpik ruhuna uygun hareket etmeleri konusunda önlemler 
almak gibi görevleri bulunmaktadır.

Ulusal Olimpiyat Komitesinin kuruluş amacı, sporun yaygınlaştı-
rılması ve “olimpik ruhuna” uygun politikaların üretilmesi hususunda 
eğitim çalışmaları yapmak şeklinde özetlenebilir.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, “milli” kelimesini kullanma 
hakkını 28.02.1964 tarih ve 6/2762 sayılı, yurt dışındaki kurul ve 
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komitelerle işbirliği yapma hakkını, 02.05.1970 tarih ve 7/191 sayılı, 
kamu yararına çalışan dernek statüsünü ise, 16.7.1970 tarih ve 7/1070 
sayılı, Türkiye ibaresini kullanma hakkını 25.9.1973 tarih ve 7/7146 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile kazanmıştır.(54)

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi

Engelli vatandaşların rehabilitasyonu ve spor yapmalarına imkan 
sağlayacak ortamların geliştirilmesi için uluslararası spor organizasyon-
ları düzenlemek ve organize etmek amacıyla 22 Eylül 1989 tarihinde 
Almanya’nın Bonn kentinde Uluslararası Paralimpik Komitesi (İPC) 
Kurulmuştur.(55)

Her türlü politik, ekonomik, dinsel ve ırkçılık etkinliklerinin 
dışında kalmak, paralimpik hareketenin amacına ulaşmasına katkıda 
bulunmak üzere, özel hukuk hükümlerine tabi bağımsız, tüzel kişiliği 
haiz Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 2002 yılında kurulmuştur.

Paralimpik Komitesi; Uluslararası Paralimpik Komitesinin, poli-
tikalarını, ilke ve hedefleri ile etkinliklerini Ülkemizde uygulamakla 
görevli ve yetkili kuruluştur. Komitenin asıl amacı engelli vatandaşların 
ulusal ve uluslararası spor ve organizasyonlarına iştirak etmelerini 
sağlayacak ortamların yaratılması için çalışmalar yapmaktır. Ulusla-
rarası Paralimpik Komitesiyle işbirliği içerisinde, engelli bireylerde 
spor bilincinin geliştirilmesi, toplumun ilgisini paralimpik oyunla-
rına çekmektir. Bu amaçla tüm iletişim araçlarında en üst seviyede 
yararlanmaktır. Komitenin asli ve en önemli görevlerinden birisi de 
Ülkemizi uluslararası spor kurum ve kuruluşları nezdinde temsil 
etmektir. Komitenin, sportif iş ve işlemlerini yapmak üzere Ülkemizde 
kurulmuş dört adet spor federasyonu bulunmaktadır. Bunlar;

1- Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu,
2- Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu,
3- Türkiye Görme Engelliler Federasyonu,
4- Türkiye Özel Sporcular Federasyonu.
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Spor federasyonlar, Tüzüğün, 6 ncı maddesi hükmü uyarınca 
Komitenin doğal üyeleridir.(56)

Spor Federasyonlar

Ülkemizde spor federasyonlar üç ayrı model şeklinde kurulmuşlardır.
a- Türkiye Futbol Federasyonu, 5894 sayılı Kanun ile müstakil 

olarak kurulmuştur.
b- Bağımsız spor federasyonları, 3289 sayılı Kanunun ek-9 uncu 

maddesine göre kurulan federasyonlar,
c- Spor Genel Müdürlüğünün, merkez teşkilatının ana hizmet 

birimi olarak faaliyette bulunan ve aynı Kanunun 18 inci maddesine 
göre kurulan federasyonlar.

Bağımsız spor federasyonları

Spor dalı ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre 
yürütmek, geliştirilmesini sağlamak, sporcu sağlığı ile ilgili konularda 
gerekli önlemleri olmak, teşkilatlandırmak, federasyonu uluslararası 
faaliyetlerde temsil etmek ve Tahkim Kurulu kararlarını uygulamakla 
görevli ve yetkili, özel hukuk hükümlerine tabi olarak kurulan bağım-
sız spor federasyonları; Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, 
Gençlik ve Spor Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile kurulur. 
Kuruluş kararının Resmi Gazete’de yayımlanması ile tüzel kişilik 
kazanırlar.(57)

Madde metnine bakıldığından bağımsız spor federasyonlarının 
kuruluşu, görevleri ile sorumlulukları bir fıkra içerisinde düzenlemiştir. 
Federasyonun görevleri;

1- Spor dalı ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara 
göre yürütmek,

2- Federasyonu uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde Ülke-
mizi temsil etmek,
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3- Spor dalının geliştirilmesini sağlamak,
4- Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli tedbirleri almak,
5- Spor dalının teşkilatlandırılması gerekli çalışmaları yapmak,
6- Tahkim Kurulunun kararlarını uygulamak.
Bağımsız spor federasyonları, idari işlem ile kurulmakta, tüzel 

kişiliklerinin iptali de kurulma aşamasındaki usul işlemlerine göre iptal 
edilmektedir. Ancak, federasyonun tüzel kişiliğinin iptal edilebilmesi 
için Kanunda öngörülen “yükümlülüklerinin yerine getirilmemesidir.”

Federasyonlar, merkez ve taşra teşkilatında meydana gelmekte 
olup, merkez teşkilatı, genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu 
ile disiplin kurulundan meydana gelmektedir. Taşra teşkilatı ise, 
federasyonun yurt içi bağlantılarını sağlamak üzere illerde federasyon 
temsilcilerinde oluşmaktadır.

Genel kurul federasyonun en üst organı olup, genel kurulun top-
lanması ile ilgili her türlü işlemler yönetim kurulunca yapılır. Genel 
Müdürlük, genel kurul toplantıların da, yapılan işlemlerin Kanuna 
ve meri mevzuata ve genel kurul tarafından kabul edilen ana statüye 
uygun yapılıp yapılmadığı kontrol etmek üzere gözlemci bulundurur. 
Gözlemci, genel kurul çalışmalarının meri mevzuata aykırılığının 
tespiti halinde hazırlayacağı raporu, genel kurulun yapıldığı tarihten 
itibaren on beş günlük sürede Bakanlık makamına sunmak üzere Genel 
Müdürlüğe vermek zorundadır. Raporun verildiği tarihten itibaren 
Bakanlık/ Genel Müdürlük, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten 
itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesi nezdinde genel 
kurulun iptali isteminde bulunabilirler. Genel Müdürlük gözlemcisi, 
genel kurulunda yapılan işlemleri mevzuata aykırılık yönünden her-
hangi bir olumsuzluk tespit etmedikleri takdirde, Bakanlığın veya 
Genel Müdürlüğün genel kurulun iptali konusunda dava açma hakla-
rının bulunmadığını düşünmekteyim. Başka bir ifadeyle, genel kurulda 
yapılan kanunsuz işleminin iptal edilebilmesi için kamu otoritesi olan 
Bakanlık ve/veya Genel Müdürlüğün dava açabilmesi için görev-
lendirilen gözlemcinin olumsuz rapor düzenlemesi gerekmektedir. 
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Gözlemcinin olumsuz rapor düzenlemesi, genel kurulun iptali için 
dava açma şartları arasındadır.

Bağımsız spor federasyonların sportif başarılarını, plan ve proje-
lerini kontrol etmek, faaliyetlerini değerlendirmek, federasyonların 
faaliyet alanlarını geliştirmek , federasyonların her türlü iş ve işlem-
lerini izlemek üzere “Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu” 
kurulmuştur. (58) Kurulun görevleri Kanunun ek-9 uncu maddesinde;

1- Spor federasyonlarının Bakana verecekleri taahhütnamenin 
esaslarını belirlemek ve yıl sonu itibariyle taahhütlerine uyup uyma-
dıklarını değerlendirerek Bakana sunmak,

2- Federasyonlar tarafından hazırlanan master planı, performans 
ölçütlerini, hedeflerini incelemek ve uluslararası federasyonların statü 
ve talimatlarını gözeterek hizmet kalite standartlarını belirlemek,

3- Bakana sunulan taahhütname ile master plan ve performans 
ölçütlerine uyulup uyulmadığı konusunda altı ayda bir Bakana rapor 
vermek.

Kanunun bu hükmü lafzı ve ruhu ile birlikte değerlendirildiğinde, 
bağımsız spor federasyonlarının, sportif hizmetleriyle ilgili tüm iş ve 
işlemlerin planlanması, belirlenen plan ve programların uygulamaya 
konulması, uygulamaya konulan plan ve projeler doğrultusunda alınan 
sonuçların değerlendirilmesi konusunda “Sportif Değerlendirme ve 
Geliştirme Kurulunu”nun federasyonun genel kurulu kadar yetkili 
olduğu söylenebilir.

3289 sayılı Kanunun, 3 üncü fıkrasının (b) bendi; “ Sportif 
Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde 
görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında 
sakınca görülen federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında karar almak üzere bakanın istemi üzerine,” federasyon olağan 
üstü genel kurula çağrılır” hükmü bulunmaktadır. Bağımsız spor 
federasyonlarının genel kurul üye sayısı olimpik ve paralimpik branş-
larda 150 den az 300 den fazla, diğer branşlarda ise; 100 den az ve 
200 den fazla olamaz. Delege sayısının yüzde onu Genel Müdürlük 
temsilcilerinde oluştuğu ve federasyonun en önemli organlarından 
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olan denetim kurulunun beş üyesinden üçünün Genel Müdürlük 
tarafından görevlendirildiği dikkate alındığında, Genel Müdürlüğün 
en üst amiri olan Bakan tarafından olağan üstü genel kurula çağrılan 
federasyon başkan ve yönetim kurulunun ibra edilmesi hayatın olağan 
akışıyla bağdaştığının iddia edilmesi mümkün görülmemektedir.

Bağımsız spor federasyonların gelirler

Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi Ülkemizde de, fede-
rasyonların en büyük gelirleri kamu kaynaklarında oluşmaktadır. 
Kamu kaynakları, federasyonların en büyük finans kaynağı olma-
sına rağmen kanun koyucu , federasyonların değişik kanallarda gelir 
elde edebileceklerinin önünü açmıştır. Yapılan düzenlemede; Genel 
Müdürlük tarafında yapılacak yardımlar ile Genel Müdürlük tara-
fından federasyonlara, “ilgili branşın alt yapısına ve eğitimine ilişkin 
projelerin desteklenmesi amacıyla gerektiğinde kaynak tahsis edebi-
lir.”(59) hükmündeki düzenleme dışında, bağımsız spor federasyonların 
öz kaynakları;

1- Katılım payı,
2- Tescil, vize ve transferlerde elde edilecek gelirleri,
3- İtiraz, ceza gelirleri,
4- Sponsorluk gelirleri,
5- Yayın, reklam gelirleri,
6- Bağış, yardım ve benzeri gelirleri bulunmaktadır. Kanunda 

herhangi bir hüküm bulunmamasına rağmen, federasyonların genel 
kurulu tarafından kabul edilip, Spor Genel Müdürlüğü, Başbakanlık 
Mevzuatı Geliştirme Genel Müdürlüğünün incelemesi sonucu yayım-
lanarak yürürlüğe giren federasyonların ana statülerinde, kişi kurum ve 
kuruluşlardan alınacak katılım payı ve aidatlar, kulüplerin televizyon 
ve radyoda yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü basın ve 
yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde edecekleri gelirlerin 
yüzde on oranı, ile milli ve temsili müsabakaların, televizyon, radyo 
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veya internet üzerinden elde edilecek gelirler, kira ve işletme gelirleri 
federasyonların öz gelir kaynakları arasında sayılmıştır.

Federasyonların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan 
ve federasyonların en büyük gider kalemleri içerisinde yer alan spor 
tesislerinin yapımı, büyük onarımları Devlet tarafında finanse edil-
diğinde, bu giderlerin de federasyonların gelirleri arasında saymak 
gerekmektedir. Spor Teşkilatının mülkiyetinde veya kullanımında 
bulunan tesislerin kullanım veya intifa hakkı Spor teşkilatı tarafından 
3289 sayılı Kanunun EK- madde 11’de belirlenen hükümler doğrul-
tusunda spor federasyonlarına bedelsiz devredilmektedir. (60)

Bağımsız spor federasyonlarının denetimi

Bağımsız spor federasyonlarının denetimi, 3289 sayılı Kanunun 
ek 9 uncu maddesiyle, bu maddeye dayanılarak, federasyonların genel 
kurulları tarafından kabul edilen, federasyonların ana statüsünde 
düzenlenmiştir.

Kanundaki düzenlemeye göre federasyonlar;
1- Federasyon genel kurulu,
2- Federasyon denetim kurulu,
3- Bakanlık Denetim ve Rehberlik Kurulu,
4- Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı,
5- Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu,
6- Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca,
denetlenmektedir. Federasyonları tarafından yapılan harcamala-

rının, federasyonun en önemli kurullarından olan ve federasyonların 
tüm paydaşlarını bünyesinde bulunduran genel kurulları tarafından 
yapılması, uluslararası kurumlar tarafından benimsenen kurallara 
uygun olduğu gibi, ulusal mevzuatımızdaki kurallara uygun bir dene-
timdir. Federasyonların bağımsız bir yapılanmaya başlandığı 2004 
tarihinden bu güne kadar, genel kurulların bu denetim görevlerini 
tam manasıyla yerine getirdikleri söylenemez. Ancak 2014 yılında 
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yapılan “federasyonların mali genel kurullarında” Türkiye Bedensel 
Engelliler Federasyonu Başkanlığı, Türkiye Avcılık ve Atıcılık Fede-
rasyonu Başkanlığı’nın genel kurulları tarafından ibra edilmemeleri, 
genel kurulların, yönetim kurulu tarafından yapılan harcamaların 
denetlenmesi gerektiği anlayışının yerleşmesi anlamında son derece 
olumlu gelişmeler olduğu söylenebilir. Genel kurul üyeleri, gerek 
Kanundaki düzenleme, gerekse ana statülerde kendilerine yüklenen 
sorumluluklarının gereğini yerine getirdikleri takdirde, devletin de 
“denetim” bahanesiyle, spora müdahalesi asgari düzeye inecektir. 
Aksi takdirde, devlet yapmış olduğu yardımların amacına uygun bir 
şekilde kullanıp kullanılmadığını kontrol etmek zorunda kalacaktır.

18 Ağustos 1923 tarihli hükümet programında sporun özendir-
mesine yönelik düzenlemeler görmek mümkündür. Programdaki şu 
satırlar dikkate değerdir: “Bireyin bedensel ve düşünsel yetenekleri gibi 
ahlâkî ve sosyal yetenekleri de geliştirilmeli ve bu amaçla beden eği-
timi öğretmeni yetiştiren okul açılmalı, kulüpler ve gençlerin fikirleri 
zedeleyen politika ile meşgul olmamaları…” nitekim çok geçmeden, 
Terbiye-i Bedeniyye Darülmualilmini (Gazi Eğitim Enstitüsü) kurulup 
Ankara’da hizmete girmiştir.(61)

Ayrıca, hükümet programında bu konuda şu satırların yer aldığı 
dikkati çeker: “… Maarifin vazifelerinden birincisi, çocukların terbiye 
ve talimi, ikincisi halkın terbiye ve talimi, üçüncüsü milli güzidelerin 
yetiştirilmesi için lazım gelen vasıtaların izhar ve teminidir. Çocuk-
ların terbiye ve talimi bittabi mektepler vasıtasıyla temin edilecek ve 
mekteplerin asri tekemmulata mazhar olabilmeleri için muallimlerin 
daha iyi yetiştirilmesine ve tatil zamanında açılacak derslerle tevsi-i 
malımat etmelerine, binaların islahına, alat-ı dersiyenin ikmaline 
çalışılacaktır.(62)

Ulu Önderin talimatlarıyla 1924 yılı bütçesine, “Türk sporcula-
rının pek yararlı ve gelecek için umut verici çalışmalarında yardım 
görecekleri”(63) sözlerinin açık bir kanıtı olarak, spor için Atatürk’ün 
talimatıyla 50.000 TL ödenek konulmuştur. Yine 1924 yılında 
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yayınlanan Köy Yasası’nda, köylerde “nişan alma, cirit, güreş” gibi 
köy oyunlarının oynanması için özendirici hükümlere yer vermiştir.(64)

1930 yılında çıkarılan Belediye Yasasında, belediyeler “çocuk 
bahçeleri, spor alanları, yerel ihtiyaçlara uygun stadyumlar yapmak 
ve işletme”(65) gibi yükümlülükler getirilmiştir.

Belediyeler Kanunu, Köy Yasasına ve Halkevleri Teşkilatının 
Umumi Esasları Kanunu’na eklenen bu hükümler spor gelişmesi için 
olumlu olmakla birlikte, uygulamada; sporun uluslararasındaki önemi, 
insanların kaynaşmasındaki etkisi, toplulukları bir araya getirmedeki 
gücü, hükümet edenler açısında cazip bir hal almıştır. Spora katkı ama-
cıyla mevzuatlara konulan bu hükümler, sporun idaresinin kamunun 
etkisin altına girmesine yetmiştir. Nitekim, 28.10.1949 tarihli Beden 
Terbiyesi Merkez İstişare Heyetinin toplantısına katılan dönemin 
Milli Eğitim Bakanı, Tahsin Banguoğlu, 3530 sayılı Kanun ile ilgili 
düşüncelerini açıklarken “… Meriyette bulunan (3530) Kanun, başka 
bir espriyle çıkmıştı. Bu gün, içinde bulunduğumuz gerek içtimai, 
gerek siyasi, hayatta böyle antidemokratik bir Kanun ile iş görmek 
müşküldür.” Konuşmasına devamla, “… eski teşkilatın müdahaleciliği 
fazladır. Yapacağımız, Kanun daha liberal olacaktır. Biz devletin bu 
işte lazım rolünü elden bırakmamak zaruretindeyiz. Memleketimizin 
hususiyeti bakımından buna muhtacız. Davamız bütün memleket 
ölçüsünde sporu tamim etmek, geliştirmektir.”(66) demek suretiyle, 
Devletin sporun yönetilmesindeki müdahaleciliğini ortaya koymuştur.

Beden Terbiyesi Merkez İstişare Heyetinin 02 Nisan 1956 yılında 
yapılan toplantısında; dönemin Umum Müdürü olarak atanan Niza-
mettin Kırşan, İstişare Heyetine, Hükümetin, Teşkilata bakışını ve 
spor ile ilgili politikasını şu şekilde izah etmiştir. “Başvekilin, (bizimle 
vaki temaslarında) noktayı nazarlarının, bünye demokratik olmalı, 
suiistimale mani olmak üzere Devlet elini çekmemelidir.” Olduğunu 
açıklamıştır.(67)

1932 yılında Atatürk’ün talimatıyla kurulmakta olan halkevleri-
nin yapması gereken çalışmalar arasına spor da eklenir. “Halkevleri 
Teşkilatının Umumi Esasları”ndan spor ve beden hareketleri, gençlik 
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terbiyesinin ve milli terbiyenin vazgeçilemeyecek aslı ve mühim bir 
bölümüdür. Bu nedenle “Türk gençliğinde ve Türk halkında spor 
ve beden hareketlerine sevgi ve alaka uyandırmalı, bunlar bir kitle 
hareketi, milli bir faaliyet haline getirilmelidir”(68) diyen büyük önder 
daha o yıllarda, sporu kitle hareketinin de ötesinde bir “milli hareket” 
olarak düşünmüştür.

Mustafa Kemal Atatürk, sporla olan düşüncesini şu şekilde ifade 
etmiştir.

Ulu Önderin, “… spor ve beden hareketlerine sevgi ve alaka uyan-
dırılmalı, bunlar bir kitle hareketi haline getirilmelidir.” Talimatıyla, 
özellikle Avrupa ülkelerinin içinde bulunduğu kaos döneminde, 
sporun, Ülkemizdeki birlik ve beraberliğin sağlanmasında “silahsız” 
bir güç olabileceğini öngörmüştür.

Aynı düşünceyi, 3530 ve 3289 sayılı Kanunların amaç başlıklı 
birinci maddelerinde de görmek mümkündür. Anılan Kanunların 
amacı; “yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerini, ulusal ve inkılapçı 
amaçlara gelişimini sağlayan, oyun jimnastik ve spor faaliyetlerini 
sevk ve idare etmek” şeklinde ifade edilerek, devletin spordaki poli-
tikalarının da temelini oluşturmaktadır.

1923 yılında, 1924 yılının bütçesi belirlenirken, hükümet prog-
ramında yer alan şu satırlar dikkati çeker”… Maarifin vazifelerinden 
birincisi, çocukların terbiye ve talimi, ikincisi halkın terbiye ve talimi, 
üçüncüsü milli güzidelerin yetiştirilmesi için lazım gelen vasıtaların 
izhar ve teminidir. Çocukların terbiye ve talimi bittabıl mektepler 
vasıtasıyla temin edilecek ve mekteplerin asri tekemulata mazhar ola-
bilmeleri için muallimlerin daha iyi yetiştirilmesine ve tatil zamanında 
açılacak derslerle tevsi-i malumat etmelerine, binaların ıslahına, alatı 
dersiyenin ikmaline çalışacaklardır.” Benzer düşünceyi Merkez İstişare 
Heyetinin 11.11.1943 tarihli toplantısında, sporun temelini oluşturan 
spor kulüplerine; spor tesisi, lokal, demirbaş ve malzeme yardımında 
bulunulmasının zorunlu olduğu ve Memleketimiz için “uniform”(69) 
(değişmez şekilli, aynı şekilde olan muntazam, yeknesak) bir şekli 
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kabili tatbik olmadığı ifade edilmiş ve sporun olmazsa olmazlarında 
olduğunun altı çizilmiştir.

1923 yılında alınan bu karar ile Ülkemizde her yıl okullardaki 
eğitim programının sona ermesiyle birlikte “yaz spor merkezler” olarak 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hükümet programında spor hareket ve faaliyetleri:
1) Okul çağındaki çocukların terbiye ve talimi,
2) Halkın terbiye ve talimi
3) Milli güzidelerin yetiştirilmesi,
1923 yılında hükümet programında öngörülen sporun her kesime 

yaptırılması olgusu bu gün; okul çağındaki çocuklara spor yaptırma 
görevi, Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Spor Faaliyetleri 
Dairesi Başkanlığınca, Halkın terbiye ve talimi görevi 12 Haziran 
1990 tarihinde kurulan Türkiye Herkes için Spor Federasyonunca,(70) 
(bu Federasyon Merkez Danışma Kurulunu 31 Ağustos 2006 tarih ve 
271 sayılı kararı, Başbakanlık Makamlarının 13 Eylül 2006 tarihli ve 
292 sayılı olurları(71) ile Özerk / bağımsız bir yapıya kavuşturulmuş, 
karar 21 Eylül 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) milli 
güzidelerin yetiştirilmesine ilişkin işlemler ise, 3289 sayılı Kanunun 
ek-9 unun maddesine göre kurulan Bağımsız Spor Federasyonları ile 
Spor Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatı olan Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüklerince yerine getirilmektedir.

Bütçe Kanunlarında, Belediyeler Kanunu ve Halkevleri Teşkila-
tının Umumi Esasları kanununa konulan hükümlerle devlet spora 
maddi anlamda müdahale etmekle kalmayarak sporun idaresini de 
fiilen ve hukuken değişik şekillerde üstlenmiştir. Hükümetlerin, 
spora her türlü katkıda bulunmaları modeli, tüm dünya devletlerinde 
uygulamakla birlikte ülkemiz ile birkaç demir perde ülkelerin dışında 
hiçbir ülkede devletin sporun “idari” yapısına müdahale etmedikleri 
Türkiye’deki spor kamu oyunca bilindiği gibi dünyadaki spor kamu 
oyu tarafında da bilinmektedir.
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3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunun ruhundaki aşırı “devletçilik” 
anlayışını, Anayasa Mahkemesinin 03.11.1964 tarihli ve 1963/152 
Esas, 1964/66 sayılı kararında da görmek mümkündür.(72) Beden 
Terbiyesi Kanununun bazı maddelerinin Anayasa ‘ya aykırı olduğu 
savıyla Cumhuriyet Halk Partisi TBM Meclis gurubunun Anayasa 
Mahkemesine yapmış olduğu başvuruda, Yüce Mahkeme; “Kuvvetli 
bir fikir terbiyesinin sağlam vücudda bulunacağı gerçeği karşısında, 
yurttaşların beden ve fikir bakımından üstün vasıflı insanlar olarak 
yetiştirilmesi için memleketimizde spor ve beden eğitimine çok önem 
verilmesi yerinde olur. Ancak, hukuki düzenin Anayasa düzenine 
uygun olması gerektiğine göre hangi sebep ve gerekçelere dayanırsa 
dayansın Anayasa düzeni içinde Anayasaya aykırı bir kanun hükmü-
nün yürürlükte kalmasına yer verilmez.

Bu sebepler karşısında 3530 sayılı Kanunun 4 üncü madde-
sinde yer alan ve iptali istenen” Gençler için kulüplere girmek ve boş 
zamanlarında beden terbiyesine devam etmek mecburidir.” Şeklindeki 
hükmün Anayasanın teminatı altındaki kişi hürriyetleri ilkesine aykırı 
olduğundan iptali gerekir.” Gerekçesi ile anılan hükmü iptal etmiştir.

Atatürk’ün spor politikası üzerine yazılan bir makalede; “Atatürk’ün 
ölümünü takip eden günlerde, o zamanlar yalnız Avrupa’nın değil, 
dünyanın en ünlü gündelik spor gazetesi olan ve Fransa’da yayınlanan 
“L’Auto”, yayınladığı geniş bir makalede “Atatürk’ün spora verdiği 
önemi uzun uzun överken şunları da yazmıştı:

“Dünyada ilk defa beden eğitimini mecburi kılan devlet adamı 
o oldu. Yalnız kağıt üzerinde, nutuklarda değil, bilfiil yerine getirdi. 
Stadyumlar ve çeşitli spor merkezleri tesis ettirdi. Halk evlerinin spor 
kollarını bizzat murakabe etti. Milletin mukadderatına hakim olduğu 
günden itibaren Türkiye’de spor, gittikçe artan bir önem ve değer 
kazandı”(73) Atatürk’ün, dünyada, beden eğitimi ve sporu “mecburi” 
kılan dünya liderleri arasında tek adam olduğunu belirlemek suretiyle, 
ulu önderin spor bakış açısını ortaya koymuştur.

“Erken Cumhuriyette Beden Eğitimi ve Sporun İdeolojik Temel-
leri” üzerinde yazılan makalenin sonuç bölümünde “Cumhuriyetin ilk 
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yıllarında çocukların ve gençlerin eğitimine büyük bir önem verilmiş 
ve Türk Milli Eğitim sistemi, milliyetçi, devletçi bir temel üzerinde 
yapılandırılmıştır… eğitimle ilgili tüm alanlar devletin doğrudan 
denetimi altına alınarak, kurucu ilkelere bağlı vatandaşlar yetiştirilmeye 
çalışmıştır.” “toplumsal hakimiyetinin artmasına paralel olarak beden 
eğitimi ve spor da denetimi altında tutmaya çalışmıştır… özellikle 
spor kulüpleri kontrol altında tutulmuştur.”(74)

Sivil toplum örgütleri tarafından sevk ve idare edilen spor akti-
vitelerinin popileratisi devleti idare edenlerin gözünden kaçmamış 
olacak ki,1938 yılında çıkarılan 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu 
ile sporun örgütlenmesi, spor kulüplerinin kurulması, sportif faali-
yetlerin sevk ve idaresi tamamen devletin yetkili organlarına bırakıl-
mıştır. Anılan Kanunun birinci maddesinde; Yurttaşın fizik ve moral 
kabiliyetlerinin ulusal ve inkılapçı amaçlara göre gelişimini sağlayan 
oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek maksadıyla 
Başvekalete bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz Beden Terbiyesi Direktörlüğü 
kurulmuştur. Düzenlemesi ile her türlü oyun, jimnastik ve spor hare-
ketlerinin Başbakanlığa bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz kamu kurumu 
tarafından yürütüleceği açıkça ifade edilmiştir.3530 sayılı Kanun ile 
başlayan, sporda devletçilik anlayışı ,spordaki kamu hakimiyeti 1961 
Anayasasının 58 inci ve 59 uncu maddeleriyle yapılan düzenlemelerle 
Anayasanın teminatı altına alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının;
A. Gençliğin korunması
Madde 58- Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği 

gençlerin müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultu-
sunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü orta-
dan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini 
sağlayıcı tedbirleri alır.

Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddeler-
den, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten 
korumak için gerekli tedbirleri alır.(75)
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Ülkemizde sporda teşkilatlanma çalışmaları 29/6/1938 tarihinde 
kabul edilen ve 16/7/1938 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3530 
sayılı “Beden Terbiyesi Kanunu” ile yurttaşın fizik ve moral kabili-
yetlerinin ulusal ve inkılapçı amaçlara göre gelişimini sağlayan oyun, 
jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek üzere Başbakan-
lığa bağlı hükmi şahsiyeti haiz Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Kurulmuştur.

3530 sayılı Kanuna göre kurulan Beden Terbiyesi Genel Müdür-
lüğü; mülhak bütçe ile idare edileceği, hesap muamelat ve sarfiyatının 
Muhasebe-İ Umumiye Kanunu Hükümlerine, Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanunu Hükümlerine tabi olmadığı belirtilmiştir.(76)

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü; arzı ulusal spor temas ve 
münasebetlerinde yetkili resmi Devlet teşekkülü olduğu belirtilerek, 
Devletin sporun sevk ve idaresinde tek yetkili olduğu vurgulanmış-
tır. Oysa, sporun sevk ve idaresi, birkaç istisnai durum hariç olmak 
üzere bir çok ülkede sivil toplum örgütü olan olimpiyat komitesince, 
yada kulüplerin oluşturduğu federasyonların içinde bulunduğu sivil 
örgütlerce yapılmaktadır.

Beden Terbiyesi; Merkez ve istişare heyeti ile taşra teşkilatından 
meydana gelmiştir. Teşkilatın merkez ve istişare heyetinin;

Her vilayet bir beden terbiyesi bölgesidir. Valiler bölgenin baş-
kanıdır, beden terbiyesinin iş ve işlemleri illerde valilerin, kazalarda 
kaymakamların, nahiyelerde nahiye müdürlerinin, belediye teşkilatı 
olan köylerde belediye reislerinin, diğer köylerde ise köy muhtarlarının 
idare ve mesuliyeti altındadır.

Vilayetlerde Vali, kazalarda kaymakam, nahiyelerde ise ; nahiye 
müdürleri hükümet tarafından atanan, hükümetin taşradaki tek yetkili 
otoritesi tarafından yürütülen spor faaliyetleri idaresinin hükümet 
erkiyle ne kadar iç içe olduğunu göstermektedir. Günümüzde halen 
valilerin spor teşkilatının il başkanı, kazalarda da kaymakamların ilçe 
başkanı oldukları değerlendirildiğinden, hükümet edenlerin sporun 
sevk ve idaresinde el çekmelerinin pek kolay olmayacağının işaretidir.
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3530 sayılı Kanun’ un yürürlükte olduğu süreç içerisinde, belediye 
teşkilatı olan yerlerde belediye başkanları, belediye olmayan yerleşim 
yerlerinde köy muhtarları sporun sevk ve idaresinde yetkili kılınmışlar 
ise de, bu dönem içinde bu görevlilerin spora ne kadar zaman ayır-
dıkları, sporla ne kadar ilgilendikleri de tartışma konusudur.

Okul ve kışla dışında elli ve daha çok beden terbiyesi mükellefiyeti 
çağında yurttaş bulunan köy, kasaba, şehir ve münferit mahallelerde 
kulüp, elliden az olan yerlerde ise spor gruplarına kaydolma ve bura-
larda spor yapma mecburiyeti getirilmiş ise de, bu maddede Anayasa 
Mahkemesinin 3/11/1964 tarihli ve 1963/152 esas, 1964/66 sayılı 
kararı ile iptal edilmiştir.(77) Burada dikkati çeken olay “beden terbiyesi 
mükellefiyeti” ifadesi ile belli bir yaşa gelmiş yurttaşların spor yapma 
ve bir spor kulübüne veya guruba girme mecburiyettir. Kanunda ifade 
edilen “mükellefiyeti çağındaki yurttaş” ifadesinde ulusal federasyonun 
bağlı olduğu uluslararası federasyonların öngördüğü spora başlama 
yaşının anlaşılması gerektiği kanaatindeyim.

Her ilde vilayet istişare (danışma) heyeti bulunmaktadır. Vilayet 
istişare heyeti valilerin riyasetindedir. Bölge beden terbiyesi direktörü, 
kültür direktörü, mahalli askeri kumandanı veya vekil edeceği şahıs, 
sıhhat müdürü, umumi meclis tarafından her yıl seçilecek bir daimi 
encümen azası, belediyeler ve merkezdeki lise veya ortaokul beden 
terbiyesi öğretmeni ile vilayet merkezinde sporda bilgisi ve ihtisası ile 
tanınmış vali tarafından seçilecek iki ile dört üyeden oluşan il istişare 
kurulu bulunmaktadır. Kazalarda ise; kaza istişare heyeti kaymakamın 
reisliği altında, maarif memuru, askerlik şubesi reisi, belediye reisi, 
hükümet doktoru, okul beden terbiyesi öğretmeni, kazada spor bilgisi 
ve ihtisası ile tanınmış kaymakam tarafından seçilecek birer zattan 
meydana gelmiştir.

Nahiye istişare heyeti, nahiye müdürünün başkanlığından, belediye 
reisi yoksa merkez muhtarı, merkez okul başöğretmeni ve kaymakam 
tarafından sporda bilgi ile veya ilgili iki kişiden oluşturulmaktadır.

Köylerde istişare heyetinin görevleri köy ihtiyar heyetine verilmiştir.
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Kanunun 21 inci maddesi, memur ve işçi sayılı 500’den fazla olan 
müesseseye, fabrika, ticaret evleri ile kamu kurum ve kuruluşları önce-
likle kendi mensuplarının spor yaptırmak da üzere spor tesisi yapma 
mükellefiyeti getirmiş, bu madde içerik olarak 3289 sayılı Kanunda yer 
almış, 26.5.2008 tarihli ve 26886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
5763 sayılı Kanunun 37/c maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.(78)

Avrupa’daki ülkelerin içinde bulunduğu savaş ortamı, Almanya ve 
İtalya’daki gençlik modellerinin ülkelerinin savunmalarındaki rolleri 
değerlendirildiğinden, 3530 sayılı Kanunun hangi düşünce ve saik-
lerle hazırlandığını görmek mümkündür. Kanunun hazırlanmasında 
aşağıda sıralanan düşüncelerin etkisi olduğu söylenebilir.

1) Yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerinin ulusal ve inkılapçı 
amaçla göre sağlayan oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini yaptırması,

2) Spor federasyon başkanlarının genel direktörün (Genel Müdü-
rün) teklifi ve Başbakan tarafından tayin edilmesi,

3) Bir veya birden fazla spor dallının teknik ve idari bakımından 
bir federasyona bağlanması, federasyonların adedi, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün teklifi, istişare heyetinin (Danışma Kurulu’nun) 
mütalaası ve Başvekilin onayı ile belirlenmesi,

4) Sporun Devlet tarafından görevlendirilmiş “atanmış” federasyon 
başkanlarınca, Devletin kontrolü altında, Devlet memurları ve kurum 
birimleri tarafından yapılması,

5) Her kademedeki örneğin Genel Kurmay Başkanlığına bağlı 
tüm askeri birimler, valilikler, kazalar, nahiyeler ve köy ihtiyar heyet-
lerince yaptırılması,

6) Belirli bir sayıdaki sporcunun mevcudiyeti halinde spor kulüp-
lerinin zorunlu olarak kurulması,

7) Gençlerin boş zamanlarında, gençlik gruplarına veya gençlik 
kulüplerine girmelerinin zorunlu olduğu,

8) Milli Müdafaa ile spor ve / veya beden hareketleri arasında 
illiyet bağının oluşturulması,
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9) Ülkenin dış güçlerden korumanın, sağlıklı ve organize edilmiş, 
kusursuz, çevik ve muntazam dönüşlerle donatılmış ve eğiticiler tara-
fından eğitilmiş gençlerle özdeşleştirilmiştir.

10) Hükümetin gençlik kollarının spor kulüpleriyle birlikte hare-
ket etmeleri,

Esaslarına göre düzenlenen spor teşkilatı yapılanması, Devle-
tin tamamen spora hakim olduğu bir dönem olarak hafızalarda yer 
almıştır.

Hükümetlerin, spor üzerindeki etkisini, sporun sevk ve idare 
etmekte ki düşünceleri, sporun dizayn edilmesindeki politikalarının 
daha net anlaşılabilmesi için Merkez İstişare Heyetinde görevlendi-
rilen hükümet içindeki güçlerine ve bu şahsiyetler tarafından alınan 
kararların içeriğine bakmak yeterli olacaktır.

Spor Teşkilatının karar mekanizmalarında olan Merkez İstişare 
Heyetinin içerisinde yer alan kişilerin temsil edildiği kurumlar, parla-
menterin de bulunması bu Kurulun spor politikası üzerindeki “Devlet” 
gücünün ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Kurul üyelerinden, 
Adnan Menderes, Cevat Kerim İncedayı, Hasan Ali Yücel, Milli 
Müdafaa Vekaleti temsilcisi, Genel Kurmay temsilcisi, emekli asker 
kökenli şahsiyetlerin varlığı, spordaki “Devlet” gücünün göstergesidir.

Beden Terbiyesi kuruluş kanunu olan 3530 sayılı Yasada, İstişare 
Kuruluna verilen görevler incelendiğinden Kurul spor teşkilatı üzerinde 
gücü açıkça anlaşılmaktadır. Esasen 3530 sayılı Yasanın genel gerek-
çesinde de “Hükümet” edenlerin spora bakışını da belirlemektedir.

Spor teşkilatında her zaman olduğu gibi, İstişare Kurulunda çalı-
şan Devlet memurlarının da Kurumun “hafızasını” oluşturmamadaki 
yetenekleri, Merkez İstişare Heyeti tarafından alınan bazı kararlara 
ulaşmak maalesef mümkün olmamıştır. Şayet, Kurul tarafından alı-
nan ilk kararlara ulaşma imkanı bulabilseydik, 1930 lu yıllardaki 
hükümetlerin spor üzerindeki “otoritesi”nin sınırları hakkında daha 
net bilgilere ulaşabilirdik.

Merkez İstişare Heyetinin spor üzerindeki etki ve yetkisini, 
02.3.1943 tarihli toplatısında daha net görmek mümkündür. Kurul; 
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“3- Hariciye Vekaletinden gelen ve İran’da; İngiliz, Rus, Polonya ve 
İran takımları arasında yapılacak olan spor müsabakalarını veya hiç 
olmazsa İran takımlarıyla karşılamak üzere güreş ve futbol takımlarının 
gönderilmesi hakkında teskere okundu.” Heyet Hariciye Vekaletinde 
gelen bu talebi, “…teşkil edilmiş takımlarla milli müsabakaların icrası, 
zamanın müsaitsizliği ve milli temas noktasında uygun görülmeyerek, 
yalnız İran takımlarıyla mühim temasların yapılmasına karar verile-
rek…” Demek suretiyle, milli takımlarımızın herhangi bir hazırlık 
yapmaksızın uluslararası müsabakalara katılmasının uygun olmadığına 
karar vermiş ve milli menfaatlerin korunmasını ön planda tutmuş-
tur. Ayrıca, sadece İran takımları ile müsabaka yapılmak kaydıyla 
Hariciye Vekaletinin talebini de kısmen yerine getirerek Ülkemizin 
bu turnuvada yer almasını sağlamışlardır. Merkez İstişare Heyetince 
alınan bu kararın, ülkemizin uluslararası müsabakalarda yer alması 
noktasında yetkinin federasyonlara mı yoksa, sporu teşkilatlandırmak 
ve spor yaptırmakla görevli ve yetkili kamu kurumuna mı ait olacağı 
konusundaki politikayı da belirlemiştir.(79)

Heyet, 03.3.1943 tarihinde benzer bir karar alarak, Mısır ve 
İtalya’nın ilgili federasyonlarında gelen talepler doğrultusunda, Mısır’da 
yapılacak müsabakalara atletizm, futbol ve güreş branşlarında , İtalya’da 
yapılacak uluslararası güreş müsabakalarına katılmak üzere karar alıyor 
ve kararda, turnuvaya katılacak ulusal takımın ilgililerce yeterince 
hazırlanması ve diğer detayların tetkik edilmesi hususunda dönemin 
Genel Müdüre yetki vermişlerdir.

İstişare Heyeti,12.11.1945 günlü toplantıda benzer bir karar 
alarak, “Yunanistan ile Milli futbol karşılaşması yapılması için Genel 
Müdüre yetki verilmesi hakkındaki teklifin gündeme alınarak, ivedi-
likle konuşulması, onaylanarak Yunanistan ile Milli futbol karşılaşması 
yapılması için Umum Müdürlüğe yetki verilmesini kararlaştırmış-
tır.”(80) Kurul; mili takımlarımızın uluslararası müsabakalara katılması 
veya temsili olarak yabancı ülkelere gitmeleri veya uluslararası bir 
müsabakanın Ülkemizde yapılmasına izin verme yetkisinin tamamen 
Merkez İstişare Heyetinin takdirinde olduğunu vurgulamış ve yetkinin 
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federasyon başkanlarına ait olmadığını, 12.12.1946 tarihinde yapılan 
toplantıda “Federasyonların milletlerarası veya temsili mahiyete haiz 
yabancı temasların İstişare Heyetinde müsaade almağa bağlı olduğunu 
bilmediklerinde bir talimatname ile duyurulması” gerektiği yönünden 
karar almıştır.(81)

Kurulun spor üzerindeki gücünün anlaşılması için, 09.12.1946 
tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karara bakılması yeterli 
olacaktır. Kurul kararında, “Merkez Danışma Kurulu üyelerinden 
Adnan Menderes’in hayli zamandan beri toplantılara iştirak etmediği 
tespit edilmiş bulunduğundan, Tüzüğün 18 inci maddesi gereğince 
müstafi sayılmış ve yerine Milli Eğitim Bakanlığınca tanınmış eski 
sporculardan Sadi Batuğ’un seçildiği başkan tarafından Kurula arz 
edilmiş ve bu seçim Kurulca memnuniyetle karşılanmıştır.”(82)

Merkez Danışma Heyeti, sporun yapılanması, spor ile ilgili alt 
düzenleyici işlemlerin hazırlanması, sporcuları yetiştiren eğiticilerin 
eğitimi, spor tesislerinin yapılması ve benzeri konularda kararlar aldığı 
gibi, olimpiyatlara hangi spor dallarında katılacağını da tartışmış ve 
bu konuda 10.3.1947 tarihinde almış olduğu karar ile sadece ulusla-
rarası müsabakalara katılma konusunda yetkinin İstişare Heyetinde 
olmadığını, olimpiyatlara katılma hususunda Heyetin muvafakatına 
bağlı olduğunu vurgulamıştır. 1948 Londra Olimpiyatlarına katılacak 
spor dallarını belirlenirken, toplantıya ilgili federasyon başkanlarını 
davet ederek görüş ve düşüncelerini, Genel Müdürün düşünce ve 
tekliflerini aldıktan sonra;

1�  Atıcılık sporunda; 1948 Londra Olimpiyatlarında hangi silah-
larla müsabaka yapılacağı konusu belli olmadığından, kesin bir 
karar verilmeden önce, kuvvetli rakipler karşısında, gücümüzü 
denemeye muhtaç bulunduğundan, kararın talikine,

2�  Güreş sporu; güreş sporunda “teknik durumumuz” müsait 
olduğundan Olimpiyatlara serbest ve grekoromen olarak iki 
branşta katılmamıza oybirliğiyle,
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3�  Atletizm sporunda; iştirak ettirilecek branşların “tespiti, ve 
mesuliyeti” teknik danışma kuruluna bırakılarak, prensip 
olarak Olimpiyatlara katılmasına oy birliği ile,

4�  Boks sporunda; boks branşında gücümüzü denemek için ulus-
lararası müsabaka yapılmadığından, 1948 Londra Olimpiyat-
larına katılmayı düşünen milletlerle temas edilerek, yapılacak 
temaslar sonucu, alınacak neticelere göre karar verilmesine oy 
birliğiyle,

5�  Bisiklet sporunda; bu branşta dünya rekorları takip edilerek, 
ulusal takımımızın kendi rekorlarıyla mukayeseli bir şekilde 
heyete rapor sunulmasını takiben yeniden karar alınmasına 
oy birliğiyle,

6�  Eskrim sporunda; antrenör temin edildiği ve önümüzdeki 
aylarda yapılacak harici temaslar neticesinde iyi dereceler 
alındığı taktirde Olimpiyata katılmalarına oybirliğiyle,

7�  Kayak sporunda; kayak sporu son zamanlardaki çalışmaları 
milleti memnun edecek düzeyde bulunmasına rağmen kış 
aylarında yapılacak beynelmilel temaslardan sonra karar veril-
mesine oybirliğyle,

8�  Su sporlarında; su sporları hazırlık çalışmalarını yeterli düzeyde 
yapmadığından, ulusal takımımızın olimpiyata katılmaya 
yeterli düzeyde bulunmadığında 1948 Londra Olimpiyatlarına 
katılmamasına oy birliğiyle,

9�  Basketbol sporunda, basketbol branşının içinde bulunduğu 
durum, uluslararası müsabakalarda elde edilen dereceler nazara 
alındığında bu branş Olimpiyata katılmasına oy çokluğu ile,

Karar verilmiştir.(83)

3530 sayılı Kanunun 19 maddesinde Kurumun merkez ve taşra 
teşkilatı gelirleri arasında vilayeti hususi idare bütçelerine bir sene 
evvelki nakdi tahsilat yekünlerinin yüzde ikisi nispetinde konulacak 
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hisse, yerel yönetimlerin bütçelerinde belirli oranlarda ayrılan pay-
lar spor teşkilatının bütçe gelirleri sayılmasına dair uygulama 3289 
Sayılı Kanunun 14. maddesi ile yüzde bir pay olarak devam etmiş, bu 
düzenleme 5272 sayılı Yasanın 87/d maddesiyle 24.12.2004 tarihinde 
yürürlükten kaldırılmıştır.(84)

Genel Müdür, bu projenin olumlu mütalaa beyan edilmediğini 
ifade ederek, vilayet idarelerinin bütçelerinde kurum bütçesine pay 
ayrılması gerektiği, Dahiliye Vekaletinin projesine karşı olduklarını 
beyan etmiştir.

Kurul, bütçelerin belirlenmesinde;

1�  Beden terbiyesi mükellefiyetinin bölgelerde ne suretle tatbik 
edildiğini,

2�  Geçen seneden bugüne kadar neler yapıldığını,

3�  Umum Müdürlüğünün bu konulardaki düşüncesinin ne 
olduğunu,

4�  Yapılan faaliyetlerde ne gibi ilerlemeler kaydedildiğini,

Sorgulanarak alınan cevaplara göre federasyonlara bütçe tahsisi 
edildiği görülmektedir. Kurul, daha önce alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığını, uygulamadaki başarının ne olduğu konularının 
yerinde tetkiki gerektiğini belirlemiş ve bu kararlarının akıbeti hak-
kında mahallinde tetkik ederek adeta “denetim” görevini de yerine 
getirmişlerdir.

Kurul, başka bir toplantıda, belirli bir nüfusa ulaşmış yerleşim 
alanlarında gençlik kulübü kurula bilirliğini tartışırken, gençlik kulüp-
lerinin kurulabilmesi için dört şartın varlığına bağlı olduğu sonucuna 
varmıştır. O gün belirlenen şartlar :

a- Çalışanların belirlenmesi ve varlığı,
b- Çalıştırıcıların istihdamı,
c- Çalıştırmak için saha ve tesislerin mevcut olması.
d- Bu faaliyetler için tahsisatın varlığı, şartlar.
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İspanya Spor Yasasının 14 uncu ve takip eden maddelerinde spor 
külünün kurulabilmesi için, kurucuların varlığı, delege ve denetçi-
lerin bulunması, kulüp idarecilerin yükümlülükleri, kulübün mali, 
ekonomik ve kapital durumlar gözetilmektedir.

Belirlenen bu şartlar, bu gün de sporun olmazsa olmazlarında 
olduğu gerçeğidir. Kurul aynı kararda, herhangi bir bakanlığa bağlı 
olan ve olmayan ve daimi işçisi 200 den fazla bulunan fabrika, ima-
lathane ve emsali müesseselerde 35 yaşına kadar erkeklerin haftada 
bir saatten az ve dört saatten fazla olmamak üzere hareket yapma-
larını öngörmüştür. İş yerlerinde beden hareketlerinin yapılması bu 
gün birçok gelişmiş ülkelerde uygulandığını bilmekteyiz. Federasyon 
bütçelerinin belirlenmesi hususunda yapılan müzekkerelerde Kurul, 
Ülkemizi ziyaret eden İngiliz futbol takımına program dışı yapılan 
harcamaların hangi saikle ve ne suretle temin edildiğini irdeleyerek 
bu günün çok tartışılan yerindelik denetiminin ilk sinyallerini de 
vermiştir. Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi 3289 sayılı 
Kanununa eklenen ek-9 maddede öngörülmüş ise de, yerindelik dene-
timinin federasyonlara kaynak temin eden kamu kuruluşları tarafında 
yapılmasının kamu kaynaklarının amacına uygun olarak kullanıp 
kullanılmadığının tespiti açısında yararlı olacağı kanaatindeyim.

Merkez İstişare Heyeti; 30.1.1942 tarihli kararında “Heyet, fede-
rasyon başkanının verdiği izahata göre spor sahalarında müessif vak’a 
adetlerinin azalması ve hatta yok denilecek bir hale gelmesinden dolayı 
memnuniyeti beyan etmiştir.”(85) Kararı ile dönemin Futbol Fede-
rasyonunun faaliyet alanına giren müsabakalarda “Sporda şiddetin” 
önlenmesi konusundaki hassasiyetini dile getirmiştir.

Altay – Altınordu karşılaşmasında çıkan olaylar üzerine, İzmir 
Bölge Müdürlüğü / Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ceza 
heyeti tarafından olaya karışanlara verilen disiplin cezalarına yapılan 
itiraz üzerine, Dr. Sadi Irmak Başkanlığında yapılan İstişare Heye-
tinin 05.7.1944 tarihli oturumunda “…verilen cezaların; eylemde 
bulunanların sorgularını müteakip ‘müdafaalarının’ alınmaması nede-
niyle, ‘Merkez Ceza Heyetince’ verilen cezaların ‘usulsüzlük nedeniyle 
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bozularak’” dosyanın İzmir Bölgesi Ceza Heyetine iadesine karar 
vererek, savunmanın önemine vurgu yapmıştır.(86)

Sporun tamamen devletin kurumları tarafından sevk ve idare edil-
diği bir dönemde Merkez İstişare Kurulu almış olduğu kararlarla, spor 
kulüplerinin uluslararası müsabakalara iştirak ederek özel müsabakalara 
katılmalarını sağlamış ise de; alınan bu kararla, özel şahısların oluş-
turduğu sivil toplum örgütü olan kulüplerin, genel kurulu tarafından 
seçilen idarecilerin yerine geçerek kulübü sevk ve idare etmişlerdir. 
Kurul, 09 Kasım 1942 tarihide yapmış olduğu toplantıda,(87) Rüzna-
menin birinci maddesini teşkil eden ve İstanbul Muhtelit Futbol takı-
mının Almanya’da müsabaka yapmasına Umum Müdürlükçe verilen 
müsaadenin, ecnebi müsabakalarına (uluslararası müsabakalara) ait 
talimatnameye göre milli ve temsili müsabakalara müsaade vermek 
Merkez İstişare heyetinin salahiyeti cümlesinden olmasına nazaran, 
mevzuata mugayir olduğuna talimatname ahkamının muhafazasına 
dair olan Burhan Felek’in takriri okunup hazır bulunan İstanbul böl-
gesi direktörünün izahatı dinledikten sonra bahse konu müsabakanın 
birkaç maç yapmak üzere bundan evvel memleketimize gelmiş olan 
Almanya’nın Admira takımına kendilerinin talebi üzerine İstanbul 
muhteliti tarafından bir ziyaret iadesinden ibaret olduğu anlaşılmasına 
nazaran oraya bir şehir muhtelitinin izamına lüzum olmadığına ve 
buraya ancak Admira ile o zaman karşılaşmış kulüp takımlarından 
birinin adı altında ve takviyeli olarak izami münasip olacağına ve bu 
kabil kulüp temaslarına müsaade vermenin de Umum Müdürlüğe 
ait umurdan bulunduğuna ve bir şehir muhteliti teması mevzubahis 
olursa adı geçen talimatname hükümlerine göre keyfiyetin ancak o 
zaman merkez istişare heyetince müzakere edileceğine karar verilmiştir. 
Kurul, bu kararı ile spor federasyonlarının yetkili kurulları tarafından, 
uluslararası müsabakaların ülkemizde yapılmasına dair işlemlerin spor 
teşkilatı tarafından alınması gerektiğini vurgulamıştır. Spor Genel 
Müdürlüğünün katkıları ile bütçe oluşturan federasyonların, ülkemizde 
uluslararası spor organizasyonu düzenleme hususunda karar verme-
den önce Spor Genel Müdürlüğünden icazet almaları spora ayrılan 
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meblağın daha rantabl kullanmasını sağlayacaktır. Birçok ülkede bu 
uygulamanın yapıldığı spor kamuoyu tarafında bilinmektedir. Hır-
vatistan Cumhuriyetinde, spor alanında kamu oyunun ihtiyaçları göz 
önünde bulundurarak, finanse edilecek öncelikli projeleri, analizleri 
ve araştırmaları belirlemek görevi, sporun en üst organı olan ‘Ulusal 
Spor Konseyi’ne verilmiştir. İspanya’da uluslararası spor müsabaka-
larına iştirak edilmesi ve / veya uluslararası spor organizasyonlarının 
yapılmasına izin verilmesi yetkisi, Spor Yasasının 8/i maddesi hükmü 
ile İspanya Yüksek Spor Konseyi’ne verilmiştir.

Sporda başarı elde etmenin temelinde eğitimin şart olduğunu, 
dolayıyla spor yaptırmakla görevlendirilen kurumların Milli Eğitim 
Bakanlığı ve bağlı kurumları ile işbirliğinin zorunlu olduğunu öngören 
Merkez İstişare Kurulu, 19.11.1942 tarihli oturumda Beden Terbi-
yesi Umum Müdürlüğünün Maarif Vekaletine bağlanması ve bir çok 
bölgelerde henüz Beden Terbiyesi Müdürlerinin bulunmaması ve kısa 
zamanda bulunmasına da imkan olmadığı düşünülerek buralarda 
Beden Terbiyesi Müdürlerinin temin ve tayinlerine kadar, icabında 
beden terbiyesi işleriyle vilayetlerde Maarif müdürlerinin ve kazalarda 
Maarif memurlarının tavzifi ve yine icabında okulların beden terbiyesi 
öğretmenlerinden bu sahada istifade edilmesinin yerinde olacağı ve 
vekalete bağlı mektepler beden terbiyesi ve spor işleriyle uğraşan beden 
terbiyesi müdürlüğü teşkilatının bütçesi ile birlikte Umum Müdürlüğe 
bağlanması muvafık ise de bu hususun vekaletin selahiyeti dahilinde 
olduğu düşünülmüştür.”(88) Sporda kurumlar arası koordinasyonun 
şart olduğunu vurgulanmıştır.

Gençlik ve spor faaliyetlerinin yaptırılması, organizasyonu, spor 
alanında başarılı sporcuların desteklenmesi, gençliğin kötü alışkan-
lıklardan korunması konularında 1921,1924 ve 1961 Anayasalarında 
herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte 1982 Anayasasında genç-
liğin korunması konusunda devlete yüklenmiş görevler bulunmakta-
dır. Gençliğin korunması hususunda 1982 Anayasasında düzenleme 
bulunması, Anayasanın çağdaş bir anayasa olmasından kaynaklandığını 
iddia etmek objektiflikten uzaktır.
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Gençliğin korunmasıyla ilgili bir düzenleme yapılması kanaa-
timce, gençliğin 1982 yılı öncesi koşullarda cereyan eden eylemlerden 
kaynaklanmıştır. Başka bir ifadeyle, 1982 yılı öncesi meydana gelen 
olaylar nedeniyle gençliğin Devlet tarafından korunmaya alınması, 
olaylara duyulan bir tepkinin sonucudur. Ancak; hangi gerekçelerle 
olursa olsun böyle bir düzenlemenin Anayasada yer alması doğrudur. 
Anayasada gençliğin korunması ve sporun teşvik edilmesi konularında 
iki ayrı maddede düzenleme yapılmıştır.

Gençliğin korunması, her yaştaki vatandaşların beden ve ruh 
sağlığını geliştirecek tedbirlerin alınması, sporun kitlelere yayılması 
ve teşvik edilmesi, başarılı sporcuların korunması ile ilgili düzenleme 
yapılırken, Milli Güvenlik Kurulu Anayasa Komisyonunda görü-
şülmesi esnasında, gençliğin korunması başlıklı 58 inci maddesi ile 
sporun geliştirilmesi başlıklı 59 uncu maddesi “Devlet, gençliğin 
korunmasıyla ödevlidir.”

Gençler, Türk toplumunda önemli bir yer işgal etmişlerdir ve 
etmeye devam etmektedirler. Gençlerin eğitim dışı tehlikeler olan 
alkolizme, keyif verici zehirlere, suçluluğa, kumar ve cehalete karşı 
korunmaları da Devlete görev olarak yüklenmiştir.

Sağlık hizmetlerinin bir parçası, beden sağlığının spor yaptırarak 
korunmasıdır. Sporun kitlelere yayılması bu amacın teminine yara-
yacak araçlardan en etkilidir.

Sporun geliştirilmesi sadece fiilen spor yapanlara değil, seyircileri 
için de eğitici ve sağlık kurallarına uygun bir ortamda yaşamaya sevk 
edici etkileri sebebiyle Devletçe ele alınması başka bir sebeptir.”(89)

3530 sayılı Kanunun yaşanan süreç içerisinde işlevini yitirmesi 
nedeniyle Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. Bu Kanun Tasa-
rısının hazırlanma gerekçeleri kısaca şöyle özetlenebilir.

3530 sayılı Kanun; 28 maddeden oluşan ve o günün şartları 
içinde değerlendirildiğinden, sporun “Devlet tarafından idare edil-
mesi” düşüncesi hariç olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşları 
ile yerel yönetimlerin ve özel teşebbüsün de dolaylı bir şekilde de 
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olsa sporla ilgilenmeleri konusunda ki anlayışın hakim olması son 
derece doğru bir yaklaşımdır. Kanunun aşırı bir Devlet anlayışı ile 
hazırlandığını; 28.10.1949 tarihli Beden Terbiyesi Merkez İstişare 
Heyetinin toplantısına katılan dönemin Milli Eğitim Bakanı, Tah-
sin Banguoğlu,3530 sayılı Kanun ile ilgili düşüncelerini açıklarken 
“… Meriyette bulunan (3530) Kanun, başka bir espriyle çıkmıştı. Bu 
gün, içinde bulunduğumuz gerek içtimai, gerek siyasi, hayatta böyle 
antidemokratik bir Kanun ile iş görmek müşküldür.” Konuşmasına 
devamla, “… eski teşkilatın müdahaleciliği fazladır. Yapacağımız, 
Kanun daha liberal olacaktır. Biz devletin bu işte lazım rolünü elden 
bırakmamak zaruretindeyiz. Memleketimizin hususiyeti bakımından 
buna muhtacız. Davamız bütün Memleket ölçüsünde sporu tamim 
etmek, geliştirmektir.”(90) demek suretiyle devletin sporun yönetilme-
sindeki müdahaleciliğini ortaya koymuştur.

3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu;
1) Ekonomik ömrünü doldurmuş, uygulama da büyük sıkıntılar 

yaratmakta olduğu,
2) Toplam 28 maddeden oluşan yasanın 4 maddesi Anayasa Mah-

kemesince iptal edilmiş olması ve 6 maddesinin hiç uygulanmamış 
veya uygulama imkanı bulunmamış olması,

3) Okul sporları, bedensel sporlar ile okullardaki mali kaynakların 
karşılanmaması, okulları spor tesisi yapılamaması, spor malzemesi 
ihtiyacının karşılanmaması, okulların teknik eleman yetiştirememesi,

4) Vatandaşların fiziki gelişmeleri yanında zihin ve ruh sağlıklarının 
korunup geliştirmemesi,

5) Öğrencilerin kendine güven, kendini kontrol, çabuk karar 
verme, cesaret, doğruluk, disiplin ve çalışma sevki gibi alışkanlıklar 
yanında genç yaşlı spor yapma alışkanlığı kazandırılmaması,

nedenleriyle, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.

Kanunun genel gerekçesinde; özetle; sosyal, kültürel ve ekono-
mik kalkınmanın temel unsuru, sağlıklı insan gücü olduğuna göre 
bir milletin beden ve ruhen sağlıklı yetiştirilmesi çağımızda büyük 
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önem kazanmaktadır. Ülkemiz nüfusunun yaklaşık % 28’ini 12-24 
yaş arasındaki gençlerin oluşturduğu dikkate alınırsa bunların beden 
ve ruhen sağlıklı yetiştirilmesi geleceğimizin güvencesi, cumhuriye-
timiz temeli olacaktır.

Bu itibarla, hazırlanan bu kanun; teşkilatıyla, sporcusuyla, kulüp-
leriyle, özel ve tüzel kişileri ile spor ve spor faaliyetlerini bir bütün 
olarak ele almış ve her yaştaki yurttaşın beden ve ruh kabiliyetlerinin 
geliştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Spor Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Spor Politikası

Devlet; her yaştaki yurttaşın fizik, moral güç ve yeteneklerini 
geliştiren beden eğitimini ülke geneline yaygınlaştırmak, sporu bir 
yaşam biçimi olarak benimsenmesini sağlamak ve gençlerin serbest 
zamanlarını ülke yararı doğrultusunda değerlendirmeleri için Anaya-
sanın 58 inci maddesi ile Devlete; gençleri müspet ilmin ışığında. Ata-
türk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere 
karşı yetiştirmek ve gençleri alkol düşkünlüğünde uyuşturucu mad-
delerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak 
için gerekli tedbirleri almak gibi bir takım görevler verilmiştir.

Anayasanın 59 uncu maddesinde ise; her yaştaki vatandaşın beden 
ve ruh sağlığını geliştirmek, sporu kitlelere yaymak başarılı sporcuları 
korumak Devletin görevleri arasında sayılmıştır.

Devlet, sporu kitlelere yayma görevini mevzuatlarla Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’na, Spor Genel Müdürlüğüne, Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Başkanlığına, Bağımsız Spor Federasyonlarına ve spor kulüp-
lerine vermiştir.

3289 sayılı Kanunda Genel Müdürlüğün görevlerini belirleyen 
ikinci maddesinin birinci fıkrasındaki “Vatandaşın ve okul dışı genç-
lerin fizik moral, güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, oyun, 
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jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek,” düzenlemesi ile 
spordaki idarenin kamu kurumu olan Spor Genel Müdürlüğünce sevk 
ve idare edileceğinin işaretini vermektedir. Bu düzenlemenin genel 
Müdürlüğünün görevleri arasında ilk sırada yer alması, Devletin tıpkı 
1938 tarihinde çıkarmış olduğu 3530 sayılı Kanunun hazırlanış fel-
sefesine uygun bir kanuni düzenleme yapacağının işaretini vermiştir. 
Kamu otoritesi 1938 yılından 1986 yılına kadar sporu sevk ve idare 
etmekteki kararlılığını, 3289 sayılı Kanunun hazırlandığı 1986 tari-
hinde de göstermiştir. 3289 sayılı Yasanın ana temeli, sporun Devlet 
tarafından yönetilmesidir.

Sporun Devlet tarafından yönetileceğini Yasanın aynı maddesin-
deki “Milletlerarası spor temas ve münasebetlerde resmi mercii görevi 
yapmak” ibaresiyle ortaya çıkmaktadır.

3289 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde Genel Müdürlüğün görev-
leri tadat edilmiştir. Bu madde ile Genel Müdürlüğe, beden eğitimi 
ve spor faaliyetlerinin icra edilebilmesi için gerekli olan spor saha 
ve tesisleri yapmak, yaptırmak bu tesisleri “vatandaşın” istifadesine 
sunmak, sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, engelli vatandaşların 
spor yapabilmelerine olanak sağlayacak ortamların hazırlanmak, spor 
federasyonlarının kurulmasına karar vermek, federasyonların uğraşa-
cakları spor dallarını belirlemek, spor kulüplerine, sporculara ayni ve 
/ veya nakdi yardımlarda bulunmak, kamu kurum ve kuruluşlarında 
spor aktivitelerinin yapılabilmesi için bu kurumlara teknik eleman 
bulundurmak gibi görevler verilmiştir.

Genel Müdürlük idari yapı olarak merkez ve taşra teşkilatında oluş-
maktadır. Teşkilatın Merkez teşkilatını oluşturan ana hizmet birimleri 
içinde “ Spor Federasyonları Dairesi Başkanlığı” da bulunmaktadır. Bu 
Dairenin görevleri yasada belirlenmemekle beraber uygulamada, sportif 
faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmektedirler. Başka bir ifade ile 
“Spor Federasyonları Dairesi Başkanlığı” Teşkilatının bir birimidir.

Taşra Teşkilatı; illerde Beden Terbiyesi / Gençlik hizmetleri ve spor 
il müdürlükleri ilçelerden beden terbiyesi / gençlik hizmetleri ve spor 
ilçe müdürlüğünden meydana gelmiştir.
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İllerde vali, ilçelerde kaymakam beden terbiyesi / gençlik hizmetler 
ve spor başkanlarıdır. İl müdürü vali’ye, ilçe müdürü ise; kaymakam’a 
karşı birinci derecede sorumludur.(91) Kanundaki bu düzenleme 1938 
yılından çıkarılan 3530 sayılı Kanunun taşra teşkilatının yapılan-
masında bir farklılık bulunmamaktadır. Bu durum 2011 yılına kadar 
devam etmiş, kaymakam ve valiler taşradaki spor teşkilatının başkanı 
olarak görev yapmışlardır.08.6.2011 tarih ve 27958 Mükerrer) sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 0638 sayılı KHK ‘nin 31/2-d maddesi 
uyarınca, kaymakam ve valiler taşra teşkilatının “Başkanı” olma sıfatları 
iptal edilerek, Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün taşradaki gençlik ve 
spor hizmetlerini yürütmek üzere Gençlik Hizmetleri ve Spor il/ilçe 
müdürlükleri kurulmuştur.(92)

3289 sayı Kanunda da tıpkı 3530 sayılı Yasa da olduğu gibi, 
bünyesinde, 500 den fazla memur veya işçi bulunduran kamu kurum 
ve kuruluşları, yerel yönetimler, fabrikalar ile sair teşekküller öncelikle 
kendi personeline beden eğitimi ve/veya spor yapmak üzere spor tesisi 
yapmak, antrenör bulundurmak zorunluğu bulunmakta idi.

Memur ve işçi sayısı 500’den fazla olan kuruluşlar, fabrikalar önce-
likle kendi personeline beden eğitimi ve spor yaptırmak üzere spor tesisi 
yapmak ve antrenör bulundurmak zorunluluğu bulunmasına rağmen 
bu mecburiyet, spor tesisleri yapmak, kendi personeline beden eğitimi 
ve spor yaptırmak mali külfet getirdiği, özel sektörün 5oo den fazla 
işçi çalıştırmamak suretiyle Kanunun bu maddesinin uygulanmaması 
için fazla işçi çalıştırmadıkları gerekçeleriyle 15/5/2008 tarihinde 
yürürlüğe giren 5763 sayılı Kanun ile iptal edilmiştir.(93)

Kanunun amaç ve ruhu birlikte değerlendirildiğinde, Devletin 
spor politikası şu başlıklara altında toplanabilir.

1�  Sporu sevk ve idare etmek görevi kamu otoritesine aittir,

2�  Spor yapılanması için gerekli olan düzenlemeleri yapmak,

3�  Spor tesislerinin yapılmasını planlamak ve uygulamaya konul-
masını sağlamak,
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4�  Spor federasyonlarının kurulmasına karar vermek,

5�  Kurulmasına karar verilen federasyonun uluslararası spor 
federasyonları nezdinde “sportif ” alanında yetkilendirilmiş 
olduklarını ilgili kuruluşlara bildirmek,

6�  Spor federasyonları, spor kulüpleri ile sporculara mevzuatın 
elverdiği ölçüde yardımda bulunmak,

7�  Sporcuların sağlıkları ile ilgili gerekli önlemleri almak,

8�  Belirlenen kriterlere uygunluğu tespit edilen spor federasyon-
larına idari ve mali yönden bağımsızlık statüsünü vermek,

9�  Sportif faaliyetlere iştirak eden teknik kadroların yetiştirilme-
sini sağlamak,

10�  Sportif faaliyetleri denetlemek,

11�  Uluslararası spor örgütleri nezdinde resmi mercii görevini 
yapmaktır.

Türk spor politikasını oluşturan unsurlar konusunda yazılan bir 
makalede, Ülkemizdeki spor politikasının başlıkları aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir.

“a- Teşkilatlanma,
b- Özerk federasyonlar,
c- Tesis,
d- Eğitim,
e–Sponsorluk,
f–Sporcu sağlığının korunması,
g- Spor ortamı,
h- Uluslararası ilişkiler.”(94)

Genel Müdürlüğün görevleri:
1) Vatandaşın ve okul dışı gençlerin fizik, moral güç ve yetenekle-

rini sağlayan beden eğitimi, oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk 
ve idare etmek; gençliğin boş zamanının değerlendirilmesine ilişkin 
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hizmetleri yürütmek, bilgi ve beceri kursları düzenlemek, gençlerin 
kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli tedbirleri almak,

2) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bütün öğretim 
kurumlarının; yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerini programlamak, 
beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin

esaslarını tespit etmek, yürütmek, bu faaliyetlere ait araç, gereç 
ve benzeri ihtiyaçları sağlamak,

3) Okul dışı izcilik ve spor faaliyetleri ile gençlik faaliyetlerini 
programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor 
idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri yetiştirmek, 
eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak,

4) Sporcu ve Spor kulüpleri ile gençlik derneklerinin tescil, vize, 
aktarma işlemlerini yapmak,

5) Spor federasyonlarının kurulması ve spor dallarını belirlemek 
için gerekli usul ve esasları tayin ve tespit etmek,

6) Beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan 
gençlik merkezleri, hostelleri, kampları ile; saha, tesis ve malzemeleri 
yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatandaşın istifadesine 
sunmak,

7) Sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, sporcu sağlık merkezleri 
açmak, açtırmak, işletmek, işletilmesine yardımcı olmak, sporcuların 
sigortalanması işlemlerini yapmak ve yaptırmak,

8) Spor müsabakalarında milletlerarası kuralların ve her türlü 
talimatın uygulanmasını sağlamak,

9) Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve 
müşterek bahisler ile şans oyunlarını düzenlemek, düzenletmek ve 
yönetmek,

10) Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi 
artıracak yayınlar yapmak, faaliyetlerde bulunmak,

11) Gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesi hususunda 
diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

12) Milletlerarası spor temas ve münasebetlerinde resmi merci 
görevi yapmak,            
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13) Bu kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor kulüp ve kuru-
luşları ile spor amacını taşıyan teşekkül, sporcu ve spor elemanlarını 
denetlemek,

14) Başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına ayni ve nakdi yardım 
yapmak ve yapılmasını sağlamak, ödüllendirmek,

15) Özürlü bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygın-
laştırmak üzere; spor tesislerinin özürlülerin kullanımına da uygun 
olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler 
geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile ilgili bilgilendirme 
ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları 
yetiştirmek, özürlü bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer 
kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

İktidar ve TBMM ‘de grubu bulunan 
muhalefet partilerinin spor politikaları

Cumhuriyet Halk Partisinin Spor Politikası
Cumhuriyet Halk Partisi, 2011 yılında yapılan seçimlerde, Parti-

nin değişik görüşlerini seçmene anlatmak amacıyla hazırlamış olduğu 
“Seçim Bildirgesinde”,(95) gençler için yapmak istediklerini, “Gençlik”, 
“Engelliler” ve “spor” başlıkları altında değerlendirmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisinin gençlikle ilgili değerlendirmeleri ve 
gençler için yapmak istediklerini;

Güçlü, eşit ve özgür gençlik,
2- Görülemeyen Gençleri Göreceğiz,
3- Genç Türkiye Politikası,
4- Katılımcı Gençlik,
5- Gençler İçin Genişletilmiş Olanaklar,
6- Hareketli Gençlik.
Başlıkları ile kamuoyuna duyurulmuştur.
CHP’nin spor politikası ise şu başlıklar altında belirlenmiştir.
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1-Herkes İçin Spor
•	Sporda	kadın	ve	erkeklere	fırsat	eşitliği	sağlayacağız.
•	Mevcut	spor	uygulamalarını	gençlerimizin	ihtiyaçlarını	karşı-

layacak şekilde geliştireceğiz.
•	Doğu	ve	Güneydoğu	Anadolu’da	sporu	teşvik	etmek	için	özel	

projeler geliştireceğiz.
•	Yeterli	sayıda	spor	tesisini	engelliler	tarafından	da	kullanılabilir	

hâle getireceğiz.
•	Kamuya	ait	spor	tesislerini	halka	açacak,	bunların	okullar,	amatör	

spor kulüpleri ve yurttaşlar tarafından verimli kullanımını sağlayacağız.
•	Çalışan	yurttaşlarımıza	spor	yapma	ortamı	sağlanması	amacıyla	

kamu ve özel işletmelerin spor tesisleri yapmasını destekleyeceğiz.
•	Avrupa’nın	birçok	ülkesinden	geride	kalmış	olan	lisanslı	sporcu	

sayımızı artıracağız.
•	Her	semtte	mutlaka	spor	alanları	ve	yeşil	alanlar	yapacağız.
•	Gerekli	teknik	donanıma	sahip	spor	ve	sağlık	uzmanlarını	

istihdam edecek, “Sporcu Eğitimi-Sağlık ve Performans Merkezleri” 
oluşturacağız.

Spor
2- Genç Yeteneklere Tam Destek
•	Yetenekli	 çocuk	 ve	 gençlerimizi	 keşfedecek	 ve	 aktif	 spora	

yönlendireceğiz.
•	Ülke	genelinde	düzenli	olarak	“sportif	yetenek	taraması”	yapacak,	

sporcu profili veri tabanı oluşturacağız.
•	Gelecek	vaat	eden	sporcularımıza	sosyal	güvenceyi	de	içerecek	

şekilde maddi destek vereceğiz.
•	Başarılı	sporcu	gençlerimizin	eğitim	hayatları	ile	profesyonel	spor	

kariyerlerini birlikte sürdürebilmeleri için gerekli ortamı oluşturacağız.
•	Eğitim	sisteminde	yapılacak	düzenlemelerle	öğrencilerin	amatör	

sporların her türüne katılımını kolaylaştırıcı ve özendirici koşullar 
oluşturacağız.

•	Genel	spor	liseleri	yerine,	branşa	dayalı	spor	liseleri	kurarak	
yetenekli sporcuların doğru eğitimi almasını sağlayacağız.
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•	Devşirme	sporculara	bağımlı	spor	politikasını	değiştirecek,	kendi	
öz değerlerimize yöneleceğiz.

3-Spor Gelirlerinde Adalet
•	Milli	sporcularımızla	ilgili	ödül	yönetmeliğini	değiştirerek	kamu	

vicdanının yaralanmasının önüne geçecek ve ödüllerin eşitlik ilkesi 
temelinde dağıtılmasını sağlayacağız.

•	Yasal	bahis	gelirlerinden	bütün	kulüplerimize	eşit	düzeyde	pay	
vereceğiz.

•	Sponsorluk	Yasası’nı	günümüze	uygun	bir	yapıya	kavuşturarak	
kulüp ve sporcularımızın gelirlerini artıracağız.

4- Uluslararası Turnuvalar Ve Tanıtım
•	Ülkemizde	olimpiyat	oyunlarının	düzenlenmesi	için	gerçekçi	

bir hedef tarih belirleyecek, buna uygun bir stratejik eylem planı 
uygulamaya koyacağız.

•	Dünya	standartlarında	spor	tesisleri	kurarak	spor	turizmini	
geliştirecek ve ülke tanıtımına katkı sağlayacağız.

5- Hak Temelli Yasal Düzenleme
•	Federasyonların	hepsinin	tam	özerk	bir	yapıya	kavuşmasını	

sağlayarak sporun siyasallaşmasının önüne geçeceğiz.
•	Sporda	şiddetin	önlenmesine	yönelik	gerekli	yasa	ve	yönetme-

likleri tüm tarafların katılımı ile çıkaracak, bu konuda toplumsal 
projeler geliştireceğiz.

•	Spor	emekçilerinin	sosyal	güvence	ve	sendikal	haklardan	etkin	
şekilde faydalanması için gerekli koşulları sağlayacağız.”

Ana muhalefet partisinin 2011 yılında yapılan genel seçimlerde 
vatandaşlara duyurduğu seçim bildirgesinde, bütün federasyonların 
“tam özerk bir yapıya” kavuşturacaklarını belirtmişlerdir. Özerklik 
kavramının hangi düşünce ile ifade edildiği anlaşılmamaktadır. Zira, 
Anayasa Mahkemesinin 02.7.2009 tarih ve 2006/118 esas. 2009/107 
sayılı kararında, spor federasyonlarının hukuki yapılanmaları ile ilgili 
olarak yapılan düzenlemenin; … özerk federasyonların, genel idare 
içinde yer alan Gençlik ve/ Spor Genel Müdürlüğü’ne verilen bazı 
görevlerin daha verimli şekilde yürütülmesi amacıyla kamu hukuku 
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alanında faaliyet göstermek üzere hizmet yönünden yerinden yönetim 
ilkesine göre kurulmuş, tıpkı kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kurumlarına benzeyen kamu tüzel kişileri oldukları sonucuna ulaşıl-
maktadır.”(96) Demek suretiyle “özerkliğin” kamu kurumu ile ilgili bir 
tanım olduğunu ifade etmiştir. Yüce Mahkemenin bu tanımlamasına 
rağmen, CHP’nin seçim bildirgesinde, “federasyonların hepsinin tam 
özerk bir yapıya kavuşmasını sağlayarak sporun siyasallaşmasının 
önüne geçeceğiz.”(97) Şeklindeki görüşlerinin hayata nasıl geçirileceği 
hususu muallakta kalmaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi Spor Politikası

Milliyetçi Hareket Partisinin 2011 yılı “Seçim Bildirgesi”nde(98) 
gençlikle ilgili parti düşüncesini aşağıdaki şekilde kamu oyu ile 
paylaşmıştır

“Gençlerimize, öğrencilerimize ve genç girişimcilerimize yönelik 
olarak şunları hayata geçirmeyi planlıyoruz:

•	 Öğrencilere ilköğretim süresince beslenme desteği verilecektir.

•	 Orta öğretim ve yüksek öğretimde okuyan gençlerin burs ve kredi 
imkânları geliştirilecek, yurt ve barınma kredisi verilecek, çağdaş 
standartlarda barınma imkânları oluşturulacak, hiçbir öğrenci 
açıkta bırakılmayacaktır.

•	 Yoksul öğrencilerin kamu yurtlarında ücretsiz barınmaları temin 
edilecektir.

•	 Yüksek öğretim öğrencilerine yurt ve barınma desteği olarak aylık 
100 lira “barınma kredisi” verilecektir.

•	 Öğrenim kredilerinin geri ödemesi, süre sonunda iş bulunamaması 
halinde işe başlayana kadar ertelenecektir.

•	 Kendi işini kurmak isteyen üniversite ve mesleki eğitim mezunu 
gençler desteklenecektir. Projesi uygun bulunan gençler için devlet 
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bankalarından faizsiz kredi imkanı tanınacak, gençlerin ticari 
hayata katılmaları desteklenecektir.

•	 Güvenlik ve emniyet güçlerimiz ile köy korucularımıza dönük 
olarak yapmayı planladıklarımız arasında yer alanlar şöyledir:

•	 Gençlerimize, öğrencilerimize ve genç girişimcilerimize yönelik 
olarak şunları hayata geçirmeyi planlıyoruz:

•	 Öğrencilere ilköğretim süresince beslenme desteği verilecektir.

•	 Orta öğretim ve yüksek öğretimde okuyan gençlerin burs ve 
kredi imkânları geliştirilecek, yurt ve barınma kredisi verilecek, 
çağdaş standartlarda barınma imkânları oluşturulacak, hiçbir 
öğrenci açıkta bırakılmayacaktır.

•	 Yoksul öğrencilerin kamu yurtlarında ücretsiz barınmaları 
temin edilecektir.

•	 Yüksek öğretim öğrencilerine yurt ve barınma desteği olarak 
aylık 100 lira “barınma kredisi” verilecektir.

•	 Öğrenim kredilerinin geri ödemesi, ödemesiz süre sonunda 
iş bulunamaması halinde işe başlayana kadar ertelenecektir.

•	 Kendi işini kurmak isteyen üniversite ve mesleki eğitim 
mezunu gençler desteklenecektir. Projesi uygun bulunan 
gençler için devlet bankalarından faizsiz kredi imkanı tanı-
nacak, gençlerin ticari hayata katılmaları desteklenecektir”

Milliyetçi Hareket partisinin, seçim bildirgesinde gençlerle ilgili 
politikası olmasına rağmen, sporun sevk ve idaresi, federasyonların 
kamu idaresi ile ilgili ilişkileri, federasyonlara kamu kaynaklarında 
yardım yapılıp yapılmaması, kamunun sporu idare edenler üzerin-
deki hak ve yetkilerinin neler olacağı, konularında düşüncelerinin ne 
olduğu ve Partinin spor konusundaki politikalarının izah edilmemesi, 
bir eksiklik olduğunu düşünüyorum.
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Demokratik Haklar Partisinin Spor Politikası

Demokratik Haklar Partisi, 2011 yılında yapılan seçimlerde hazır-
lanan “Seçim Bildirgesinde”(99) Engelli vatandaşlarımızın topluma 
kazandırılmaları konusunda nasıl bir politika izleyeceklerini “ Seçim 
Bildirgesinde” şu şekilde ifade etmişlerdir.

“Engelliler
Engelliler, yaşam alanları onlara uygun olmadığı için çoğunlukla 

eve hapsoluyor ve toplumdan soyutlanıyor. Bunu önlemenin yolu, 
parkların, yolların, binaların, kaldırımların, yani bütün bir şehrin 
onların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmasıdır.

HDP, engelliler için hizmet birimleri kurarken, bu hizmet birim-
lerinde işaret dili tercümanı ve sesli uyarıcılar bulundurmayı, şehir 
tasarımında engellilerin görüş ve önerilerinin alınmasını ve engelli 
dernekleri ile ortak çalışılmasını savunur. Konutlara, kamu binalarına 
ve işyerlerine ruhsat verilirken, engelliler için uygunluk kontrolünü 
hedefler.

Bütün toplu taşıma araçlarının, durakların, istasyonların engelliler 
için uygun hale getirilmesini amaçlar.

Engellilerin spor yapmasını destekler, bunun için spor alanları 
oluşturur, parklardan ve sosyal mekanlardan yararlanmaları için gerekli 
değişiklikleri yapar. Engelli bireylerin çalışabilmesi için uygun imkanlar 
yaratır, kurslar ve eğitim yerleri açar.

Çocuklar;
Çocukları dikkate alan hizmet üretimi demokratik yerel yöne-

timlerin en önemli görevlerinden biridir. HDP, her çocuğun fiziksel, 
ruhsal, zihinsel gelişimi ve sağlıklı yaşamını sürdürebileceği koşul-
ların sağlanabilmesi için politikalar geliştirir. Bu amaçla sokakları, 
oyun alanlarını, okul çevrelerini, spor alanlarını ve parkları çocukları 
gözeterek düzenler.

Çocukların anadilleriyle eğitim alabilmeleri ve yaşayabilmeleri için 
gerekli olan kreşleri, çocuk merkezlerini, çocuklara yönelik her türlü 
sosyal hizmetin yapılabilmesi için çocuk birimlerini açar.
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Çocuk işçiliğinin ve uyuşturucu bağımlılığının engellenmesi, 
sokakta çalışan ve / veya yaşayan çocukların sorunlarının çözülmesi 
için çabalar.

HDP, Çocuk işçiliğinin ve uyuşturucu bağımlılığının engellenmesi, 
sokakta çalışan ve/veya yaşayan çocukların sorunlarının çözülmesi 
için çabalar.

Şiddet gören, istismara uğrayan çocuklar ile kimsesiz çocukların 
yararlanabileceği rehabilitasyon merkezleri ve çocuk evleri ile gündüz 
yuvaları, okul sonrası vakitlerini geçirebilecekleri merkezler açar.

Yerel yönetimler ve gençlik,
Yaşlı hiyerarşisi tüm çıplaklığıyla hem merkezi hem de yerel 

siyasette belirgin olarak görünüyor. Yerel yönetimlerde ve belediye 
meclislerinde gençlerin yer alamaması, gençlerin doğrudan kendi-
lerini ilgilendiren konularda bile söz sahibi olamadığı bir düzenin 
sürdüğünü gösteriyor.

HDP, gençliği kendi sözünü söylemeye, karar organlarında yer 
almaya çağırır. Yerel yönetimlerde kurulacak gençlik meclisleri eliyle, 
gençlerin hem kendilerine ilişkin konularda hem de yerelin yönetimi 
hakkında kararlara doğrudan katılımlarını hedefler.

En küçük yerel yönetim aşamasından başlayarak; mahalle, ilçe, 
il örgütlenmelerini ve temsilcilikleri de içerecek şekilde, karar alma 
mekanizmalarını gençleştirmeyi ve tüm gençlik kesimlerinin yerel 
yönetimlerde temsil edilmesini savunur.”

Adalet ve Kalkınma Partisinin spor politikası

Adalet ve Kalkınma Partisinin “Kalkınma ve Demokratikleşme 
programında”, 5-9 Gençlik ve Spor başlığında;(100)

Gençlikle ilgili politikalar;
“- Gençlerimizin ülke yönetimine her platformda katılımı sağlaya-

cak, bu amaçla siyaset okulları ve gençlik dernekleri desteklenecektir.



281

SPOR VE SPOR POLİTİKALARI
Av. Zübeyt AYDIN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

- Eğitimin nitelikli hale kavuşturulmasının yanı sıra, gençlerin sosyal 
faaliyetlere katılımını sağlayan gençlik merkezleri yaygınlaştırılacaktır.

- Bu alanda sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve yerel yöne-
timlerle işbirliği yapılacaktır.

- Kırsal kesimlerde ve varoşlarda yaşayan gençlerimizin gelişimine 
ve sorunlarının çözümüne özel önem verilecektir.

- Gençlerimizin ruhsal, bedensel, zihinsel gelişimini olumsuz 
etkileyen alkol, uyuşturucu, şiddet ve pornografi içeren yayınlar 
konusunda tedbirler alınacaktır.

- Gençlerin okuma alışkanlıklarını güçlendirmek amacıyla, geliş-
miş ülkelerin standartlarında semt kütüphaneleri uygulamaya konula-
caktır. Bilimsel çalışmalara , sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılmaları 
desteklenecektir.

- Gençlerin her alandaki uluslararası yarışmalara ve faaliyetlere 
katılımı teşvik edilecek, başarılı gençlere özel eğitim ve iş imkanları 
sağlanacaktır.

- Üstün yetenekli gençler, ilgili kurumlarca tespit edilecek, ilgi ve 
yetenekleri doğrultusunda özel eğitim görmeleri sağlanacaktır.

- Yurt dışında yaşayan gençlerimize yönelik olarak kendi kültürle-
rine yabancılaşmaların ve asimle olmalarını engellemek üzere nitelikli 
personel ile donatılmış “Gençlik Merkezleri” oluşturulacaktır.

- Dünyanın ve Türkiye’nin gelişen ve değişen şartları dikkate 
alınarak yeni bir spor politikası oluşturulacaktır.

- Spor hizmetleri ağırlıklı olarak yerel yönetimlere bırakılacaktır.
- Amatör ve profesyonel spor kulüplerine, yerel yönetimlerin daha 

fazla kaynak ayırabilmeleri için gerekli yasal düzenleme yapılacaktır.
- Uluslararası başarılara imza atan sporculara ve kulüplere yönelik 

destekler artırılarak devam ettirilecektir. Lisanslı sporcuların sosyal 
güvenlik hizmetlerinden yararlanmalarına imkan tanınacaktır.

- Özürlü gençlerin sportif ve sosyal etkinliklere katılımlarını 
sağlayan projeler uygulamaya konulacaktır.

- Sporcu yetiştiren eğitim kurumları, teşvik edilecektir.
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- Toplumu spor yapmaya özendirecek kampanyalar devamlı-
lık ilkesi gözetilerek gerçekleştirilecek, gençler öncelikli hedef kitle 
olacaktır.

- Sporcu olmak isteyen genç yetenekler, ekonomik ve sosyal yön-
den desteklenecektir.

- Spor faaliyetleri özellikle medya eliyle birkaç yaygın spor dalı 
üzerine odaklanmakta ve diğer spor türleriyle toplumun ilgilenmesinin 
adeta önüne geçilmektedir. Bu kısır döngü, toplumun farklı sporlara 
ilgisini sağlayacak spor alanlarının halkın hizmetine sunulmasıyla 
aşılacaktır.

Adalet ve Kalkınma Partisinin gençlik ve spor ile ilgili politikala-
rının en önemlilerden birisi, spor hizmetlerinin ağırlıklı olarak yerel 
yönetimlere bırakılmasıdır. Ki, dünyanın bir çok ülkesinde özellikle 
de Avrupa Birliğini oluşturan devletlerin tamamına yakınında spor 
hizmetleri sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimlerce yürütül-
düğünde ifade etmekte geçemeyeceğim. AKP ‘nin bu politikasına 
rağmen Hükümeti oluşturan bakanlıklardan birisi olan Gençlik ve 
Spor Bakanlığının “Gençlik ve Spor Politika Belgesi”nde sporun yerel 
yönetimlere devredilmesi veya yerel yönetimlerce koordinasyon sağla-
nacak şekilde yürütülmesi hususunda bir ifadenin yer almaması, Parti 
politikası ile Bakanlık tarafından hazırlana gençlik ve spor politika 
belgesi arasında bir tezatlık görülmektedir.

Yedinci beş yıllık Kalkınma Planın da (1996-2000) spor politikaları 
üç başlık altında toplanmıştır.(101)

1- Gençlik,
2- Beden Eğitimi ve Spor,
3- Boş Zamanların Değerlendirilmesi,

Beş yıllık olarak yapılan kalkınma planlarından birisi 
olan 7 nci beş yıllık kalkınma planında gençliğin sorunları 
ve nasıl çözüleceği hususunda somut bir öneri getirilmeye-
rek, gençliğin sorunlarının çözümü ileri tarihlere bırakılarak 
adeta ötelenmiştir. Planda; “Gençlik kesiminin sorunlarını 
gidermek ve gençlerin kalkınma sürecine katkı ve katılımlarını 
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artırabilmek amacıyla bu kesime sunulan hizmetler sayı 
ve nitelik olarak gerçekleştirilecektir. Toplumun temelini 
oluşturan ve geleceğin güvencesi olan gençlerin eğitim, sağ-
lık, çalışma hayatı, sosyal güvenlik, istihdam ve boş zaman 
değerlendirme konularındaki sorunlarının çözümüne yönelik 
önlemler alınacaktır.”(102) Denilmek suretiyle ülke nüfusunun 
% 33’nu oluşturan gençlerin sorunları altı satıra sığdırılarak, 
gençlere üvey analık yapılmıştır.

Beden Eğitimi ve Spor başlığında ise, “Bedenen ve ruhen 
sağlıklı bir toplum yetiştirilmesinin temel unsurlarından 
biri olan sporun geniş kitlelerce yapılması teşvik edilecek, 
yoğunluk tek dal yerine olimpik sporların tüm alanlarına 
yöneltilecek, devletin ağırlığı azaltılırken özel kesimin katkısı 
artırılacak ve tesislerin rasyonel kullanımı sağlanacaktır.”(103) 
İfadesiyle, 7 nci beş yıllık kalkınma planında gençlerin maruz 
kaldıkları muameleye “Beden Eğitimi ve Spor”da nasibini 
almıştır. Kalkınma planını hazırlayanların “sporda devletin 
ağırlığı azaltılırken” cümlesiyle sporun bağımsızlığı yani spo-
run sivil toplum örgütlerince sevk ve idare edilmesi konusunda 
göstermiş oldukları duyarlılık hususunda haklarını vermek 
gerekmektedir.

Boş zamanların Değerlendirilmesi
Kalkınma planında, gençlerin, çocukların, ev hanımları-

nın, yaşlı insanların, özürlü ve benzeri gruplardaki vatandaş-
ların boş zamanlarının değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı 
konusundaki düşünce, “Boş zamanların değerlendirilmesini 
yaşamın bir parçası haline getirmek temel ilkedir.

Boş zamanların değerlendirilmesinde eğitim ve organizas-
yon faaliyetlerini yürütecek insan gücünün yetiştirilmesi ama-
cıyla üniversitelerde rekreasyon ana bilim dalı tesis edilecektir.

Boş zamanların değerlendirilmesinde kullanılacak alan 
ve tesisler, çocuk, genç, ev hanımları, yaşlı, yalnız yaşayan-
lar, özürlü ve benzeri gruplar tarafından değişik zamanlarda 
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istifade edebilirler şeklinde geliştirilecektir. Toplumun her 
kesiminin boş zamanları değerlendirme faaliyetlerine katıla-
bilmesi için çok amaçlı tesislerin mahalli idarelerin yardımı 
ile semtlere, uydu kentlere ve kırsal kesime kadar yaygınlaş-
tırılması çabaları sürdürülecektir.” Şeklinde ifade edilmiştir.

Yedinci beş yıllık kalkınma planında, boş zamanlarının 
değerlendirilmesi konusundaki düşüncede;

a- Boş zamanlarının her kesimin ve herkesin yararlanması 
gerektiğini,

b- Çok amaçlı tesislerin yapılması için yerel yönetimlerle 
işbirliği gerektiğini,

c- Boş zamanların değerlendirilmesi gerekli olan eğitim ve 
organizasyon faaliyetlerinin yürütülebilmesi için üniversite-
lerde rekreasyon ana bilim dalının kurulması zorunlu olduğu 
vurgulanmıştır.(104)

Ülkemizde spor politikaları 1938 yılından bu tarafa dört 
yılda bir yapılması, 3530,3289 sayılı Kanunlar ile 638 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamen hüküm olmasına rağmen, 
spor idarecilerinin yasaların bu amir hükümlerine riayet ettik-
leri söylenemez. Spor politikalarının belirlenmesini amaçlayan 
spor şuraları en son “Spor Şurası 2008” Ankara’da 26-28 
Kasım 2008 tarihleri arasında yapılmıştır.

Spor ve sporcuların sorunlarının tartışıldığı, geniş katılımlı top-
lantılardan biri olan “spor şurası 1999” ismiyle yapılan çalışma 01 
Temmuz 1999 tarihinde Ankara’da yapılan toplantıya katılan katı-
lımcılardan ve aynı zamanda spordan sorumlu Devlet eski bakanla-
rından sayın Fikret Ünlü, şura açılış konuşmasında;(105) “Sporun ve 
sporcunun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve düzenlenmesinde önemli 
görevler üstlenen Genel Müdürlüğün, söz konusu görevlerini daha iyi 
yerine getirebilmesi için, teşkilat, finansman ve personel konularında 
gerekli düzenlemelerin yapılması zorunluluk haline gelmiştir.”(106) 
Sporun üst ve çatı kurumu konumunda olan Genel Müdürlüğün 
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temel sorunlarının altını çizmiştir. Sayın Ünlü, konuşmasının deva-
mında; “Günümüzde, gençlik ve spor hizmetlerini yeni ve çağdaş bir 
yapıya kavuşturabilmenin arayışını sürdürmek olarak öne çıkmaktadır. 
Çökmeye, verimsizlik ve çözümsüzlük üretmeye başlayan bu yapıyı 
değiştirerek, gençlerimizin ve toplumumuzun geleceğini güvenceye 
almak için konuyu ivedilikle gündeme getirmek durumundayız.”(107) 
Demek suretiyle, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü/ Spor Genel 
Müdürlüğünün yapısını; “Çökmeye, verimsizlik ve çözümsüzlük üret-
meye başlayan..” bir yapı olarak değerlendirilmiştir. Şuranın yapıldığı 
1999 tarihinden bugüne kadar 15 yıllık süreç geçmiş olmasına rağ-
men spordaki çatı yapı konumundaki Genel Müdürlüğünün yapısal 
bir değişikliğe gitmeden devam ettirilmesi, spor alanlarının önceki 
dönemlere göre çoğalması, sporda kullanılan malzemelerin kalitesinin 
artması, spora ayrılan kaynakların yükselişe doğru ivme kazanması, 
uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapılması veya uluslararası 
organizasyonlara katılım gibi unsurlara rağmen sporcu sayısının aynı 
seviyelerde artış göstermemesi birlikte değerlendirildiğinden, 1999 
yılında yapılan şurada ifade edilen, Genel Müdürlüğün “Çökmeye, 
verimsizlik ve Çözümsüzlük üretmeye başlayan” tanımlamanın ile 
Adalet ve Kalkınma Partisinin, 2002 yılında, yayınladığı sekizinci 
beş yıllık kalkınma planında öngörülen “ Federasyonlar özerk hale 
getirilecektir.”(108) Felsefesi yeniden ele alınıp, sporun örgütlenmesinin 
temelini oluşturan mevzuatın bir an önce çıkarılarak, sporun idaresi, 
sporcu yetiştirme olgusunun spor kulüpleri ile yerel yönetimlere 
bırakılması, bağımsız spor federasyonlarının da “sporcu yetiştiren” 
bir kurum hüviyetinde çıkarılarak, elit sporcu bulan ve bulduğu elit 
sporcuları, Ülkemizi uluslararası müsabakalarda yarıştıran birim haline 
getirilmesidir, felsefesiyle birlikte tartışılması gerekmektedir. Sporun 
yeniden yapılanması hususundaki Adalet ve Kalkınma Partisinin 
gençlik ve spor politikaları konusundaki düşüncesi ile yine partinin, 
“Kalkınma ve Demokratikleşme Programı” ‘ndaki düşüncelerinin 
Gençlik ve Spor Bakanlığınca tam manasıyla hayata geçirilmemesi, 
Kurumun bu günkü yapısının,1999 tarihinde dönemin spordan 
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sorumlu Devlet Bakanının tespitlerinin halen geçerli olduğu sonucunu 
doğurmaktadır. Ki, 87 milyon nüfuslu Ülkemizde sporcu sayısının 
“faal” olmayan sporcu sayıları ile tespit edilmesi, kanaatimce spor 
Teşkilatının yeniden gözden geçirilerek İspanya’da, Hırvatistan’da 
olduğu gibi yetkileri “ Bakan” yetkileri ile donatılmış bağımsız bir 
spor teşkilatına ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Bakan konuşmasına; “21. Yüzyıla girerken bilimsel ve teknolo-
jik gelişmelerin ışığında toplumsal değişme hızının ortaya çıkardığı 
gereksinimleri karşılamak için spor ve gençlik yönetiminde insan 
merkezli, demokratik, katılımcı, toplumsal gelişme için nitelikli insa-
nın yetiştirilmesini hedefleyen, dinamik, gelişmeye açık, etkinliği ve 
verimliliği gözeten, özerk hizmetlerle ve yönetimde kaliteyi temel 
alan”(109) yeniden yapılanma bir zorunluluktur.

Spor sektörünün yeniden yapılandırılması amacıyla öngörü-
len “yapısal değişim projesi”nin ana hatlarını şu şekilde özetlemek 
mümkündür.

- Genel Müdürlüğün yeniden yapılandırılması,
- Federasyonların özerkleştirilmesi,
- Spor Kulüplerinin dinamik bir mevzuata kavuşturulması ve 

sponsorluk uygulamalarının desteklenmesi,
- Yerel yönetimler reformu kapsamında mahalli birimlere yetki 

ve sorumluluk verilmesi,
- Eğitim- öğretim kurumları ile spor teşkilatı ilişkilerinin yeniden 

düzenlenmesi.” Olarak tespit etmiştir.
1999 yılında yapılan spor şurasında, belirlenen sorunların bir 

kısmı çözülmüş ise de; sporun yeniden yapılanması, federasyonların 
bağımsızlığı ile spor kulüpler yasasının çıkarılmaması, bu gün de 
sporun temel sorunlarının halen devam ettiğinin işaretleridir.

Ankara’da 1999 yılında yapılan spor şurasında “Sporda Özerklik 
ve Teşkilatın Yeniden Yapılanması Komisyonu” kurulmuştur. Bu 
Komisyonda 61 delege görev almıştır. Delegeler; değişik üniversite-
lerden öğretim görevlileri, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel 
Sekreteri, KKTC Olimpiyat Komitesi As Başkanı, TFF Yönetim 
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Kurulu üyesi, Merkez Danışma Kurulunun bazı üyeleri, TASKK Onur 
Genel Başkanı ve Başkan yardımcısı, bazı yönetim kurulu üyeleri, 
değişik illerin amatör spor kulüpleri federasyon başkanları, Teftiş 
Kurulu Başkanı ile bazı baş müfettişler, bazı federasyon başkanları, il 
müdürleri, şube müdürleri, genel sekreterler, spor uzmanlarıyla bazı 
kamu kurum ve kuruluşların katılımı ile teşekkül ettirilmiştir. Gerek 
komisyon tarafından hazırlanıp genel kurula sunulan raporda, gerekse 
delege olarak genel kurula iştirak eden bazı delegelerin şahsen vermiş 
oldukları önergelerde, şu hususları gözler önüne sermişlerdir.

Avrupa Konseyine üye olan, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin 
içinde olan Ülkemizin sporla ilgili konularının hükümet içerisinde 
bir bakanlık olarak temsil edilebilmesi için,

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kurulmasının gerektiğini, ancak 
müsteşarlık şeklinde düzenleme yönünde de görüşler olduğu, (%45)

B) Bakanlığın, ulusal spor politikaları belirleyen, Ülkemizde spor 
kavramını ve kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen merkezi bir 
yapılanma olarak planlanmasının gerektiğini,

C)Bakanlığın, gerekli yasal düzenlemeler için öneriler oluşturacak, 
karar mekanizması niteliğinde ve yaptırımı olan, federasyon ve ilgili 
spor kuruluşlarının temsil edildiği, bağımsız, spor politikalarına yön 
veren bir üst kurula (Yüksek Spor Kurulu) dayalı olarak çalışması 
gerektiği,

D) Bakanlığın,
1- Gençlik Hizmetleri,
2- Spor,
3- Gelirler,
4- Araştırma, Planlama Koordinasyon ile ilgili birimlerden oluş-

ması gerektiğini,
E) 657 sayılı Devlet Personel Yasasında spor hizmetleri sınıfının 

ihdas edilerek teşkilatın ilgili uzman istihdam etmesi yoluyla güçlen-
mesinin sağlanmasının gerektiğini,

F) Federasyonların, federe kulüplerin genel kurul bazında yapıla-
narak; idari, mali ve hukuki yönden özerk olmaları gerektiğini,
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G) Federasyonların Bakanlık nezdindeki üst kurulda (Yüksek 
Spor Kurulu) temsil için konfederasyon çatısı altında yapılanması 
gerektiğini,

H) Federasyonların gelirlerinin kendi öz kaynakları ile devletin 
aktaracağı kamu kaynakları şeklinde olması gerektiğini,

I) Taşra teşkilatının özel durumu nedeniyle Mahalli İdareler Yasa 
Tasarısı içinde konunun dikkatle ele alınması, sporun yaygınlaştırılması 
yönündeki çabaların daha verimli olması için merkez yönetimdeki üst 
kurul (Spor Yüksek Kurulu) benzeri yapılanmasının il spor müdür-
lüklerine de taşınarak İl Spor Kurulları oluşturulması gerektiğini,

Şura Başkanlık Divanına sunmaya karar verilmiştir. Saygılarımızla.

Raportör   Raportör   Başkan
Emin Ergen  Sürhat Müniroğlu  Togay Bayatlı
(110)

Ankara da 2008 yılında yapılan spor şurasında, Şuranın açılış 
konuşmasını yapan,dönemin Genel Müdürü Mehmet Atalay konuş-
masında; “TBMM spora çalıştı. Türk sporunun dizaynı hamlesinde 
büyük kazanımlara imkan tanıyan gelişmeler yeni yasalar oldu. Özerk-
liğin yolu açıldı. Yeni federasyonlar Türk sporuna güç kattı. Bir kaç 
yıl öncesine kadar sadece futbol federasyonu özerk bir yapıda idi. 
Dönemimizde özerk federasyonların sayısı 54 e çıkardık.2003 yılında 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün ana hizmet birimleri olarak 
faaliyet göstermekte olan 37 federasyon varken bu sayı 54 özek ve 5 
Genel Müdürlüğe bağlı olmak üzere toplam 59’e ulaştı. En önemli 
kazanımlarından biri de 2005 yılında okul spor federasyonlarının 
kurulmuş olmasıdır. Yepyeni bir spor teşkilatı. Merkez teşkilatımızın 
küçültülmesi, taşra teşkilatımızın yerel yönetimlere devri konusunda 
genellikle yetki devrinin sağlanarak yepyeni bir spor teşkilatının 
kurulması için çalışmalar hızlandırıldı Türk Spor Kurumu Kanun 
Tasarısı hazırlanarak TBMM ne sunuldu.”(111)

Şurada görüşlerini dile getiren dönemin Devlet Bakanı sayın 
Murat Başesgioğlu, “sadece birkaç noktayı dikkatlerinize sunmak 
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istiyorum. Bunlardan birisi sayın Başbakanım, Türk sporunun yeniden 
yapılanma meselesidir. İnanıyorum ki şura çalışmaları ile bu soruya 
bir cevap bulacağız.

Şuanda sporun yönetimi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 
Özerk federasyonlar, kulüpler, yerel yönetimler, Türkiye Milli Olim-
piyat Komitesi gibi bir çok aktörün birlikte rol aldıkları bir yönetim 
modelini sergiliyoruz.”(112)

Spor şurasına iştirak ederek düşüncelerini hazurunla paylaşan 
Başbakan sayın Recep Tayyip Erdoğan, sporun devlet tarafından 
desteklenmesi gerektiği hususundaki düşüncelerini, “ Güreş, binicilik, 
okçuluk gibi geleneksel spor dalları yanında futbol gibi daha yakın 
dönemlere ait kitle sporlarının da oldukça köklü bir geleneğe sahibiz.

Fakat uzun yıllar sporu bilimsel bir yaklaşımla ele alınıp fiziki, 
hukuki ve idari alt yapıyı oluşturamadığımız için potansiyelimizi 
yeterince değerlendiremedik. Dönemimizde federasyonların özerk-
liği, sponsorluk uygulamalarının yaygınlaştırılması, başarılı sporcu-
ların teşviki, kulüplerin desteklenmesi, tesislerin geliştirilmesi gibi 
uygulamalarla bu alanda büyük bir atılım başlattık.” İfadesiyle spor 
federasyonlarının, spor kulüplerinin ve sporcuların devlet tarafından 
mutlaka desteklenmeleri gerektiğini belirtmiştir.(113)

“Spor Şurası 2008” spor şurasında, sporun yapılanması, spor 
mevzuatının geliştirilmesi, sporda sağlık, eğitim, sporcuların sosyal 
güvenlik sorunlar ve engelli vatandaşların sorunlarını incelemek üzere 
aşağıdaki komisyonlar oluşturulmuştur.

- Spor Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması Komisyonu,
- Spor Hukuku Komisyonu,
- Spor Kültürü ve Sporda Eğitim Komisyonu,
- Sporda Sağlık ve Sosyal Güvenlik komisyonu,
- Engelliler ve Spor Komisyonu.
“Spor Şurası 2008” spor şurası komisyonlarından olan “Spor Teş-

kilatının Yeniden Yapılandırılması Komisyonu”na 1999 yılında yapılan 
şurada oluşturulan yeniden yapılandırma komisyonunda olduğu gibi 
delegelerin büyük bir kısmı ilgi duyarak 68 kişi katılmıştır. Katılan 
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delegelerden; 23 kişi değişik üniversitelerde görev yapmakta olan 
öğretim görevlilerinin yanı sıra, Avrupa Türk Spor Birliği temsilcileri, 
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar yardımcısı, TASSK Yönetim Kurulu 
üyesi, Türkiye Gençlik Federasyonu Genel Başkanı, TMOK Yönetim 
Kurulu üyeleri, 24 TV Spor Müdürü, Euro ASIA Sport Genel Müdürü, 
Avrupa Türk Spor Genel Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı temsilcisi, Genel Müdür yardımcısı, daire başkanları ve bazı 
spor federasyonlarının başkanları ile il müdürlerinden oluşmuştur.(114)

Komisyonu oluşturan delegelerin, yüzde 33 ‘ü akademisyenlerden, 
yüzde 20.5 çeşitli alanlarda sporla uğraşan kişilerden, diğerleri ise 
Spor Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür yardımcı, daire başkanı, 
hukukçu, başmüfettiş, genel sekreter, il müdürü ve spor uzmanı 
kadrolarında çalışmaktadırlar.

Komisyon tarafından hazırlanıp Şura Genel Kurul delegelerine 
sunulan raporda özetle şu görüşlere yer verilmiştir.

Özerk Spor Federasyonlar İle İlgili Yapılanma,
- Federasyonların özerk yapısı devam etmelidir. Bu özerk yapıda 

idari ve mali konularda özerklik güçlendirilirken, federasyonların mali 
konularındaki denetimleri daha etkin hale getirilmelidir.

- Verimlilik konusunda denetleme genel kurullarda delegeler tara-
fından gerçekleştirilmelidir. Verimlilik konusundaki denetimde kasıt, 
federasyonlar tarafından yapılan harcamaların “yerindelik” denetimi 
olduğu anlaşılması gerekmektedir.

- Federasyonlara yapılan bütçe desteği sürekli olmalıdır.
- Federasyonlara yapılacak mali destek, federasyonların kendi çaba-

ları ile sağladıkları kaynaklarla doğru orantılı bir şekilde yapılmadır,
- Spor teşkilatında çalışan ve deneyimleriyle başarı çalışmalar 

yapmış personel federasyonlarda görevlendirilmeli ve bu personele 
başarı kriterleri doğrultusunda mali destek sağlanmalıdır,

- İllerde görevlendirilen antrenörler, ildeki çalışmalarında ilgili 
federasyonlara karşı sorumlulukları olmalıdır,

- İl spor dalı temsilcilerinin belirlenmesinde spor kulüplerinin ve 
federasyonunun görüşü alınmalıdır,
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- Özerk spor federasyonları bünyesinde, pazarlama, strateji, reklam 
ve ARGE çalışmaları için birimler oluşturulmalıdır,

- Sporcu lisanslarının sporcunun spor ve sağlık geçmişine ilişkin 
bilgilere erişimi kolaylaştıracak sistem oluşturulmalıdır.(115)

Yurt Dışı Gençlik Ve Spor Temsilciliği

- Yurt dışında ikamet eden vatandaşların ihtiyaçları ve yoğunlukları 
göz önünde bulundurularak, yurt dışı gençlik ve spor temsilciliği/
gençlik ve spor evi oluşturulmalıdır.

- Türk spor teşkilatı ile yurt dışı temsilcilikler arasında koordinas-
yonu sağlayacak birim kurulmalıdır.

Spor Tesisleri

- Spor Üst Kurumu, spor tesisi yapmak isteyen, özel idare, belediye, 
federasyon, özel teşebbüs ve spor kulüplerine mali destek vermelidir.

- Kurul, spor tesisleri projelerini, çağdaş gelişmelere uygun, bir-
den fazla spor dalının yapılmasına elverişli olacak şekilde üretmeli ve 
üniversitelerle işbirliği sağlamalıdır.

- Kurul, spor tesislerinin tahsis, kiralama, satma politikalarında 
vaz geçerek, bu tesisleri denetleme görevini yerine getirmeli.

- Başta YİBO lar olmak üzere öğrenci sayısı fazla olan okullardan 
başlamak üzere, okullarda spor tesisi yapımı zorunlu hale getirilmelidir.

- Federasyonlar branşları ile ilgili spor tesislerinin ihtiyaç prog-
ramlarını ve avam projelerini hazırlamalı ve tesislerin bu projelere 
uygun yapımı sağlanmalıdır.

- İmar planlarında spora ayrılan taşınmazlarla ilgili değişiklik 
yapılırken Kurulun görüşü mutlaka alınmalıdır.

- Ülkemizdeki spor tesislerinin envanteri çıkarılarak, tesis yapma 
politikası yeniden değerlendirilmelidir.
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- Spor tesislerinin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ortak 
çalıştırılması için yasada gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Spor kulüplerinin yeniden yapılandırılması,

- Spor kulüplerinin üye ve kurucularında aranan şartlara ilaveten, 
yönetim kurulu üyelerinde 6 ay ve üzeri hak mahrumiyeti cezası 
alanlara yönetici olmama şartı getirilmelidir.

- Genel kurulda ibra edilmeyen veya denetim sonucunda hakla-
rında kamu davası açılıp ta mahkumiyetlerine karar verilen yönetim 
kurulu üyelerinin tekrar görev almamaları.

- Federasyonlar kulüplere mali yardım yapmalı.
- Kulüplerin minikler kategorisinde görev alacak antrenörlerin 

eğitimci formasyonu sahibi olmaları ve yapılacak sportif faaliyetler 
oyun formatında yapılmalıdır.

- Spor kulüpleri Dernekler Kanununda çıkarılarak ayrı bir mev-
zuata tabi olmalı.

- Spor kulüplerinin harcamaları Kurul tarafından oluşturulacak 
bir denetim birimi tarafından denetlenmelidir.

- Spor kulüplerinde okul-aile ve kulüp işbirliğini sağlayıcı tedbirler 
alınmalıdır.

- Elit sporculara, üniversitelerde daha fazla yer verilmesi ve bu 
sporculara mali destek sağlanmalıdır.

- Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde spor kulübü kurulması-
nın ve desteklenmesi için mevzuatlarda gerekli düzenleme yapılmalıdır.

- Üniversitelerde spor ligleri oluşturulmalıdır.
- Türkiye Spor Üst Kurulu‘nun merkez yapısı idari ve mali açıdan 

özerk olmalıdır.
- TSÜK, Bir başkan (Kurul üyeleri tarafından sporda bilgi ve dene-

yimi ile ön plana çıkmış bir kişiyi teklif eder ve Cumhurbaşkanı tarafın-
dan dört yıl süreyle görev yapmak üzere atanır.) 1 Paralimpik Komite 
temsilcisi, 1 TASKK temsilcisi, 1 Genel Kurmay Spor temsilcisi, 1 
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MEB temsilcisi, 1 Sağlık Bakanlığı Egzersiz Daire Başkanı, federasyon 
başkanlarının kendi aralarında seçmiş oldukları beş temsilci, ve spor 
bilimleri eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının, bölümlerinin 
(Beden eğitimi bölümü, antrenörlük,spor yönetimi, rekreasyon ve 
spor hekimliği) kendi aralarında seçecekleri beş üyeden oluşmalıdır.

- TSÜK Spor politikaları ve stratejik hedefler belirlemeli.
- Sporda koordinasyon ve denetim görevi yapmalı ve spor kuru-

luşlarını teşvik etmelidir.
- TSÜK bünyesinde, bilim-teknoloji, pazarlama ve sponsorluk, 

tesisler ve spor endüstrisi hususlarında yenilikleri takip eden yönlen-
dirme merkezleri kurulmalıdır.

- TSÜK spor kulüplerinin güçlendirilmesi için TASKK ‘a her 
türlü ayni ve nakdi yardım yapmalıdır.

- TSÜK bünyesinde yeteri kadar olimpik performans merkezi, 
spor bilimleri ve araştırma dokümantasyon merkezi oluşturmalıdır.

İl Spor Kurulu

İl spor kurulu, kurul üyeleri tarafından sporda bilgi ve deneyimi 
ile ön plana çıkmış bir kişiyi teklif eder ve TSÜK tarafından dört yıl 
süreyle görev yapmak üzere atanır. Branş temsilcilerinin kendi arala-
rında seçecekleri üç üye, 1 ASFK temsilcisi, ildeki spor eğitimi veren 
yüksek öğretim kurumlarını kendi aralarında seçecekleri beş üye, 1 
MEB temsilcisi, 1 sağlık müdürlüğü temsilcisi, 1 il lig heyeti temsilcisi 
beden eğitimi öğretmeni, bir belediye temsilcisinden oluşturulmalıdır.

1999 yılında yapılan spor şurasında, spor teşkilatının yeniden 
yapılandırılması konusunda somut öneriler getirilirken 2008 yılında 
yapılan spor şurasında, spor idaresinin yeniden yapılandırılması konu-
sunda somut bir öneri getirilmemesinin sebebini anlaşılamamaktadır.

“2008 Spor Şurası” nda oluşturulan “Spor Hukuku Komisyonu” 
nun hazırlayıp Genel Kurul delegelerine sunmuş oldukları raporda, 
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spor hukukunun “dar anlamda spor hukuku” ve “ geniş anlamda spor 
hukuku” şeklinde bir ayrışmanın gerekli olduğunu,

Dar Anlamda Spor Hukukunun,
- Sporcunun hakları ve yükümlülüklerinin düzenleyen kuralları,
- Spor kuruluşlarının yapısı, faaliyetlerinin düzenlenmesi ve ara-

larındaki ilişkilerin,
“-  Antrenörler başta olmak üzere, sportif yarışmaları yönetenlerin 

eylemlerini, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını,
- Spor gerçek ve tüzel kişilerin davranışlarının,
-Sporda “fair play”i,
-Sporda yargı organlarının hukuki varlığını ve bunların ihtilafları 

çözümlenmesine ilişkin usul ve esas kurallarını içerir. Demek suretiyle 
sporun ve sporla iştigal eden her seviyedeki kişilerin önceden belir-
lenmiş kurallar manzumesinin içeriğini bilme hakları olduğunu ve 
bu kuralları ihlal eden kişiler arasındaki ihtilafları çözme yetkisinin 
sporun kendi paydaşlarının oluşturduğu bağımsız “Tahkim Kurulu” 
tarafından çözümlemesinin gerekliliğini ortaya koymuştur.(116)

Geniş Anlamda Spor Hukuku ise;
- Bireyin spor yapma ve sportif faaliyetlere özgürce katılma hakkını,
- Sportif faaliyet ve ilişkilerin sosyal güvenlik ve iş hukuku 

boyutunu,
-  Profesyonel spor aktörlerinin hak ve ilişkilerinin düzenlenmesini,
- Sporda şiddet, doping, ceza ve disiplin hukuku kapsamına giren 

eylemler ile davranışların önlenmesini,
- Sporda adalet ve barışın sağlanmasına yönelik her türlü önlem 

ve bu konularda görevli kurumların belirlenmesini,
- Uluslararası spor yarışmalarının yapılabilmesi için gerekli kişi, 

kurum, kuruluş ve devletler düzeyinde kuralları ile bunlar arasındaki 
ilişkileri içerir.

Komisyon, Genel Kurul delegelerine sunmuş olduğu “Spor 
Hukuku” raporunda; spor teşkilatının yapılanması hususundaki 
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düşüncelerini rapora derç ederek açıklamışlardır. Komisyon raporda, 
spor teşkilatını sevk ve idare edenlere, ne yapılması gerektiğinin yerine 
sporun bağımsız bir şekilde karar alabilmenin temel unsurlarını on 
plana çıkarmışlardır. Bunlar konu başlıkları altında şu şekilde tasnif 
edilebilir.

-Sportif ihtilaflar spor hukuku içerisindeki düzenlemelerle 
çözümlenmelidir.

-Sportif ihtilaflar spor teşkilatının kendine özgü spor yargısı kanalı 
ile çözümlenmelidir.

-Sporun disipline edilmesinde ve bağımsızlığının temel unsurla-
rında bir tanesi spor yargısıdır.

-Spor bilimleri enstitüsü mutlaka kurulmalıdır.
-Spor mevzuatının “Koda Dönüştürülmesi” zorunluluk olarak 

kabul edilmelidir.
-Spor kulüplerinin tabii olacağı mevzuat düzenlemelidir. Yapılacak 

düzenlemede, kulüp idarecilerinin sahip olmaları gereken kriterler, 
spor kulüplerin alacaklarının temliki, kulüplerin borçlanması, har-
camaların denetimi ve profesyonel spor branşların şirketleşmeleri 
konularına yer verilmelidir.

- Federasyonların özerkliği/ bağımsızlığı konuşana açıklık 
getirilmelidir.

- Federasyonlar kendi kararlarını kendileri alabilmelidir.
-Federasyonların hak ve yetkileri, sorumlulukları mevzuatla 

belirlenmelidir.
-Federasyonlar, üyesi bulunduğu uluslararası federasyonların yapı-

lanmasına uygun olarak, spor yargısını:
a- Disiplin Kurulu,
b- Ceza Kurulu,
c- Tahkim Kurulu,
şeklinde üç kademeli olarak düzenlemeli, ayrıca Türkiye Futbol 

Federasyonunda olduğu gibi bazı branşlarda “Uzlaşma Kurulu”,” Uyuş-
mazlık Kurulu” gibi kurulların kurulmasına olanak sağlanmalıdır.(117)
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Gençlik ve spor Bakanlığının Spor Politikası

Gençlik ve Spor Bakanlığının hazırlamış olduğu “Spor Politikaları” 
belgesinde; “Spor, fiziksel ve zihinsel sağlığı korumak ve geliştirmek, 
sosyal ilişkiler kurmak, eğlenmek ve hoşça vakit geçirmek veya yarış-
malarda mücadele ederek kazanmak amacıyla organize ya da plansız 
olarak yapılan fiziksel aktivitenin her türlü şeklini ifade eder.” Şeklinde 
tanımlanmıştır.(118)

Spor Politika belgesinde, sporun temel amaçları aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir.

“- Sporun toplum kesimlerinde gelişip yaygınlaşmasını sağlamak,
-Her yaşta insanın spor aktivitelerine katılmalarını teşvik ederek, 

sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamak,
- Her yaştan bireylerin istediği amatör spor branşında spor tesis-

lerinin uygun olduğu zamanlarda spor yapmasına imkan sağlamak,
- Spor tesis envanterini ve ihtiyacını belirlemek ve planlı bir şekilde 

tesisleşmeyi ülke geneline yaymak,
- Okul öncesinden başlayıp eğitim ve öğretimin tüm aşamalarında 

Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon ve işbirliği içerisinde beden 
eğitimi ve spor derslerinin yeni eğitim sistemine uygun olarak yeniden 
düzenlenmesini sağlamak,

- Çocuk ve gençleri spor alanında eğitecek uzman ve nitelikli 
teknik elemanların yetiştirilmesini sağlamak,

- Yetenekli çocuk ve gençleri tespit ederek, bunları uluslararası 
alanda başarılı elit sporcular olacak şekilde yetiştirmek ve desteklemek,

-Dopingle mücadele kapsamında analiz merkezleri kurmak ve 
sporcuları dopingin zararlı etkileri konusunda bilgilendirmek,

- Sporda şiddet ve etik olmayan davranışları önlemek amacıyla 
gerekli önlemleri almak,

- Uluslararası organizasyonlara nitelikli ve daha fazla sporcu ile 
katılmak,
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-Engelli vatandaşlarımızın spora katılımına yönelik projeler geliş-
tirmek, spor tesislerini engellilerin kullanımına uygun hale getirmek, 
engelli sporculara ve ailelerine destek olmak,

Türkiye’ de olimpiyat oyunları ve paralimpik oyunları ve diğer pres-
tijli uluslararası sportif organizasyonların düzenlenmesini sağlamak,

- Olimpiyat oyunları ve paralimpik oyunlarına sporcu yetiştirmek 
üzere olimpik eğitim merkezleri kurmak,

- Amatör spor dallarına destek vermek,
- Spor alanında hizmet ve faaliyetlerde bulunan kurum ve kuru-

luşların işbirliği ve koordinasyon halinde çalışmasını sağlamaktır.”(119)

Bakanlığın dolayısıyla Hükümetin spor politikaları belirlenir-
ken, AK Partinin “Gençlik ve Spor” politikalarında; Dünyanın ve 
Türkiye’nin gelişen ve değişen şartları dikkate alınarak yeni bir spor 
politikası oluşturulacaktır. Spor hizmetleri ağırlıklı olarak yerel yöne-
timlere bırakılacaktır.” “Amatör ve profesyonel spor kulüplerine, yerel 
yönetimlerin daha fazla kaynak ayırabilmeleri için gerekli düzenlemeler 
yapılacaktır.” Şeklindeki, profesyonel, amatör branş ayırımı yapmadan 
oluşturulan temel politikanın, Bakanlığın Spor politikaları belgesinde 
yer almaması, Bakanlığın “Politika Belgesinde” sadece amatör spor 
branşları için politika oluşturması, Hükümetin, Bakanlığın ve Spor 
Genel Müdürlüğünün değişik şekillerde profesyonel spor dallarına 
yaptıkları ayni ve/veya nakdi yardımlar göz önünde bulundurulduğun-
dan, Bakanlığın politika belgesinin AK Partisi tarafından belirlenen “ 
Gençlik ve Spor Politikaları” ile örtüşmemektedir. AK Parti tarafından 
belirlenen politikalar doğrultusunda, yapılan genel ve mahalli seçim-
lerde, seçmenin güven duygusuna mazhar olan AK Partinin vatandaşa 
vermiş olduğu bu veya benzeri vaatlerin etkisi yadsınamaz bir gerçektir. 
Spor sektöründeki bu vaatlerin başında, “sporun yeniden yapılanması” 
büyük bir önem arz etmektedir. Oysa Bakanlık tarafından hazırlanan 
“Spor Politikaları” nın “5.1.Spor Yönetimi” başlığında, Etkili ve iyi 
bir spor yönetiminin oluşturulabilmesi için çağdaş yönetim ilkeleri-
nin benimsenmesi ve sporun tüm süreçlerini kapsayacak işlevsel bir 
örgütlenme modelinin geliştirilmesi gerekmektedir.” ve devamla,” 
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Etkili ve verimli bir spor yönetimi anlayışının oluşabilmesi için, spor 
alanında hizmet ve faaliyette bulunan bu kurum ve kuruluşların, 
çağdaş spor yönetimi anlayışına uygun olarak yapılanmaları büyük bir 
önem arz etmektedir.” Vurgusu yapılmıştır. Ancak; sporu idare eden 
kamu kurum ve kuruluşları, bağımsız spor federasyonları, Türkiye 
Futbol Federasyonu ile sporla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkileri 
olan Türkiye Milli Olimpiyat komitesi, Türkiye Milli Paralimpik 
Komitesinin nasıl yapılanmaları gerektiği hususunda “Spor Politika-
ları Belgesinde herhangi bir görüş yer almamaktadır. Belgede, sporun 
yerel yönetimlerce yerine getirilmesi konusu ise; zamana bırakılması 
yönünden bir anlayış hakim görülmektedir. Sporun yeniden yapılan-
ması olgusunun zamana bırakılmasının temelinde, son zamanlarda 
“denetim” görevinde bulunan kişilerin sporun yönlendirilmesinde 
ciddi anlamda etkin görevlerde bulunmalarında kaynaklanmaktadır.

28.4.2005 tarihinde kabul edilen 5340 sayılı “Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 24 uncu maddesiyle 22.5.2005 
tarihli ve 5302 saylı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendindeki “sağlık” ibaresinden önce gelmek 
üzere “gençlik ve spor” ibaresi eklenerek, il özel idarelerine gençlik ve 
spor ile ilgili spor tesisi yapma, yaptırma ve/veya bakım onarımlarını 
yerine getirme görevi verilmesine rağmen, yerel yönetimlerin “sporun 
idaresi” alanında yetki almamalarının sebebi anlaşılmamaktadır. Yerel 
yönetimlerinde etkin yer almamaları “Spor Genel Müdürlüğünün Faa-
liyetlerinin Denetimi Özerk Federasyonlarının Değerlendirilmesi”ne 
dair Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun 02.4.2009 
tarih ve 2009/3 sayılı raporda da görmek mümkündür. Raporun, 
“İdari Hususlarla İlgili Olarak” başlıklı bölümünde; “Belediye ve özel 
idarelerin tesis yapımı ve amatör sporların ve kulüplerin desteklen-
mesi dışındaki sportif faaliyetlerinin (doğrudan veya dolaylı olarak 
amatör ve /veya profesyonel spor kulübü kurmaları, spor müsabakaları 
düzenlemeleri gibi) engellenmesi ve söz konusu kurumların amatör 
faaliyetlerine ve kulüplerine yaptıkları bağış ve yardımların kamuoyuna 
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açıklanması,” ifadesiyle yerel yönetimlerin spor faaliyetleri yapmama-
ları ve spor kulüpleri kurmamaları gerektiğini açıkça ifade edilmiştir.

Devlet Denetleme Kurulunun bu Raporuna rağmen, siyasi irade; 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin görev ve sorumluluklar 
başlıklı” 14 üncü maddesinde, 6360 sayılı Kanunun 17 nici madde-
siyle yapmış olduğu değişiklikte, belediyelerin,” Gerektiğinde, sporu 
teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor 
kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her 
türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve dışı müsabaka-
larda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, 
teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül 
verebilir.” düzenlemesiyle Devlet Denetleme Kurulunca hazırlanan 
raporda belirlenen görüşün tam aksi bir düzenleme yaparak, sporun 
yerel yönetimlerce yapılması yönündeki spor politikalarına uygun bir 
yasal düzenleme yapılmıştır.

Belediye Kanununda yapılan bu düzenleme ile belediyeler, bele-
diye meclis kararı ile;

a� Sporu teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verebilirler.

b� Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımda bulunabilirler.

c� Amatör spor kulüplerinin ihtiyacı olan her türlü desteği sağla-
yabilirler.(120) örneğin antrenör ücretinin ödenmesi, kulübün 
kira, elektrik, yakıt ve su giderlerini karşılamak.

d� Yurt içinde her türlü spor müsabakaları düzenleyebilirler.

e� Gençlerin ulusal ve uluslararası faaliyetlerde elde ettikleri 
başarılardan dolayı ödül verebilirler.

f� Sporcuların ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerden dolayı 
elde ettikleri üstün başarı veya dereceye girmeleri halinde 
ödül verebilirler.
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g� Ulusal veya uluslararası gençlik ve /veya sportif faaliyetlerde, 
üstün başarı veya dereceye girilmesi halinde teknik yönetici 
ve antrenörlere ödül verebilirler.

Kanunda olmamakla birlikte gençlik faaliyetlerine katılan gençlik 
liderlerinin de aynı haklardan yararlanmaları gerekmektedir.

Sporun yerel yönetimlerce desteklenmesi gerektiği vurgusu yapıl-
mıştır. Bu anlayış, Belgenin “2.Yerel yönetimlerde sporun desteklen-
mesi.” Başlığı altında hedefler şu şekilde belirlenmiştir.

-Halkı spor yapmaya teşvik edici sportif rekreasyon alanlarının 
oluşturulması ve bu alanlarda antrenör bulundurulması yönünde yerel 
yönetimlere destek sağlamak,

-Yerel yönetimlere, spor aktivitelerinin geliştirilip yaygınlaştırılması 
konusunda proje ve danışmanlık desteği sağlamak,

-Özel idarelerin bütçelerinde spor hizmetlerine belirli bir oranda 
kaynak ayırmaları yönünde düzenlemeler yapmak,

- Tüm belediyeler ve il özel idarelerinde “ Spor Birimi” oluştu-
rulmasını teşvik etmek,

- Yerel yönetimlerin; amatör spor kulüplerini, tesis, araç ve gereç 
konularının yanı sıra nakdi olarak ta desteklenmelerini yaygınlaştırarak 
sürdürmelerini sağlamak,

- Merkezi yönetim ve yerel yönetimlere ait spor tesislerinin 24 
saat esasına göre hizmet verebilmeleri konusunda destek sağlamak,

- Yerel yönetimlerin bölgelerinde yaşayan insanların spor aktivi-
teleri yapabilecekleri uygun alanlara imar planlarında yer vermelerini 
teşvik etmek.” olarak hedeflenmiştir.

Belirlenen hedeflere göre yerel yönetimlerin spora katkı sağla-
maları amaçlanmış ise de, belirlenen hedeflerden bazılarının yerine 
getirilmesinin zorluklar göze çarpmakta hatta hukuken mümkün 
görülmemektedir.

Belgede “amatör spor kulüpleri” ifadesi kullanılmış ise de; 
dünyanın hiçbir ülkesinde veya Ülkemizde “amatör spor kulübü” 
tanımı bulunmamaktadır. Spor kulübü olma statüsünü kazanan 
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tüzel kişilikler, ulusal mevzuatımıza göre bünyelerinde amatör spor 
branşları kurabilecekleri gibi profesyonel spor branşları da kurabilirler. 
Örneğin Galatasaray spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü, Beşiktaş 
Jimnastik Kulübü, Trabzon Spor Kulübünün bünyesinde hem amatör 
spor branşları, hem de profesyonel spor dalları bulunmaktadır.

Amatörlük spor branşına özgü bir kavram olup kanımca ifade 
edilmek istenilende “amatör branş” lardır.

Ülkemizde bulunan spor tesislerinin büyük bir kısmı, profesyonel 
branşların spor yapmalarına uygun olarak dizayn edilmesine rağmen, 
Belgede profesyonel branşların spor yaptıkları spor tesislerinin halkın 
hizmetine sunulması konusunda bir düzenleme yapılmaması eksik-
lik olarak değerlendirilmelidir. Ki; bu tesislerin büyük bir kısmında 
atletizm, yürüyüş ve benzeri aktivitelerin yapılmasına uygun alanların 
bulunduğu bilinmektedir. Halen de bu tip tesislerde halkın yararlandığı 
ve bu uygulamaları yapan gençlik hizmetleri ve spor il müdürlerinin 
çalışmaları diğer illerde de uygulanması için Bakanlık ve Spor Genel 
Müdürlüğünce büyük çabalar sergilendiği de bilinen bir gerçektir.

Spor Politika Belgesinin, “4. İlkeler ve Değerler” başlığında, spor 
politikalarının temel ilke ve değerleri belirlenirken,(121)

“- Sporun evrensel değerleri olan dostluk, barış ve etik değerlere 
bağlılık,

- Spor hizmet ve faaliyetlerinin sunumunda insan odaklı bir 
yaklaşım içerisinde olmak,

- Araştırmaya ve bilgiye dayalı olmak,
- Katılımcılık,
- Güvenlik,
- Mükemmellik,
- Saygı, fair play (adil oyun) ruhu,
- Erişebilirlik,
- Bütüncüllük,
- Uygulanabilirlik,
- Hesap verilebilirlik,
- Şeffaflık,
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- Fırsat eşitliği,
- İşbirliğine dayalı olmak,
- Etkinlik ve verimliliktir.
Şeklinde evrensel ölçütler esas alındığı görülmesine rağmen uygu-

lamanın belirlenen bu değerlere aykırılık teşkil ettiği de bilinen bir 
gerçektir. Spor politikalarında saptanan temel ilke ve değerlerin belir-
lenmesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Yüksek 
Öğretim Kurulu, üniversiteler, yerel yönetimler, medya kuruluşları spor 
federasyonları ve sivil toplum kuruluşları paydaş olarak hedeflenmiştir. 
Türkiye Futbol Federasyonunun paydaş olarak gösterilmemesinin 
nedeni açıkça anlaşılmamakla birlikte, ya bir unutkanlığın sonucu 
yada Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen hizmet ve faaliyetlerin 
tamamının profesyonel olarak kabul edildiği anlayışının bir sonucudur.

Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından hazırlanıp, 
Gençlik ve Spor Bakanı tarafından bağımsız spor federasyonlarına 
gönderilen “Taahhütname” de belirlenen esaslar ile bağımsız spor 
federasyonların yetkili kurulları tarafından benimsenerek federasyon 
başkanının imzası ile Bakanlığa gönderilen “Taahhütname ”de nelerin 
vaad edildiği konularında kamu oyunun hiçbir bilgisi olmadığı gibi, 
federasyonların nüvesini oluşturan paydaşlardan, spor kulüpleri, ant-
renör, hakem, sporcu ve diğer spor idarecilerinin hiç birisinin bilgisi 
bulunmamaktadır. Esasen federasyon başkanlarının branşında başarı 
olup olmadığının yerindelik denetimi, yapılan iş ve işlemlerin mevzu-
ata uygunluk yönlerinde denetleyen genel kurul üyelerinin bilgi sahibi 
olmaması da düşündürücü olduğu kadar, spor politikaları belgesinde 
hedef olarak gösterilen “Erişebilirlik”, “Şeffaflık”, “Hesap verebilirlik” 
ilkelerine de ne kadar örtüştüğü ayrı bir tartışma konusudur..

Spor Politikaları Belgesinde irdelenmesi gereken konu başlıkla-
rında bir tanesi de spor federasyonlarının yapılanmasıdır. AK Partinin 
yayınlamış olduğu “Kalkınma ve Demokratikleşme Programında” 
Dünyanın ve Türkiye’nin gelişen ve değişen şartları dikkate alınarak 
yeni bir spor politikası oluşturulacaktır.” Prensip kararına uygun olarak 
Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde birer ana hizmet birimi olarak 
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faaliyet gösteren spor federasyonları kısmen de olsa “bağımsız” bir 
yapıya kavuşturmuştur. Federasyon başkanlarının atanmasını kamu 
gücünü elinde bulunduran Genel Müdür, Bakan gibi üst düzeyde 
karar verme noktasında bulunan etkili ve yetkilerin elinde alınarak, 
federasyon başkanlarının, federasyon paydaşları olan kulüp temsilcileri, 
aktif sporu bırakmış, antrenör, hakem ve sporcuların oluşturduğu 
genel kurul üyeler tarafından seçilmelerinin önü açılmıştır.

Bakanlık tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-
lüğe giren, “Ulusal Gençlik ve Spor Politikaları Belgesi”nin, “3. Spor 
Federasyonlarının yapılanması” başlığında, gerek Spor Genel Müdür-
lüğüne bağlı spor federasyonları, gerekse bağımsız spor federasyon-
larının nasıl yapılanmaları gerektiği hususunda, herhangi bir öneri 
getirilmediği gibi federasyonların mevcut statüleri hakkında da bir 
eleştiri getirilmemiştir. AK Parti tarafından benimsenen” Dünyanın 
ve Türkiye’nin gelişen ve değişen şartları dikkate alınarak yeni bir spor 
politikası oluşturulacaktır.” Politikasına rağmen, federasyonların nasıl 
yapılanmaları gerektiği konusunun muğlak bırakılarak ötelenmesi 
yukarıda ifade ettiğim gibi AK Partinin ve dolayısıyla Hükümetin 
spor politikaları arsında bir çelişki olduğudur.

Bakanlığın, spor federasyonların yapılanmasındaki temel hedefler 
şu şekilde sıralanmıştır.

“Hedefler:
- Spor federasyonlarının, uluslararası federasyonların yönetim 

modellerine uygun, demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya 
kavuşturulmasına yönelik çalışmaları devam ettirmek.

- Bağımsız spor federasyonlarına yapılan bütçe desteğini, proje 
bazında sürdürmek ve yapılan desteğin yerinde ve amacına uygun 
olarak kullanıp kullanılmadığını denetleme.

- Bağımsız federasyonların pazarlama stratejileri ile araştırma ve 
geliştirme çalışmalarına destek vermek.

- Sporcuların ve antrenörlerin faal oldukları dönemler içerisinde 
sigortalı olmalarına yönelik uygulamaları, kapsamlarını genişleterek 
yaygınlaştırmak.
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- Milli takıma sporcu yetiştiren antrenörlerin, milli takım antre-
nörü olarak görev yapmalarına yönelik objektif kriterler belirlemek.

- Sporcu lisans sisteminin spora yönelik hizmet veren kurum ve 
kuruluşlar tarafından kullanılabilmesi için düzenlemeler yapmak.

- Sporla ilgili tüm iş ve işlemlerde bütün federasyonların işbirliği 
ve koordinasyonunu geliştirmek.

- Federasyon yapılarının iyileştirilmesi yönünde düzenlemeler 
yapmak.

- Federasyonları etkinlik ve verimlilik yönünden denetleyecek 
mekanizmaları geliştirmek.

- Federasyonların, halkın spor yapması ve sporcu yetiştirmesi 
konusunda daha aktif olmalarını sağlamak.

- Federasyonların eğitim kurullarında beden eğitimi ve spor yüksek 
okulların ilgili branş ve bilim dalındaki öğretim üyelerinden en az bir 
kişinin istihdam edilmesini sağlamak.

- Federasyonların beden eğitimi ve spor yüksekokulu antrenörlük 
eğitimi bölümleriyle iş birliği ve koordinasyonunu sağlamak.

- Federasyonların amatör sporculara destek sağlamalarını teşvik 
etmek.” Olarak belirlenmiştir. Hedeflerde de görüldüğü gibi spor 
federasyonlarının nasıl yapılanmaları gerektiği konusunda herhangi 
bir öneri bulunmamaktadır.(122)

Sporun örgütlenmesinde çatı görevi yapacak olan federasyonla-
rın, 3289 sayılı Kanununa Ek madde – 9 eklenmeden önceki halinde 
olduğu gibi federasyonların Spor Genel Müdürlüğünün birer hizmet 
birimi olarak mı, yoksa şu anda sahip oldukları ve Anayasa Mahke-
mesince “Yerinde hizmet yürüten kamu kurumlarıdır” olarak mı, 
yoksa tam bağımsız olarak mı yapılanmaları gerektiği konusunda bir 
prensip kararının alınması gerektiği kanaatindeyim.
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Sonuç

Dünyadaki ülkelerin, büyük bir çoğunluğunda, spor faaliyetlerinin 
yapılanması tamamen sivil toplum örgütlerine bırakılmasına rağmen, 
Cumhuriyetin kuruluşunun 81 inci yılını kutladığımız, Ülkemizde, 
spor örgütlemesinin tam anlamıyla çözüme kavuşturulmaması, sporun 
önündeki etkenlerden birisidir. Sporda uluslararası arenada istenilen 
başarının elde edilebilmesi, Ülkemizin olimpiyat oyunlarına ev sahip-
liği yapabilmesi için spor politikalarının, spor şuralarında kabul gören, 
hükümetlerin beş yıllık kalkınma planlarında öne çıkarılan hedefler ve 
dünyadaki spor örgütlenmelerine uygun yapılanmanın oluşturulması 
gerekmektedir. Yapılacak yeni düzenlemelerde;

1- Spor kulüplerinin ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu 
idari yönden tam bağımsız spor federasyonlarının yapılandırılması,

2- Tüm spor kurum ve kuruluşlarını, spor federasyonlarını, Tür-
kiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, 
düzenlenecek,Türkiye Antidoping Ajansı, Tahkim Kurulu, Sportif 
Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu ile benzer kurulları bünyesinde 
bulunduran idari yapılanmanın oluşturulması, 

3- Kurul Başkanının, Bakanlar Kurulu tarafından atanması ve 
yetkilerinin “Bakan” yetkileri ile eş değer olacak şekilde düzenleme 
yapılması (Türk Spor Kurumu, Yüksek Spor Kurulu, Spor Genel 
Müdürlüğü),

4- Devletin sporu finanse etmesi,
5- Profesyonel spor dallarının ayrı bir mevzuatla düzenlenerek, bu 

kulüplere “ Spor Anonim Şirketi” statüsünün kazandırılması,
6- Devletin düzenleyen ve kontrol eden fonksiyonu,
7- Aynı spor dalında rekabetin oluşması için birden fazla spor 

federasyonunun kurulmasına imkan sağlayacak düzenleme,
8- Ülkemizi uluslararası organizasyonlarda “temsil” edecek akredite 

olmuş, federasyon sisteminin yerleştirilmesi,
9- Spor kulüplerinin Dernekler Kanunundan çıkarılarak, yeni 

yasal düzenleme yapılması,
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10- Üniversiteler dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında 
“Tüzel kişiliği olmayan Spor Kulüplerinin” kurulmasına cevaz verecek 
yapılanma modeli,

11- Spor ile uğraşan özel ve kamu sektörüne imtiyazlı haklar 
tanınmalı,

12- Spor sektörü içinde bulunan, sporcu, teknik heyet, spor ida-
recileri, spor kulüpleri ile spor federasyonlarının hesap verebilir, şeffaf 
ve kamunun erişebilirliğine açık sistemin geliştirilmesi.
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80-Merkez Danışma Kurulunun 12.11.1945 tarihli kararı.

81-Merkez Danışma Kurulunun 12.12.1946 tarihli kararı.
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85-Merkez İstişare Heyetinin 30.01.1942 tarihli kararı. 86-Merkezİstişare Heyetinin 05.7.1944 
tarihli kararı.

87-Merkez İstişare Heyetinin 09.11.1942 tarihli kararı.

88-Merkez İstişare Heyetinin 19.11.1942 tarihli kararı.

89- Milli Güvenlik Kurulu Anayasa Komisyonu Anayasa görüşmeleri.

90-Merkez Danışma Kurulunun 28.10.1949 tarihli kararı.

91-3289 sayılı Kanunun 6. Maddesi,

92-0638 sayılı KHK’nin 31/2-d maddesi,

 93-15.5.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5763 sayılı Kanun,

94-H.Sunay, Türk Spor Politikalarına Analitik Bir Bakış, sahife 40 vd.

95-Cumhuriyet Halk Partisi Seçim Bildirgesi, 

96-AYM 02.7.2009 tarih ve 2006/118 Esas, 2009/107 sayılı Kararı,

97-Cumhuriyet Halk Partisi Seçim Bildirgesi,

98-Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Bildirgesi,

99-Demokratik Haklar Partisi Seçim Bildirgesi,

100-Adalet ve Kalkınma Partisi “ Kalkınma ve  Demokratikleşme  Programı”,”5-9 Gençlik ve 
Spor Başlıklı”

101-VII. 5 Yıllık Kalkınma Programı, “1996-2000 spor politikası.”

102-VII. 5 Yıllık Kalkınma Programı, gençliğin sorunları.

  103-VII. 5 Yıllık Kalkınma Programı “Beden eğitimi ve spor.” 

 104-VII.5 Yıllık Kalkınma Programı, ”Boş zamanları değerlendirme”

 105-1999 Yılı Spor Şurası, sahife 13.

106-1999 Yılı Spor Şurası, sahife 16.

107-1999 Yılı Spor Şurası, sahife 19.

108-Ak Parti VIII. 5 Yıllık Kalkınma Programı,

109-1999 Yılı Spor Şurası, sahife 21.
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110-1999 Yılı Spor Şurası Komisyon raporu,

111-2008 Yılı Spor Şurası açılış konuşması, sn. Mehmet  Atalay  sahife 38 vd.

112-2008 Yılı Spor Şurası, sn. Murat Başesgioğlu sahife 41 vd.

113-Yılı Spor Şurası, sahife 45 vd.

114- 2008 Yılı Spor Şurası sporun yeniden yapılandırılması  komisyon raporu, sahife 192 vd.

115- 2008 Yılı Spor Şurası özerk spor federasyonları  komisyon  raporu, sahife 193 vd.

116-2008 Yılı Spor Şurası dar anlamda spor hukuku  komisyon raporu, sahife 202 vd.

 117-2008 Yılı Spor Şurası geniş anlamda spor hukuku  komisyon raporu, sahife 203 vd.

118-GSB “ Spor Politikaları Belgesi” sahife 44.

119-GSB Spor Politikaları Belgesi, sahife 44 vd.

120-5393 sayılı kanunun değişik 14üncü mad. 

121-GSB Spor Politikaları Belgesi, sahife 45.

122- GSB Spor Politikaları Belgesi , sahife 46.
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GİRİŞ

Obezite gelişmekte olan ülkelerde halk sağlığını tehdit eden 
karmaşık etiyolojili bir kavramdır. Tüketilen gıdaların 
yanında hareketsiz yaşam tarzı obezitenin oluşmasında en 

önemli etken olarak görülmektedir. Bütün dünyada artan bir preva-
lansa sahip olan obezite genetik metabolik ve davranışsal bozukluklara 
neden olmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yağ dokularında sağlığı bozacak 
ölçüde anormal ve aşırı derecede yağ birikmesi şeklinde tanımlanan 
obezite, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada prevalansı 
giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunudur (WHO,1999.)

Obezite vücutta aşırı yağ depolanması ile ortaya çıkan, fiziksel 
ve ruhsal sorunlara neden olabilen bir enerji metabolizması bozuklu-
ğudur. Tüketilenden daha fazla enerji alınması obezitenin en önemli 
nedenidir (Donohoue, 2004). Günümüz şartlarında sedanter yaşam 
tarzı obezitenin en büyük etkenleri arasında sayılabilir. Özellikle 
çocukluk döneminde görülen obezite vakalarına gerekli müdahale 
edilmediği takdirde tüm hayatı olumsuz etkileyen obezite ile karşı 
karşıya kalınabilir.

Okul sağlığı çalışmalarında, obeziteden korunma ve tedavi prog-
ramlarının yer alması son yıllarda önemi gittikçe artan bir yaklaşım-
dır. Bu amaçla birçok ülkede okul bazlı eğitim ve tedavi programları 
düzenlenmektedir (Birch ve Fisher, 2002). Özellikle genetik olarak 
yatkın çocuklarda, obezitenin çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya 
çıktığı bilinmektedir (Donohoue, 2004). Çocuğun besin alımının, 
bebeklik dönemindeki beslenme alışkanlığı ile şekillendiği, ebeveynin 
beslenme özelliklerinin ve aile çevresinin obeziteye neden olabileceği 
çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (Birch ve Fisher, 1998). Diğer yan-
dan obezite ve fazla kilolu olmak sedanter yaşam bicimi ve fiziksel 
aktivitenin azlığı ile çok yakından ilgilidir (Martinez-Gonzales ve 
ark, 1999). Erişkinlerin büyük çoğunluğunda obezite başlangıcının 
çocukluk cağlarına uzandığı bilinmektedir. Özellikle 4-11 yaşlarında 
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başlayan obezitenin, erişkin dönemde de devam etmesi ve hipertan-
siyon, kardiyovaskuler hastalıklar, diyabet gibi sorunlarla birlikteliği 
önemlidir. Bu nedenle çocukluk ve ergenlik döneminde obeziteden 
korunma ve tedavi giderek önem kazanmaktadır (Trowbridge ve ark,  
2002).

Türkiye’de obezite prevalansı özellikle kadınlarda oldukça yüksek-
tir. Ülkemizde 24788 kişinin tarandığı bir çalışmada obezite prevalansı 
kadınlarda % 30, erkeklerde %13 olarak tespit edilmiştir (Satman ve 
ark, 2002). Ülkemizde yapılan bir başka çalışmada, 1990’dan 2000 
yılına kadar obezite prevalansının giderek arttığı; 2000 yılında erişkin 
kadınlarda % 43, erkeklerde ise % 21,1’e ulaştığı bildirilmiştir (Onat 
ve ark, 1999)

1. OBEZİTENİN SINIFLANDIRILMASI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından obezitenin tanımı şu 
şekilde yapılmıştır: “Sağlığı bozacak ölçüde yağ dokularında anormal 
veya aşırı miktarda yağ birikmesidir”. Diğer bir deyimle obezite vücut 
yağ oranının artması ve davranış, endokrin ve metabolik değişikliklerle 
karakterize kompleks, multifaktöryel bir hastalıktır. Obezite özel-
liklerine göre birkaç farklı şekilde sınıflandırılabilir (WHO, 2000).

Bunlar:

1� Yağ dokusunun dağılımı ve anatomik özelliklerine göre,

2� Obezitenin başlama yaşına göre,

3� Etyolojide rol oynayan faktörlere göre olarak ayrılabilir.

1.2. OBEZİTE NASIL BELİRLENİR
Obeziteyi belirlenirken vücuttaki yağ dokusu ile yağsız doku oran-

larının belirlenmesi önemlidir. Vücuttaki yağın ölçümü için kullanılan 
direkt ve indirekt yöntemler kullanılarak obezite belirlenmeye çalışılır.
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Direkt ölçüm yöntemleri ile vücut yağ yoğunluğu bulunarak 
elde edilir. Bu yöntemler sonucu kesin sonuçlara ulaşılır bu ölçümler

•	 Sualtı tartımı ile vücut dansitesinin hesaplanması

•	 Toplam vücut suyunun izotop dilüsyonu ile saptanması

•	 Toplam vücut potasyumunun ölçülmesi

•	 Nötron aktivasyonu

•	 Vücudun biyoelektriksel iletkenliğinin saptanması örnek verilebilir.

İndirek ölçümlerde ise
Antropometrik ölçümler kolay, hızlı, pratik ve ucuz oldukları 

için obezite tanısında sıklıkla kullanılırlar. Bunlar arasında en sık 
kullanılanlar boya göre ağırlık (rölatif ağırlık), çap çevre ölçümleri, 
cilt kıvrım kalınlıkları ve vücut kitle indeksidir (Quetelet indeks). Bu 
yöntemlerle de sonuca ulaşılabilir.

1.3. VÜCUT KİTLE İNDEKSİ (VKİ), “BODY MASS INDEX” (BMI), 
“QUETELET İNDEKS”
Vücut kitle indeksi obezitenin değerlendirilmesi için kullanılan en 

pratik ve günümüzde en kabul gören metot olarak kabul edilmektedir. 
Ölçülen ağırlığın (kg) boyun (m) karesine oranıdır. [VKİ= ağırlık (kg) 
/ boy²(m²)] VKİ çocuklarda yaşa ve cinse göre değişkenlik gösterir. 
Yaşa ve cinse göre VKİ persentilleri belirlenmiştir (Günöz, 2002).
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yetişkinlerde dünya sağlık örgütünün kriterlerine göre VKİ
Tablo 1: Dünya sağlık örgütü kriterlerine göre vücut kütle indeksi 

sınıflaması (WHO, 2000)
Sınıflama VKİ( kğ/m2)
Zayıf
Normal
Pre-obez
Obez sınıf 1(hafif )
Obez sınıf 2(orta)
Obez sınıf 3(ileri)

<18.50
18.50 -24.99
25.00-29.99
30.00-34.99
35.0039.99
>40.00

Erişkinlerde VKI’nin 25’in üzerinde olması ve abdominal yağ-
lanma kardiyovasküler ve obeziteye bağlı diğer hastalık riskleri ile 
yakından ilişkilidir. Bel ölçümü erkeklerde 102 cm, kadınlarda 82 
cm’nin üzerinde olması komorbidite risklerini artırmaktadır. Dolayısla 
oluşabilecek hastalıklar için zemin hazırlamaktadır.

1.4. OBEZİTENİN NEDENLERİ
Obezite gelişmesinde beslenme ve fiziksel aktivite dışında genetik, 

metabolik, hormonal, hipotalamik, psikolojik, sosyo - ekonomik, 
sosyo - kültürel etmenler de rol oynar. Kadınlarda obezite sıklığının, 
ileri yaşlarda erkeklerden daha fazla olduğu gözlenmektedir. Eğitim 
düzeyi düşük gruplarda yüksek gruptan, gelir düzeyi düşük grupta yük-
sek gruptan daha fazla obezite gözlenmiştir (http://beslenme.gov.tr).

Egzersiz kilo kaybı için en etkili çözüm yöntemlerinden birisidir. 
Diyet ile birlikte uygulandığında kilo verme açısından çok daha çabuk 
yol kat edilir. Azalmış enerji alımı ile birlikte egzersiz kas kütlesini 
de korur. En önemlisi egzersiz kilo kaybının daha uzun süre korun-
masını sağlar bunlar göz önüne alındığında kilo kaybetmeye yönelik 
programlara mutlaka dahil edilmelidir.

Obezite ve psikolojik etmenler arasında bir ilişki olduğu kabul 
edilmektedir. Anne baba - çocuk arasındaki olumsuz ilişkiler, okulda 
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başarısızlık, arkadaş edinememe çocuğun ruhsal yapısını etkileyip 
aşırı yemeye neden olabilmektedir (Babaoğlu, 1993).

Bazı kimseler üzüntü, sıkıntı ve güvensizliklerini örtmek için fazla 
yemeye meyilli olabilirler. Bunun tersi durumlar da olabilir. Psikolojik 
bozukluklar, bazen fazla yemeye, bazen de az yemeye neden olabilir. 
Bazı obez çocukların öyküsünde belirli bir psikolojik travma saptana-
bilir. Nadir olarak obezite psikiyatrik bir hastalığa eşlik edebilir. Zeka 
geriliği olan çocuklarda da obezite sıklığı yüksektir (Günöz, 1993).

1.5. OBEZİTENİN ZARARLARI
Obezite çeşitli sistemlerde birçok sağlık problemi ile ilişkilidir. 

İlişkili olduğu sağlık problemleri ve hızlı artış oranı ile öncelikli sağlık 
sorunu olan obezitenin oluşumunun önlenmesi ve tedavisi önem arz 
etmektedir (CGIETOOA, 1998)

•	 Kardiyovasküler Sistemde meydana gelen rahatsızlıklar

•	 Hipertansiyon Koroner kalp hastalığı Serebrovasküler hastalık 
Derin ven trombozu

•	 Solunum Sisteminde meydana gelen rahatsızlıklar

•	 Primer alveoler hipoventilasyon, Uyku apnesi, Dispne, Sindirim 
Sistemi Hiatus hernisi ve reflü, Safra taşları, Yağlı karaciğer, Kolo-
rektal kanser,Hemoroit,

•	 Metabolik / Endokrin sistemde meydana gelen rahatsızlıklar

Dislipidemi,İnsülin direnci Tip 2 Diabetes mellitus Hiperürisemi 
Artmış adrenokortikal aktivite Değişmiş dolaşan seks steroidleri 
ve bağlayan globülin
Hareket Sisteminde meydana gelen rahatsızlıklar
Osteoartrit, Sinir sıkışması
Genitoüriner sistem de meydana gelen rahatsızlıklar
Proteinüri, Üriner taş, Stres inkontinansı, Endometriyal kanser, 

Prostat kanseri, Fertilite azalması, Cinsel ilişkide güçlük, Gebelik 
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komplikasyonları, Polikistik over sendromu, Meme kanseri, Jineko-
masti, Deri Akontozis nigrikans, Lenfödem, Ter döküntüleri,

•	 Psikososyal Kendinden hoşnutsuzluk

•	 Depresyon, Anksiyete

•	 Diğer Ameliyat riskinde artış

•	 Horlama gibi hastalıklara etken olmaktadır (CGIETOOA, 1998).

Obezitenin özellikle kadınlarda diz dejeneratif eklem hastalığında 
önemli bir risk faktörü olduğu belirtilmektedir. Her ne kadar obe-
zitenin osteoartrit oluşumu ile direkt olarak ilişkisi gösterilmemişse 
de kilo vermenin ağrılı diz osteoartriti riskini azalttığı saptanmıştır. 
Bu nedenle, uygun diyet ve egzersiz yaklaşımları ile obez hastaların 
zayıflatılması bu bireylerin rehabilitasyonunda önemli bir yer tutmak-
tadır (Felson ve ark 1992, Felson ve ark 1997, Hubert ve ark 1993).

1.6. OBEZİTENİN ÖNLENMESİ
Obeziteyi önleyici strateji yaşamın erken dönemlerinden itibaren 

uygulanmaya başlanmalı, anneler en az 6 ay emzirme konusunda 
teşvik edilmelidir. Çünkü anne sütü alan bebeklerde çocukluk döne-
minde obezite insidansı düşüktür. Çocukların her yıl boy ve ağırlığı 
ölçülerek, VKİ hesaplanmalı, beslenme ve fizik aktivite durumları 
değerlendirilmelidir. Önleyici davranışlar konusunda aile daima bil-
gilendirilmelidir (Griffiths ve ark 2008, Waters ve ark 2011). Pek çok 
çocuk obez veya fazla kilo alıyor yakınması ile doktora götürülmez. 
Çocuklarda, özellikle intrauterin gelişme geriliği bulunan veya ailede 
obezite öyküsi olanlarda yılda bir defa VKİ belirlenmeli ve obezite 
açısından değerlendirilmelidir. Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite 
konusunda bilgilendirilme çocuk muayenelerinin rutin bir parçası 
olmalıdır. Çocuklar okullarda sağlıklı besinlere ulaşılabilmeli ve gün-
lük fiziksel aktivitelerini yerine getirebilmelidir (Khan ve ark, 2009).
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1.7. FİZİKSEL AKTİVİTEYİ ARTIRMAK
Obezite, multidisipliner bir tedavi gerektirir. Eğitim, diyet, egzersiz 

ve davranış değişikliğinin gerçekleşmesinin sağlanması; tedavinin bir 
parçasıdır. Başarıyı elde etmenin yolu kombine çalışmaların yapılması 
ile olur.

İskelet kaslarının kasılması sonucunda üretilen, bazal düzeyin 
üzerinde enerji harcamayı gerektiren bedensel hareketler, fiziksel akti-
vite olarak tanımlanmaktadır (Kaya ve ark, 2011). Bu aktivite içine 
her türlü kas hareketleri, günlük yaşam hareketleri, spor aktiviteleri, 
bahçe işleri, yük taşıma, merdiven çıkma aktivitelerini içermektedir. 
Obeziteye yönelik mutlaka kişiye özel egzersiz programı uyarlanma-
lıdır. Egzersiz fiziksel aktiviteye göre planlı, yapılandırılmış, istemli, 
fiziksel zindeliğin bir ya da birkaç unsurunu (“fitness”, kas gücü 
ve dayanıklılığı, esneklik ve vücut kompozisyonu gibi) geliştirmeyi 
amaçlayan sürekli aktivitelerdir (Kaya ve ark 2011, TOMKP, 2010).

Adımsayar (pedometre), gün içinde atılan adım sayısını ve yürüme 
mesafesini gösterir, fiziksel aktivite düzeyini yansıtmaktadır. <5000 
adım/gün sedanter, ≥10000 adım/gün aktif yaşam göstergesi kabul 
edilir (Tudor-Locke ve ark, 2011) Çalışmalarda gerekli egzersiz yoğun-
luğunu sağlamak için, 30 dakikada en az 3000 adım önerilmektedir 
(Marshall ve ark 2009). “The National Weight Control Registry” 
abdominal obeziteyi azaltmak için başlangıçta günde 4000 adım 
yürümeyi, daha sonra 6 ay içinde 12000 adıma ulaşılmasını önermek-
tedir ( Kaya ve ark, 2011). Fiziksel aktivite ve diyete başlamadan önce 
mutlaka kalp ve solunum kontrollerinin yapılması gerekir. Egzersiz 
reçetesi mutlaka kişiye özel olmalıdır.

Egzersiz reçetesi düzenlenirken, egzersizin tipi, şiddeti, süresi, 
sıklığı ve geliştirilmesi planlanmalıdır. Egzersiz tipi, aerobik egzersizler 
(yürüme, koşu, yüzme, paten, bisiklet, kürek, kayak, aerobik dans, 
step vb.), kas güçlendirme egzersizleri - dirençli egzersizler, germe-
esneklik egzersizleri ve denge egzersizleri olarak sınıflandırılır. Egzersiz 
tipi, asıl olarak aerobik egzersiz olmalı, dirençli egzersizler ve germe 
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egzersizleri eklenmelidir (Kaya ve ark, 2011). Aerobik egzersizler, 
enerji gereksiniminin solunan oksijen ile sağlandığı egzersizler olup, 
büyük kas gruplarının katıldığı sürekli, ritmik ve dinamik egzersizler-
dir. Maksimum oksijen tüketiminde gelişme sağlarlar (Shah, 2005).

Obezlerde en çok önerilen egzersiz yürümedir. Direnç kullanılarak 
kas kuvvetini ve dayanıklılığını artırıcı egzersizler önemlidir. Kasın 
bir kez kaldırabileceği maksimum ağırlık (1MT) hesaplanır. Egzersiz 
sıklığı, haftada en az 2 kez, şiddeti 1MT’ın % 60-80’i olacak şekilde 
ve günde 2-4 set şeklinde düzenlenir. Bir sette her bir egzersizin 8-12 
tekrarı önerilir. Kas enduransı, kasın yorulmadan tekrar tekrar kası-
labilme, dayanabilme yetisidir (Hoffman ve ark, 2005).

Bir egzersiz seansı;

•	 Isınma (5-10 dak.)

•	 Kondisyon (20-60 dak.) (aerobik egzersizler, kas güçlendirme ve 
endurans egzersizleri)

•	 Soğuma (5-10 dak.)

•	 Germe aşamalarından oluşmalıdır. Amerikan Spor Hekimliği 
Kolleji, 18-65 yaş aralığındaki tüm sağlıklı erişkinlere egzersiz sık-
lığını, 3-5 kez / hafta olarak önermektedir (Haskell ve ark, 2007).

Orta yoğunluktaki aerobik egzersizler 5 gün/ hafta ve minimum 
30 dak. veya yüksek yoğunluktaki egzersizler 3 gün / hafta minimum 
20 dak. ya da her ikisinin kombinasyonu şeklinde uygulanabilir. Süre 
20-60 dak./gün (tek seans ya da ≥10 dak. bölünerek), orta şiddetteki 
egzersizler haftada 150-300 dak., yüksek şiddetteki egzersizler ise 
haftada 150 dak. ya da her ikisinin kombinasyonu şeklinde düzenle-
nebilir. Haftada 150 dakikadan az yapılan egzersiz, sedanter yaşamın 
göstergesidir (Shah, 2005). Haftada 3 gün 30 dak. tempolu yürüyüş, 
haftanın diğer iki günü 20 dak. hafif koşu yapılarak kombine edilebi-
lir. 3-6 MET aktiviteler orta yoğunlukta kabul edilir (Haskell ve ark, 
2007). 30 dak. hızlı tempolu yürüyüş, 20 dak. bisiklete binme, 15 
dakika merdiven çıkma ve 45-60 dakika araba yıkama gibi aktiviteler 
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orta şiddetteki aktivitelerdir. Ayrıca programa haftada minimum 2 
gün kuvvetlendirme ve endurans egzersizleri eklenmelidir (Haskell 
ve ark 2007).

1.8. EGZERSİZ ŞİDDETİ BELİRLEME
Egzersiz şiddetinin belirlenmesinde birkaç yöntem kullanılabilir 

(Shah 2005).

•	 Aerobik egzersizde 220-yaş formülüyle maksimum kalp hızını 
bulur ve bu değere ±10-12 atım/dak eklenebilir (Shah 2005).

•	 Maksimum kalp hızı: maksimum kalp hızı (MKH), 220–yaş for-
mülüyle hesaplanır. Hedef kalp hızı, bulunan MKH’nın % 60-80’i 
aralığında olmalıdır. Kırk yaşında bir eriş kin için 220-40=180 
vuru/dak. olan maksimum kalp hızının, % 60-80’i hesaplanarak, 
hedef kalp hızı aralığı 108-144 vuru/dak. olarak belirlenir.

 Kalp hızı rezervi: Kalp hızı rezervi (Karvonen Metodu) metodu, 
daha çok tercih edilmektedir. Bu yöntemde, 220-yaş formü lüyle 
MKH’ı ve istirahatte supin pozisyonunda elektrokardiyografi ile 
istirahat kalp hızı hesaplanır. Kişi değerlendirme öncesi en az 12 
saat ağır egzersiz yapmamış olmalıdır (Whelton ve ark, 2014). 
Saptanan MKH’ından istirahat nabzı çıkarılarak, kalp hızı rezervi 
bulunur ve bulunan bu değer ile egzersiz yaptırılmak istenen 
fonksiyonel kapasitenin %’si çarpılarak (% 60-80 veya % 50-80) 
elde edilen sonuca, istirahat kalp hızı eklenir ve egzersiz sırasında 
istenen kalp hızı aralığı bulunmuş olur. Yaşı 40, istirahat nabzı 
60 olan bir kişide, MKH 180 vuru /dak. (220-40) ve kalp hızı 
rezervi 120 (180–60) olarak hesaplanır. Hedeflenen egzersiz şiddet 
aralığı, kalp hızı rezervinin % 60-80’i olacak şekilde belirlenir. Bu 
örnekte hedef nabız aralığı 132–156 vuru/dak. (120 x 0,6= 72 
+ 60 = 132 vuru/dak. ile 120 x 0,8= 96 + 60= 156 vuru/dak.) 
olarak bulunur (Shah 2005, Whelton ve ark, 2014).
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•	 Zorlanma derecesi: Bu yöntemde yorgunluk derecelendirilmek-
tedir. Borg skalası, egzersiz sırasında yorgunluğu değerlendiren 
subjektif bir yöntemdir. Diğer metodlar uygulanamıyorsa yararlı 
olabilir. “15 grade” sınıflama yönteminde, yorgunluk 6 ile 10 
arasında derecelendirilir. Kişinin egzersizi “biraz zor” ve “zor” 
olarak değerlendirdiği aralık (11-15 arası) tercih edilmektedir. 
Aşırı yorgunluk önerilmemektedir (Shah, 2005)

•	 5. Oksijen tüketimi yöntemi: Özel programlardan yararlanılarak 
(“Bruce” protokolü gibi) “treadmill” yardımıyla egzersiz tolerans 
testi uygulanır ve maksimum O² tüketimi (VO² maks.) bulunur 
ve bu değerin % 60-70’i kullanılarak egzersiz programı düzenlenir. 
Obezlerde VO²maks.’ın % 50-70’inin kullanılması önerilmektedir 
(Shah 2005).

•	 6. Metabolik eşdeğer (MET): Bir MET, kişinin istirahatte tükettiği 
oksijen hacmi 3,5 ml/kg/dak. eşdeğeri veya 1,2 kcal/dak. Ola-
rak tanımlanır. Kişinin egzersiz sırasında en fazla tüketebileceği 
oksijen miktarının (VO² maks.) eşdeğeri 10 MET olup, egzersiz 
yoğunluğu, VO² maks.’ın % 60-80’ine karşılık gelecek şekilde, 6-8 
MET olarak düzenlenir (Shah, 2005) 1,5 MET hafif aktiviteleri, 
4,5 MET orta düzeydeki aktiviteleri, 6 MET şiddetli aktiviteleri 
gösterir. Obezlerde genellikle 2-5 MET’lik egzersizler önerilmekte-
dir. Bazal metabolizma hızı 1 kcal/kg/sa. olan 90 kg’luk bir kişide 
yaslanarak oturmak 1,0 MET ve 90 kcal/sa., ayakta durmak 2 
MET ve 180 kcal/sa., ev temizlemek 2,5 MET ve 225 kcal/sa., 
orta hızda yürümek 4 MET ve 360 kcal/sa., aerobik egzersizler 5-7 
MET ve 450-630 kcal/sa. enerji harcamasına denk gelmektedir 
(Kaya ve ark, 2011)

Yoğunluk, süre ve sıklık parametreleri ile kademeli yüklenme 
sağlanmalıdır. Başlangıçta düşük yoğunlukta egzersizler ile başlanmalı, 
sıklık ve süre artırılmalı, dahasonra dereceli olarak şiddet artırılmalıdır 
(Shah, 2005) Germe egzersizlerinin, en az 10 dak. süreyle, vücudun 
ana kastendongruplarına, her kas grubuna 4 veya daha fazla tekrarlı 
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olmak üzere, haftada en az 2-3 kez yapılması önerilmektedir, statik 
germeler 15-60 sn tutulmalıdır.

1. 8.1 ROM EGZERSİZLERİ
Range Of Motion Egzersizleri bir başka deyişle Aktif Pasif Hare-

ketler olarak isimlendirilirler. Vücudun sagital, frontal ve transvers 
düzleminde eklemlerin maksimum seviyede hareket ettirilmesine 
rom egzersizler denir. Bu egzersizler aktif ve pasif olmak üzere ikiye 
ayrılır. Aktif hareketler egzersizler kişi tarafından yapılırken pasifte ise 
eklemler başka biri ya da cihaz yardımıyla gerçekleştirilir. Bu hareketler 
kasların kasılmasına göre üç farklı gruba ayrılabilir;

•	 İzotonik Hareketler: İzotonik egzersiz dinamik egzersizler ola-
rak da tanımlanır. Kasın boyunun kısalarak yapıldığı konsantrik 
kasılma veya kasın boyunun uzayarak yapıldığı eksantrik kasılma 
şeklinde olabilir. Bu egzersizler ağırlık çalışması, kalistenik, fitness 
makinaları ile yapılan aktiviteleri içerir. İzotonik egzersiz yaparken, 
konsantrik (kısalan) ve eksantrik (uzayan) kasılmalar kullanılır.

•	 İzometrik hareketler: İzometrik egzersizler ise kasın sabit kasılma-
larından oluşur. Sabit bir dirence karşı yapılan egzersizlerdir Kas 
kuvveti ve kas dayanıklılığı geliştirmek için etkilidirler ve çok az 
ya da hiç gereç gerektirmez sadece küçük bir alana ihtiyaç vardır. 
İzometrik egzersizler dinamik kuvvet ve dinamik kas dayanıklı-
lığından çok statik kuvvet ve statik kas dayanıklılığı geliştirirler. 
(Kurtaiş, 2011)

•	 İzokinetik egzersizler: Açısal hızda maksimum kontraksiyon ile 
yapılan egzersizlerdir. İzokinetik egzersizler birçok aletle uygulanan 
ya da Cybex II gibi elektromekanik dinamometrelerde yapılan 
izotonik-konsantrik kas kasılmalarıdır. Sadece kas kuvveti geliş-
tirmek için iyi bir seçenek değildir (Prentice, 1994).

Sonuç olarak obezite tedavisinde diyet, egzersiz ve davranış deği-
şiklikleri olmak üzere çeşitli tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Bu 
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tedavi yöntemleri arasında egzersiz programı ve diyetle verilen kilo 
kaybı sağlıklı olduğu düşünülmektedir. Hastalık riskleri göze alın-
dığında salgılı yaşamın anahtarı egzersizden geçmektedir. Tüm bu 
değerlendirmeler sonucunda egzersiz mutlaka ve mutlaka hayatımızın 
bir parçası olmalıdır.
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GİRİŞ

Futbol kulüp yönetiminde; çalışanları destekleme, ödüllendirme, 
motive etme ve özendirmeden çok; katılımcı anlayış, kulüplerin 
geleceğine yönelik öngörüler, futbolcu seçimi ve performans değer-
lendirme de karşılıklı güven ortamının sağlanması, ödül ve cezalarda 
adil olunması ve gereksiz disiplin uygulamaları gibi önemli sorunlar 
tartışma konularındandır.

Bu sorunlar, kulüplerde yabancılaşma, performans kaybı, mem-
nuniyetsizlik gibi şikâyetlerin artmasına neden olmakta, kulüplerin 
yönetim sistemlerini olduğu kadar yönetici davranış ve rollerini de 
etkilemektedir. Bu etkileşim, sürekli değişim ve gelişimi zorunlu 
kılmaktadır.

Kulüplerin başarılı olabilmesi ve çevresel değişimlere uyum sağ-
layabilmesi değişim kapasitesine bağlıdır. Bu anlamda kulüplerin 
değişim sürecinde, toplumsal gelişme ve ilerlemede vizyonu gereği 
liderlik etmesi ve değişim kapasitesini artırması gerekmektedir1.

Spor kulüpleri açısından irdelendiğinde, dönüşümcü kulüp yöneti-
cisi; her şeyden önce kulüpte sürekli yeni değerler üreten, uzak görüşlü, 
yönetim sürecini etkileyen ve yönlendirendir. Bunu yapabilmek adına; 
kulüp kültürünü yeniden şekillendirir, yaratıcı ve yenilikçi elemanları 
ödüllendirir. Kulübü her türlü düşünce ve tartışmalara açarak, yara-
tıcı fikir ve eylemlerin ortaya çıkmasını sağlar. Performans, sonuç ve 
öğrenme dengesini sağlamak ve desteklemek için kulüpteki iletişim 
sistemlerini gözden geçirir2.

LİDERLİK KAVRAMI
İnsanlar, birçok işi yalnız başlarına yapamazlar. Birey kendi arzu 

ve ihtiyaçlarından bir kısmını gerçekleştirmek, kişisel hedeflerine 
erişebilmek için bir gruba gereksinim duyar ve grup hâlinde hareket 
etme zorunluluğunu hisseder. Amaçlarını gerçekleştirmek, başarılı, 
etkili ve etkin olmak için aralarında iş bölümü, işbirliği yapmak 
gereklidir3. Bu işbirliğini sağlayacak, grup halinde yaşayan sosyal 



336

FUTBOL KULÜPLERİNDE 
DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİK

Yrd. Doç. Dr. Recep CENGİZ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

nitelikli canlılar oldukları kadar oluşturdukları grupları yönetecek ve 
hedeflerine götürecek liderlere de ihtiyaç duyan varlıklardır4.

Biçimsel ve biçimsel olmayan ikiden fazla kişiden oluşan top-
luluklar bünyelerinden ya bir lider çıkarmışlardır ya da bu olguya 
gereksinim duymuşlardır5. Bu nedenledir ki; geçmişten günümüze 
lider kim, nasıl olunur sorusu hep merak konusu olmuştur. Bu soruya 
yönelik olarak yapılan bazı lider tanımlarına bakıldığında;

•	 Sözlük anlamı olarak, rehber, kılavuz, önder, baş ve reis anlam-
larının yanı sıra, siyasi bir partinin, bir hareketin, bir sendikanın 
başında olan kişi6.

•	 Bağlı bulunduğu grubun amaçlarını belirleyen ve amaçlar doğ-
rultusunda grup üyelerini etkileyen ve davranışa yönelten kişi7.

•	 Takımdaki hedefleri belirleyen, bu hedeflere nasıl ulaşılacağını 
gösteren, takımdaki herkesin sorumluluklarını ve rollerini belir-
leyen kişi8.

•	 Örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesi için insanları etkileyen, 
yönlendiren, motive eden, örgütte koordinasyon ve denetimi 
sağlayan kişidir9.

Bu tanımları çoğaltmak mümkündür. Görüldüğü gibi bir lideri 
tanımlama ve anlama çabaları çok çeşitlilik gösterse de yöneten ve 
yönetilen arasındaki bir ilişkiyi içerir ve tanımların birleştiği noktalar 
genelde aynıdır10. Ortak payda durumundaki kriterler; belli bir ama-
cın, insanın ve grubu yönlendirebilecek bir liderin bulunmasıdır11.

Liderliğin çeşitli boyutlarını anlatan bu tanımlar, paralel oldukları 
noktalarda bile net bir ifade yapısı kuramamaktadırlar. Chibber’e 
göre, bu konunun karmaşıklığı her ortam ve şartlardaki liderliğin 
farklı özellikler taşımasından ileri gelmektedir. Bu yüzden liderliğin 
anlamı liderin içinde bulunduğu konuma, grup ve sürece bağlı olarak 
farklı algılanmaktadır12.

Liderlik temelde 4 boyutlu bir yaklaşımı içermektedir.

•	 Birinci boyut liderin kendisidir,
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•	 İkinci boyut liderin karşısındaki kişiler, takımlar, gruplar veya 
örgüt olmaktadır.

•	 Üçüncü boyut, örgüt içi ve dışı koşullardır ki, örgüt içindeki 
müşteriler, kültür, değerler ve iklim, örgüt dışında ise paydaşlar 
olarak anlaşılabilir.

•	 Dördüncü boyut ise, bunların zamansal yansımalarıdır13.

Liderlerin, işletmeleri amaçlarına ulaştırmak için işbirliği yaptık-
larını insanları bu amaçları gerçekleştirme doğrultusunda harekete 
geçirmek zorunda oldukları unutulmamalıdır. Çünkü sosyal, kültürel 
ve ekonomik amaçlı tüm kuruluşlarda yönetimin başarısı, işletmeyi 
amaca ulaştırma derecesi ile ölçülebilir14. Yönetsel etkinliğin artırılabil-
mesinin temel koşulu ise, insan gücü etmenini amaçlar doğrultusunda 
davranışa geçirebilme ve ondan iyi bir verim alabilmeyi gerektirir15.

Ertürk’e göre, liderlik uygulamaları; içinde bulunulan koşulların 
bir ürünüdür ve bulundukları ortamın özelliklerini belirler16. Dola-
yısıyla, liderlik olgusu ile ilgili ortak bir tanımlamaya ulaşılamamış 
olması, örgütlerin içinde bulunduğu küresel ortamda, örgütlerde 
sürekli değişme ve buna bağlı olarak da liderlerden beklenen işlevlerin 
de değişmesi ile ilgilidir.

Bu bağlamda bazı liderlik tanımlarına bakıldığında;

•	 Paylaşılan amaçların gerçekleştirilmesinde doğru, az ya da çok 
organize toplu ve gönüllü gayreti harekete geçiren statü konumuna 
ve etken rol başarısına denir17.

•	 İletişim sürecinin yaşandığı bir ortamda, önceden belirlenmiş 
hedeflere ulaşmak üzere yönlendirilmiş kişiler arası etkileşim 
sürecidir18.

•	 Belirli şartlar altında belirli kişisel ve grup amaçlarını gerçekleştir-
mek için, bir kimsenin (liderin) başkaların faaliyetlerini etkilemesi 
ve yönlendirmesi sürecidir19.

•	 Başkalarına esin kaynağı olmak ve onları yön lendirmektir20.
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•	 Bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme bu amaç-
ları gerçekleştirebilmek için onları harekete geçirme yetenek ve 
bilgilerinin toplamıdır19.

•	 Bir organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesini sağlamak için insan 
kaynağını etkin ve verimli bir şekilde yönlendirme becerisidir20.

•	 Astları sorgulamaya teşvik ederek problemlerin daha fazla far-
kına varmalarını, bunlarla baş edebilmede alışılagelmiş davranış 
ve düşünüş kalıplarını sorgulamalarını ve önceden de var olan 
problemler hakkında yeni bakış açıları oluşturmalarını sağlamak 
için izleyenleri etkileyebilme sürecidir21.

•	 Sosyologlara göre liderlik ise, kişisel otoritenin sosyal grupları 
etkilemek amacı ile kullanılmasıdır22.

Yukarıdaki anlatımlardan da anlaşılacağı üzere liderlik tanımla-
rında, yönlendiren, yönlendirilen ve yönlendirme sürecinden bahsedil-
mektedir. Liderlik bir süreci, lider ise bu süreçte insanları etkileyebilen 
ve yönetsel otoriteye sahip olan kişiyi ifade eden oldukça karışık ve 
kesin olarak betimlenemeyen bir olgudur23. Derin ve kapsamlı bir 
olgu olma özelliği ile liderlik bizleri “insan grubunun olduğu yerde 
liderlik vardır” sonucuna götürmektedir24.

1.1. Dönüşümsel Liderlik Kavramı
Dönüşümsel liderlik kavramı aynı zamanda dönüşümcü liderlik 

yaklaşımı olarak da bilinir. Dönüşümün sözlük anlamı, şekil değişimi, 
bir şeyin biçimini değiştirmek, başka kalıba sokmak olarak tanım-
lanmaktadır25. Dönüşümcü liderlerin varoluş sebebi “değişim”dir. 
Dönüşümcü liderler kendilerini değişimin temsilcisi olarak tanım-
larlar. Onların profesyonel ve kişisel imajları bir farklılık yaratmak ve 
sorumlu oldukları işletmeleri değişim ekseninde düzenlemektir13.

Dönüşümcü liderlik ilk olarak Dawston’un “İsyan Liderliği” 
(Rebel Leadership) adlı çalışmasında belirtilmiş, sosyolojik bir tez 
olan “dönüşümcü liderlik” kavramı daha sonra 1978 yılında James 
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McGregor Burns tarafından sistematize edilmiştir. Burns çalışmasını, 
Max Weber’in karizmatik liderlik teorisinden yola çıkarak geliştirmiş, 
lider ve izleyici arasındaki ilişki ve etkileşimleri irdeleyerek dönüşümsel 
lideri; örgüt üzerinde yüksek düzeyde moral, motivasyon ve perfor-
mans yaratan kişi olarak tanımlamıştır25.

Burns liderliği eylemsel ve dönüşümsel liderlik yaklaşımı olarak 
ikiye ayırmıştır. Eylemsel lider kavramıyla lider ve izleyiciler arasındaki 
karşılıklı değişimlerin önemli vurgulanırken, istenilen işi yaptıkları 
takdir de ödüllendirme yoluna giden liderler eylemsel lider davranışı 
sergilemektedir. Bu tarz liderlik tüm örgütlerde her seviyede görüle-
bilir. Öte yandan dönüşümsel liderler ise izleyicilerin ihtiyaçları ile 
ilgilenen, moral ve motivasyonlarını yükselterek onların beklenenin 
üstünde performans göstermelerini sağlar26. Çeşitli yazarlar tarafın-
dan tanımlanmaya çalışılan dönüşümsel lideri Arıkan’a göre, Ackoff 
şöyle açıklamıştır; dönüşümsel lider, organizasyon içinde ideal bir 
duruma ilişkin bir vizyonun oluşturulmasını sağlama yeteneğine 
sahip liderdir27.

Dönüşümcü lider, izleyicileri yalnızca grubun bir üyesi olarak 
değil, aynı zamanda bir birey olarak görür. İzleyicilerin bireysel fark-
lılıklarını, gereksinimlerini ve yeteneklerini dikkate alır21. Bu şekilde, 
astlarının, tüm yetenek ve becerilerini ortaya çıkararak, özgüvenlerini 
artırarak, onlardan normal olarak beklenenden daha fazla sonuç almayı 
hedefleyerek motive eder, görevlerinde farkındalığı sağlayarak değişimi 
yaratır, böylece organizasyonda reformu ve yeniliği başlatarak izleyi-
cinin sürekli büyümesini ve gelişmesini ister28. Lider izleyicilerine, 
gelişme ve büyümesini teşvik için uğraştırıcı (anlamlı) işler verir29.

Bu anlamla, dönüşümsel liderlik en genel şekli ile insan ve değişim 
odaklı bir yaklaşımdır. İnsanlar üzerinde bir dönüşüm elde ederek örgü-
tün değişimi ve çevresel şartlara ayak uydurmasını amaçlamaktadır2.
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1.2. Dönüşümcü Liderliğin Temel Özellikleri
Yönetim alanındaki gelişme ve dönüşümler doğrultusunda yöne-

ticilerin ve özellikle tepe yöneticilerinin, lider özellik ve donanımına 
sahip olmaları ve geliştirecekleri düşünce ve hareket tarzları ile “dönüş-
türücü lider” farklılaşmaları gerekmektedir25. Bu anlamda, liderlik 
teorilerinin gelişiminde, ilk olarak liderin taşıması gereken özellikler 
üzerinde durulmuş, davranışsal liderlik yaklaşımı, özelliklerden ziyade 
davranışların nasıl olması gerektiğin vurgulanmıştır30.

Liderliğin belirli dinamiklerinden olan yönlendirme becerisinin 
oluşmasında liderin çeşitli özellik ve becerilere sahip olması gerekmek-
tedir. Zel’in araştırma bilgilerinde, Bennis ve Kotter’e göre, dönüşümcü 
liderin özellikleri üç ana başlık altında toplanabilir11.

- Vizyon sahibi olmak (gelecekle ilgili hayallerin olması).
-İnsan gereksinimlerine duyarlı olmak (motivasyon sağlayıcı 

unsurları bilmek).
-Güçlü kişisel değerlere sahip olmak (dürüstlük gibi).
Bu özelliklere göre liderin belirgin davranışları şöyledir: Lider 

sahip olduğu vizyonu izleyenleriyle paylaşmalı ve bu amaçla devamlı 
iletişim kurmalıdır. Lider, kendi vizyonunu paylaşan izleyenlerin kişisel 
gereksinimlerini karşılamalı ve bu yolla onları motive etmelidir; lider, 
izleyenlerini planlama safhasına dâhil ederek, problemleri dinleyerek, 
onlara değer verdiğini göstermelidir23.

Dönüşümcü liderlikle ilgili betimsel çalışmaları değerlendiren 
Yukl, bu çalışların dönüşümcü liderliğin doğasını kesin olarak tanım-
lamayı güçleştiren belirsizlikler içerdiğini vurgulayarak31,

•	 Açık ve cazip bir vizyon geliştirme.

•	 Vizyonu gerçekleştirmek için strateji geliştirme.

•	 Vizyonu iletme ve yayma.

•	 Vizyonun gerçekleşeceğine ilişkin güvenini ve iyim serliğini 
gösterme.

•	 Vizyonun gerçekleşmesinde izleyenlere duyduğu güveni açıklama.
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•	 İlk küçük başarıları güveni pekiştirmek için kullanma.

•	 Başarıları kutlama.

•	 Anahtar değerleri vurgulamak için sembolik, drama tik eylemleri 
kullanma.

•	 Rol modeli oluşturarak örnek olma.

•	 Kültürel formları değiştirme; eskileri ayıklama.

•	 Değişimi kolaylaştırmak için törenleri seremonileri kullanma.

Dönüşümcü lider, hedeflerin, yeteneklerin, değerlerin ve uzman-
lıkların yönetimi hususunda farklılık gösterir. Liderliğin temel etmeni, 
kültürü etkilemek, kendi amacı doğrultusunda yönlendirmektir32.

Dönüşümsel liderler, izleyicilerine ilham kaynağı olurlar. İzleyici-
lere ilham vererek ve inanç aşılayarak onların çalışma isteklerini motive 
ederek orijinal fikirlerin ortaya çıkmasını sağlarlar33. Dönüşümcü bir 
liderliğin ortak özelliklerinden bazıları şöyle sıralanabilir.

•	 Kendilerini değişim unsuru olarak görürler� Bu liderlerin, 
içinde bulundukları organizasyonun yapısından, izleyicilerinin 
çeşitli davranışsal özelliklerine kadar mümkün olan her alana kendi 
etkilerini yansıtmayı bir çeşit görev olarak görmeleri doğaldır.

•	 İnsanlara inanırlar� Bireysel düzeyde ilgi gösterebilmeleri için, 
ilgilendikleri bireylere inanmaları ve güvenmeleri, onların sorun-
larını çözmelerinde ve kendilerini geliştirme çabalarında yardımcı 
etken olmaktadır.

•	 Bireyleri cesaretlendirirler� Değişime yol açacak faaliyetleri 
gerçekleştirmek ve alışılagelmiş yöntemleri, fikirleri değiştirmek, 
bazı istenmeyen ve mücadele gerektiren olaylara neden olabil-
mektedir. Dönüşümcü liderler mantıklı bir şekilde risk alan ve 
özgürce fikirlerini açıklayan cesur bireylerdir. Cesur davranış için 
duygusal ve entelektüel bir birleşim gerekir. Etkin liderler, olaylar 
karşısında tavır alan, korkunun esiri olmayan ve önemli seçimleri 
yapabilen34, sağlıklı ve güçlü bir egoya sahiptirler. Özgüvenleri 
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gelişmiştir. Misyonlarını bilirler, onları zor durumlardan kurta-
racak takviyelere gereksinimleri yoktur, çünkü zihinsel olarak 
kendilerini her türlü zorluğa ve engellemelere hazırlamışlardır35.

•	 Hayat boyu öğrenen, kendilerini yetiştiren kişilerdir� Bulun-
dukları grubun ya da organizasyonun bireylerden daha farklı ve üst 
düzeyde düşünebilen dönüşümsel lider, bu niteliğini, kişiliğinin 
sürekli araştırma, irdeleme, inceleme, öğrenme gibi eğilimlere 
sahip olması özelliğinden almaktadır.

•	 Belirsizlik, şüphe ve karışıklıkların üstesinden gelebilme yete-
neğine sahiptir� Kolay pes etmeyen dönüşümsel liderler dolayı-
sıyla; karmaşık, şüphe uyandıran ve belirsizlik gösteren durumlarla 
mücadele edebilecek niteliktedirler.

•	 Vizyon belirleyen kişilerdir� Vizyon, yaşamın bütün bölümle-
rinde başkalarından farklı olduklarını söyleyen liderlerin ken-
dilerinde var olduğunu iddia ettikleri ve onları izleyenlerin de 
onlarda var olduğunu düşündükleri özelliktir30. Vizyon örgütün 
gerçekleşebilecek geleceğinin arzu edilen zihinsel resmi ve diğer 
liderlik türlerinde de olduğu gibi, dönüşümsel liderlik sürecini 
oluşturmak için gereken en önemli unsurlardan birisidir1. Liderle-
rin sorumluluğu, bu plan ve hedefleri içeren vizyonları gerçekliğe 
dönüştürmektir.

•	 Kendilerini değişim unsuru olarak tanımlamaktadırlar� Bu 
liderlerin içinde bulundukları organizasyonun yapısından, izleyi-
cilerinin çeşitli davranışsal özelliklerine kadar mümkün olan her 
alanda kendi etkilerini yansıtmayı bir çeşit görev olarak görmeleri 
doğaldır.

•	 Kavramsal yeteneklerini iyi kullanabildikleri açıktır� Kavramsal 
yetenek, organizasyonu bir bütün olarak görmek ve organizasyon 
birimleri arasındaki ilişkileri takip ederek onu bütüne uygun şekle 
getirme özelliğini kapsadığından, dönüşümsel liderin birey üzerine 
eğilmeleri ve onu çevresi ile uyumlu hale getirerek, bulundukları 
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organizasyonun başarısına yönlendirmeleri, bu liderin kavramsal 
yeteneklerini iyi kullandıklarını göstermektedir.

•	 İzleyicileri üzerinde özdeşleşme ve içselleştirme güçlerini daha 
yüksek düzeyde uygulayabilmektedirler� Bu durumda izleyici, 
lideri ile ilişki kurmak arzusunu hissederek kendini doğrudan 
tatmin edebildiği bir ilişki içerisine girer ve aynı zamanda kendi 
değerlerine uygun bir ortam içerisinde bu ilişkiyi yaşar36.

•	 Dönüşümcü lider zekâyı destekler ve akılcıdır� Eski ve bilinen 
problemlerin, yeni çözüm yolları için cesaret verir. Çalışanların 
problemlerini çözebilmeleri için yaratıcı yollar kullanmalarını 
kolaylaştırır ve destek verir.

•	 Dönüşümcü lider, izleyenler için moral kaynağı oluşturur� 
Gelecek hakkında konuşurken pozitif bir tutum sergiler ve astlar 
için daima teşvik edici tutum gösterir. Astlarına güvenir21.
Dönüşümcü lider; insanı, organizasyonun en değerli unsuru 

olarak kabul eden, yenilikçiliğe, yaratıcılığa önem veren, değişimlere 
karşı proaktif ve uzak görüş sahibi olan bir lider tipidir. Tüm bu 
özellikleriyle, bilgi ve iletişim çağının büyük değişim dalgalarına ve 
kamaşaya meydan okuyabilecek, bu durumları fırsata çevirebilecek, 
böylece çağın gerektirdiği yeni organizasyonu tasarım edebilecektir30.

1.3. Dönüşümcü Liderliğin Amaçları
Coşkun’un aktardığına göre, Leithwood, dönüşümcü liderlerin 

personel üzerinde üç temel amaç izlediğini belirtir. Bunlar;
- Personel gelişimine yardım etmek ve ortak profesyonel kurum 

kültürünü sağlamak. Üyeler sık sık konuşmak, diğer çalışan elemanlar 
ile eleştiriyi gözlemleyip birlikte planlar yapmak. Kolektif sorumlu-
luğun normları ve aralıksız gelişmeyi daha iyi öğretmek için onlara 
cesaret vermek.
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- Çalışan elemanın kendi kendisini geliştirmesini ve işbirliğini 
devam ettirmesini sağlamak, profesyonel kurum kültürü geliştirmesine 
yardımcı olmak.

- Problemleri astlarıyla paylaşarak, birlikte çözmektir37.

1.4. Dönüşümcü Liderliğin Boyutları
Bass’ın 1985 yılında ifade ettiği dönüşümsel liderlik ve etkileşimci 

liderlik boyutları yedi liderlik boyutuna dayanıyordu. Bunlar; karizma, 
ilhamlandırma, zihinsel teşvik, bireye ilgi, şarta bağlı ödül, istisnalarla 
yönetim ve serbest bırakıcı liderliktir38.Daha sonra yazılarında Bass, 
dönüşümcü lider özelliklerini idealleştirilmiş etki, telkinle güdüleme, 
entelektüel uyarım ve bireysel destek sağlama şeklinde dört grupta 
toplamıştır.

1.4.1. Karizma-İdealleştirilmiş Etki
Literatürde karizma kavramı ile özdeş olarak da belirtilen bu 

boyut, dönüşümcü liderliğin önemli öğelerinden biridir. Dönüştürücü 
liderliğin kuramcılarından Bass, House’un karizmatik çalışmaların-
dan etkilenerek, dönüştürücü liderlikte “karizmatik etkiyi” içeren bu 
boyutu oluşturmuştur38. Karizma kelimesi köken olarak Yunanca bir 
kelimedir ve “ihsan edilmiş ve bağışlanmış”, “ilahî ilham yeteneği” 
anlamlarına gelmektedir. Karizma kavramı sosyal bilimlerde ilk olarak 
Max Weber tarafından geleneksel, karizmatik ve ussal-yasal olarak 
üç tip yetkiden biri olarak kullanılmıştır. Fakat Weber bu kavramı; 
politik, sosyolojik ve psiko-analiz açısından ele almıştır39.

Weber, 1947’de karizma kavramını; izleyenleri üzerinde hissedi-
lebilir bir güce sahip olan ve özellikle yönlendirmeye çok gereksinim 
hissedildiği kriz zamanlarında ortaya çıkan bu biçimini açıklamak 
için “karizmatik güç“, belli bir cazibe, Allah vergisi mükemmel bir 
güç, başkalarının o kişiye daha olumlu davranmasına neden olan ve 
izleyicilerle lider arasında ussal olmayan duygusal bir bağ şeklinde 
kullanmıştır2,40.
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Bass, Avolio ile yaptığı çalışmada, idealleştirilmiş etki boyutunun 
önemini şöyle belirtmektedir: Dönüşümcü liderler izleyenlere model 
olan davranışlar setine sahip olan kişilerdir. Bu tür liderlere, izleyenleri 
saygı duyar, güvenir, dürüstlüklerine inanırlar34.

Dönüşümcü lider, izleyenlerini çok iyi bir şekilde tanır ve onlardan 
yapabileceklerinin en iyisini yapmalarını isterler. Kendisinden çok 
izleyenlerin gereksinimlerini düşünerek insanlar arasında çok büyük 
saygınlık kazanırlar.

Dönüşümcü lider izleyenler ile riskleri paylaşır, onlara önerilerde 
bulunarak risk almalarını kolaylaştırır. Yüksek ahlaki seviye ve moral 
sergileyerek doğru şeyleri yapacağı konusunda güven oluştururlar. 
Kendi zaaflarını tatmin etmek için güç gösterisi ve kullanımı yapmayıp 
güçlerini gereksinim olduğu zaman sergilerler23.

Hartog and Van’a göre, idealleştirilmiş etki liderin astlarına bir 
vizyon ve misyon bilinci verebilmesi ile ilgilidir. Bu davranışı sergi-
leyebilen bir lider astlarının saygısını ve güvenini kazanır, iyimser-
liklerini arttırabilir. Bu koşullarda, dönüşüme öncülük etmesi için 
seçilen liderin yetenek, başarı ve bütünlük için bir beceriye sahip 
olması gerekmektedir. Bu boyut aynı zamanda liderin izleyenleri 
etkileyebilme sürecidir34.

Karizmatik lider, vizyonunun gerçekleştirmeleri için izleyicilerine 
yeteneklerini geliştirmek ve kendilerini güçlü ve güvende hissetmeleri 
için yetki verir. Kendinde var olan özellikleri sosyal taktiklerle kendini 
ve düşüncelerini kabul ettirir. Vizyoncu düşüncelerini kişilere göre 
değil karizmasını kişilerin yetenek ve güvenirliliklerine göre yapılan-
dırır41. Bu durumda, karizmatik lider, vizyon ve misyon duygusu 
sağlar, saygı ve güven elde eder2. İzleyenler güvenilir ve ulaşılabilir 
olan liderle özdeşleşerek; onu taklit ederler42.

Bu nedenle idealleştirilmiş etki; davranış olarak idealleştirilmiş 
etki ve atfedilen idealleştirilmiş etki olarak iki alt boyutta ele alınabilir.

İdealleştirilmiş etki, liderin kendisi için önemli değer ve inanç-
lar hakkında konuşması; kararların ahlaki ve etik sonuçlarını alması 
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bir amaç duygusuna ve ortak bir misyon duygusuna sahip olmanın 
önemini vurgulamasını içerir.

Lidere atfedilen etkiler ise, liderin astların kendisi ile çalışmaktan 
gurur duymalarını sağlaması; grubun yararına olacak şeyleri kendi 
çıkarlarından üstün tutması; izleyenlerin saygı duyması ve kendine 
güvenen, güçlü biri olduğu izlenimi vermesi gibi yönleri içerir. Lidere 
atfedilen etkiler aynı zamanda liderin “astların kendisi ile çalışmaktan 
gurur duymalarını sağlaması”, “grubun yararına olacak şeyleri kendi 
çıkarlarından üstün tutması” ve “kendine güvene, güçlü biri olduğu 
izlenimi vermesi” şeklindedir21.

Karizmatik lider, tüm lider tipleri arasında nitelikleri en zor belirle-
nebilen ve dolayısıyla ortaya çıkışı en zor kestirilebilen lider tipidir43. 
Bu anlamda, karizmatik liderin örgütsel yapı içindeki pozisyonundan 
çok liderin kişiliğine, üyeler tarafından benimsenmesine bağlıdır. Bu 
teoriler liderlerin, izleyicilerin duyguları, motivleri, tercihleri, özlemleri 
ve bağlılıkları üzerindeki etkilerini anlatır44.

Karizmatik liderler sosyal etkileme süreçleri olarak kişisel özdeş-
leşme, sosyal özdeşleşme, içselleştirme ve öz fayda (self efficacy) kav-
ramlarını kullanmışlardır45.

•	 Kişisel Özdeşleşme: Liderin kişisel özdeşleştirme gerçekleştirdiği 
izleyiciler daha ziyade özsaygınlığı, özkimliği zayıf olan ve otorite 
figürlerine bağımlı olma ihtiyacı yüksek kişilerdir. Kişisel özdeş-
leşme sonucu bu kişiler, liderin benimsediği vizyon, strateji ve 
tutumdan ziyade, liderin şahsına sadık hâle gelirler. Dolayısıyla 
liderin ayrılması veya ölmesi durumunda, söz konusu izleyiciler 
özdeşleşebilecekleri başka bir lider arayışına gireceklerdir.

•	 Sosyal Özdeşleşme: Karizmatik liderler; izleyicilerinin benlik 
kavramları ile grubun kimliği ve paylaşılmış değerleri arasında bir 
bağlantı kurarak, sosyal özdeşleşmeyi arttırırlar. Yüksek düzeyli bir 
sosyal özdeşleşme ise bireyci bir anlayıştan çok, toplumsal anlayışa 
sahiptirler26. Bunun anlamı ise izleyicinin grubun ihtiyaçlarını 
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kendi bireysel ihtiyaçlarının üzerinde tutmaya ve kendini grubu 
uğruna feda etmeye istekli olmasıdır46.
İçselleştirme: Karizmatik liderler bazen izleyicilerine yeni değer-

leri benimseterek etkilemeye çalışsalar da, genel olarak başvurdukları 
etkileme yöntemi izleyicilerin mevcut değerlerini belirginleştirme ve 
bunları görev hedefleriyle ilişkilendirmesidir.

•	 Öz fayda (Kendine Güven): Karizmatik liderler toplu öz faydayı 
arttırarak, izleyicilerini ortak misyonun başarılmasında diğer grup 
üyeleri ile işbirliğine daha istekli hâle getirirler29.
Karizmatik liderin ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı diğer koşullar 

ise şunlardır47.

•	 Değişimi zorunlu kılan ya da mevcut durumu yaşanmaz kılan 
kriz, kaos yada belirsizlik koşullarının mevcudiyeti,

•	 İzleyicilerin görev ve rollerinin ideoloji ile bağlandırılmış olması,

•	 Mevcut koşullardan tatminsizlik duygusunun yoğun biçimde 
yaşanması (Adaletin açıkça algılanması),

•	 Aslında mevcut olmayan bir sorunun suni olarak yaratılmış olması,

•	 Geleneksel iş görme yol ve yöntemlerinin değerini yitirmiş olması,

•	 İzleyicilerin kimlik ve değerlerinin liderin vizyonu ile uyumlu 
olması,

•	 Örgüte bağlılığı sağlayan bir misyonun mevcudiyeti,

•	 Örgütte çok sayıda insanın yetersizlik, korku, pişmanlık, suçluluk, 
düşmanlık duygularını yaşıyor olması,

•	 Bastırılmış duygu ve tepkileri harekete geçirecek bir “dava”nın 
mevcut olması şeklindedir.

Sonuç olarak dönüşümcü liderlerin karizma boyutu; kazanılan 
güven, vizyon ve misyon duygusu, grup içinde aşılanan onur, kazanılan 
saygı ve dürüstlükle ifade edilebilir48.
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1.4.2. Telkinle Güdüleme–Esinlenmiş Motivasyon
İnsanlar kendisi için önemli bir ihtiyacını gidermek için harekete 

geçerler. Bu ihtiyaçlar temel gereksinimler olduğu kadar kişinin ilgisi 
ve arzusu doğrultusunda şekillenen istekler de olabilir. Böyle bir eyle-
min temelinde ödüle ulaşmak, haz almak ve mutlu olmak yatar35. 
Ancak, insanlara iş yaptırabilmek her zaman kolay değildir. İnsan 
eğer isterse etkili ve verimli çalışır, istemezse onu yönetmeye çalışan 
kişilerin işi bir hayli zordur.

İnsanların nasıl motive edileceği sorununu cevaplamaya yönelik 
motivasyon kuramlarından olan telkinle güdüleme, Çelik’e göre, 
“yüksek beklentileri karşılama, çabaları yönlendiren sembollerden 
yararlanma, önemli amaçları basit bir biçimde açıklamadır”1.

Zihinsel özendirme ise, izleyenlerin değer ve inanışlarında değişi-
min yanı sıra, izleyenlerin sorunlarını ve bunları çözmenin farkında 
olmaları yönündeki değişimi de ifade etmektedir3. Lider anlamlardan 
esinlenir ve izleyicileri için basit dil, sembol ve resimler kullanır. İzle-
yenler için iyimser bir hava yaratır ve heyecan uyandırır. İzleyenler 
için yüksek beklentiler ve çekici bir gelecek sunar49.

Bass ve Avolio telkinle güdülemenin önemini “ işe anlam katma, 
izleyenlerine ilham ve güdüleme sağlama, takım ruhunu yükseltme, 
heyecan ve olumlu duygular sergileme ve cazibeli gelecek adımlarını 
vizyon ile sergileyerek izleyenleri bu sürecin içine katma” olarak 
tanımlamaktadırlar34.

Dönüşümcü liderler, izleyenlerini beklentileri aşan bir performans 
göstermeleri konusunda motive ederler.

Bunu başarmak için başlıca üç liderlik süreci kullanırlar.

•	 Belirlenen hedeflerin önemi ve değeri ile bunları başarabilme yol-
ları hakkında izleyenlerinin daha çok bilgilendirilmesini sağlarlar.

•	 İzleyenlerini, kolektif şuuru ve hedefleri başarabilmek için ken-
dilerini aşmaya ikna ederler.
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•	 Liderlik süreci ve misyonu aracılığıyla, izleyicilerinin yüksek mevki 
(makam) isteklerini kamçılar ve yerine getirir50.

Telkinle güdülemede, lider geleceğe yönelik hem iyimser, hem 
de ulaşılabilir açık bir resim yaratır. Kişilere beklentilerini yükselte-
bilmeleri için cesaret verir, karmaşıklığı azaltır ve beklenen vizyona 
ulaşabilmeleri için basit bir dil geliştirir. İzleyenlerin buna tepkisi ise, 
belirlenen amaçların gerçekleşmesi için ekstra çaba harcama isteği 
şeklinde ortaya çıkmaktadır.

İlham verme; vizyon oluşturma, vizyonu iletme, izleyicilerin 
gayretlerine semboller kullanarak yoğunlaşma ve uygun davranışlar 
için model olma ve oluşturma sürecidir51. Lider geleceğe yönelik 
iyimser ve ulaşılabilir bir resim yaratır, kişileri amaçlarını gerçek-
leştirebilecekleri konusunda cesaretlendirir. Liderler, mevcut olana 
eleştirel yaklaştıklarından, süreklilik ve yapıyı reddederler. İlerleme 
peşindedirler, kişisel yetenek ve vizyonlarını kullanarak insanlara 
nelerin yapılabileceği hususunda ilham verirler52.

1.4.3. Entelektüel Uyarım
Entelektüel uyarım boyutu liderin, astlarının yaratıcılığını teşvik 

ederek, astların geleneksel yaklaşımlardan ziyade yeniliği ve değişimi 
tercih etmelerini ve bu konuda cesaretlenmelerini sağlayan boyuttur. 
Astların kendi kabiliyetlerini kullanma alanlarını genişletir. Astların 
yenilikçi olmak için harcadıkları çabayı, yeniden şekillendirici prob-
lemleri, yaratıcılığı destekler45.

Dönüşümcü liderliğin etik açıdan normatif yönünü oluşturan 
entelektüel boyutu bazı kaynaklarda “zihinsel teşvik” olarak da adlan-
dırılmaktadır. Dönüşümsel liderler entelektüel uyarım ile astların 
örgütsel problemlerin daha fazla farkında olmalarını, hissetmelerini, 
görmelerini ve problemlerin çözümünde yeni bakış açısı sağlamalarını 
önemli derecede etkiler46.

Bass’a göre liderin zihinsel dürtüye önem vermesi, astların, eski 
durumlarını, yeni bakış açısıyla görmelerini sağlar. Astların yaratıcı 
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düşünmelerine, strese karşı koymalarına neden olacak yorum kabi-
liyetinin gelişmesini kolaylaştırır ve astlar, düşüncelerini daha rahat 
söylemeye başlar53. Lider problemlerin çözümünde farklı yaklaşımları 
teşvik eder ve astların farklılıklar konusunda görüşlerini açıklamaları 
için gerekli ortam ve koşulları sağlar. Böylece lider örgütün entelektüel, 
yenilikçi ve daha iyi olması için değişimci kapasitesini pasif kalmaktan 
kurtararak aktif konuma getirir21.

Bu konumda liderin astlara gösterdiği açıklık, astların varsayımları 
sorgulayarak sorunlara daha yaratıcı çözümler üretmelerini beraberinde 
getirir. Entelektüel uyarım ile lider ile astlar arasında mevcut prob-
lemler görüşülerek astların durumun belirsizliğinden duyabilecekleri 
rahatsızlıklar ortadan kaldırılır. Bu şekilde astlar yenilikçi ve yaratıcı 
davranışları daha rahat sergileyebilirler.

Entelektüel uyarım ile izleyenler yaratıcılıklarını kullanarak yeni 
düşünme yolları keşfetmekte ve bu sayede oluşan fırsatları organizasyo-
nun vizyonu ve misyonu doğrultusunda kullanabilirler. Eraslan’a göre, 
Gebelein’in “liderlik yetkinliği yeni becerilerin uygulamaya geçilmesi 
için fırsatlar yaratabilme özelliğine bağlıdır” ifadesi entelektüel uyarımı 
özetler niteliktedir24.

1.4.4. Bireysel Destek
Bireysel destek, izleyenin ihtiyaçları, özellikle de gelişimsel ihti-

yaçları için liderin gösterdiği kişisel ilgi derecelerini yansıtır. Her 
çalışanı ile birebir ilişki kurup onların gereksinmelerini ortaya koyması 
ve çözmeye çalışması, çalışanların lidere olan güvenini arttırırken, 
potansiyellerini de ortaya koymasını sağlar. Bu şekilde liderler astlarına 
tavsiyelerde bulunurlar ve onlara koçluk yaparlar48.

Bireysel destek boyutunda lider, problemi çözerken izleyenlerin 
endişelerini de değerlendirir. Liderler değişen teknolojiye ve kendi 
izleyicilerinin davranış ve ihtiyaçlarına karsı uyanık olma gereğini 
duyar54. Dönüşümcü lider, bireyin kendini geliştirmesi için gerekli 
olan desteği ve bireyin değişim sürecinde ihtiyacı olan yardımı sağlar. 
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İzleyenlerin kendilerini geliştirebilmeleri için önerilerde bulunur ve 
istenilenleri öğrenmeleri için onlara zaman ayırır55.

Bass ve Avolio bu boyutu şöyle özetlemektedir: Dönüştürücü 
liderler, başarı ve gelişme için izleyenlerinin gereksinimlerine özel bir 
ilgi gösterirler. Bireysel ilgi sağlanarak kişilerin, diğerlerinden farkları 
vurgulanır ve bu farklılık içindeki zenginlik yakalanarak izleyenlerin 
daha yüksek seviye de performans göstermeleri amaçlanır. Destekleyici 
bir ortamda, yeni öğrenme imkânları oluşturulup, gereksinimler ve 
istekler doğrultusunda bireysel farklılıklar tespit edilir50.

Liderin davranışları bireysel farklılıkları kabul etmeye yöneliktir. 
Bu farklılıkların bilinmesi, kişilere farklılıklarına yönelik işlerin veril-
mesini ve daha yüksek başarıların elde edilmesini sağlar21.

Lider iletişimin iki taraflı kalmasına dikkat eder ve çalışma 
mekânlarını sürekli dolaşarak, iş ortamlarını anlamaya çalışır37. 
Örneğin bir futbol kulübünde; bireysel destek her futbolcunun yete-
neklerinin geliştirilmesinde yardımcı olacak projeleri onlara dağıtmayı, 
futbolcuların ihtiyaçlarına kişisel özen ve dikkat göstermeyi ve her 
bir futbolcuya karşı saygıya değer birey olarak bakıp davranmayı 
gerektirmektedir.

Bu boyuta ait ifadeleri kulüp kulübüne dönüştürürsek:

•	 Dikkatini futbolculara yöneltmek,

•	 Futbolcuların güçlü tarafını bularak, bu doğrultuda yoğunlaşmak,

•	 Futbolcularını yetiştirme ve yönlendirmek

•	 Futbolcularından farklılık göstermek olarak sıralaya biliriz21.

Bu anlamda yaratılacak özgüven, çalışanların performanslarından 
elde edilecek sonuçlar hakkındaki beklentiler ile yakından ilişkilidir. 
Eğer, performans ile elde edilecek sonuç hakkında beklenti pozitif ise 
bu bireyleri daha fazla çalışmaya itecektir. Buna karşın, performans 
ile elde edilecek beklenti negatif ise bireyler daha fazla çalışma gayreti 
içerisine girmeyeceklerdir56.
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Futbol kulüplerinde görev yapan yöneticiler hukuki konumların-
dan dolayı yönetsel yetkilerini yerine getirirken, liderlik özelliklerine 
de sahip olmaları gerekmektedir.

Futbol kulübü yöneticilerinin sahip olduğu liderlik özellikleri 
bir yandan kişi ve grup çatışmalarında uzlaştırıcı olma ve morali 
yükseltmeyi gerektirirken diğer yandan insan ilişkilerinde bilgi ve 
becerili olmasını gerekmektedir. Çünkü buna uygun olarak biçimlenen 
genel kulüp yapısı, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kulübün 
rekabet edebilme kapasitesini doğrudan etkileyen unsurlardan biri 
olarak göze çarpmaktadır.

Sonuç olarak, dönüşümcü liderliğin her boyutu futbol kulüpleri-
nin dönüşüm sürecinde ayrı bir önem taşımaktadır. Değişimin sürekli 
olarak devam ettiği ve rekabet koşullarının sürekli güçleştiği futbol 
kulüplerinde, yönetim anlayışı ve uygulamaları giderek değişmektedir. 
Bu hızlı gelişme ve değişmeler; kulüplerin daha yaratıcı, etkili ve ihti-
yaçlara cevap verebilecek nitelikte yönetilmesini zorunlu kılmaktadır.
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“İnsanlar, yasaları (nomoi), adaletin işlemesi ve  
şiddetin onun kölesi olması için oluşturdu.”  

(Euripides)

Yeni düzenlemelerin daha kaliteli biçimde ortaya konulmasını, 
mevcut düzenlemeleri de gözden geçerek yenilenmesini sağ-
lamak geliştirilen ve en yaygın olarak kullanılan araçlardan 

birisi olan Düzenleyici Etki Analizi (DEA); herhangi bir normatif 
düzenleme önerisi ile birlikte, önerinin gerekliliğini, hedefini, gerçek-
leştirilmesi için alternatif yolları, maliyet ve fayda değerlendirmelerini 
ve bunun nasıl uygulamaya konulacağı hususlarını analitik bilgiye 
dayanarak ortaya koyan bir tekniktir1.

Davranışlarımızın toplumsal anlamını ortaya çıkaran çok yönlü 
bir olgu olan sporda, şiddet olgusu incelenirken aslında incelediğimiz 
şey sosyal, kültürel, politik ve ekonomik ilişkilerimizdir2.

Hukuki düzenleme sürecinde paydaşların demokratik katılımı 
ve katkısının alınması, kamu kesiminde demokrasi kültürünün geliş-
mesine ve yerleşmesine, şeffaflığın artmasına yol açacaktır. Danışma, 
geniş anlamda politika oluşturma, karar alma ve yasama sürecinin bir 
parçası olarak ele alınmalıdır.

Ülkemizde Düzenleyici Etki Analizi (DEA) çalışmalarını yönlen-
dirmek, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak 
DEA’ların kalite kontrolünü gerçekleştirmek ve kamu yönetiminin bu 
alandaki kapasitesini geliştirmek için çalışmalar yapmak üzere Kasım 
2004 tarihinde Başbakanlıkta “Daha İyi Düzenleme Çalışma Grubu” 
oluşturulmuş, 17/02/2006 tarihinde yayımlanan “Mevzuat Hazırlama 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 24 üncü maddesinde, milli 
güvenliği ilgilendiren konular ile bütçe ve kesin hesap kanunları ve 
kanun hükmünde kararnameler hariç olmak üzere, 17/02/2007 tari-
hinden itibaren hazırlanacak kanun ve kanun hükmünde kararnameler 

1  http://www.esashukuk.org/index.php/aral-k-2011/22-sikede-indirim-siddete-tesvik
2  Sunay CENGİZ, Futbolda Şiddet Analizi Üzerine Betimsel Bir Çalışma. Ankara 

Barosu Spor Hukuku Kurulu “Av. Ömer Remzi Arıkan” Armağanı s. 232 vd.
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ile Başbakanlıkça uygun görülecek diğer düzenleyici işlemler için DEA 
yapılması öngörülmüştür.

2007/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile3 “Mevzuat Hazırlama 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamına giren kamu kurum 
ve kuruluşların, kendi bünyelerinde yapılacak DEA ile ilgili idari 
kapasite oluşturmaları, görevlerini yaparken Düzenleyici Etki Analizi 
Rehberi’ne göre hareket etmeleri istenilmiştir.

I- DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİNİN TEMEL İLKELERİ

1. PROBLEMİN TESPİTİ
1.1. Problemin tanımı
Problemin doğru tanımı yapılmadan, etkin bir çözüm yolunun 

bulunması da mümkün değildir. Problemin doğru bir şekilde tanım-
lanabilmesi için, onun önemi ve büyüklüğü konusunda gerekli bilgi 
verilmeli; eğer mümkünse, rakamsal veriler kullanılmalıdır. Aynı 
zamanda, mevcut durumun devamında yeni problemlerin ortaya 
çıkma ihtimali ve bunların sonuçları ortaya konulmaya çalışılmalıdır. 
Ayrıca, bu muhtemel problemin bir defalık mı yoksa tekrar eden bir 
problem mi olduğu açıklanmalıdır.

Ortaya konulan problem, mümkün olduğunca, uzman raporları, 
alan araştırması verileri ve benzerleri tarafından desteklenmelidir.

1.2. Problemin taraflarının tespiti
Daha ilk başlangıçta problemin, hangi vatandaş kesimi/grubu, iş 

dünyası, ekonomik sektörler ve benzerlerini etkilediği tespit edilmelidir.

3  3 Nisan 2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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1.3. Problem alanı ile ilgili olarak mevcut hükümet politikaları 
ve yasal düzenlemelerin tespiti
Problem ile ilgili hususların bir bütünlük içinde değerlendirilmesi 

gereklidir. Bunun için problem alanı ile ilgili olarak mevcut hükü-
met politikasının (konsept, strateji, ulusal program) olup olmadığı 
tespit edilmeli ve açıklanmalıdır. Ayrıca, yürürlükteki düzenleme ve 
politikanın, problemin çözümüne yönelik bir düzenleme öngörüp 
görmediği ve buna rağmen, sorunun muhtemel nedenleri de açıklan-
malıdır. Mevcut düzenleme, sadece maddeleri saymak şeklinde değil, 
kısaca açıklanmalıdır. Ek olarak, mevcut hükümet politikası veya ilgili 
düzenlemenin uygulanmasından sorumlu kurumlar belirtilmelidir.

Eğer mevcut düzenlemeler yeterli değilse, bunun gerekçeleri ortaya 
konulmalıdır. Yürürlükteki düzenleme, uygulamada sosyal gerçeklere 
yeterince uymuyorsa, etkinsizlik düzenlemenin yetersizliğinden kay-
naklanıyor olabilir. Bu yetersizlik de ortaya konulmalıdır.

1.4. Düzenleme yapma zorunluluğunun gerekçesinin ortaya 
konulması
Problemin varlığı, tek başına, merkezi bir düzenleme yapılması 

anlamına gelmemektedir. Bu nedenle, daha başlangıçta problemin 
çözümü için devlet müdahalesinin yeterli gerekçeleri ortaya konulma-
lıdır. Bu müdahale için en önemli gerekçeler, kamu güvenliği, kamu 
sağlığı veya çevre kirliliği gibi nedenlerdir. 

2. HEDEFLERİN TESPİTİ

Bu bölümde problemin çözümü ile ulaşılmak istenen amaç, müm-
kün olduğunca açık bir şekilde tespit edilmeli ve ortaya konulmalıdır. 
Hedefler, bunlara ulaşmak ve onları gerçekleştirmek için kullanılan 
araçlarla karıştırılmamalıdır. Hiçbir şekilde hedefler, çözüm yöntemi 
ve metodunu önceden belirlememelidir. Eğer mümkünse, hedefler 
daima rakamsal verilerle gösterilmelidir.
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-Hedefler tespit edilen problemin kendisi ve nedenlerini ortadan 
kaldıracak şekilde tespit edilmelidir.

-Hedefler hiyerarşik düzen içerisinde ve mümkün olduğunca 
detaylı olmalıdır. Bunun için hedefler net, ölçülebilir, kabul gören, 
gerçekçi ve gerçekleştirilecek zaman dilimi belli olacak şekilde 
belirlenmelidir.

- Hedefler hükümetin diğer politika ve hedefleri ile uyumlu 
olmalıdır.

3. ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARININ TESPİTİ

Bu bölümde, tespiti ve tanımı yapılan problemin çözümü için 
en az üç olmak üzere çok sayıda alternatif çözüm yolu geliştirilme-
lidir. Aynı zamanda, “hiçbir şey yapmama” seçeneği de dâhil bütün 
“düzenleme yapmama karakteri”ne sahip çözüm yöntemleri seçenekler 
arasında yer almalıdır.

-Hedefleri gerçekleştirecek politika alternatifleri geliştirilmelidir.
-En uygun politika alternatiflerinin üzerinde düşünmeli, düzen-

leyici ve düzenleme dışı alternatifler değerlendirilmelidir.
-Seçenekler etkinlik, verimlilik ve uyumluluk ilkelerine göre ölçü-

lerek teknik ve diğer sınırlamalara göre azaltılmaya çalışılmalıdır.
-Daha derin analiz için, potansiyel olarak geçerli olabilecek seçe-

neklerin kısa bir listesi oluşturulmalıdır.
Bu bölüm, yalnızca daha üst düzeydeki yasal normun (örneğin AB 

Direktifi), analizi yapılan düzenlemenin şeklini ve kapsamını önceden 
belirlediği durumlarda değerlendirme dışı bırakılabilir.

3.1. Bütün alternatif çözüm seçeneklerinin belirlenmesi
Tespiti yapılan hedeflere ulaşmak için, alternatif çözüm yollarının 

geliştirilmesi sırasında ilgili tüm grupların görüşü alınmalıdır. Çözüm 
önerileri hiçbir şekilde düzenleme (yasa taslağı) seçeneği ile sınırlı 
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tutulmayıp, düzenleme ve pazar mekanizmalarının alternatif çözüm 
yolları da göz önüne alınmalıdır.

Kanuni düzenlemeler:
Bu düzenlemeler, kişilerin yapacakları işlemlerde izleyecekleri yön-

temi detaylı olarak ortaya koyan ve onların davranışlarını değiştirmek 
isteyen düzenlemelerdir. Bunlar, yanlış uygulamaları araştırmak ve 
açığa çıkarmak için devletin izleme ve denetimini zorunlu kılmaktadır. 
Yürürlüğe konulmuş kuralların ihlali halinde cezalar öngörmektedir. 
Bu yöntemin avantajı, çoğu durumda, kurallar açık ve anlaşılabilir 
olduğu ve cezalar öngörüldüğü için uygulamada etkinliğin sağlan-
masıdır. Dezavantajı ise, değişen şartlara uyum hususunda var olan 
düşük esnekliktir.

Bu düzenleme yöntemi; yüksek risklerin yaşandığı, potansiyel 
problemin etkilerinin geniş olduğu, kurallara tam uyum ile standart 
uygulamanın istendiği ve sektörün oluşturduğu üst kuruluşların 
etkisinin zayıf olduğu durumlarda başvurulması gereken yöntemdir. 

Düzenleme yapmama yönteminin diğer alternatif araçları;
- “Hiçbir şey yapmama seçeneği”; herhangi bir düzenleme yap-

maktan kaçınma ve problemin zaman içinde kendiliğinden (pazar 
mekanizmasının etkisi ile) çözümleneceği yöntemdir,

- Bilgilendirme ve eğitim kampanyaları,
- Hizmet sözleşmeleri,
- Zorunlu denetimler.

3.2. En uyumsuz alternatiflerin elenmesi
Karşılaşılan ve incelenen problemle ilgili olarak ortaya konulan 

alternatif çözüm önerilerinin içinden, açıkça hedefe en uzak olanlar 
ayıklanmalıdır. Fakat tespit edilen hedefin gerçekleştirilmesine kısmen 
de olsa katkı sağlayacak olanlar reddedilmemelidir. Aynı zamanda, üst 
norma uymayan alternatif çözüm önerileri (örneğin Avrupa Birliği 
konunun özellikle kanunla düzenleneceğini kabul etmişse, düzenleme 
dışı alternatifler ayıklanır.) göz önüne alınmamalıdır.
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4. ETKİLERİN ANALİZİ

Bu bölüm, çözüm önerisinden kaynaklanan maliyet ve faydaların 
tespitini amaçlar ve bir önceki aşamada geliştirilen çözüm önerilerinin 
detaylı bir şekilde maliyet ve faydalarının ölçülmesi ve değerlendirilme-
sini kapsar. Amaç, en uygun ve maliyet-duyarlı seçeneğin tespiti olmalı-
dır. Prensip olarak çözüm (seçenek), muhtemel faydanın maliyetlerden 
daha fazla olduğu durumda kabul edilmeli ve benimsenmelidir.

Yapılacak olan analizin derinliği birinci olarak kapsama bağlıdır. 
Analizin başarısı, konunun genişliği ve alanla ilgili bilginin alınabilir-
liğine bağlıdır. Açıkçası, bütün etkilerin parasallaştırılması mümkün 
değildir. Bununla beraber, mümkün olan en fazla etki parasallaştırıl-
malı veya en azından onun değeri tahmin edilmelidir. Bu doğrultuda;

-Analizi yapanlar kendilerini yalnızca ekonomik alanla sınırlandır-
mayıp, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkileri de değerlendirmelidir.

-Doğrudan ve dolaylı çevresel, sosyal ve ekonomik etkiler analiz 
edilmelidir.

-Etkiler, mümkün ise rakamsal ve parasal olarak da analiz 
edilmelidir.

-Politika seçiminde, düzenlemelere uyumda karşılaşılabilecek 
engeller dâhil, riskler ve belirsizlikler de göz önüne alınmalıdır.

4.1. Düzenlemeden etkilenen grupların ve alanların tespiti
Çözüm önerisinin, belirli bir sosyal grup, ekonomik sektörler, 

büyüklüklerine göre sektörler ve idari birimler üzerinde doğuracağı 
etkinin yanında, bütün toplum üzerindeki etkisinin de ölçülmesi 
gereklidir.

4.2. Fayda ve maliyet değerlendirmeleri
Fayda ve maliyetlerin, toplumun belirli bir kesimine olan etkisini 

göstermek için bunlar bir araya toplanmalı ve toplum için ne anlama 
geldiği gösterilmelidir.
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Fayda ve maliyetler, doğrudan ve dolaylı olarak ve zaman bakı-
mından da bir defalık ve devamlı şeklinde ayrıştırılmalıdır. Ayrıca, 
gelecekte karşılaşılacak etkilerin bu günkü değerleri belirlenmeli ve bu 
değerler göz önüne alınmalıdır. Fayda ve maliyetlerin zaman olarak 
ölçümü önemlidir. Eğer mümkünse etkiler yıllık olarak ölçülmelidir.

4.2.2. Sosyal etkiler
Sosyal eşitsizliklerin artması, iş güvenliğinde azalma, işsizlik artışı, 

sağlık, güvenlik ve tüketici hakları (suç ve terörizm dâhil), eğitim, 
öğretim, kültür, istihdam düzeyleri ya da iş kalitesi, cinsiyet eşitliği, 
sosyal dışlanma ve fakirlik, yaralanma ve hastalıklar ve benzerleri 
üzerine muhtemel etkiler.

Düzenleyici Etki Analizi metodu, önerilen düzenlemenin muh-
temel etkilerinin masa başında ölçülemeyeceği inancına sahiptir. 
Geniş halk kitlelerine danışma, aynı zamanda kamu yönetim sürecinin 
şeffaflığı ve açıklığı prensipleri ile de uyumludur.

Danışma;
-Konunun farklı açılardan değerlendirilmesi ve diğer çözüm yol-

larının tespitine,
-Düzenleyiciler tarafından yapılan Düzenleyici Etki Analizinin 

bağımsız kontrolüne ve beklenmedik sonuçlarla karşılaşılma riskinin 
azaltılmasına,

-Düzenlemenin ortak hazırlanmasına imkân sağladığı için gönüllü 
uyuma katkı sağlar.

Ayrıca, önerilen düzenlemenin etkilerinin değerlendirilmesinde 
danışma, tahminlerin daha gerçekçi olmasını sağlar.

Yukarıda sayılan faydalarından dolayı, danışma süreci mevzuat 
hazırlama ve karar oluşturma sürecinin daha ilk safhalarında 
başlatılmalıdır. Problemin tespiti aşamasında başlatılacak danışma, 
problemin doğru olarak tespiti ve aciliyeti ile kapsamının tam olarak 
anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
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Danışma, sürece katılan kişi ve grupların eleştiri ve önerileri 
dâhil, onların görüşlerinden ne kadar yararlanıldığını gösteren, 
bütün katılımcıların görüşlerinin detaylı olarak değerlendirilmesi ile 
sonuçlandırılmalıdır.

Öncelikle danışma sürecine katılacak kişi ve kuruluşlar tespit 
edilmeli, ancak danışma bunlarla sınırlı tutulmayıp, ilgili sivil toplum 
ve kamu kuruluşları da bu sürece katılmalıdır.

6.2. Danışma yöntemleri
Problem ve onunla ilgili soruları ihtiva eden yazı ve belgeler, g 

örüşüne başvurulan kişi ve gruplara gönderilmelidir. Aynı zamanda, bu 
kişi ve gruplara görüşlerini hazırlayabilecekleri yeterli süre verilmelidir.

Danışma yazılı (görüş verme, soruları cevaplandırma) veya sözlü 
şekilde (bakanlıklar arası toplantılar, kamuya açık toplantılar, seçilmiş 
kişilerin görüşünü alma, kamuoyu araştırması) yapılabilir.

6.3. Son genel danışma
Düzenleme sürecini mümkün olduğunca şeffaflaştırabilmek için, 

DEA raporu ile ilgili olarak tarafların yapmış olduğu öneri ve eleştiri-
lerin, raporun yetkililere sunulmasından önce bir internet sayfasında 
yayımlanması yararlı olacaktır. Bir diğer yöntem de bu konuda kamuya 
açık bir toplantının düzenlenmesidir.

7. UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Bu bölüm, çözüm önerisi olarak ortaya konulmuş bütün alter-
natiflerle ilgili olarak her biri için ayrı ayrı veya sadece tercih edilen 
öneri ile ilgili olarak yapılır.

7.1. Uygulama
Seçilmiş olan çözüm önerisi ile ilgili olarak uygulama metodunun 

açıklanması gereklidir.
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Bu çerçevede;
-Düzenlemenin uygulanmasından sorumlu olacak idari birimin 

tespiti yapılmalıdır.
-Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile bunun muhatabı olanların 

yapması gerekenler açıkça ortaya konulmalıdır. (Örneğin, bazı form-
ların doldurulması gibi.)

-Düzenlemenin uygulanmasında görev alacak ve sorumlu olacak 
bütün kamu birimleri bir liste halinde belirlenmelidir (gerekli olan 
kaynaklar dâhil).

-Çözümün yönetimi için gerekli olan bilgi taraflara verilmelidir.
-Düzenlemenin muhatapları olan bireylerin devletten bilgi almaları 

için, buna ilişkin yöntem belirlenmelidir.
Genel olarak, düzenlemeler bireylerin ve girişimcilerin davranışla-

rını belirli bir şekilde değiştirmeyi gerektirir. Ancak, çoğu zaman, bazı 
gruplar bu değişime gönüllü değildirler. Bu nedenle, düzenlemenin 
uygulanmasına yardımcı olmak için, ihlal edilmesi halinde cezalan-
dırma dâhil, belirli prosedürün oluşturulması gereklidir. Bu prosedür 
ve cezalar kanuna dayanmalı, açık ve net olarak tanımlanmalıdır.

Yeni düzenlemeler için bu bölüm aşağıdaki ana prensipleri 
içermelidir;

-Düzenlemeler açısından düzenlemeye uyumun sağlanması için 
mekanizmaların açıklanması gerekir (yargılama, ceza, tazminat hüküm-
leri, lisanslama, kayıt),

-Yürürlüğe konulmuş olan kuralların ihlalinin nasıl tespit edile-
ceğine dair araçların açıklanması gerekir (örneğin teftiş ve denetim 
mekanizmaları),

-Kuralların ihlali halinde uygulanacak cezalar tespit edilmelidir.

7.2. Düzenlemenin izlenmesi ve değerlendirilmesi
Çok iyi hazırlanmış olmasına rağmen hiçbir düzenleme mükem-

mel değildir. Teknoloji ve piyasa sürekli gelişmekte ve değişmektedir. 
Bunun için bütün düzenlemeler zaman zaman tespit edilen hedeflere 
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ulaşılıp ulaşılmadığının tespiti açısından gözden geçirilmelidir. Bu 
nedenle, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren belirli bir 
zaman dilimi içerisinde gözden geçirmenin yapılacağına dair bir karar 
verilmelidir. Bu gözden geçirmede dikkat edilecek hususlar;

-Düzenlemenin yürürlüğe konulmasına neden olan sorun halâ 
varlığını sürdürmekte midir?

-Getirilen kurallar, tespit edilen hedefleri karşılıyor mu?
-Düzenlemenin etkileri beklentilerle uyumlu mu?
-Beklenmedik problem ve etkilerle karşılaşıldı mı?
-Problem beklentilere uygun olarak çözülüyor mu? Bu güne 

kadarki tecrübe, problem çözümünün etkinleştirilmesini gerektiriyor 
mu?

Bu gözden geçirme daima konunun tarafları ile işbirliği halinde 
gerçekleştirilmelidir.

Yukarıda genel bir özetini yaptığımız Düzenleyici Etki Analizi 
Rehberi’nde yer alan ilke ve uygulamaların Avrupa Birliği Avrupa 
Komisyonu’nun, Daha İyi Düzenleme (Better Regulation) paketi 
ile Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi (European Sustainable 
Development Strategy) kapsamında, politika dizayn biçimini iyileş-
tirmek için getirdiği Etki Değerlendirmesi (Impact Assessment) ile 
uyumlu olduğu söylenebilir.

Ülkemizde sporun ve özellikle de futbolun oldukça önemli eko-
nomik, sosyal ve çevresel etkilere sahip olması nedeniyle bu alanda 
yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin her türlü yasa tasarısı ve/veya 
teklifinin DEA bağlamında değerlendirilmesi gerektiği yadsınamaz 
bir gerçek olarak karşımızda çıkmaktadır.

Bu alanda yapılacak yasal ve idari düzenlemelerin halkın hayatında 
ve kamu yönetiminde ne gibi etkiler yapacağının, değişik yöntemlerle 
ve sistematik olarak araştırılmasının gerekmektedir.

Avrupa Konseyi kararlarında4; devlet düzenlemelerinde kalite ve 
şeffaflığı sağlamak için, Düzenleyici Karar Almada Referans Kontrol 

4 OECD, Recommendation Of The Council Of The OECD On Improving The 
Quality Of Government Regulation
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Listesi’nde yer alan ilkeler rehber kabul ederek, düzenlemelerin geliş-
tirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesinde; 
siyasi ve idari süreçlerin performans ve kalitesinin incelenmesi, iyi 
karar alma ilkelerinin kararlara yansıtılabileceği idari sistemlerin 
geliştirilmesi, etkin, esnek ve şeffaf düzenlemeye yönelik karar alma 
ilkelerinin devletin her seviyesinde düzenleyici politika süreçleriyle 
bütünleştirilmesi ve diğer ülkelere, uluslararası ticarete, yatırıma ve 
uluslar arası ilişkilere etkisi olabilecek düzenlemelerle ilgili olarak 
düzenleyici kalite ve şeffaflığa özel önem verilmesi gibi yollarla etkin 
tedbirler alınmasını tavsiye etmiştir5.

Düzenleyici Etki Analizi’ne siyasi taahhüt en yükseğe çıkarılma-
lıdır. DEA kullanımı devletin en üst seviyelerinde teşvik edilmelidir. 
Türkiye yönünden, devletin en üst kademelerinde açık bir politikanın 
yüklenilmesi açıkça gerekli ilk adımdır.

Düzenleyici etki analizi; düzenleyici politikanın kalitesini geliş-
tirme maksadıyla yeni teklif edilen veya mevcut düzenlemelerin olumlu 
ve olumsuz etkilerinin sistematik bir değerlendirmesini temin eden, 
aynı zamanda düzenleyici ve politika oluşturucuları daha sistemli 
bir şekilde düşünmeye ve herhangi bir sorunun alternatif çözümleri 
arasında seçim yaparken daha geniş ekonomik ve dağıtıcı amaçlara 
karşı dengeli karar almaya teşvik eden, düzenleyici eylem ve işlemlerde 
hesap sorulabilirliği artıran bir araçtır.

DEA, politikaların etki ve bağlantılarını ortaya koyarak karar 
alıcılara alternatifleri karşılaştırma imkânı verir.

Bu haliyle düzenleyici etki analizi sadece analitik değil, farklı 
çıkarları bir araya getirdiği için aynı zamanda koordinasyon aracı 
olarak da nitelendirilebilir.

5 Hasan KAYMAK- Düzenleyici Etki Analizi. Maliye Dergisi. Sayı:146, s: 107 vd.
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II- 6222 SAYILI KANUNUN DEA YÖNÜNDEN ANALİZİ

1. PROBLEMİN TESPİTİ
Spor müsabakalarının ortaya çıkarılmasındaki, organize edilmesin-

deki ilk temel amaç şiddetin önlenmesi 6 olmasına rağmen, gü nümüze 
kadarki gelişim sürecinde spor ile şiddetin artık bütünüyle iç içe 
geçtiği gözlemlenmektedir.

Şiddet, kişinin başka insanlara ya da çevresine yönelik olarak 
gösterdiği zarar verme durumu olarak tanımlanabilir. Bu zarar verme 
davranışı, vurma, kırma, dövme, kavga etme, itme, yaralama, eşyalara 
zarar verme şeklinde fiziksel boyutta olabileceği gibi alay etme, aşağı-
lama, tehdit etme, gözdağı verme, sözel sataşma, kızdırma, hakaret etme, 
dışlama gibi sözel ve psikolojik boyutta da olabilir7.

Türkiye’de sportif suçlara karışanların sayısı Emniyet Genel 
Müdürlüğü verilerine göre; 2004-2008 yıllarını kapsayan beş yılda 
yaklaşık 12 kat artmış, 2004 yılında 297 kişi spor sırasında şiddet 
olaylarına karışırken, bu rakam 2008’de yaklaşık üç kat artarak son 
dört yılda toplam 3 bin 786’ya ulaşmıştır.

2008 yılından bu yana geçen zaman sürecinde nitelik ve nicelik 
olarak sportif eylemlerin meydana geldiği spor dalı ve failler açısından 
dramatik bir sapmaya rastlanılmamış ve futbolun 1. sırada yer aldığı 
istatistiklerde fail sayısı 3000 civarında seyretmeye devam etmiştir.

Spor alanlarında –özellikle futbol dalında- yaşanan olaylar ülke 
gündemini yoğun biçimde işgal ederken, zaman zaman basit bir 
asayiş olayının boyutlarını aşarak kamu düzenini etkileyen bir olgu 
halini almıştır.

6 Prof. Dr. ERKAN KÜÇÜKGÜNGÖR- 1. Uluslararası Spor Hukuku Kurultayı. 
Ankara Barosu Yayınları s. 46 

7 Doç. Dr. ERDEM ÖZKARA–1. Uluslararası Spor Hukuku Kurultayı. Ankara Barosu 
Yayınları s. 24 vd.
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Sorun sürekli kendini tekrar eder bir durum aldığından ve mev-
cut hukuksal düzenlemeler ile konu çözümlenemediğinden, yasal 
düzenleme yapılması ihtiyaç haline gelmiştir.

Her ne kadar doktrinde ve uygulamada gerek Türk Ceza Kanunu 
ve gerekse Kabahatler Kanununun birtakım hükümlerinin spor alan-
larında gerçekleşen eylemlere uygulanabilir olduğundan bahisle, özel 
bir kanuna gerek olmadığı iddia edilmiş ise de yaklaşık on yıllık 
uygulama sürecinde özel kanun niteliğindeki normların dahi spesi-
fik olarak olaylara uygulan(a)madığı ya da uygulansa dahi sorunları 
engellemediği gözlemlenmektedir8.

Çünkü özellikle güvenlik bürokrasisinde hemen hemen her olgu ve 
olay için özel bir düzenleme arayışının egemen olduğu ve yasal düzenle-
melere kazuistik metot ile yaklaşıldığı tarafımızdan gözlemlenmektedir.

Spor alanlarında meydana gelen olumsuzlukların sadece o sporu 
yapan ya da o sporu destekleyen kişi ve grupları değil, daha geniş 
halk kitlelerini ve giderek tüm ülke vatandaşlarını etkilediği ve/veya 
etkileme potansiyeli taşıdığı değerlendirilmektedir.

Spor alanlarında meydana gelen olayların başta İçişleri Bakanlığı 
ve güvenlik güçleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor federasyonları ve 
kulüpler, spor medyası, taraftar grupları ve nihayetinde spor seyirci-
lerinin içinde yer aldığı bir bütün içinde değerlendirilmesi gereklidir.

Ülkemizde bu alanda önemli ölçüde koordinasyon ve bilgilendirme 
eksikliği bulunduğu hususunun burada özellikle ve önemle belirtilmesi 
gereklidir.

Başta 6222 sayılı Kanunun adı olmak üzere mevzuatta önemli 
değişikliklere başlanması zorunlu görünmektedir.

Doktrinde isabetle dile getirildiği gibi 6222 sayılı Kanunun adı 
bile şiddeti çağrıştırdığından örneğin kanunun adının “Spor Güvenliği 
Kanunu” şeklinde değiştirilmesi önerilebilir.

Ülke genelinde “spor güvenliği” konsepti yaratılarak, buna uygun 
strateji geliştirilmeli ve bu konsepti yürütmek üzere Gençlik ve Spor 

8 Prof. Dr. FATİH S. MAHMUTOĞLU- -1. Uluslararası Spor Hukuku Kurultayı. 
Ankara Barosu Yayınları s. 39 vd.
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Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde koordinatör birim 
kimliği ile “Spor Güvenliği Dairesi Başkanlığı” yeni bir birim olarak 
ihdas edilmelidir.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çe vik kuvvet şube müdür-
lüklerinde 2006 yılından itibaren spor güvenliği büro amirlikleri, 
2007 yılında da Genel Müdürlükte Spor Güvenliği Şube Müdürlü ğü 
kurulmuştur.

Yürürlükteki Yönetmelikte yer alan düzenlemelerde Spor Genel 
Müdürlüğüne yönelik bazı görev ve yetkiler tanımlanmış ise de bu 
haliyle getirilen düzenlemenin problemin çözümünde tek başına yeterli 
olmadığı, (mülga) 5149 sayılı Kanunun ve onun ardılı niteliğindeki 
6222 sayılı Kanunun on yıldan fazla bir süredir uygulama sürecinde 
tarafımızdan gözlemlenmektedir.

Yeni kurulacak koordinatör birim aracılığıyla kamuoyu başta olmak 
üzere, ilgili tüm paydaş kişi, kurum ve kuruluşların bilgilendirilmeleri, 
yanı sıra uygulamanın bir örnek şekilde gerçekleştirilmesi, ilke, kural 
ve standartların belirlenmesi ve izlenmesi sağlanabilecektir.

Sporda saldırganlığın arkasında sosyal kimliğin yatıyor olması 
ve bu olayın bir alt kültür halini almış olması, sporun giderek daha 
da büyüyen bir endüstri durumuna gelmesi ve spor karşılaşmaları 
üzerinden yüklü miktarda paraların kazanılması olguları sportif reka-
betin dejenere edilerek, sporun bizatihi kendisini şiddet odağı haline 
getirmiştir.

Spor güvenliği ilgili tüm paydaş kişi, kurum ve kuruluşların 
kendi iç işleyişleri içerisinde salt disiplinel bir sorun olmaktan öte, 
kamu düzeni ve hatta kamu güvenliği problemi olarak bir kurumun 
koordine edilmesi ile devlet müdahalesinin gerekli olduğu bir olgu 
haline gelmiştir.

2. HEDEFLERİN TESPİTİ
Ülkemizde ise spor güvenliğine ilişkin olayların nicelik ve nite-

lik olarak azaltılması ve giderek önlenmesi, toplumda bu konuda 



375

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ 
BAĞLAMINDA: 6222 SAYILI KANUN
Av. Coşkun DERE

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

duyarlılık ve farkındalık yaratmak üzere kamu otoritesinin yeniden 
organize edilmesi temel hedef olmalıdır.

Toplum nezdinde kültürel kalkınma ve her alanda eğitim seviyesinin 
yükseltilmesi ile yeni yasal düzenlemeler yapılması, spor yöneticilerdeki 
hoşgörü anlayışı, sporcular da ise kültürel seviye ve hoşgörünün yerle-
şik hale getirilmesi, sporun sonuçta bir oyun olduğu anlayışının tüm 
kesimlere egemen olmasıyla bu hedefe ulaşmak mümkün olacaktır.

Salt cezai yaptırımlarla değil bazı alternatif uygumalar ile de yasal 
düzenlemeler desteklenmelidir. Örneğin belli süreden fazla ceza alan 
yöneticilerin kulüp yönetimlerine seçilememeleri yönünde ilgili düzen-
lemelere hüküm konulması önerilebilir9.

Spor güvenliği, genel kamu düzeni içerisinde ele alınmalı, kolluk 
ve hatta istihbarat konularında özel önem ve uzmanlık gerektiren 
hususlar arasında değerlendirilmelidir.

Spor alanlarında görev yapacak güvenlik elemanlarının kitle psi-
kolojisi ve öfke kontrolü konularında eğitim almalarının sağlanması, 
bu eğitimi almamış özel güvenlik elamanlarının spor müsabaka-
larında görevlendirilmemesi, misafir takım taraftarına kontenjan 
ayrılması uygulamasına son verilmesinin hedef olarak belirlenmesi 
gerekmektedir.

3. ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARININ TESPİTİ
Holiganizmle ilgili tartışmalar bile, özellikle futbol müsabakala-

rında bu şiddet olgusunun İngiltere’de çok önemli bir yer edindiğini 
ve toplumsal bir sorun olarak karşılandığını göstermektedir. Avrupa 
Konseyi Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyir-
cilerin Şiddet Gösterileri ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi’ni 
imzalayarak bu konuda önderlik etmiştir. Ülkemiz de bu sözleşmeyi 
3608 sayılı Kanun ile uygun bularak taraf olmuştur.

9 Av. Türker ASLAN -1. Uluslararası Spor Hukuku Kurultayı. Ankara Barosu Yayınları 
s. 32 vd.
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Toplum olarak, Avrupa müktesebatını takip etmekte ivedi dav-
ranmakla birlikte, düzenlemenin tam anlamıyla hayata geçirilmesi 
konusunda aynı derecede heves gösterdiğimizi söylemek imkânı 
bulunmamaktadır10.

Mülga 5149 ve 6222 sayılı Kanunların yasalaşma süreçleri dikkate 
alındığında; başta sivil toplum örgütü biçiminde organize olama-
mış ve heterojen yapıdaki seyirciler ve seyirci grupları ile toplumun 
belirli kesimlerinin yasalaşma sürecine katılamadığı isabetle ileri 
sürülmektedir.

Olası yeni bir yasal düzenlemede sosyal medya ve kitle iletişim 
kanalları dâhil tüm medya araçları yoluyla konuyla ilgili tüm taraf-
ların etkileşim içerisinde karar alma süreçlerinde ve alınan kararların 
uygulanmasında ilgili tüm paydaşların etkin rol oynaması (yönetişim) 
sağlanmalıdır.

İngiltere’de uygulanan sistemin temel özelliklerinden bir tanesi 
ilk zamanlarda “seyirci lisansı” adı verilen bir uygulamanın yapılmış 
olmasıydı. Bu sistemde spor müsabakasına gidecek kişi, tıpkı bir spor-
cunun spor müsabakasına katılmasında olduğu gibi lisan almaktaydı.

Bu doğrultuda spor kulüplerinin bünyesinde taraftar konseyleri 
ya da bağımsız olarak dernekler kurulması ve süreçte bu kurum-
ların temsilcilerinin kamu otoriteleri nezdinde temsilci olarak yer 
almaları yönünde mekanizmalar kurulması ve işletilmesi gerektiği 
kanaatindeyim.

Aynı düzeneğin yasal düzenlemelerin uygulanmaları sürecinde de 
izleme ve değerlendirme işlevi üstleneceği de bir başka fayda olarak 
düşünülebilmelidir.

Yasal düzenlemelerin değişen şartlara uyum hususunda bünyele-
rinde var olan düşük esneklik nedeniyle büyük bir dezavantaja sahip 
oldukları bilinmektedir.

Örneğin İngiltere’de 1985 yılında alkol tüketiminin kontrolüyle 
ilgili bir yasa, 1989 yılında Futbol Seyircileri Kanunu, 1991 yılında 

10 Prof. Dr. FATİH S. MAHMUTOĞLU-1. Uluslararası Spor Hukuku Kurultayı. 
Ankara Barosu Yayınları s. 39 vd.
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Futbol Suçları Kanunu, 1999 yılında Futboldaki Dü zensizlikleri 
Önleme Kanunu ve 2000’de polisin ve mahkemelerinin yetkilerini 
arttıran bir yasa yürürlüğe girmiştir. İngilizler yıllardır bu problemle 
ilgileniyorlar ve bu problemi tartışıyorlar11.

Bu nedenle, taraftarların daha baştan sürece dâhil olmaları ile 
elde edilecek veriler uygulamanın gerçek hayata uyumunu önemli 
ölçüde destekleyecektir.

Spor güvenliği konusunda “hiçbir şey yapmama seçeneği”; prob-
lemin zaman içinde ve kendiliğinden çözümlenebileceği düşünüle-
meyeceğinden olasılıklar arasında değildir.

Özellikle gençlere ulaşmak adına tüm sosyal medya platformları 
dâhil olmak üzere kitle iletişim kanalları kullanılarak bilgilendirme 
ve eğitim kampanyaları düzenlenmelidir.

Somutlaştıracak olursa, futbol kurallarını bilmemek, hakemin, 
takımına haksızlık yapacağı önyargısını taşımak, futbolcunun ve 
yöneticilerinin yenilgiye ve başarısızlığa kılıf biçen beyanatları, orta-
mın hazır oluşu, grup içi etkileşim, karşı takımın tahrik eden pankart 
asması veya küfretmesi gibi sayabileceğimiz birçok nedenle taraftarın 
gerginleşmesine yol açabilmekte, bu noktada ceza almayacağı ve yap-
tığının yanına kar kalacağını da biliyorsa en küçük bir etkileşimle veya 
grup üyelerinin birbirlerini tahrik etmesiyle patlamaya yani şiddet 
eylemine dönüşebilmektedir12.

4. ETKİLERİN ANALİZİ
Spor güvenliği konusunda salt ekonomik analiz yapılması müm-

kün ise de özellikle can kayıpları ile sonuçlanan kamu düzeni ve güven-
liğinin ihlal edildiği durumların tam olarak ekonomik boyutlarının tes-
pitinin eksiksiz biçimde tespitinin mümkün olmadığı kanaatindeyim.

11 Av. Gurur Gaye GÜNAL- Sporda Şiddetin Tarihçesi, Örnek Olaylar ve İlgili 
Mevzuatlar. Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu “Av. Atilâ Elmas” Armağanı s.291 
vd.

12 Sunay CENGİZ, Futbolda Şiddet Analizi Üzerine Betimsel Bir Çalışma. Ankara 
Barosu Spor Hukuku Kurulu “Av. Ömer Remzi Arıkan” Armağanı s. 237 vd.
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Tıpkı uluslararası sportif karşılaşmaların ilgili ülkelerin tanıtı-
mının maddi boyutu sadece tahminde bulunmaktan ibaret ise spor 
güvenliği konusunda da ekonomik analizler salt bir tahminden öteye 
gidememektedir.

Maliyet-fayda analizinde ise spor kültürünün yerleşmesi ve fair 
play ruhunun tüm topluma yayılmasına ise –tıpkı bir reklamda dile 
getirildiği gibi- “paha biçilemez” denilebilir.

Yapılacak düzenlemeden başta seyirciler tekil ve/veya grup ola-
rak, federasyon ve kulüp yöneticileri, spor medyası mensupları ve en 
sonunda da toplumun çok önemli bir bölümü etkilenecektir.

5. UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME
“İnsanlarda şiddet kullanma, kanuna uymamak, kişiye zarar ver-

mek, hakaret etmek, onurunu kırmak, sükûnet ve huzura son vermek, 
birinin hakkını çiğnemek, hırpalamak, incitmek, canını acıtmak için 
zor kullanmak, yıkıcı aşırı davranışlarda bulunmak, aşırı derecede öfke 
ifade etmek şekillerinde kendisini gösteren davranıştır.”13

Toplumsal yaşamda ortaya çıkan her türlü şiddet sonuçtur. Önemli 
olan şiddet davranışlarının arkasında yatan nedenleri bulmaya ve 
açıklamaya çalışmaktır14.

Takımın kazanması için verilen destek, belirli bir süre sonra takı-
mın kazanmasını engel lediğini düşündüğü faktörlere (hakem, rakip 
takım, rakip seyirciler) karşı şiddete dönüşmektedir. ”15

Spor özelinde futbolda baş gösteren şiddetin, spor kültüründeki 
eksiklikten de kaynaklandığı belirtilmekle birlikte ERKİNER’e göre16 
özellikle yıldız futbolcuların çok genç yaşta para ve şöhrete ulaşmaları, 
çok büyük kesiminin toplumun sosyal bakımdan dar gelirli aileler-
den gelmeleri, bireysel ve aile kültürü ve eğitiminin eksik olması, 

13 ERTEN,Y.; ARDALI,C. /Saldırganlık, Şiddet ve Terörün Psikososyal Yapıları 
(COGİTO, KIŞ- BAHAR’96, s.143)

14 agm.
15 agm.
16 Kısmet ERKİNER ., (2002), “Türkiye’de Sporda Şiddet ve Taşkınlıkların Önlenmesi 

İçin Alınması Gerekli Tedbirler”
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bazı sporcularda davranış bozukluklarına neden olmaktadır. Şöhrete 
ulaşırken önceleri özel yaşamlarını da magazin basını ile paylaşma-
ları, bir süre sonra bu duruma tepki gös terip bazı basın mensupları 
ile yaşadıkları sorunlar tribünlerin bazı kitlesel davranışlarına da yol 
açmaktadır.

Dikkat çekici yayınlarla hedef kitleye ulaşma isteğinde, kişisel ve 
sosyal değişkenlerin şiddet oluşturan kişilerin davranışları üzerindeki 
etkilerinin de incelenmesi gerekir.

6222 sayılı Kanunun 22/4 maddesinde basın organlarının yerel/
bölgesel/ulusal olarak ayrılmadan aynı cezalara çarptırılmasının ada-
letsiz neticeler doğuracağı, bu nedenle yaptırımın alt ve üst sınırlarının 
ilgili yayın kurumunun yerel/bölgesel/ulusal olmasına göre farklı tespit 
edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Bu kapsamda anılan hüküm kapsamında basın yayın organlarına 
ceza uygulanması durumunda ilgili federasyon tarafından ilgili kişi ve 
kurumların akreditasyonlarının tekrar değerlendirilmesi be gerekiyorsa 
akreditasyonun iptal edilmesi önerilebilir.

“Futbol seyirlik bir spor olma ve geniş halk kitlelerini peşinden 
sürükleme özelliklerinden dolayı diğer spor faaliyetlerinden daha farklı-
dır. Tribünler sosyal bir mozaik gibidir. Zengini yoksulu, muhafazakârı, 
yenilikçisi yaşlısı genci ile farklı kültürlerin ve insanların bir araya 
geldiği bir ortamdır tribün. Patronunun ezdiği çalışan eşiyle sorunu 
olan koca, ailesine kızmış veya kız arkadaşıyla arası açık olan genç 
dersleri kötü giden öğrenci, borç batağındaki esnaf hepsi tribünde 
deşarj olmak için sıkıntılarını biraz olsun unutmak, rahatlamak için 
tribünlerde hazır bulunmaktadırlar.

Kişilerin kendilerini ifade edememe sorunları, yaşadıkları eko-
nomik sosyal problemler ve hayat şartlarının ağırlığı, onları deşarj 
olabilecekleri bir alan arayışına sürüklemektedir ve bunun için en 
uygun ortam olarak da stadyumlar ve tribünler tercih edilmektedir. 
Ancak genellikle bu deşarj olma ihtiyacı ve uygun ortam arayışları, 
stadyum ve tribünlerde kitlesel çoğunluğun da sağlanması ile birlikte 
yerini, tribün şiddetine ve saldırganlığına bırakmaktadır.
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Taraftar tuttuğu takımın taraftarları arasına girmekte buradaki 
davranış biçimlerini görüp benimsemekte, desteklemekte ve diğer 
taraftarlar tarafından, bu davranış biçimi kabul görmektedir. Bu şekille 
de grup tarafından yönlendirilmektedir17.

Taraftar eğitimi projeleri; 1985 yılından itiba ren, sportif olaylar 
sırasında olay çıkarmaya eğilimli olan taraftarların ülke Federasyonu-
nun denetiminde ve şehirlerin sporda güvenlik bağla mında ligde bulu-
nan futbol kulüplerinin katılımı ile öncelikle Almanya ve İngiltere’de 
başlayarak şu anda hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde uygulanan 
ve oldukça başarılı sonuçlar alınan bir yöntemdir.18”

Yukarıda da belirtildiği gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel 
Müdürlüğü bünyesinde koordinatör birim kimliği ile “Spor Güvenliği 
Dairesi Başkanlığı” yeni bir birim olarak ihdas edilmeli, bu birim 
kanalıyla özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü ve taşra birimleri ile 
federasyonlar ve kulüpler, medya organları, RTÜK, yayıncı kuruluş-
lar arasında koordinasyon sağlanmalı ve süreç içerisinde geliştirilen 
konsept çerçevesinde uygulama verilere aktarılarak analiz edilmeli ve 
değerlendirilmelidir.

Birim tarafından uygulama verileri periyodik olarak kamu oto-
riteleri (yargı organları, bakanlık vb.) ilgili tüm paydaşlara iletilmeli, 
getirilen kuralların, tespit edilen hedefleri karşılayıp karşılamadığı 
ortaklaşa biçimde değerlendirilmelidir.

Bu sebeplerle yapılacak düzenlemelerin yaygın kitlelerce rahatça 
ulaşılabilecek ortamlarda duyurulması, görüş, öneri ve eleştiriler 
için zaman ve imkân verilmesi, ilgililerin görüşlerinin gerektiğinde 
birebir dinlenmesi, bu hususta sivil toplum kuruluşları ile kuvvetli 
bir işbirliği sağlanmalıdır.

İngiltere’de uygulanan modelin başarılı olmasının sebeplerinden 
bir tanesi spor müsabakalarına girmesi yasaklanan kişilerin o gün 

17 Rıza TUZCU- Kulüplerin Toplumsal Yapı İçindeki Konumu ve Futbolda Şiddet 
Eğilimi.298 

18 Prof. Dr. HASIRCI, Seyhan./ Türkiye Futbol Federasyonu Resmi İnternet Sitesi.309
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müsabakanın olduğu saatten iki saat kadar önce kendi bölgesinin kara-
koluna gidip orada bulundurulması zorunluluğu, yükümlülüğüydü.

Fakat Anayasa Mahkemesinin İngiltere’de yıllardır başarıyla uygu-
lanan bu hükmü bizim Anayasamıza, insan haklarına aykırı bularak 
iptal etmesi19, yasanın etkin uygulanmasına önemli ölçüde sekte vur-
muştur kanaatindeyim. Çünkü uygulama verileri, idari para cezaları 
ve hatta hürriyeti bağlayıcı cezaların dahi seyirden yasaklama aracı 
kadar etkiye sahip olmadıklarını işaret etmektedir.

Fanatik taraftarlar sporu(futbolu), sadece tuttuğu takımın galibi-
yeti olarak algılamakta, saha içerisinde hak arama veya başarılı olmanın 
tek yönteminin şiddet olduğunu zannetmektedirler.

Sporda şiddet bir kültür sorunudur. Spordaki şiddet unsurunun 
en önemli etkilerinden biri spor kültürünün yeterince özümsenme-
mesidir. Özümseme olamadan kültürel değişim olmaz.

Taraftarın maçtan zevk alması, oyunun skorunu kabullenmesi, 
kendi olumsuz davranışlarını kontrol altına alması, taraftar olarak 
sorumlu luklarını yerine getirerek hareket etmeyi öğrenmesi önemlidir20.

Bu bağlamda, sporda şiddetle mücadeleye ilişkin (spor alanlarına 
girişlerde şiddeti engellemeye yönelik eğitici broşürler dağıtılması, spor 
haberlerinde ve programlarında kamu spotlarına yer verilmesi gibi)
yasal düzenlemelerin taraftarlara tanıtılması ve farkındalık düzeyinin 
arttırılması amacıyla yapılan çalışmaların yurt çapına yayılması ve 
artırılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Sporda şiddetin önlenmesi konusunda en etkili enstrüman olan 
seyirden yasaklanma tedbirinin etkin biçimde uygulanması, haklarında 
tedbir uygulanan kişilerin spor alanlarına gelmeden takip ve tespitinin 
yapılması, şiddet olaylarına karışan kişilerin kimliklerinin tespitinde 
yaşanan güçlükler, seyircilerin müsabaka alanlarına müdahalelerinden 

19 Bkz. 20/11/2007 tarihli ve 26706 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa 
Mahkemesinin  05/01/2006 tarihli ve 2005/55 E. – 2006/4. K. sayılı kararı

20 Rıza TUZCU- Kulüplerin Toplumsal Yapı İçindeki Konumu ve Futbolda Şiddet 
Eğilimi
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dolayı müsabaka güvenliğinin riske girmesinin yanı sıra, bu durumdan 
en fazla zararı kulüplerimizin görmektedir.

Seyirden yasaklanmayı düzenleyen 6222 sayılı Kanunun 18. mad-
desi ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 22. Maddesinde yer alan düzen-
lemelerden anlaşılacağı üzere seyirden yasaklanma birincisi koruma 
tedbiri, ikincisi yargılama sonucu güvenlik tedbiri olmak üzere iki 
şekilde düzenlenmektedir.

Seyirden yasaklanmaya ilişkin verilen kararlar, elektronik bilgi 
bankasına işlenmek üzere il spor güvenlik birimine gönderilmektedir. 
Ancak kolluğa müracaat şartının sağlık sorunları, seyahat, çalışma 
gibi bazı durumlarda korunan hukuki yaran aşarak mağduriyetlere 
yol açtığı da bir gerçektir.

Bu kapsamda e-bilet uygulamasının söz konusu yaptırımın sağlıklı 
bir şekilde uygulanması için önemli olduğu değerlendirilmektedir. 
Nitekim mevcut uygulamada kamu otoritesi gerekli tedbirleri alama-
dığı için kişi, müsabaka alanına gitmediğini ispatlaması için kolluğa 
giderek bir yükümlülük altına sokulmuştur.

Uygulamada önemli sorun ise yaptırım sonrasında hâkim onayına 
tabi olmaksızın, kolluk marifeti ile verilen men cezasının Anayasa’nın 
kişi hürriyeti ve güvenliği düzenleyen 19. maddesinin birinci fıkrası ve 
38. maddenin 10. fıkrasındaki hükümler ile çelişir nitelikte olmasıdır.

6222 sayılı Kanunda öngörülen elektronik bilet ve kamera güven-
lik sisteminin uygulamaya geçirilmiş olması bedeniyle, seyirden yasaklı 
kişinin kolluğa müracaat yükümlülüğü getiren hükümlerin yürür-
lükten kaldırılmasının uygun olacağı, bu durumda seyirden yasaklı 
kişilerin müsabaka alanlarına girmesi ve tespiti halinde Kanunun 
15. maddesinde öngörülen cezaların arttırılarak caydırıcı hale geti-
rilmesinin ceza adaleti açısından daha doğru bir yaklaşım olacağı 
değerlendirilmektedir.

Ayrıca kanun kapsamına giren eylemlere verilen cezalarına, müker-
rerlik durumuna göre kademeli bir olarak artırılması da öneri olarak 
getirilebilir.



383

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ 
BAĞLAMINDA: 6222 SAYILI KANUN
Av. Coşkun DERE

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

Tüm dileğimiz, günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce yaşamış 
Euripides’in başlangıçta belirttiğimiz tespitinin günümüzde ve özellikle 
de ülkemizde gerçekleşmesidir. 
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I. Genel Olarak

Genel olarak, kanunlar ihtilafı hukuku, çeşitli hukuk sistemleri 
arasında doğan uyuşmazlığın bunlardan hangisinin maddi 
hukukuna göre çözüleceğini gösteren hukuktur1. Kural ola-

rak yeryüzünde her siyasi birliğin hudutları içerisinde yürürlükte olan 
bir hukuk sistemi vardır. Bu nedenle genellikle siyasi birlik, hukuk 
birliğini ifade eder. Bir siyasi birlik içerisinde birden fazla bölgesel 
hukuk bulunabilir. Bir bağımsız devlet içerisinde bağımsız hukuk 
nizamları olan bölgeler veya devletler bulunabilir. Bu devletlerin her 
birinin ayrı yasama, yürütme ve yargı organları da bulunabilir. Bu 
devletlerin yan yana bulunan hukuk düzenleri arasında kanunlar 
ihtilafı sorunları doğabilir2.

Yan yana bulunan kısmi hukuk düzenleri arasında kanunlar ihtilafı 
problemi olduğu gibi, bir kısmi hukuk düzeni ile başka bir devletin 
hukuk düzeni arasında milletlerarası anlamda kanunlar ihtilafı doğ-
ması da mümkündür3.

Hukuki bir olay ve işlemden doğan uyuşmazlıkla muhatap olan 
mahkeme öncelikle yetkili olup olmadığına bakacak, sonrasında esasa 
girerek uyuşmazlığı karara bağlayacaktır. Tüm unsurları ile hâkimin 
hukuk düzenine ait hukuki olay ya da işlemleri, hâkim, doğal ola-
rak kendi hukuk düzeninin kuralları ile neticelendirecektir. Ancak, 
hukuki olay ya da işlemin yabancı unsur içermesi halinde hâkimin 
kendi hukukunu uygulaması her zaman adil sonuçlar doğurmaz. Bu 
durumda öncelikle, uyuşmazlığın, özel ya da kamu hukuku alanla-
rından hangisinin içinde değerlendirileceği sorunu ile karşılaşırız. Bu 
belirleme, bize uygulanacak hukukun tespitinde izlenecek yöntemi de 
gösterecektir. Uygulanacak hukukun tespiti için takip edilecek yöntem, 
iki hukuk alanında farklı belirlenmiştir. Tüm bu anlatılanlara ek olarak, 

1 ÇELİKEL, Aysel, Milletlerarası Özel Hukuk, 12.basım, İstanbul 2012,s.23.NOMER, 
Ergin, Devletler Hususi Hukuku 20.bası, İstanbul 2013,s.4.

2 ÇELİKEL, s.23.
3 ÇELİKEL, s.23.
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yabancı unsurlu olay ya da ilişkinin “doğrudan uygulanan kurallar” 
la ilgili olması hali de hâkimin vereceği kararda önemli olmaktadır4.

A. Özel Hukuktan Doğan Kanunlar İhtilafı
Yukarıda da değinildiği gibi, kanunlar ihtilafı hukuku, eşit bireyler 

arasındaki yabancı unsur taşıyan özel hukuk ilişkilerini düzenleyen ve 
bunların hangi devletin hukuk düzeni kuralları ile karara bağlanacağını 
gösteren bir hukuk dalıdır5. Kaynakları itibariyle iç hukuk karakteri 
taşımasına rağmen, işlev olarak dış hukuk ilişkilerini düzenlemektedir6.

Bir olay ya da işlemi yabancı bir veya birden çok hukuk nizamı ile 
temas haline getiren unsura yabancılık unsuru (milletlerarası unsur) 
denmektedir. Belirli bir olay veya ilişkiye yabancı bir devlet vatan-
daşının iştirak etmesi, taraflardan birinin ikametgâhının yabancı bir 
ülkede olması veya ihtilaf konusu şey’in yabancı ülkede bulunması 
veya söz konusu olay veya ilişkinin tamamen veya kısmen yabancı 
ülkede meydana gelmesi veya tarafların aralarındaki ilişkiye yabancı 
bir hukukun tatbik edilmesini kararlaştırmaları yabancı unsura örnek 
gösterilebilir7.

Özel hukuktan doğan yabancı unsur içeren bir uyuşmazlıkta, 
en adil sonuca ulaştıracak hukuk tespit edilerek, uyuşmazlık karara 
bağlanacaktır. Burada kabul edilen yöntem iki yanlıcı yöntemdir. 
Bu yönteme göre tespit edilecek hukuk düzeni, yabancı bir ülkenin 
hukuk düzeni olabileceği gibi uyuşmazlığa bakan hâkimin hukuku 
da (lex fori) olabilecektir8.İki yanlıcı (iki taraflı, çok taraflı) yön-
tem kuralları, bir ilişkiye hâkimin hukuku veya yabancı hukukun 
uygulanacağı konusunda açıklık getirmeden, konuyu genel olarak 
düzenleyen kurallardır9.

4 ERTEN, Rifat, Milletlerarası Özel Hukukta Spor, Ankara 2007,s.249-250.
5 NOMER, s.4. ERTEN, s.250.
6 ERTEN, s.250.
7 NOMER, s.5.ERTEN, s.250-251.
8 ERTEN, s.250.
9 ÇELİKEL, s.74.
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B. Kamu Hukukundan Doğan kanunlar İhtilafı
Özel hukuka ait kanunlar ihtilafı kuralları yanında kamu huku-

kuna ait kanunlar ihtilafı kuralları da vardır. Milletlerarası özel hukuk 
kuralları hem mahalli hukukun hem de yabancı hukukun tatbikini 
emretmektedir. Böylece, milletlerarası özel hukuk kuralları yalnız kendi 
hukukunun değil, aynı zamanda bir bakıma muhtemelen yabancı 
hukukun da tatbik alanını çizmiş olmaktadır. Buna karşılık kamu 
hukukuna ait kanunlar ihtilafı kuralları kaideten kendi hukukunun 
tatbik alanını çizer, yabancı hukukla ilgilenmez. Buna göre kamu 
hukuku kanunlar hukuku ihtilafı kuralları kaide olarak tek taraflı 
kanunlar ihtilafı kurallarıdır10.

Tek taraflı kanunlar ihtilafı kuralları yalnız vatandaşlar, yalnız 
yabancılar veya yalnız o ülkede bulunan mallar için, mahalli hukukun 
veya yabancı hukukun tatbiki amacını taşıyan kurallardır11.Tek taraflı 
kanunlar ihtilafı kurallarına göre, mahkeme önüne gelen olayda, hâkim 
uyuşmazlığı, kamu hukuku karakteri taşıması ve kendi hukuku ile ilgili 
görmesi halinde kendi hukukunu uygulayarak karara bağlayacaktır12.

Kamu hukuku alanında yabancı hukuk kurallarının uygulan-
mazlığı kuralının istisnaları da bulunmaktadır. Bu alanda yabancı 
hukukun kurallarının uygulanmasından daha çok göz önünde bulun-
durulmasından bahsedilir13.Yabancı hukukun kurallarının göz önünde 
bulundurulmasına örnek olarak ilgilinin çifte yükümlülüklerden 
kurtulması amacıyla konulan hükümler gösterilebilir. Çifte vergi-
lendirmeyi ve birden çok vatandaşlığa sahip olanların tekrar askerlik 
yapmalarını engelleyen düzenlemelerde, yabancı bir makamın vermiş 
olduğu kararların göz önüne alınmasına ilişkin hükümlere yer veril-
miştir. Bu örneklerden anlaşıldığı gibi yabancı hukukun kurallarının 
göz önünde bulundurulmasında yabancı hukuk kuralları doğrudan 

10 NOMER, s.38-39.
11 ÇELİKEL, s.73.
12 ERTEN, s.251.
13 TİRYAKİOĞLU, Bilgin, Rekabet Hukukundan Doğan Kanunlar İhtilafı, Ankara 

1997,s.26.
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uygulanmamaktadır. Aksine yetkili makam, kendi hukukunu uygu-
lamakta, fakat yabancı hukuk kurallarına göre kendi hukukunun 
uygulanışı değişmektedir14.

C. Doğrudan Uygulanan Kurallar
Genellikle sosyal ve ekonomik görevler verilerek, kamu menfa-

ati ağırlıklı hale getirilen hukuk normlarına “doğrudan uygulanan 
kurallar” adı verilmektedir15. Öğretide, “emniyet ve asayiş kuralları”, 
“kamu düzeni kuralları”, “müdahaleci kurallar”, “zorunlu kurallar”, 
“emredici normlar”,“yersel emredici normlar” veya “doğrudan doğruya 
uygulanan kurallar” terimleri de kullanılmaktadır16.

Türk Hukukunda, 5718 sayılı “Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 
Hukuku Hakkında Kanun17” 31. maddesinde “Doğrudan Uygulanan 
Kurallar” başlığı altında, sözleşme ile sıkı ilişki içinde bulunan üçüncü 
devletin doğrudan uygulanan kurallarının sözleşmeye hangi koşullar 
altında uygulanacağı düzenlenmiştir18.

Kıta Avrupası hukukunda, özel hukuktaki işlev değişikliğine bağlı 
olarak, devletin sosyal ve ekonomik politikasına ait vazifeler yüklenmiş 
maddi hukuk kuralları “müdahaleci normlar” (doğrudan uygulanan 
kurallar) kavramı altında özel bir bağlanmaya tabi tutulmuştur. Müda-
haleci normlar, özel hukuk ilişkilerine etkili, kamu menfaati gözeten 
emredici hükümler olarak belirlenmektedir. Bunlar kamu hukukuna 
ait sevk ve idare tedbirlerini ihtiva etmektedirler. Kamu hukukunda 
yer alması gerekli değildir; kamu menfaati ağırlıklı olması, müdaha-
leci norm olarak vasıflandırılmanın ölçüsüdür. Döviz ve dış ticaret 

14 ERTEN, s.252.
15 ÇELİKEL, s.391.ŞANLI, Cemal/ESEN, Emre/ATAMAN-FİGANMEŞE, İnci, 

Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul 2013, s.5.
16 DOĞAN, Vahit, İş Akdinden Doğan Kanunlar İhtilafı Alanında Bağlama Kurallarının 

ve Sınırlarının Tespiti, Ankara 1996, s.99. ERTEN, s.252.
17 12 Aralık 2007 tarih ve 26728 sayılı RG’ de yayınlanmıştır.
18 5718 sK m 31: “Sözleşmeden doğan ilişkinin tabi olduğu hukuk uygulanırken, 

sözleşmeyle sıkı ilişkili olduğu takdirde üçüncü bir devletin hukukunun doğrudan 
uygulanan kurallarına etki tanınabilir. Söz konusu kurallara etki tanımak ve uygulayıp 
uygulamamak konusunda bu kuralların amacı, niteliği, muhtevası ve sonuçları dikkate 
alınır”.
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hukukunda yer alan yasaklar, para ve kartel kanunlarıyla akit yapma 
serbestîsine getirilen sınırlamalar bunların tipik misallerini teşkil eder. 
Müdahaleci normlar, klasik milletlerarası özel hukuk kurallarından 
bağımsız olarak, kendi uygulama alanlarını yine bizzat tayin ederler. 
Bu uygulanma isteği, ya açık bir hüküm ile belirlenir ya da müdaha-
leci normun hizmet ettiği menfaatten hareketle kendisini belli eder19.

Doğrudan uygulanan kuralları mevzuat içinde sistematik bir 
şekilde bulabilmek mümkün değildir20.Mevzuat içindeki bir kanun 
bütün olarak doğrudan uygulanan kural olabileceği gibi, bir kanunun 
bir veya birkaç maddesi de bu niteliği taşıyabilir. Bir kuralın doğrudan 
uygulanan kural olup olmadığı kanunun ifadesinden ya da korumayı 
amaçladığı yarara bakılarak tespit edilebilir21.

Doğrudan uygulanan kurallar, mahkemenin hukukunun (lex 
fori) doğrudan uygulanan kuralları, ihtilafa uygulanacak hukukun(lex 
causae) doğrudan uygulanan kuralları ve üçüncü devletin hukukunun 
doğrudan uygulanan kuralları olarak üç türlüdür22.

5718 sayılı MÖHUK’un 31. Maddesine göre, genel kamu men-
faatine ilişkin oldukları kabul edilen, politik, sosyal, toplumsal ve 
ekonomik alanlardaki devlet politikasını aksettiren ve ilişkide mevcut 
yabancılık unsuru dikkate alınmaksızın uygulanan doğrudan uygula-
nan kurallar, üçüncü devletin doğrudan uygulanan kuralları olsa dahi 
eğer sözleşme ile sıkı ilişki içindeler ise hâkim tarafından göz önüne 
alınarak sözleşmeye uygulanabilirler. Hakim, sözleşme ile sıkı ilişki 
içinde bulunan üçüncü devletin doğrudan uygulanan kurallarına etki 
tanıyıp tanımamaya yani uygulayıp uygulamamaya karar verirken, bu 
kuralların amacını, niteliğini, muhtevasını ve uygulanıp uygulanma-
masının sonuçlarını dikkate alarak karar verecektir23.

19 NOMER, s.61.
20 TEKİNALP, Gülören, Milletlerarası Özel Hukuk-Bağlama Kuralları, İstanbul 

2006,s.43-44.
21 TEKİNALP, S.44. DOĞAN, s.101 vd.
22 TEKİNALP, s.44, 306. DOĞAN, s.103.
23 ÇELİKEL, s.394.
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II. Genel Olarak Spor Hukuku

Spor faaliyetleri, adına “Spor Hukuku” denen bir takım kurallar 
çerçevesinde cereyan etmektedir24.Bu kurallar hukukun değişik dal-
larındaki kanunlarda yer almaktadır. Kanunlarımızda spor hukukun 
herhangi bir tanımı yapılmamıştır. Öğretide de spor hukukunun 
tanımı ve niteliği hakkında bir görüş birliği yoktur.

A. Spor Hukukunun Niteliği
Spor hukuku öğretisinde bir görüşe göre, birçok hukuk dalına ait 

kuralların yer aldığı Spor Hukuku, tek başına bunların hiç birisine 
girmemekte, sadece bir bölüme yerleştirme çabaları ise, eksik sonuç 
vermektedir. Spor örgütleri, bazı ülkelerde dernek, bazılarında ise 
ticaret şirketleri veya her ikisinin karışımı şeklinde oluştuğu ve sporcu 
ile bu örgütler arasındaki ilişki dernek üyeliği şeklinde veya bir tür 
hizmet sözleşmesi olarak ortaya çıktığı için, Spor Hukukunun bir 
Medeni Hukuk veya Ticaret Hukuku dalı, dolayısıyla özel hukukun bir 
dalı olduğu söylenebilir. Buna karşılık Spor Hukuku, sporla ilgili bazı 
düzenlemelerin anayasalarda bulunması sebebiyle Anayasa Hukuku; 
spor kurallarının ihlalinin, Ceza Hukuku kurallarının uygulanmasını 
zorunlu kılması, özellikle sporculara ve spor örgütlerine verilen disip-
lin cezaları sebebiyle Ceza Hukuku; bir kamu hizmeti olarak sporun 
devletçe örgütlenmesi, bu hususta devletçe yaratılan imkânlar, kişile-
rin yararlanma koşullarının devletçe belirlenmesi sebebiyle ise, İdare 
Hukuku niteliği, dolayısıyla kamu hukuku niteliği taşımaktadır. Bazı 
spor kurallarının sadece milli düzeyde kalmasına, başka bir ifadeyle 
sadece Türkiye sınırları içinde uygulanmalarına karşılık; milletlerarası 
ikili ve çok taraflı sportif yarışmalar ve bunların örgütlenmesi, tüm 
ülkelerde uygulanacak spor kurallarının oluşturulması, sporu, Mil-
letlerarası Hukukun konusu haline getirmektedir25.Bu açıklamalara 

24 DÖNMEZ, Kazım Yücel, Türk Spor Hukukunun Kaynakları, Faruk Erem Armağanı, 
Ankara 1999, s.223.

25 ERTAŞ, Şeref/PETEK, Hasan, Spor Hukuku, Ankara 2005,s.31.
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göre Spor Hukukunu, özel hukuk veya milli hukuk ya da milletlerarası 
hukuk türlerinden sadece birisi içine yerleştirmek mümkün gözük-
mediği için, tüm bu dallara özgü niteliklerin görüldüğü “karma bir 
hukuk dalı” olarak nitelendirmek isabetli olacaktır26.

Başka bir görüşe göre de, spor hukuku, sporcuların, kulüplerin, 
takım sahibi şirketlerin, ulusal ve uluslar arası federasyonların, uluslar 
arası bölgesel federasyonların, UOK’nın, devletin ilgili kurumlarının 
birbirleriyle sportif eylem ve etkinliklere ilişkin ilişkilerini, sporun 
özgünlüğünü göz önünde bulundurarak düzenleyen kurallardan 
oluşan, kendine özgü bir hukuk dalıdır27.

Üçüncü bir görüşe göre de, spor hukuku, sporcular ile kulüpler, 
kulüpler ile kulüpler, kulüpler ile federasyonlar veya sporun diğer süje-
leri arasında ortaya çıkan problemlerin çözümüne, spor ruhuna uygun, 
hukukun genel ilkeleriyle bağdaşır çözümler bulan bir disiplindir28.

B. Spor Hukuku Uyuşmazlıkları
Sporla ilgili uyuşmazlıklar öğretide, yetkili mahkemenin ve uygu-

lanacak hukukun belirlenmesi bakımından çeşitli ayrımlara tabi 
tutulmaktadır29.

1. Kaynaklarına Göre Spor Uyuşmazlıkları
a.Özel Hukuktan Doğan Uyuşmazlıklar
Bunlar, tarafların bireyler arası eşit menfaat ilişkilerini düzenleyen 

özel hukuk kurallarından doğan uyuşmazlıklardır. Spor hayatında daha 
çok hukuki işlemlerden veya haksız fiillerden doğan uyuşmazlıklar 
görülmektedir.

26 ERTAŞ/PETEK, s.31.DÖNMEZ, s.223.
27 ERTEN, s.56.
28 GENÇ, Durmuş Ali, Spor Hukuku, 1.bası, İstanbul 1998,s.61.
29 ERTEN, s.198 vd.
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b. Kamu Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar
Spor karşılaşması sırasında kavga çıkararak müessir fiilde bulunan 

veya rakip oyuncuya hakaret ya da tehdit eden sporcular bu eylemleri 
nedeniyle ceza hukukunun konusu içine girebilirler. Bu fiilleri işleyen 
taraftarlarda kendilerine karşı ceza kovuşturmasına neden olabilirler.

c. Kendine Özgü Hukuk Alanlarından Doğan Uyuşmazlıklar.
Sporla ilgili uyuşmazlıklar, özel veya kamu hukuk alanlarından 

biri içerisine net olarak yerleştirilemeyen hukuk dallarını da ilgilen-
direbilir.Rekabet hukukundan doğan uyuşmazlıklar bu başlık altında 
incelenebilir.

ç. Sportif Uyuşmazlıklar
Bunlar, sporun kendine özgü yapısı ve işleyişinden doğan uyuş-

mazlıklardır. Ulusal ve uluslararası federasyonlar tarafından kulüplere, 
hakemlere veya sporculara ya da kulüplerin oyuncularına, teknik 
çalışanlarına verdiği disiplin cezaları; sportif bir karşılaşmada hakemin 
verdiği kararın doğruluğuna, yanlış hakem kararlarının sonuçlarının ne 
olacağına ilişkin tamamen teknik olan uyuşmazlıklar burada sayılabilir.

2. Amatör-Profesyonel Spor Uyuşmazlıkları
Amatör spor dallarında görülen uyuşmazlıklar amatör spor uyuş-

mazlıkları, profesyonel spor dallarında görülen uyuşmazlıklar ise 
profesyonel spor uyuşmazlıkları olarak adlandırılmaktadır30. Bu ayrım, 
amatör ve profesyonel sporda uygulanan hükümlerde ve uyuşmazlık-
ların karara bağlanmasındaki usul ve hüküm farklılıklarında önem 
kazanmaktadır.

30 GENÇ, s.169-170.
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3. Ulusal-Uluslararası Spor Uyuşmazlıkları
Ulusal spor uyuşmazlıkları yabancı unsur içermeyen spor uyuş-

mazlıklarıdır. Yabancı unsur içeren uyuşmazlıklar da uluslararası spor 
uyuşmazlığı adını alır31. Bu ayrım, uyuşmazlığın karara bağlanmasında 
ve sportif faaliyetin düzenlenmesinde önemli hale gelmektedir.

C.Spor Uyuşmazlıklarının Tarafları
Spora ilişkin uyuşmazlıkların tarafları, sporcular, teknik adamlar, 

hakemler, spor çalışanları, kulüpler, takım sahibi şirketler, federas-
yonlar, sponsorlar, sporcu temsilcileri, organizatörler, oyun sahasında 
görevli diğer kişiler, radyo ve televizyon yayıncıları gibi spor faaliyeti 
ile ilgili gerçek ve tüzel kişiler olabilir.

Bu kişilerin dışında, kamu düzeninin gerektirdiği durumlarda 
kamunun da uyuşmazlığa müdahalesi mümkün bulunmaktadır.

III. Türk Kanunlar İhtilafı Hukukuna Göre Spor 
Uyuşmazlıklarına Uygulanacak Hukuk

Spor alanında mevcut uygulamalar belli kurallara bağlanmıştır. 
Sportif faaliyetleri düzenleyen hükümler iç hukukta, anayasa, kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerle getirilen düzenlemelerdir. Ancak sportif faa-
liyetin, diğer etkinliklerden önemli bir farkı bulunmaktadır. Sportif 
faaliyete ilişkin kurallar, çoğunlukla uluslararası spor organizasyon-
ları tarafından belirlenmektedir. Uluslararası spor organizasyonları 
tarafından belirlenen bu kurallar ve bu kurallar uyarınca oluşan CAS 
(Court of Arbitration for Sports, Spor Tahkim Mahkemesi) kararları, 
uluslararası ticareti düzenleyen lex mercatoria’dan esinlenerek lex 
sportiva olarak adlandırılmaktadır32.

31 GENÇ, s.170 vd.
32 WILL, Michael R, Uluslararası Sporun Yapısal Düzeni (Çev. Doç.Dr. Cengiz 

KOÇHİSARLIOĞLU) AÜHFD Y.1993 C.43 S.1-4,s.282.
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Sportif faaliyetleri yöneten milli organların oluşumu her devletin 
kendi anlayışına göre yapılandırılmış olmasına rağmen, milli organ-
ların oluşumunda uluslararası federasyonların da önemli etkileri 
olmaktadır. Ayrıca, her spor dalının kurallarına ilişkin kurallar da 
uluslararası federasyonlar tarafından getirilmekte ve bu düzenlemeler, 
milli organlar tarafından iç hukuka dâhil edilmektedir. Uluslararası 
sporun örgütlenmesindeki başarısı ve güçlü etkisi spora ilişkin kural-
ların birçoğunun yeknesaklaşmasını sağlamıştır. Ancak, istisnaen de 
olsa devletlerin kültürel, sosyal ve ekonomik sebeplerle uluslararası 
organizasyonların kararlarından ayrıldığı hususlar bulunabilmektedir. 
Örneğin, 1956 Melbourne Olimpiyat Oyunlarında, hayvanların nes-
lini koruma amacıyla çıkarılan Avustralya kanunları, yurt dışından 
ülkeye at sokulmasını yasakladığından dolayı atlı yarışmalar yapıla-
mamıştır. Bunun dışında, takımlarda oynatılacak yabancı oyuncu 
sayısı, yapılacak karşılaşmaların fikstürleri, sportif yayınlara ilişkin 
düzenlemeler genelde devletlerin organizasyonları tarafından özgürce 
düzenlenmektedir33.

Hem profesyonel hem de amatör spor, kamu hizmeti sayılmasın-
dan dolayı devletin örgütlenmesi içinde yer alır. Bu nedenle, kültürel 
yapıyı ve kamu sağlığını korumaya yönelik bu düzenlemelerin bazıla-
rının kamu hukuku nitelikleri nedeniyle doğrudan uygulanan kural 
olduğu kabul edilmektedir. Buna rağmen, spor etkinliklerine nitelik-
lerinden dolayı bazı özel hukuk kuralları da uygulanabilmektedir34.

Türk hukukunda yabancı unsurlu sportif uyuşmazlıklara uygu-
lanacak hukuk hakkında özel bir hüküm bulunmamaktadır. Bu 
nedenle, (yabancı unsurlu) spor uyuşmazlığının niteliğine uygun 
olarak, uygulanacak hukukun tespiti gerekir. Spor uyuşmazlığı, eğer, 
özel hukuk içinde değerlendirilen bir uyuşmazlık ise, bu takdirde 
MÖHUK’un ilgili hükümlerine bakılacaktır. Örneğin, teknik adam-
larla yapılan sözleşmeden veya sponsorluk sözleşmesinden yahut yayın 
sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta uygulanacak hukukun tespitinde 

33 ERTEN, s.254-255.
34 GENÇ, s.65.
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MÖHUK’un sözleşmelerle ilgili 2435. Maddesi, haksız fiilden doğan 
bir spor uyuşmazlığında ise MÖHUK’un haksız fiillerle ilgili 3436. 
Maddesi uygulama imkânı bulacaktır. Spor uyuşmazlığı eğer, kamu 
hukuku içinde değerlendirilen bir uyuşmazlık ise, bu takdirde tek yanlı 
(tek taraflı) yöntem uygulanarak hukuki olay ya da işlem hakkında 
karar verilecektir. Örneğin, sporu yöneten organların teşkilatlanması, 
spor karşılaşmalarının düzenlenmesi, eğitim kurumlarında beden 
eğitiminin zorunlu ders olması, sporcu lisans, vize ve transferlerine 
ilişkin kurallar kamu hukuku içinde sayılabilir. Söz konusu kurallar 
taşıdıkları nitelikler nedeniyle, uyuşmazlığın yabancı unsurlu olup 
olmamasına bakılmadan ve yabancı bir hukukun uygulanabilirliği 
tartışılmadan uygulanacak doğrudan uygulanan kurallardır. Başka 
bir ifade ile sportif faaliyete ilişkin kuralın kamu hukukuna ilişkin 
bir kural, dolayısıyla doğrudan uygulanan bir kural olması halinde, 
yabancı bir hukukun yetkili olup olmadığı aranmayacaktır. Devletin 
kurduğu ve korumayı amaçladığı ekonomik, sosyal ve kültürel yapıya 
ilişkin kurallar doğrudan uygulanan kurallar olup, yabancı unsurlu 
olsun olmasın tüm hukuki olay ve ilişkilerde ilke olarak uygulanır. 

35 “MADDE 24- (1) Sözleşmeden doğan borç ilişkileri tarafların açık olarak seçtikleri 
hukuka tabidir. Sözleşme hükümlerinden veya halin şartlarından tereddüde yer 
vermeyecek biçimde anlaşılabilen hukuk seçimi de geçerlidir. (2) Taraflar, seçilen 
hukukun sözleşmenin tamamına veya bir kısmına uygulanacağını kararlaştırabilirler. 
(3) Hukuk seçimi taraflarca her zaman yapılabilir veya değiştirilebilir. Sözleşmenin 
kurulmasından sonraki hukuk seçimi, üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla, 
geriye etkili olarak geçerlidir. (4) Tarafların hukuk seçimi yapmamış olmaları halinde 
sözleşmeden doğan ilişkiye, o sözleşmeyle en sıkı ilişkili olan hukuk uygulanır. 
Bu hukuk, karakteristik edim borçlusunun, sözleşmenin kuruluşu sırasındaki 
mutad meskeni hukuku, ticari veya mesleki faaliyetler gereği kurulan sözleşmelerde 
karakteristik edim borçlusunun işyeri, bulunmadığı takdirde yerleşim yeri hukuku, 
karakteristik edim borçlusunun birden çok işyeri varsa söz konusu sözleşmeyle en sıkı 
ilişki içinde bulunan işyeri hukuku olarak kabul edilir. Ancak halin bütün şartlarına 
göre sözleşmeyle daha sıkı ilişkili bir hukukun bulunması halinde sözleşme, bu hukuka 
tabi olur”.

36 “MADDE 34- (1) Haksız fiilden doğan borçlar haksız fiilin işlendiği ülke hukukuna 
tabidir. (2) Haksız fiilin işlendiği yer ile zararın meydana geldiği yerin farklı ülkelerde 
olması halinde, zararın meydana geldiği ülke hukuku uygulanır. (3) Haksız fiilden 
doğan borç ilişkisinin başka bir ülke ile daha sıkı ilişkili olması halinde bu ülke 
hukuku uygulanır. (4) Haksız fiile veya sigorta sözleşmesine uygulanan hukuk imkân 
veriyorsa, zarar gören, talebini doğrudan doğruya sorumlunun sigortacısına karşı ileri 
sürebilir. (5) Taraflar, haksız fiilin meydana gelmesinden sonra uygulanacak hukuku 
açık olarak seçebilirler”.
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Spor da hem sosyo-kültürel yapıyla, hem de kamu sağlığı ile yakından 
ilgili bir konu olup, bu alanı düzenleyen kuralların bir kısmı doğrudan 
uygulanan kural niteliğindedir. Söz konusu kuralların kaynağının 
uluslararası spor organizasyonlarının düzenlemesi olması bu sonucu 
değiştirmeyecektir37.

37 ERTEN, s.255-256.



399

TÜRK KANUNLAR İHTİLAFI 
HUKUKUNA GÖRE  
SPOR UYUŞMAZLIKLARINA 
UYGULANACAK HUKUK
Av. Kazım Yücel DÖNMEZ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

IV. Sonuç

Türk hukukunda yabancı unsurlu spor uyuşmazlıklarına uygu-
lanacak hukuk hakkında özel bir hüküm bulunmamaktadır. 
Bu nedenle, yabancı unsurlu spor uyuşmazlığının niteliğine 

uygun olarak, uygulanacak hukuk tespit edilmektedir.
Spor uyuşmazlığı, eğer, özel hukuk içinde değerlendirilen bir 

uyuşmazlık ise, bu takdirde MÖHUK’un ilgili hükümlerine bakıla-
caktır. Örneğin, sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda uygulanacak 
hukukun tespitinde MÖHUK’un 24. Maddesi, haksız fiillerden doğan 
spor uyuşmazlıklarında ise MÖHUK’un 34. Maddesi uygulama 
imkânı bulacaktır.

Spor uyuşmazlığı eğer, kamu hukuku içinde değerlendirilen bir 
uyuşmazlık ise, bu takdirde tek yanlı (tek taraflı) yöntem uygulanarak 
hukuki olay ya da işlem hakkında karar verilecektir. Kamu hukuku 
kuralları taşıdıkları nitelikler nedeniyle, uyuşmazlığın yabancı unsurlu 
olup olmamasına bakılmadan ve yabancı bir hukukun uygulanabilirliği 
tartışılmadan uygulanacak doğrudan uygulanan kurallardır. Devletin 
kurduğu ve korumayı amaçladığı iktisadi, toplumsal ve kültürel yapıya 
ilişkin bu kurallar doğrudan uygulanan kurallar olup, yabancı unsurlu 
olsun olmasın tüm hukuki olay ve ilişkilerde ilke olarak uygulanır. Spor 
da hem toplumsal–kültürel yapıyla, hem de kamu sağlığı ile yakından 
ilgili bir konu olduğundan, bu alanı düzenleyen kuralların bir kısmı 
doğrudan uygulanan kurallar niteliğindedir. Söz konusu kuralların 
kaynağının uluslararası spor organizasyonlarının düzenlemesi olması 
bu sonucu değiştirmeyecektir.
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Futbol takımlarımızın yatırımcılara devredilmesi, geçtiğimiz 
Kasım ayında basında yer alan haberlerle birlikte bir kez daha 
gündeme gelmiştir. Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet 

Nur Çebi’nin, Beşiktaş hisselerinin yabancı iş adamlarına satılmasının 
ekonomik faydaları üzerine yaptığı açıklamalar ve eski milli futbolcu 
Ümit Karan’ın, Galatasaray’ın Rus ya da Kazak iş adamlarına satı-
labileceğine yönelik iddiası1, Abramoviç2 beklentisi içindeki liberal 
taraftarlar ile takımlarının elden gideceği endişesine kapılan endüstriyel 
futbol karşıtlarını ikiye bölmüştür.   

Futbol severler arasında ikilem yaşanmasına neden olan söz konusu 
haberler, çalışmanın da konusunu oluşturmuştur. Şüphesiz şirket-
leşme sürecini tamamlamış olan kulüplerimiz, profesyonel futbol 
takımlarını yatırımcılara devretmek konusunda kendi tasarruf yet-
kilerine sahiptir. Bu işlemin sportif anlamda doğru olup olmadığını 
tartışmak da hukukçulardan çok futbol adamlarının görevidir. Buna 
karşılık konunun, uygulama ve sonuç yönünden hukuki incelemeyi 
gerektirdiği tartışmasızdır. Bu nedenle çalışmanın devamında Türk 
hukuku uyarınca futbol takımlarının yatırımcılar tarafından satın alı-
nıp, alınamayacağı hususu ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nin 
(UEFA) Mali Fair Play kuralları çerçevesinde takımlarımızın satın 
alınmasının olası sonuçları tartışılacaktır.

1  Cumhuriyet (2014) Ahmet Nur Çebi: ‘ Beşiktaş’ı Satabiliriz’:
 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/futbol/145575/Ahmet_Nur_Cebi___

Besiktas_i_satabiliriz_.html;
 Sporx (2014) ‘Galatasaray Ruslar’a satılacak’ Flaş İddia… :
 h t tp : / /www. spor x . com/ga l a t a s a r ay - r u s l a r a - s a t i l a c ak - f l a s - idd i a -

SXHBQ420836SXQ?utm_source=Google
2 Roman Abramoviç, İngiliz Chelsea Futbol Kulübü’nü 2003 yılında satın aldıktan 

sonra transfer için on yılda yaklaşık 700 milyon pound harcayan ve takımın önemli 
sportif başarılar elde etmesinde rol oynayan Rus milyarderdir. BBC(2013) Roman 
Abramovich’s 10 Years As Chelsea’s Secretive Russian Owner:

 http://www.bbc.com/sport/0/football/23064770
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I. Türk Hukuku Uyarınca Futbol Takımlarının 
Şirketleşme ve Satın Alınma Süreçleri

Futbol takımlarımızın satın alınabilmesinin ön koşulu şirketleş-
medir. Türk hukuku uygulamasında spor kulüplerinin dernek statü-
sünde oldukları kabul edildiği3 ve Türk Medeni Kanunu ve Dernekler 
Kanunu ile düzenlenen derneklerin, satın alınmasına ilişkin bir yasa 
düzenlemesi mevcut olmadığı için spor kulüpleri çatısı altında faaliyet 
gösteren futbol takımlarının satın alınamayacakları kabul edilme-
lidir. Diğer yandan futbol takımlarının şirketleşmesi adına yapılan 
düzenlemeler, profesyonel futbol takımlarının, spor kulüplerinden 
ayrılarak şirket vasfına sahip olmasına olanak tanımıştır. Bu sayede, 
şirketleşen takımların, şirketler hukuku esaslarına göre üçüncü kişilere 
devredilmesi de hukuken mümkün hale gelmiştir.

A. Türk Hukuku Uyarınca Futbol Takımlarının Şirketleşmesi
Futbol takımlarının şirketleşmesi, 3289 sayılı Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü Kanunu’nun 24, 3813 sayılı Türkiye Futbol Fede-
rasyonu (TFF) Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunu’nun 27, 
TFF Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana Statü’nün 76 ve TFF Futbol 
Kulüpleri Tescil Talimatı’nın 14. maddeleri ile düzenlenmiştir. Yapı-
lan düzenlemeler neticesinde spor kulüplerinin, profesyonel futbol 
takımlarını, Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca kuracakları ya da 
hâlihazırda kurulmuş olan anonim şirketlere devretmelerine veya kiraya 
vermelerine olanak tanınmıştır4. Düzenlemelerin amacı, futbol takım-
larının, üçüncü kişilere devrine imkân tanımaktan ziyade spor kulüp-
lerinin finansman ve mali denetim ihtiyaçlarını, kolaylaştırmaktır. 

Spor kulüpleri açısından daha cazip olan ihtiyaç, finansman kolay-
lığıdır. 90’lı yıllarla birlikte spor ekonomisinin büyümesi, üst seviyedeki 

3 Öztan, B. (2013) Medeni Hukuk’un Temel Kaynakları, Turhan Kitabevi: Ankara, s. 
314

4 Küçükgüngör, E. ve Akgül, B. (2013) ‘Futbol Kulüplerinin Halka Açılması’, Ankara 
Barosu Spor Hukuku Kurulu ‘Av. Ömer Remzi Arıkan’ Armağanı, Ankara Barosu 
Başkanlığı: Ankara, s. 587 – 590 
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ulusal ligler ve uluslararası şampiyonaların yayın gelirlerini yükseltmiş, 
yükselen gelirler, kulüpler arasındaki gelir eşitsizliğinin artmasına 
neden olmuştur5. Diğer yandan Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 
(AAD) Bosman kararı ile birlikte transfer piyasası hareket kazanmış 
ve transfer sirkülasyonun getirdiği rekabetçi ortam, kulüplerin oyuncu 
ve teknik direktör giderlerini yükseltmiştir6. Gelir eşitsizliği ve yüksek 
maaş ödemelerinin yarattığı sorunları gidermek adına kulüpler, fon 
ihtiyacı içine düşmüş ve şirketleşme sayesinde kolay kredi bulma 
kabiliyeti ve halka arz geliri elde etme imkanına kavuşarak, finansman 
ihtiyaçlarını karşılamıştır7.

Mali denetim ise UEFA mali kriterlerinin 2010 yılında açıklanması 
ile futbolda bir ihtiyaç haline gelmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde 
daha detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz bu kriterler uyarınca futbol 
takımlarının,  güvenilir ve şeffaf bir mali yapıya sahip olması gerektiği 
kabul edilmiştir. UEFA, kulüplerin güvenilir ve şeffaf bir mali yapıya, 
ancak uluslararası muhasebe standartlarına riayet etmeleri halinde 
sahip olabileceklerini kabul etmiş ve kulüplere; bilanço, faaliyet raporu 
ve mali tablolar hazırlama yükümlülüğü getirmiştir. Şirketleşmenin 

5  Ülkemizde Süper Lig takımları ve alt liglerde yarışan takımların yayın gelirleri arasında 
uçurum bulunmaktadır. Süper Lig düzeyinde ise geçmişte şampiyon olma başarısı 
göstermiş takımların elde ettikleri şampiyonluk payı ve Avrupa kupalarına katılan 
takımları kazandıkları UEFA yayın gelirleri, takımlar arasındaki gelir eşitsizliğini 
arttırmaktadır. Bu eşitsizlik, spor ekonomisinin doğasında olmakla birlikte, üst düzey 
rekabete ortak olmak isteyen veya üst düzey rekabette kalıcı olmak isteyen takımları 
fon arayışına itmektedir. Gardiner, S., O’Leary, J., Welch, R., Boyes, S. ve Naidoo, 
U. (2012) Sports Law,  Routledge:Oxon, s. 228; TFF(2010) TFF Süper Lig ve TFF 
1. Lig Medya Hakları İhalesi Yapıldı:

 http://www.tff.org/default.aspx?pageID=285&ftxtID=8876
6 AB pasaportu taşıyan sporcular için AB liglerinde uygulanan yabancı kotalarını 

ve sözleşmesi sona eren sporcular için kulüpler tarafından talep edilen bonservis 
ücretlerini uygulamadan kaldıran Bosman kararı, oyuncu transferini kolaylaştırmış 
ve çoğaltmıştır. Transfer piyasasında bu sayede oluşan rekabetçi yapı, kulüplerin 
ödedikleri oyuncu ve teknik direktör maaşlarını yükseltmiştir. Bağımsız denetim firması 
Deloitte, 2010 yılında İngiltere takımlarının, gelirlerinin %86’sını maaş ödemeleri için 
kullandıklarını belirtmiştir. Yapılan bu tespitin Avrupa’nın diğer ligleri ve ülkemiz için 
de genellemek mümkündür. Sultanoğlu, B. (2008) Hisseleri Halka Arz Edilen Türk 
Futbol Kulüplerinin Mali Tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde 
İncelenmesi, T.C. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim 
Dalı Muhasebe Finansman Yüksek Lisans Programı: Yüksek Lisans Tezi, s. 18

7 Kocaoğlu, N.K. (2011) Futbol Şirketlerinin Halka Açılması, Ankara Barosu Dergisi 
2011/4, s. 85 
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sağladığı kurumsal yapı ise kulüplerin mali kriterler uyarınca kabul 
edilen standartlara ulaşması için daha elverişli olmuştur8.

Sayılan avantajlar nedeniyle kulüplerimiz şirketleşmeye ilişkin 
düzenlemelerden faydalanmıştır. TFF resmi kayıtlarına göre bu sezon 
Süper Lig’de yarışan yedi kulübün, profesyonel futbol takımlarını, 
anonim şirketlere devrettikleri ya da kiraladıkları görülmektedir9. Bu 
yedi takım arasında Türk futbol ekonomisinin %45’lik dilimine yön 
veren dört büyükler de bulunmaktadır. Dört büyüklerden Beşiktaş, 
profesyonel futbol takımını, bünyesinde kurduğu futbol şirketine 
devrederken,  Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, kurdukları 
futbol şirketlerine, profesyonel futbol takımlarını, futbol takımı kira-
lama sözleşmeleri ile kiralama yolunu seçmiştir. Uygulamadaki bu 
fark, kulüplerin halka açılma stratejileri ile ilgilidir10 ve kurdukları 
şirketlerin en büyük hissedarları olan dört büyük kulübün tamamı, 
futbol takımlarının yönetimlerini kontrol altında tutmaktadır.

B. Türk Hukuku Uyarınca Futbol Takımlarının Satın Alınması
Yukarıda ifade edildiği üzere futbol takımlarının şirketleşmelerine 

yönelik düzenlemeler, doğrudan takımların satın alınması amacına 
yönelik değildir. Hatta TFF Kulüp Tescil Talimatı’nın 14. maddesi, 
futboldaki ticarileşme sürecinin, sportif rekabete zarar vermesini 
önlemek amacıyla, anonim şirket vasfı taşıyan futbol takımlarının 
satın alınma süreçlerine TTK’da bulunmayan tahditler getirmiştir. 

8 Sultanoğlu (2008), s. 59
9 TFF (2014) Spor Toto Süper Lig Kulüpleri: http://www.tff.org/default.aspx?pageID=170
10 Beşiktaş tarafından uygulanan ve literatürde İngiliz Modeli ismi ile ifade edilen 

yöntemin daha isabetli olduğunu söylemek gerekir. Bu yöntemi uygulayan Beşiktaş, 
futbol takımının gelir ve giderlerini bir bütün halinde şirkete devretmiş ve takımın 
gerçekten kar etmesi durumunda paydaşlarına temettü ödeme borcu altına girmiştir. 
Diğer kulüpler ise futbol takımı giderlerini kulüp bünyesinde tutmuş ve lisans 
anlaşmaları aracılığıyla yalnızca futbol takımlarının gelirlerini, şirketlere kiralama 
yolunu seçmiştir. Gelir Ağırlıklı model ismi ile ifade edilen bu yöntem, takımlar zarar 
etmiş olsa da görünürde suni bir karlılık ortaya çıkarmış ve kulüpleri, zarar edilen 
yıllarda da şirket paydaşlarına temettü ödeme borcu altına sokmuştur. Bu yöntem, 
yatırımcılar için karlı olduğundan, kısa vadede daha fazla gelir getirmiş, buna karşılık 
uzun vadede kulüpler, halka arz gelirlerinden elde ettiklerinden fazlasını temettü 
ödemeleriyle şirket hissedarlarına ödemiştir. Sultanoğlu (2008), s. 29
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İlgili düzenleme uyarınca şirket statüsündeki iki veya daha fazla fut-
bol takımı arasında birleşme ve devralma yollarının kapalı olduğu ve 
şirketleşen takımların, şirketleşmeden önce bağlı oldukları kulüple-
rin kurulduğu şehirlerden, başka bir yere taşınmalarının mümkün 
olmayacağı kabul edilmiştir. Bu sayede TFF,  şirketleşen takımların 
satın alma yolu ile lig yükselmesinin ve taşınmasının önüne geçmiş 
ve futboldaki sportif rekabet ve aidiyet duygusunu korumuştur11. 

Buna karşılık futbol takımlarının üçüncü kişiler tarafından satın 
alınabilmesi, spor kulüplerinin, futbol takımlarını anonim şirketlere 
devretmesine yönelik düzenlemenin doğal bir sonucudur. Nitekim 
mevcut düzenlemeler, ülkemizde anonim şirket niteliğindeki futbol 
takımlarının, satın alınmasına olanak tanımıştır. Örneğin Göztepe 
Spor Kulübü,  1998 yılında profesyonel futbol takımını, Göztepe Spor 
Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’ne devretmiş,  şirketin 2007 yılında iflas 
etmesi ile futbol takımı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) 
devredilmiş ve Altınbaş Holding tarafından ihale yolu ile satın alın-
mıştır. 2014 yılında ise İzmir ekibi, Altınbaş Holding ve Genel Enerji 
arasında yapılan anlaşma neticesinde bir kez daha el değiştirmiş ve 
başarılı iş adamı Mehmet Sepil, Göztepe’nin yeni başkanı olmuştur12. 
Bu nedenle Türk hukukundaki mevcut yasal düzenlemeler, yurt dışı 
uygulamalarında olduğu gibi iş adamlarının anonim şirketler aracı-
lığıyla futbol takımı satın almasına olanak tanımaktadır. Nitekim 
Göztepe özelinde yaşanan süreç ile Abramoviç’in Fordstan Limited 

11 TFF, kişisel kanaatime göre ilgili düzenleme nedeniyle tebrik edilmelidir. Zira 
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS),  bir İspanyol takımının kendi 
kentinden olmayan bir başka takımı satın alarak iki lig birden yükselmesine onay 
verdiği Granada 74 kararı, spor çevrelerinde infial yaratmıştır. CAS, bu kararı 
ile Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) de dâhil olmak üzere spor 
çevrelerince eleştirilmiş ve sportif menfaatleri korumak yerine futbolun ticari yönünü 
koruduğu gerekçesiyle topa tutulmuştur. Fidanoğlu, B.C. (2013) Sporda Avrupa 
Birliği Kurallarının Uygulanması ve Sportif Özerklik, Ankara Barosu Spor Hukuku 
Kurulu ‘Av. İsmail İnan Armağanı’, Ankara Barosu Başkanlığı: Ankara, s. 295

12 Hürriyet (2014) Göztepe Satıldı! : http://www.hurriyet.com.tr/ege/26542980.asp
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isimli şirket aracılığıyla İngiliz futbol takımı Chelsea’ye sahip olması 
arasında sonuç yönünden bir fark bulunmamaktadır13.

Anonim şirketlerin satın alınmasına ilişkin genel ve sportif şirket-
leşmeyi konu edinen özel nitelikteki düzenlemeler içerisinde yabancı 
uyruklu gerçek ve tüzel kişilere ilişkin getirilmiş bir sınırlama bulun-
madığından, mevcut düzenlemeler uyarınca futbol takımlarımızın 
yabancı uyruklu yatırımcılar tarafından satın alınması da hukuken 
mümkündür. Kulüplerimiz, futbol takımlarını devrettikleri veya kira-
ladıkları anonim şirketleri, dernek tüzükleri uyarınca ya da tüzüklerini 
değiştirmek suretiyle14 Türk veya yabancı uyruklu şirketlere yine dev-
retmek veya kiralamak konusunda kendi tasarruf yetkilerine sahiptir. 
Diğer yandan söz konusu işlemlerin, ülke futbolumuzu başarıya 
götürecek bir finansal zenginlik yaratıp, yaratmayacağını Mali Fair 
Play kuralları çerçevesinde tartışmak gereklidir.  

II. Mali Fair Play Kuralları Çerçevesinde Futbol 
Takımlarımızın Satın Alınmasının Sonuçları

Halka açılan Avrupa kulüplerinin hisselerini satın alarak yönetici 
pozisyonuna gelen iş adamlarının büyük bir bölümü, futbol takımla-
rının mali yapısı ile ilgili herhangi bir kaygı duymamış ve yaptıkları 
yüksek harcamalarla Avrupa futbolunun yaşadığı finansal sorunların 
büyümesine neden olmuştur15. Avrupa kulüplerinin mali disiplinden 

13 Conn, D. (2014) Questions for Chelsea Overlinks to Third-Party Ownership 
of Players, The Guardian: http://www.theguardian.com/football/2014/jan/30/
chelsea-links-third-party-ownership

14 Dört büyük kulübümüzün tüzükleri bu hususta farklılıklar içermektedir. Beşiktaş 
Jimnastik Kulübü tüzüğü, kulüp hisselerini %51 oranının altına düşürecek hisse 
satışlarına açıkça izin vermezken, Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Kulüpleri’nin 
tüzüklerinde yönetim kurulunun, genel kuruldan kulüp hisselerinin satılması ya da 
değerlendirilmesi için yetki alabileceği belirtilmekle yetinilmiştir. Trabzonspor Kulübü 
tüzüğü ise yönetim kurulunun, genel kuruldan alacağı yetki ile kulüp hisselerini 
tamamen veya pay çoğunluğunu etkileyecek şekilde satmasına imkân tanımıştır. 
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Tüzüğü, Madde 28.1; Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü, 
Madde 19 (k), Galatasaray Spor Kulübü Tüzüğü, Madde 24 (17) ve Trabzonspor 
Kulübü Tüzüğü, Madde 28.

15 Gardiner ve Diğerleri (2012), s. 229
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uzaklaşması üzerine UEFA, Mali Fair Play kurallarını hazırlamış ve 
ortaya çıkan sorunları çözmek istemiştir. Bu nedenle futbol takım-
larımızın, yatırımcılar tarafından finanse edildikleri takdirde başarı 
yakalayıp, yakalayamayacaklarına karar vermeden önce, 2000’li yıl-
larda takım satın alan milyarder iş adamlarının neden olduğu finansal 
sorunlar ve Mali Fair Play kurallarını incelemek gereklidir.  

A. Avrupa Futbolunda Takım Sahiplerinin Neden Olduğu Mali 
Sorunlar
Kulüp hisselerini topladıktan sonra futbol takımlarını mali ve 

sportif açıdan başarıyla yöneten müstesna örnekler mevcuttur. Örneğin 
İngiliz kulübü Manchester United’ın çoğunluk hisselerini 2003 ve 
2005 yılları arasında satın alan Amerikalı Glazer Ailesi döneminde 
takım, şampiyonluklar kazanmaya devam etmiş, bunun yanı sıra 
ticari gelirlerini de yükseltmiştir16. Ancak 2000 sonrasında yönetime 
geçen milyarderlerin çoğunluğu, takım yönetimini bir eğlence olarak 
görmüş ve ekonomik bir beklenti içerisinde olmadan transfere sınırsız 
bütçeler ayırmıştır17. Bu grubun yürüttüğü transfer politikası, futbol 
takımlarının mali yapılarının bozulmasına neden olmuş ve takımların 
ekonomik devamlılığını tehlikeye atmıştır. 

Bu grubun, oyuncu transferi için ayırdıkları finansman, öncelikle 
kendi takımlarının, ekonomik devamlılığını tehlikeye atmıştır. Yapılan 
sansasyonel transferler ve bu sayede yakalanan başarılar, taraftar-
ları memnun etmiş olsa da takımlar, sahiplerine yüksek miktarlarda 
borçlanmış ve bağlanmıştır. Ticari hayatta ekonomik sıkıntıların her 
zaman mümkün olması nedeniyle sınırsız bir bütçe ile finanse edilen 
takımların ekonomik devamlılıkları da riske girmiştir. Nitekim 2010 
yılında Chelsea’nin sahibi konumunda olan, Fordstan Limited isimli 
şirketin, şirketi ve dolayısıyla takımı yöneten Abramoviç’e 726 mil-
yon Euro borçlu olduğu belirtilmiş ve Abramoviç’in ticari hayatında 

16 Kuper, S. ve Szymanski, S. (2010) Futbolun Şifreleri, İthaki Yayınları: İstanbul, s. 
135

17 Kuper ve Szymanski (2014) Soccernomics, Nation Books: New York, s. 85
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sıkıntıya düşmesi ya da futbol tutkusundan vazgeçmesi halinde şirketle 
birlikte, şirketin malvarlığındaki futbol takımının da iflas tehlikesi ile 
karşı karşıya kalacağı ifade edilmiştir18. 

Diğer yandan takım sahiplerinin, transfer politikası, Bosman 
kararının etkisiyle hâlihazırda yükselmiş olan transfer piyasasını daha 
da yükseltmiştir. Bağımsız denetim firması Deloitte tarafından hazır-
lanan rapora göre transfer için astronomik paralar ödeyen, yeni takım 
sahipleri sayesinde, 2006 ve 2013 sezonları arasında İngiltere Ligi 
özelindeki transfer harcamaları ve oyuncuların maaşları, geçmiş sezon-
lara göre 2 milyar Pound artmıştır19. Bu artışın, futbol takımları için 
ortak bir ekonomik menfaat sağladığı20 görüşünü savunanlar olsa da 
transfer ve oyuncu ücretlerinde yaşanılan genel artış, sportif başarıla-
rını sürdürmek ve küçülmek istemeyen birçok takımı, iyi oyuncuları 
tutabilmek veya transfer edebilmek için elde ettikleri gelirlerden, 
fazlasını harcamaya yönelmiştir21.  Yapılan harcamalar, takımların 
mali dengesini bozmuş ve finansal sıkıntıları beraberinde getirmiştir. 
İngiltere’nin köklü takımı Portsmouth, örneğinde olduğu gibi mali 
yapısının bozulmasıyla birkaç kez el değiştiren takımlar, yönetim 
istikrarsızlığından da etkilenerek kayyuma devredilmiştir22. Avrupa 
kulüplerinin karşı karşıya kaldığı sorunlar neticesinde UEFA harekete 
geçmiş ve 2010 yılında Mali Fair Play kurallarını düzenlemiştir.

18 Conn, D. (2014)
19 Kuper ve Szymanski (2014), s. 92
20 Madden, P. (2012) Welfare Economics of ‘Financial Fair Play’ in a Sports League 

with Benefactor Owners, Economics Discussion Paper Series, The University of 
Manchester, EDP-1221, s. 18

21 Örneğin, Alan Sugar, Londra kulübü Tottenham Hotspur’ı 1991 yılında satın aldıktan 
sonra kulübü, gelir ve gider dengesinin birbirine denk olacağı mali bir istikrarla 
yönetmiş ancak, futbol piyasasındaki ücretlerin yükselmesi nedeniyle iyi oyuncularını 
elinde tutmakta ve iyi transferler yapmakta zorlanan kulüp, sportif başarıdan uzak 
kalmıştır. Bu süreçte Tottenham, Premier Lig seyirci ortalamasının yaklaşık %30 artış 
gösterdiği, 1991 – 1998 sezonları arasında taraftar sayısını %5 oranında kaybetmiştir. 
Yaşanan seyirci kaybı nedeniyle küçülmeye gitmemek için strateji değiştiren Sugar, 
transfere yüksek bir bütçe ayırmaya karar vermiş fakat sportif başarı bir kez daha 
gelmeyince kulüp hisselerini devretme yolunu seçmiştir.  Kuper ve Szymanski (2010), 
s. 81

22 Matchett, K. (2012) Financial Fair Play: Everything You Need to Know About 
Controversial Rule, Bleacher Report: http://bleacherreport.com/articles/1270442-
financial-fair-play-everything-you-need-to-know-about-controversial-rule
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B. UEFA Mali Fair Play Kuralları
1. UEFA Mali Fair Play Kuralları Hakkında Genel Bilgiler
UEFA Mali Fair Play kuralları, 2010 yılında yürürlüğe girmiş ve 

2012 yılında revize edilerek mevcut halini almıştır. Futbol takımlarının 
birtakım; sportif, idari, hukuki ve mali kriterleri sağlamasını öngören 
bu kuralların, ulusal liglerdeki lisans sürecine dâhil edilmesi de gerekli 
görülmüş23, bu sayede kurallar, ulusal düzeyde de uyarlama yolu ile 
uygulanmaya başlamıştır. Ülkemizde söz konusu uyarlama, 2014 
yılında yürürlüğe giren TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı 
ile yapılmış ve Mali Fair Play kurallarının, Süper Lig’den alt liglere 
doğru azalan bir oranda uygulanacağı kabul edilmiştir24. 

Ülkemizdeki futbol takımlarının, Mali Fair Play kurallarına uyup, 
uymadıkları, UEFA ve TFF düzenlemeleri uyarınca ayrı ayrı denet-
lenmektedir. Denetim, yurt içinde TFF Kulüp Lisans Kurulu (KLK), 
UEFA düzeyinde ise UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu (CFBC25) 
eliyle gerçekleştirilmektedir. KLK, ulusal müsabakalarda yer alan 
takımların, Mali Fair Play kuralları ile getirilen kriterleri sağlayıp, 
sağlamadıklarını her sezon, düzenli bir şekilde izlemekle görevlidir. 
Kurul bu görevi, futbol takımlarının, devam eden bir sezon içerisinde, 
bir sonraki sezon için yaptıkları, Ulusal ve UEFA lisans başvurularını26, 
incelemek suretiyle gerçekleştirmektedir. Ulusal lisans başvuruları için 
alınan KLK kararları, nihaidir27 diğer yandan KLK’nun, UEFA lisans 
başvurusu kararları, şayet olumlu yöndeyse, TFF tarafından UEFA’ya 
sunulacak ve CFCB tarafından bir kez daha değerlendirilecektir28. 
Bu nedenle gösterdikleri sportif başarı nedeniyle Avrupa kupalarına 
katılma hakkı kazanan takımların, Mali Fair Play kuralları uyarınca 
iki kez denetlendiklerini söylemek gerekir.

23 UEFA Kulüp Lisansı ve Mali Fair Play Kuralları, Ek: 3
24 TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı, Madde 1
25 UEFA Club Financial Control Body
26 Lisans başvurularının her yıl Mart ayının son iş gününe kadar yapılması gerektiği 

kabul edilmiştir. TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı, Madde 17(1)
27 TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı, Madde 3
28 TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı, Madde 22
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Mali Fair Play kurallarının amacı, bir önceki bölümde de belirtil-
diği üzere, futbol takımlarını, mali istikrara kavuşturmak ve takımların 
ekonomik devamlılıklarını muhafaza etmektir29. Bu nedenle Mali Fair 
Play kuralları ile getirilen kriterler arasında en çok mali yapı ile ilgili 
olanlar, ön plana çıkmıştır. Mali kriterler, ekonomik kaygı gütmeden, 
futbol takımlarına finansman sağlayan milyarderlerin, faaliyetlerini 
de engelleyen düzenlemeler içerdiğinden, çalışma içerisinde yalnızca 
bu kriterler incelenmiştir.

2. Mali Kriterler ve Yaptırımları
a. Mali Kriterler
Mali kriterler, futbol takımlarının; güvenilir ve şeffaf bir mali 

yapıya sahip olmasını,  borçlu durumda olmamasını, belirli finansal 
sorunlar bulunması halinde geleceğe ilişkin mali bilgiler sunmasını ve 
harcamalarını gelir ve giderleri arasında bir denge gözeterek yapmasını 
gerektirmektedir. 

Şirketleşme bölümünde de değindiğimiz, güvenilir ve şeffaf bir 
mali yapıya sahip olma yükümlülüğü, futbol takımları tarafından 
yıllık ve ara dönem mali tablolarının hazırlanıp, sunulması ile yerine 
getirilecektir30.  Mali tablolar, lisans başvuruları için aranan asgari 
bildirim yükümlülükleri arasında sayılmış olduğundan, takımlar bu 
yükümlülüğü, Ulusal ve UEFA lisans başvuruları ile birlikte yerine 
getirmelidir31.  Mali Fair Play kuralları uyarınca mali tabloları, usulüne 
uygun şekilde sunmayan ya da bu tablolar ile yanlış bilgiler sunan 
takımlar, mali kriterleri, doğrudan ihlal etmiş sayılacaktır. Nitekim 
Beşiktaş A.Ş. tarafından yapılan özel durum açıklaması ile hatalı bilgiler 

29 UEFA (2014) Financial Fair Play: All You Need to Know:
 http://www.uefa.com/community/news/newsid=2064391.html
30 Mali tablo hazırlama, kural olarak her takvim yılı için getirilmiş bir ödevdir. Ancak 

Avrupa kupalarına katılması beklenen bir takımın son yıllık tablosu, UEFA lisansı için 
yapılacak son başvuru tarihinden 6 ay önce düzenlenmişse, ara dönem mali tablosu 
hazırlamalıdır. TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı, Madde 66 ve 67; UEFA 
Kulüp Lisansı ve Mali Fair Play Kuralları, Madde 47 ve 48.

31 TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı, Ek V, Madde 2; UEFA Kulüp Lisansı 
ve Mali Fair Play Kuralları, Ek VI, Madde 2.
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içeren mali veriler nedeniyle futbol takımının, 2011-2012 sezonunda 
Avrupa kupalarına katılmaktan men edildiği duyurulmuştur32. 

Futbol takımlarının borçlu durumda olmama yükümlülükleri 
ise mali tablolar içerisinde yer alan bilanço aracılığıyla incelenecektir. 
İnceleme sonucunda bir takımın; diğer futbol takımlarına, oyuncula-
rına, idari personel ve diğer çalışanlarına, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
ve vergi dairesine karşı, vadesi geçmiş bir borcu olduğu tespit edildiği 
takdirde, mali kriterler ihlal edilmiş olacaktır33. 

Diğer yandan, takımların borç durumunun devamlı takip edilmesi 
için Mali Fair Play kuralları, borç miktarı, bir önceki yıla ilişkin sunu-
lan mali tablolara kıyasla ilerlemiş olan takımların, gelecek döneme 
ilişkin mali bilgiler sunmasını gerekli görmüştür. Benzer şekilde, 
mali tabloları, bağımsız denetim firmaları tarafından denetlendik-
ten sonra, ekonomik devamlılıkları hakkında olumsuz not verilen 
takımlar da gelecek döneme ilişkin mali bilgiler sunmakla, yükümlü 
tutulmuştur34. TFF ve UEFA kurullarının, bilgi sunma yükümlülüğü 
yüklediği takımlar, gelecek döneme ilişkin bilgileri usulüne uygun 
şekilde sunmalı ve bilgi istenilen dönem içerisinde, borç miktarının 
artmasına neden olan eylemlerde bulunmamalıdır. Aksi takdirde söz 
konusu takımlar, mali kriterleri bir kez daha ihlal etmiş sayılacak ve 
ayrıca yaptırıma tabi tutulacaktır35.

Son olarak mali kriterler, futbol takımlarını, gelir ve giderleri 
arasında bir denge gözeterek harcama yapmakla yükümlü tutmuştur. 
Mali Fair Play kuralları, bu yükümlülüğün devamlı takip edilmesi 

32 Beşiktaş Jimnastik Kulübü (2011) Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi Özel Durum Açıklamaları: http://www.bjk.com.tr/media/
uploads/2011_2012yeni.pdf, s. 2.

33 Mali Fair Play kuralları uyarınca takımların, diğer futbol takımlarına olan borçları 
ve sayılan kişi ile kuruluşlara olan borçları, iki madde halinde ayrı düzenlenmiştir. 
Bu nedenle yaptırım sürecinde diğer futbol takımlarına olan borçlar ve sayılan kişi 
ve kuruluşlara olan borçlar, ayrı ayrı değerlendirilecektir. TFF Kulüp Lisans ve Mali 
Fair Play Talimatı Madde 68 ve 69; UEFA Kulüp Lisansı ve Mali Fair Play Kuralları, 
Madde 49 ve 50.

34 TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı Madde 71(2); UEFA Kulüp Lisansı ve 
Mali Fair Play Kuralları, Madde 52(2).

35 TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı Madde 83, 84 ve 85; UEFA Kulüp 
Lisansı ve Mali Fair Play Kuralları, Madde 64, 65 ve 66
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amacıyla, Ulusal ve UEFA lisanslarının verildiği tarihten, sezon sonuna 
kadar devam edecek, izleme dönemi içerisinde, futbol takımlarının, 
gelir ve giderlerinin TFF ve UEFA kurulları tarafından izlenmesi 
gerektiğini kabul etmiştir36. İzleme dönemi içerisinde kurullar, futbol 
takımlarının, son üç yıla ait mali bilgilerini analiz edecek ve son üç yıl 
içerisinde takımların, gelir ve giderleri arasında bir denge gözeterek 
harcama yapıp, yapmadıklarını tespit edecektir37. Yapılan analizler 
neticesinde, giderleri, gelirlerini, Mali Fair Play kuralları uyarınca 
belirlenmiş, kabul edilebilir sapma tutarının38 üstünde bir miktarla 
aşan takımlar, denklik şartını yerine getirmemiş ve mali kriterleri ihlal 
etmiş sayılacaktır39. Mali Fair Play kuralları, borçlu durumda olsun ya 
da olmasın, futbol takımlarının harcamalarını disipline etme amacı 
taşıdığı için gelecek döneme ilişkin bilgi sunma yükümlülüğünden 
farklı olarak, denklik şartı yalnızca mali durumları kötüye giden 
takımlar için değil, bütün takımlar için aranmıştır.

b. Yaptırımlar
Mali Fair Play kurallarının ihlal edilmesi halinde TFF ve UEFA 

kendi yaptırım sistemlerini, ayrı ayrı uygulamaktadır. TFF Kulüp 
Lisans ve Mali Fair Play Talimatı ile söz konusu kuralların ihlal edil-
mesi halinde uygulanacak yaptırımlar, Talimatın ekleri arasında yer 
alan, Ulusal Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Sistemi Yaptırım Tabloları 
ile belirlenmiştir.  Tablolar, mali kriterlere ilişkin her bir ihlal için 

36 TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı Madde 73(A)(1) ; UEFA Kulüp Lisansı 
ve Mali Fair Play Kuralları, Madde 54 (1).

37 TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı Madde 78 ve 79 (4) ; UEFA Kulüp 
Lisansı ve Mali Fair Play Kuralları, Madde 59 ve 60 (4)

38 Mali Fair Play kuralları uyarınca kabul edilebilir sapma, kural olarak 5 milyon Euro 
tutarındadır. Diğer yandan Avrupa kulüplerinin mevcut ekonomik durumları ve 
yönetim yapılarını gözeten UEFA, şirketler ve yöneticiler tarafından finanse edilen 
kulüpler için bu tutarın, daha fazla olabileceğine dair bir düzenleme getirmiştir. Kabul 
edilebilir sapmaya ilişkin söz konusu düzenleme, çalışmanın son bölümünde daha 
detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 

39 TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı Madde 79; UEFA Kulüp Lisansı ve 
Mali Fair Play Kuralları, Madde 60.
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ayrı ayrı; uyarı, para ve puan silme cezaları40 öngörmüştür. Sayılan 
cezalar, yaptırımla karşılaşan takımlara tanınacak 30 günlük sürenin 
ardından, cezaya neden olan ihlal, hala devam etmekteyse kademeli 
olarak arttırılacaktır. 

UEFA tarafından uygulanacak müeyyideler ise UEFA Kulüp 
Mali Kontrol Kurulu’nu Yöneten Usul Kuralları ile düzenlenmiştir. 
Ülkemizdeki uygulamadan farklı olarak Usul Kuralları, her bir ihlal 
için uygulanacak yaptırımları, açıkça belirlememiş ve Usul Kuralları-
nın 29. maddesi ile sayılan cezaların, CFCB tarafından her dosyanın 
somut özellikleri ve ihlalin ağırlığına göre seçilip, uygulanabileceğini 
kabul etmiştir41. Usul Kurallarının 29. Maddesi, uygulanabilecek yap-
tırımları, geniş bir yelpazede düzenlemiş ve mali kriterleri ihlal eden 
takımların; uyarı, kınama, para, puan silme, UEFA gelirlerinden alı 
koyma, UEFA listesine yeni oyuncaların tescil edilmesini yasaklama, 
UEFA listesinde tescil edilecek oyuncuların sayısına tahdit getirme, 
diskalifiye, müsabakalardan men ve kazanılan ödül ile şampiyonluk-
ları geri alma cezaları ile karşı karşıya kalabilecekleri kabul edilmiştir. 

 Diğer yandan UEFA yaptırım sürecinde, Mali Fair Play 
kurallarının ekleri arasında yer alan bir takım faktörler42, göz önüne 
alınarak mali kriterlerin, değerlendirilmesi gerektiğini kabul etmiştir. 
Mali durumu iyiye giden veya mali yapıları, öngörülebilir olmayan 
nedenlerle bozulan takımların korunmasını amaçlayan bu faktörler-
den birinin, mevcut olması halinde, Usul Kurallarının 15. maddesi, 
CFCB ve futbol takımları arasında, çözüm anlaşması yapılabileceğini 
ve anlaşma koşullarını yerine getiren takımların, cezai müeyyideden 
kurtulabileceğini düzenlemiştir. Örneğin CFCB ve Bursaspor ara-
sında 16 Mayıs 2014 tarihinde yapılan çözüm anlaşması uyarınca, 

40 Talimatın geçici 5. maddesi ile 2014-2015 sezonlarında verilen puan silme cezalarının, 
2015-2016 sezonuna erteleneceği kabul edilmiştir.

41 UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurul’unu Yöneten Usul Kuralları, Madde 28.
42 İzlenme Gereksinimleri Bakımından Dikkate Alınması Gereken Diğer Faktörler. 

TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı, Ek X; UEFA Kulüp Lisansı ve Mali 
Fair Play Kuralları, Ek XI.
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Bursaspor’a denklik şartını sağlaması için süre tanınmış43, istenilen 
süre içinde kulübümüz, bu yükümlülüğü yerine getirmeyince, CFCB, 
Bursaspor’a 1 yıl UEFA müsabakalarından men cezası vermiştir44.

c. Mali Kriterler Çerçevesinde Futbol Takımlarımızın Milyarderler 
Tarafından Satın Alınmasının Olası Sonuçları
Mali kriterler ile getirilen yükümlülüklerden biri olan,  denklik 

şartı, takım sahiplerinin astronomik harcamalarını engelleme ama-
cındadır45. Futbol takımlarının gelir ve giderleri arasında bir denge 
kurması amacıyla düzenlenen denklik şartı, futbol takımlarına gelir-
leri kadar harcama yapma imkânı vermekte, kulüp yöneticileri ya da 
takım sahiplerinin, takımlar için yapabilecekleri karşılıksız harcamayı 
ise kabul edilebilir sapma tutarı ile sınırlı tutmaktadır. 

Kabul edilebilir sapma, Mali Fair Play kuralları uyarınca 5 mil-
yon Euro olarak kabul edilmiştir. Ancak Avrupa takımlarının mali 
durumlarının, hâlihazırda iyi olmaması nedeniyle 5 milyon Euro’nun 
ilk etapta çok zorlayıcı olacağı düşünülmüş ve kabul edilebilir sapma; 
2013 - 2014 ve 2014 - 2015 sezonları için 45 milyon Euro, 2015 - 2016, 
2016 - 2017 ve 2017 - 2018 sezonları için ise 30 milyon Euro olarak 
belirlenmiştir. 2018 - 2019 ve devam eden sezonlar için henüz bir 
tutar açıklanmamış ancak yeni tutarın, 30 milyon Euro’nun altında 
olacağı kabul edilmiştir46. 

43 Decision of the Chief Investigator of the CFCB Investigatory Chamber: Settlement 
Agreement with Bursaspor Kulübü Derneği:

 http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/
ClubFinancialControl/02/10/69/06/2106906_DOWNLOAD.pdf

44 Hürriyet (2014) UEFA Bursaspor’a 1 Yıl Men Cezası Verdi:
 http://www.hurriyet.com.tr/spor/futbol/27825715.asp
45 Kuper ve Szymanski (2014), s. 92.
46 Her halükarda kabul edilebilir sapma ile belirlenen karşılıksız harcama; futbol kulübü 

ya da futbol şirketlerinin, iştirakleri ile kulübün ya da şirketin yönetimiyle ilgisi olan 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmalıdır. Mali Fair Play kuralları ile ilgili taraf 
ismi ile belirlenen bu kişiler haricinde, futbol takımlarına karşılıksız kazandırma 
yapılmasının mümkün olmadığı kabul edilmiştir. TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair 
Play Talimatı, Madde 80 ve Ek IX, Bölüm D; UEFA Kulüp Lisansı ve Mali Fair Play 
Kuralları, Madde 61, Ek X, Bölüm D.
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Diğer yandan denklik şartı ile kulüp yöneticileri ve takım sahip-
lerinin, anlaşmalı hukuki işlemler aracılığıyla kabul edilebilir sapma 
tutarını aşmaları da önlenmiştir. Mali Fair Play kuralları uyarınca 
denk hesap sonucu hesaplanırken, futbol takımlarının, takım sahip-
leri ve yöneticileri ile arasında bağlantı olan, işletmeler ile yaptıkları 
anlaşmalar sayesinde elde ettikleri gelirlerin, piyasa koşullarına göre 
belirlenecek adil gelir değerlerine uygun olması gerektiği kabul edil-
miştir47. Bu sayede kulüp yöneticileri ve takım sahiplerinin, fahiş 
sponsorluk ya da reklam sözleşmeleri ile futbol takımlarına dolaylı 
yoldan finansman sağlayarak, denklik kuralının yanından dolaşmasının 
önüne geçilmiştir. Nitekim Paris Saint Germain ile CFCB arasında 
yapılan çözüm anlaşmasında, Fransız kulübünün, Qatar Tourism 
isimli firma ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının, makul görülmediği 
ve denk hesap sonucu hesaplanırken, anlaşma ile belirlenen tutarın 
değil, piyasa koşullarına göre adil bir tutarın belirlendiği, bu tutara 
göre ise takımın denklik şartını ihlal ettiği ifade edilmiştir48.

Bu nedenlerle denklik şartı ile ilgili düzenlemelerin, ekonomik 
kaygı gütmeden, takımlarına karşılıksız finansman sağlayan ve transfer 
için büyük paralar harcayan takım sahiplerinin faaliyetlerini engel-
lemek konusunda başarılı olduğunu söylemek gereklidir. Mevcut 
kabul edilebilir sapma tutarları da Avrupa takımlarının, Mali Fair Play 
kuralları ile yaratılan, mali sisteme yumuşak bir şekilde geçebilmeleri 
için düzenlenmiş olması ve bu tutarların, ilerleyen sezonlarda kademeli 
olarak azalacak olması nedeniyle, üçüncü kişilerin futbol takımlarımızı 
satın alıp, karşılıksız kazandırma yolu ile büyük bir finansal zenginlik 
yaratması, hukuken mümkün değildir.   

47 TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı, Ek IX, Bölüm E; UEFA Kulüp Lisansı 
ve Mali Fair Play Kuralları, Ek X, Bölüm E.

48 Decision of the Chief Investigator of the CFCB Investigatory Chamber: 
Settlement Agreement with Paris Saint-Germain Football Club: http://
www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/
ClubFinancialControl/02/10/68/99/2106899_DOWNLOAD.pdf
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Sonuç

Sonuç itibari ile şirketleşme yoluna giden futbol takımlarımı-
zın, yerli ya da yabancı iş adamları tarafından satın alınması 
mümkündür. Buna karşılık 2010 yılında yürürlüğe giren Mali 

Fair Play kuralları, kaygı gütmeden harcama yapan takım sahipleri 
nedeniyle Avrupa futbolunda bozulan mali disiplini, yeniden sağla-
maya çalışmaktadır. Özellikle mali kriterler uyarınca futbol takımları 
için getirilmiş bir yükümlülük olan denklik şartı, takım sahiplerinin, 
futbol takımlarına karşılıksız kazandırma yapmasını önleme konu-
sunda etkili olmuştur. Bu nedenle takımlarımızın, satılması halinde 
ülke futbolumuzun, yüksek bir finansmana ve sınırsız transfer büt-
çelerine sahip olacağını düşünmek, yanlış olacaktır.  Buna karşılık 
yatırım amacıyla futbol takımı, satın alan ve takımı yönetirken, mali 
ve sportif başarıyı aynı anda yakalayan, iş adamlarına da kapıyı kapat-
mamak gereklidir. En azından ilgili yatırımcıların, yönetim modelini 
kurgulamak, Mali Fair Play kuralları çerçevesinde takımlarımız için 
bir gereklilik olmuştur. 
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Değerli Hukukçu arkadaşım
Akın ATAKSOY’a

Ceza hukuku anlamında suçun tanımı “kusur yeteneği bulunan 
kişinin kusurlu hareketi ile gerçekleştirdiği, tipe (yasal unsur) uygun, 
hukuka aykırı insan davranışıdır” şeklindedir.

Hukuka aykırı oldukları halde ceza hukuku anlamında suç oluş-
turmayan fiiller de vardır. Bunlar;

a) Yalnız tazminatı gerektiren haksız fiiller,
b) Güvenlik tedbiri yaptırımını gerektiren fiiller,
c) İdari yaptırımı gerektiren fiiller,
aa- Disiplin cezasını gerektiren fiiller,
bb- Kabahatler.
olarak gruplandırılabilir.
Bazı fiiller (eylemler) ise hem ceza hukuku hem de disiplin hukuku 

bakımından suç oluşturabilir.
Olaya spor hukuku açısından baktığımızda, aynı eylem hem spor 

hukuku yönünden disiplin suçu hem de ceza hukuku kapsamında 
bir adli suçu oluşturabilir.

Örneğin, spor faaliyetleri sırasında gerçekleşen yaralama (etkili 
eylem), hakaret, tehdit ve buna benzer ceza kanunlarında suç olarak 
düzenlenen eylemler ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine 
Dair 6222 sayılı Yasada düzenlenen suçlar hem ceza hukuku bakımın-
dan hem de spor hukuku bakımından yaptırımı gerektiren eylemlerdir.

6222 sayılı Yasada düzenlenen yasak fiiller ve ceza hükümleri şu 
şekildedir;

Madde 11- Şike ve teşvik primi (hapis, adli para cezası, güvenlik 
tedbiri),

Madde 12- Spor alanlarına sokulması yasak maddeler(sayılıyor),
Madde 13- Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka 

düzeninin bozulması,
Madde 14- Hakaret içeren tezahürat (hapis, adli para cezası),
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Madde 15- Spor alanlarına usulsüz seyirci girişi (hapis, adli para 
cezası),

Madde 16- Yasak alanlara girme (hapis, adli para cezası),
Madde 17- Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar 

verilmesi (hapis, adli para cezası, tazmin),
Madde 18- Seyirden yasaklama (koruma tedbiri).
Spor hukuku görüldüğü gibi ceza hukuku ile yakından ilişkili 

olduğu gibi borç ve alacaklar yönünden borçlar hukuku, disiplin 
işlemleri ve idari yaptırımlar yönünden disiplin hukuku ve kabahatler 
hukuku ile de yakın ilgi içindedir.

Spor sistemini düzenleyen kurallar başta Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nın 59 uncu maddesi olmak üzere,1

3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve görevleri Hak-
kında Kanun’un özellikle “Bağımsız Spor Federasyonları”na ilişkin 2, 
Ek 9 ve Ek 9/A maddeleri,2

1 T.C.Anayasası
 B.Sporun geliştirilmesi ve tahkim
 Madde 59 – Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını 

gerçekleştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.
 Devlet başarılı sporcuyu korur.
 (17.3.2011 tarih ve 6214 sayılı Yasa ile ek fıkra) Spor federasyonlarının spor 

faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim 
yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir 
yargı yoluna başvurulamaz.

2  3289 sayılı Kanun
 Görev
 Madde 2 –Spor Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
 a) (Değişik: 3/6/2011 –KHK–638/31 md.) Vatandaşın ve okuldışı gençlerin fizik, 

moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini 
sevk ve idare etmek,

 b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün öğretim kurumlarının; yurt içi ve yurt dışı 
spor faaliyetlerini programlamak, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin esaslarını tespit 
etmek, yürütmek, bu faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak, (1)

 c) (Değişik: 3/6/2011 –KHK–638/31 md.) Okuldışı izcilik ve spor faaliyetlerini 
programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor idarecisi, 
antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri yetiştirmek, eğitmek, sayılarını 
artırmak, eğitim merkezleri kurmak,

 d) (Değişik: 3/6/2011 –KHK–638/31 md.) Sporcu ve spor kulüplerinin tescil, vize, 
aktarma işlemlerini yapmak,

 e) Spor federasyonlarının kurulması ve spor dallarını belirlemek için gerekli usul ve 
esasları tayin ve tespit etmek,
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 f ) (Değişik: 3/6/2011 –KHK–638/31 md.) Beden eğitimi ve spor faaliyetleri için 
gerekli olan saha, tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri 
vatandaşın istifadesine sunmak,

 g) Sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, sporcu sağlık merkezleri açmak, açtırmak, 
işletmek, işletilmesine yardımcı olmak, sporcuların sigortalanması işlemlerini yapmak 
ve yaptırmak,

h) Spor müsabakalarında milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını 
sağlamak,

i) (Mülga: 3/6/2011 –KHK–638/31 md.)
j) Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak yayınlar yapmak, 

faaliyetlerde bulunmak,
k) (Mülga: 3/6/2011 –KHK–638/31 md.)
l) Milletlararası spor temas ve münasebetlerinde resmi merci görevi yapmak,
m) Bu Kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor klüp ve kuruluşları ile spor amacını taşıyan 

teşekkül, sporcu ve spor elemanlarını denetlemek,
n) Başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına ayni ve nakdi yardım yapmak ve yapılmasını sağlamak, 

ödüllendirmek,
o) (Ek: 1/7/2005-5378/33 md.) Engelli bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve 

yaygınlaştırmak üzere; spor tesislerinin engellilerin kullanımına da uygun olmasını 
sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli 
malzemeyi sağlamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları 
ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek, engelli bireylerin spor yapabilmesi 
konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, (2)

p) İlgili mevzuat ve Bakanlıkça, verilen benzeri görevleri yapmak.(3)
___________
 (1) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 46 ncı maddesiyle bu bentte yer alan 

“Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına” ibaresi “Milli Eğitim Bakanlığına” şeklinde 
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 (2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan 
“Özürlü”, “özürlülerin” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla “Engelli”, “engellilerin” ve 
“engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

 (3) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle; bu maddeye (o) 
bendi eklenmiş ve mevcut (o) bendi (p) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

 Kamu görevlisi sayılma
 Ek Madde 1 – (Ek: 24/1/1989 – KHK – 356/12 md.; Aynen kabul: 14/3/1991 – 

3703/16 md.)
 Kamu hizmeti olarak yapılan gençlik ve spor organizasyonlarında görevlendirilen 

geçici görevliler, o organizasyonla ilgili görevlerini fiili olarak yürüttükleri süre içinde 
veya bu görevi ile ilgili ilişkileri sırasında kamu görevlisi sayılır. Ceza kanunlarının 
uygulanması bakımından, bunların işledikleri suçlarla, bunlara karşı işlenen suçlarda 
Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır.

 Bağımsız spor federasyonları (1)
 Ek Madde 9–(Ek: 4/3/2004-5105/2 md.)
 (Değişik birinci fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Spor dalı ile ilgili faaliyetleri ulusal 

ve uluslararası kurallara göre yürütmek, gelişmesini sağlamak, sporcu sağlığı ile 
ilgili konularda gerekli önlemleri almak, teşkilatlandırmak, federasyonu uluslararası 
faaliyetlerde temsil etmek ve Tahkim Kurulu kararlarını uygulamakla görevli ve yetkili, 
özel hukuk hükümlerine tabi bağımsız spor federasyonları kurulur. Federasyonlar, 
Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Bakanın teklifi ve Başbakanın kararı ile 
kurulur ve kararın Resmi Gazetede yayımlanması ile tüzel kişilik kazanır. Bu Kanunda 
belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri bu 
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19 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

maddede belirtilen usulle iptal edilir ve mal varlıkları Genel Müdürlüğe devredilir. 
Genel Müdürlük tarafından bağımsız spor federasyonlarına yapılan yardımlar ile 
Genel Müdürlük bütçesinden bu federasyonlara tahsis edilen kaynaklar kullanılarak 
edinilen her türlü taşınır ve taşınmazlar edinim amacı dışında kullanılamaz ve Genel 
Müdürün izni alınmadan üçüncü kişilere satılamaz ve devredilemez. Genel Müdürlük 
tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların 
mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olur. Bu taşınmazlar Genel Müdürlüğün mevzuatı 
çerçevesinde kullanılır. Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez. 
Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanlar, görevleriyle ilgili olarak işlemiş oldukları 
suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır.

 (1) Bu madde başlığı “Özerklik” iken, 29/3/2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 10 
uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde, madde metninde yer alan “özerk” ibareleri 
ise “bağımsız” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 (Değişik ikinci fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Spor federasyonlarının merkezleri 
Ankara’dadır. Federasyonların merkez teşkilatı; genel kurul, yönetim, denetim, disiplin 
kurulları ile genel sekreterlikten teşekkül eder. Federasyon yönetim kurulu, yedi 
üyeden az, on beş üyeden fazla, disiplin kurulu ise üç üyeden az, beş üyeden fazla 
olamaz. Denetim kurulu; iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe 
görevlendirilen beş üyeden oluşur. Genel sekreter, en az dört yıllık yüksekokul 
mezunu kişiler arasından görevlendirilir. Bu fıkrada belirtilen kurulların oluşumu, 
görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ana statüyle, diğer kurulların 
oluşumu, çalışma usul ve esasları ise talimatlarla belirlenir. Profesyonel şube kurulması, 
federasyona spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması işlemleri federasyon 
yönetim kurulunun Genel Müdürlüğe müracaatı üzerine bu Kanunun hükümlerine 
göre yürütülür. Federasyonların yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde federasyon 
temsilcilikleri kurulabilir. Bağımsız spor federasyonlarının il temsilcileri, federasyon 
başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir.

 (Değişik üçüncü fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Genel kurul federasyonun en üst 
organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlemler yönetim kurulunca 
yürütülür. Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. 
Gözlemci, genel kurul çalışmalarının bu Kanun ile ana statüye uygun olarak yapılıp 
yapılmadığını denetleyerek, raporunu Bakana sunulmak üzere onbeş gün içerisinde 
Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, raporun verildiği, ilgililer ise genel kurulun 
yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel 
kurulun iptalini isteyebilir. Genel kurulun toplanması, üyelerin belirlenmesi, divanın 
oluşturulması, delege listesine yapılacak itirazlar ve oyların sayımı ile ilgili diğer esas 
ve usuller ana statüde belirlenir. Genel kurul üye sayısı olimpik ve paralimpik spor 
dallarında 150’den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise 100’den az 200 üyeden 
fazla olamaz. Genel kurul;

 a) Olağan genel kurul; olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat 
oyunlarının, diğer spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak federasyonlarda ise; kararın Resmi Gazetede 
yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılır.

 b) Olağanüstü genel kurul;
 1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen 

veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon 
başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere Bakanın istemi üzerine,

 2) Federasyon yönetim kurulunun kararıyla,
 3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter 

kanalı ile yazılı müracaatıyla,
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giren “Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları 

 4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi 
veya ölümü halinde,

 olağanüstü toplanır.
 c) Mali genel kurul iki yılda bir ana statülerinde belirtilen tarihte yapılır. Mali genel 

kurulda ibra edilmeyen veya üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde başkan 
ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış 
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak, üçüncü fıkranın (b) 
bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden 
itibaren altı ay geçmeden veya olimpik ve paralimpik branşlarda olimpiyat oyunlarının 
yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

 (Değişik dördüncü fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Genel kurul; üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Seçimde en fazla 
oyu alan aday ve listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, 
takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, toplantıya katılanların 
sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Olağan 
ve olağanüstü genel kurullarını bu maddede öngörülen süre ve esaslar dahilinde 
yapmayan federasyonların genel kurulları Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik 
komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır ve federasyon başkanı ve yönetim 
kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır. 
Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet 
raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı ise en az onbeş gün önce federasyonun 
ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde üyelere duyurulur. Seçimler tek liste 
halinde gizli oy, açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurulun yapılacağı tarihten geriye 
doğru en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği, antrenörlüğü bırakmamış kişiler 
ile federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar genel kurul üyesi olamazlar. Genel 
kurulda kulüplerin delege sayısı, toplam delege sayısının yüzde 60’ından az olamaz. 
Genel kurulun delege sayısının yüzde 10’u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur. 
Genel kurulun görevleri şunlardır:

 a) Ana statüyü yapmak, değiştirmek.
 b) Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
 c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını, bütçeyi onaylamak ve 

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim 
kuruluna yetki vermek.

 ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı 
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

 d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
 e) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.
 (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 2/7/2009 tarihli ve E.: 2006/118, K.: 2009/107 

sayılı Kararı ile.; Değişik beşinci fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.)
 Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
 a) T.C. vatandaşı olmak.
 b) En az lise mezunu olmak.
 c) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 14/2/2013 tarihli ve E.: 2011/63, K.: 2013/28 

sayılı Kararı ile.)
 ç) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza 

veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay 
hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

 d) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, 
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas 
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, 



428

CEZA HUKUKU İLE SPOR 
HUKUKU İLİŞKİSİ HUKUK 

BOYUTUNDA DOPİNG
Hasan GERÇEKER

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

Hakkında Yönetmelik”,

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, 
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

 (Değişik altıncı fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Federasyonların sportif başarılarını, 
plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmek ve izlemek 
üzere Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu kurulur. Kurul; Bakan tarafından 
spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri 
görevlerde veya kamu kurum ve kuruşları ile özel sektörde üst düzey görevlerde 
bulunmuş kişiler arasından iki yıl için görevlendirilecek, bir başkan, bir başkan 
yardımcısı, bir raportör ile dört üyeden oluşur. Toplantıda karar alınabilmesi için en az 
beş üyenin katılması şarttır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Mazeretsiz olarak üst üste 
dört toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği sona erer. Kurulun sekretarya hizmetleri 
Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Kurulun görevleri şunlardır:

 a) Spor federasyonlarının Bakana verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirlemek ve 
yıl sonu itibarıyla taahhütlerine uyup uymadıklarını değerlendirerek Bakana sunmak.

 b) Federasyonlar tarafından hazırlanan master planını, performans ölçütlerini, amaç 
ve hedeflerini incelemek, uluslararası federasyonların statü ve talimatlarını gözeterek 
hizmet kalite standartlarını belirlemek.

 c) Bakana sunulan taahhütname ile master planı ve performans ölçütlerine uyulup 
uyulmadığı konusunda altı ayda bir Bakana rapor vermek.

 (Değişik yedinci fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.) Tahkim Kurulu yedi asıl ve yedi yedek 
üyeden teşekkül eder. Üyelerin beşinin hukukçu, ikisinin ise spor alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş 
kariyer sahibi kişiler olmaları şarttır. Üyeler Genel Müdürün teklifi ve Gençlik ve Spor 
Bakanının onayı ile dört yıl için görevlendirilir. Hâkim ve savcılar ile bu meslekten 
sayılanlar hâkimlik teminatı esasları gözetilerek ve yetkili kurulların onayı alınmak 
suretiyle Tahkim Kurulunda görev alabilirler. Üyeler kendi aralarından bir başkan 
seçerler. Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlar kesindir.(1)

 (Değişik sekizinci fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.) Tahkim Kurulu, federasyon ile 
kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler; kulüpler ile teknik 
direktörler, antrenörler ve sporcular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, 
federasyonlarca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını, ilgililerin 
itirazı üzerine inceleyerek sonuçlandırır. Tahkim Kurulu; itiraz üzerine Genel Müdürlük 
ile federasyonlar ve federasyonların birbirleri arasında çıkacak ihtilafları inceleyerek 
sonuçlandırır.

 (Ek fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.; Değişik dokuzuncu fıkra: 29/3/2011-6215/10 
md.) Tahkim Kurulu, bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt 
bendi ile dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde federasyonu genel kurula götürecek 
komisyonu belirler. Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu 
üyelerinin, spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde Bakan 
tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilmeleri sonucunda, 
Merkez Ceza Kurulunca verilecek kararlara karşı, ilgililerin itirazı üzerine karar verir.

 ___________________
 (1) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 46 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan 

“spordan sorumlu Bakanın” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanının” şeklinde değiştirilmiştir 
ve metne işlenmiştir.

 
 (Ek fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.; Değişik onuncu fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) 

Tahkim Kurulu, görevinde bağımsız ve tarafsızdır. Üyeler, istifa etmedikçe veya 
çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Federasyonların veya spor 
kulüplerinin kurullarında görevli olanlar ile ihtar cezası dışında sportif ceza alanlar 
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Federasyonların ana statüleri ve bu statü uyarınca çıkarılan 

ve maddenin beşinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen suçlardan ceza alanlar Tahkim 
Kurulu üyeliği yapamazlar.

 (Ek fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.; Değişik onbirinci fıkra: 29/3/2011-6215/10 
md.) Tahkim Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu üyelerine 
bir ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, görev yapılan her gün için uhdesinde 
kamu görevi bulunanlar bakımından (5.000), bulunmayanlar bakımından (6.000) 
gösterge rakamının Devlet memuruna uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucunda 
bulunulacak miktarı geçmemek üzere huzur ücreti ödenir. Tahkim Kurulu ile Sportif 
Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından görevlendirilen bilirkişi ve uzmanların 
ücretleri Genel Müdürlükçe karşılanır.

 (Ek fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.) Tahkim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları, 
çalışma usûl ve esasları ile üyelere verilecek huzur ücretinin miktarı Genel Müdürlükçe 
hazırlanan yönetmelikle belirlenir.

 (Değişik fıkra: 28/4/2005 – 5340/2 md.) Bağımsız federasyonların bütçesi; katılım 
payı, tescil, vize, transfer, itiraz, ceza, yayın, sponsorluk, reklam, yardım, bağış ve 
benzeri gelirlerden oluşur. Genel Müdürlük olimpik branşlarda; federasyonun bir 
önceki yıl gerçekleşen gelirlerinin % 75’i kadar, olimpik olmayan federasyonlara ise; 
% 50’si kadar yardımda bulunabilir.

 Bağımsız federasyonların gelirleri ana statüsünde belirlenen usul ve esaslar dahilinde 
harcanır. Genel Müdürlük bütçesinden bağımsız federasyonlara, ilgili branşın alt 
yapısına ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla gerektiğinde kaynak 
tahsis edilebilir. Bağımsız federasyonların tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaftır.

 Genel Müdürlük, bağımsız federasyonların talebi durumunda, kendisine ait spor 
tesislerinin işletilmesini, menkul ve gayrimenkullerini bedelsiz olarak kırkdokuz 
yıla kadar federasyonun faaliyetleri için tahsis edebilir. Söz konusu spor tesisleri ile 
menkul ve gayrimenkullerin tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi 
Genel Müdürlükçe iptal edilir.

 (Değişik onaltıncı fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Federasyonların her türlü 
faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafından 
görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır. Federasyon harcamalarının yerindelik 
denetimi yetkili kurullarınca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca 
uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından 
yapılan ayni ve nakdi yardımların mevzuata ve amacına uygun olarak harcanmaması 
halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu 
üyelerinden tahsil edilir ve bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur. Teknik 
elemanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalışan personel ve 
diğer görevlilere verilecek ücret ve yolluklar kamu kaynakları ve Spor Toto Teşkilat 
Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.

 (Ek fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Federasyonlar; sporcu, antrenör, hakem ve benzeri 
spor elemanları ile spor kulüplerine ve sponsorluklara ait istatistiki bilgileri üç ayda 
bir Genel Müdürlüğe göndermek zorundadırlar. Federasyonlar, Genel Müdürlük 
ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak işbirliği 
içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarını yetiştirirler.

 (Ek fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Federasyonlar, faaliyette bulundukları spor 
dalları ile ilgili olarak bağlı oldukları uluslararası federasyonun kurallarını göz önünde 
bulundurarak hangi eylem ve davranışlara ne tür sportif ceza verileceğini, ceza 
talimatında düzenler. Federasyonların programında yer alan veya izni ile yapılan 
faaliyetlerden dolayı sportif ceza verme yetkisi federasyon disiplin/ceza kuruluna 
aittir. Federasyonların ana statüsü Resmi Gazetede, ana statüye dayanılarak hazırlanan 
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talimatları,

yönetmelik dışındaki talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler ise Genel Müdürlüğün 
internet sitesinde yayımlanır.

 (Ek fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Spor federasyonları ile ilgili olarak bu Kanunda 
hüküm bulunmayan konularda 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu 
ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 (Ek fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.; İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 6/6/2013 
tarihli ve E.: 2013/35, K.: 2013/75 sayılı Kararı ile)

 Tahkim Kurulunun çalışma usul ve esasları
 Ek Madde 9/A – (Ek: 29/3/2011-6215/11 md.)
 Tahkim Kurulu, en az beş üyenin katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. 

Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oyun tarafı çoğunluk sayılır.
 Kurulun görev alanına giren konularda başvurular, ilgili kişiler ile kulüp başkanları 

veya yetkili kılınan idarecileri tarafından, Tahkim Kurulu Başkanlığına hitaben 
yazılmış dilekçeyle yapılır. Dilekçeler, doğrudan Kurula verilebileceği gibi posta ile 
de iadeli taahhütlü gönderilebilir. Başvuruların teslim veya postaya verilişi, başvuru 
tarihi olarak kabul edilir. Kurula başvuru ücreti; sporcular için (2.000) gösterge, diğer 
başvurularda ise (4.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile 
çarpımı sonucu bulunan tutardaki meblağ, Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. 
İtirazın kabulü halinde başvuru ücretleri iade edilir. Kurulun sekretarya hizmetleri 
Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Kurul ihtiyaçları için her yıl Genel Müdürlük 
bütçesine gerekli ödenek konulur.

 Kurula başvuru süresi, federasyon yönetim kurulu kararı ile disiplin veya ceza kurulu 
kararının yazılı bildiriminden itibaren on gündür. Başvuru sahibi dilekçesinde; tarafları, 
konuyu, hukuki sebepler ile dayanılan delilleri ve taleplerini belirtmek zorundadır. 
Başvuru tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde başvuru ücreti ile diğer giderlerin 
yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır.

 Başvuru dilekçeleri, Kurul evrakına kayıt sırasına göre ve varsa ivedilik durumları da 
dikkate alınarak incelenir. Başkanın uygun görmesi halinde bir üye dosyayı; görev, 
merci atlanması, ehliyet, menfaat, süre aşımı konularında ve esastan inceleyerek 
görüşünü en geç beş gün içinde bildirir. Başkan, Kurul üyesi olmayan ancak konusunda 
uzman kişi veya kişileri ücretini de belirlemek suretiyle bilirkişi olarak görevlendirebilir.

 Kurul, merci atlanması halinde dilekçeyi gerekli işlem için ilgili yere gönderir ve başvuru 
sahibine de bildirimde bulunur. İlk incelemede herhangi bir aykırılık görülmemesi 
halinde veya biçimsel eksikliklerin giderilmesi üzerine dilekçe, karşı tarafa ve ihbarı 
gerekli görülen diğer kişilere tebliğ olunur. Karşı taraf, tebliğ tarihinden itibaren en 
geç on gün içinde cevap dilekçesini vermek zorundadır. Dilekçede, maddî ve hukukî 
açıklamalar ile deliller ve talepler yer alır ve bunlara ilişkin belgeler eklenir.

 Tamamlanan dosya, dosyayı inceleyen üyenin düşüncesi veya bilirkişi raporu ile birlikte 
Kurula sevk edilir. Kurul, incelemesini evrak üzerinde yapabileceği gibi tarafların sözlü 
açıklamalarına da başvurabilir.

 Kurula başvuru icra ve infazı durdurmaz. Ancak; Kurul, ivedi durumlarda, ilgilinin 
talepte bulunması koşuluyla, başvuru veya itiraz konusu kararda hukuka açıkça 
aykırılık bulunması halinde ve yargılamanın seyrini dikkate alarak, icra veya infazın 
durdurulmasına karar verebilir. Kurul, haklı ve gerektirici nedenlerin bulunması 
halinde ihtilafla doğrudan ilgili konularda ihtiyati tedbir kararı verebilir.

 Kurul kararını; kanun, ulusal ve uluslararası federasyonların kuralları, kanunların 
usule ilişkin hükümleri ile dosya münderecatı, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi 
ve her türlü delile göre adalet ve nasafet esasları dairesinde tesis eder. Zorunlu haller 
dışında sportif faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerde en geç on iş günü, diğer hususlarda 
ise en geç üç ay içerisinde kararını verir. Kurul; itirazın reddine, kabulüne veya itiraz 



431

CEZA HUKUKU İLE SPOR 
HUKUKU İLİŞKİSİ HUKUK 
BOYUTUNDA DOPİNG
Hasan GERÇEKER

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

Her federasyonun bağlı olduğu uluslararası federasyonların 
mevzuatları.

Görüldüğü gibi spor hukuku çok geniş bir hukuk alanı ile ilgili 
olup çok geniş bir mevzuat ile kuralları düzenlenmiş, disipline bağ-
lanmış bulunmaktadır.

Bu nedenle de ortaya çözümlenmesi gereken çok değişik anlaş-
mazlıklar çıkmaktadır.

Bu anlaşmazlıkları sağlıklı bir biçimde çözüme ulaştırabilmek 
için kuralları çok dikkatli bir biçimde değerlendirmek gerekmektedir.

Bu anlaşmazlıkları sporun yönetimine ilişkin, disiplinine iliş-
kin ve borç- alacak anlaşmazlıklarına ilişkin olmak üzere üç grupta 
toplayabiliriz.

Anayasa’nın 59 uncu maddesinde yapılan değişiklikten sonra 
sporun yönetimine ve disiplinine ilişkin konular spor hukuku kap-
samında ilgili kurullar tarafından değerlendirilip çözüme bağlanacak, 
borç alacak konularında ise adli yargı mercilerine başvurulabilecektir. 
Böyle bir ayrım da uygulamalarda bazı sıkıntılara sebep olmaktadır.

Örneğin, sporcu ve kulüp arasında yapılan sözleşmenin taraflarca 
tek taraflı feshi halinde feshin haklı nedene dayalı olup olmadığı 
federasyon yönetim kurullarınca karara bağlanacak, alacak konusu ise 

konusu kararın değiştirilerek karara bağlanmasına hükmedebilir. Kararlar gerekçeli 
olur. Varsa muhalefet şerhleri eklenir.

 Kısa karar, ilgiliye ve federasyon başkanlığına faks ve internet üzerinden derhal bildirilir 
ve federasyon ile ilgililer tarafından uygulanmaya başlanır. Gerekçeli karar daha sonra 
tebliğ olunur. Kararlar, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 
inci maddesi hükmü uyarınca ilam mahiyetinde sayılır.

 Taraflar, kararın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde verilen karara karşı karar 
düzeltme yoluna başvurabilirler. 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun kararların açıklanması, maddî hataların düzeltilmesi veya 
yargılamanın yenilenmesi halleri dışında Kurul aynı konuda tekrar karar veremez.

 Ek Madde 10–(Ek: 28/4/2005–5340/3 md.)
 Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri ile adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları; 

Spor Genel Müdürlüğü ile özerk federasyonlar tarafından organize edilen sportif 
faaliyetlerde, (…) (1) görev alabilirler.

______________________
 (1) Bu arada bulunan “…bu Kanunda öngörülen veya özerk federasyonlar bünyesinde 

bulunan kurullarda…” bölümü, Anayasa Mahkemesi’nin 5/1/2006 tarihli ve E.: 2005/55, 
K.: 2006/4 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
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adli mercilerde değerlendirilebilecektir. Bu da anlaşmazlığın çözüme 
bağlanmasının uzun zaman almasına ve çelişki yaratmasına sebep 
olabilecektir.

Konunun özelliği bakımından spora ilişkin şu hususları belirt-
mekte de yarar bulunmaktadır.

Spor, farklı dilden, farklı inanç ve kültürden olan insanları bir 
araya getiren, birleştiren evrensel bir dildir. Sporun, doğru bir şekilde 
amacına uygun olarak gerçekleştirildiğinde çok etkili bir kitle iletişim 
aracı olma yanında, uluslararası alanda bir barış vasıtası olarak da çok 
önemli bir işlevi bulunmaktadır.

Spor sayesinde birbirini tanımayan ülke insanları ortak organizas-
yonlarda bir araya gelerek birliktelik oluşturmak suretiyle birbirlerini 
daha yakından tanıma olanağına kavuşurlar.

Tarih sürecinde sporun ne zaman başladığını belirlemek mümkün 
olmamakla birlikte spor tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu 
söylemekte çok yanlış olmayacaktır. İnsan var olduğundan beri spor 
da vardır ve yaşanılan döneme göre birbirinden farklılık gösteren 
çeşitli spor dalları oluşmuştur.

İçinde bulunduğumuz çağa gelindiğinde, toplumların refah düze-
yinin artması, teknolojik gelişmeler sonucu birçok çalışma alanında 
işlerin mekanik hale gelmesi, insanları daha çok işi organize eden 
konumuna getirmiş, sosyal aktivitelere daha fazla zaman ayırabilmele-
rine olanak sağlamıştır. Sporun bedensel ve zihinsel yararları bilimsel 
olarak da ortaya çıktıkça spora ayrılan sürede daha fazla olmuş, spor 
bir oyun aracı olmaktan çıkarak daha bilimsel temellere oturmaya 
başlamıştır.

İnsanların bu alana yönelmesi spor sektörünün gelişip geniş-
lemesini sağlamış, spor bu suretle ekonomik alanda da gelişmeye, 
büyümeye katkıda bulunmuştur,

Spor, ekonominin birçok yan dalı ile etkileşim içerisinde oldu-
ğundan ekonomideki katma değeri de artmaya başlamıştır. Spora 
verilen değerin artması, insanların daha fazla sporla ilgilenmesi, sportif 
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faaliyetlerin insanların fizik ve ruh sağlığını kazanmaları yanında para 
kazanma aracı olarak da kullanılması sonucunu doğurmuştur.

Sporla sağlanan ekonomik güç sportif faaliyetlerin daha fazla 
düzenlenmesine neden olmuş, daha fazla aktivite de daha fazla eko-
nomik değer ortaya çıkarmıştır.

Hiç şüphesiz bu faaliyetlerde en önemli süje insandır.
Sporun sağlıklı yaşama katkıda bulunması, hobi olarak yapılması 

yanında böyle bir ekonomik güç yaratması birçok branşta (dalda) 
profesyonelliğin oluşmasını sağlamış, yani insanlar sporu bir meslek, 
geçim yolu olarak seçmeye başlamışlardır. Profesyonelleşmenin sonucu 
olarak da çözümlenmesi, disiplin altına alınması gereken birçok sorun 
ortaya çıkmıştır.

İnsanların daha fazla kazanma isteği bazen centilmenliğin, spor 
ahlakının önüne geçmeye de başlamıştır. Sportif faaliyetlerde bu tür 
davranışların önlenmesi, spor disiplininin sağlanabilmesi ve sporun 
amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi bakımından, ceza hukuku 
alanında olduğu gibi spor alanında da adli bilimlerden yararlanmak 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Herkesçe kabul edildiği gibi spor, kurallara uygun ve centilmence 
3 yerine getirilmesi gereken bir aktivitedir. Spor bir barış aracı olarak 
kullanılmalıdır.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk “ Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” 
sözünü söylemiş, bir başka sözünde de “Türk sosyal bünyesinde spor 
hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklarının spor 
hayatını yükseltmeyi düşünürken, sadece gösteriş için herhangi bir 
yarışmada kazanmak emeliyle bir sınır çizmezler. Esas olan, bütün her 
yaştaki Türkler için beden eğitimini sağlamaktır” 4 demek suretiyle 
spordan beklenilen temel amacın ne olduğunu çok açık bir biçimde 
ortaya koymuştur.

3 Centilmen; İyi arkadaşlık eden görgülü ve kibar (erkek).(Dil Derneği, Türkçe Sözlük)
4 Atatürk ve Spor, 06.11.2008 http//www.kiklareli-gsim.gov.tr/ata.htm
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Makyavelist 5 ve faydacı bir yaklaşımla, moral değerler devre dışı 
bırakılarak sporda başarılı sonuçlar alınması her zaman mümkün 
olmadığı gibi zaman zaman alınsa bile kalıcı olmayacak, spor, top-
luma ve insanlığa yararı bulunmayan bazı kişi veya kurumlara kazanç 
sağlama aracı olmaktan öteye gidemeyecektir.

Sporda, amatörlükten profesyonelliğe geçildiğinde sağlanacak 
başarılar ün ve paraya dönüştüğünde, sporun, yarışma, eğlence, beden 
ve ruh eğitimi olduğu, toplumlar arasında barış köprüsü kurma vasıtası 
olduğu düşüncesinin geri plana itilmesi tehlikesi bulunmaktadır ki 
bu mutlaka önlenilmesi gereken bir husustur. Aksi halde, şike, şiddet, 
doping (uyarıcı madde alma) gibi etik olmayan ve spor sistemini 
adeta bir kanser hücresi-virüsü gibi kemiren olumsuzluklar yoğun 
bir şekilde karşımıza çıkacaktır.

Tıp, fen ve sosyal bilimler alanındaki bilgilerin adaletin olduğu 
gibi sporun da hizmetine sunulması gereği vardır. Adli bilimler ile 
spor ilişkisi, sadece spora dayalı suçların işlenmesinde ceza hukuku 
açısından bir çözüm mekanizması olarak değil, asıl önemli olan bu 
alanda suçun işlenmesini önleyici mahiyette önlemlerin alınması, 
sporcuların bu alanda eğitimi, bilgilendirilmeleri konularında yar-
dımcı bir bilim dalı olarak kullanılması gerektiği biçiminde ortaya 
konulmalıdır.

Bu husus tam anlamı ile hayata geçirilebildiğinde, eğitimli, bilinçli 
ve dünyadaki emsalleri ile yarışabilecek, kıyaslanabilecek düzeyde 
sporcular yetiştirmemiz mümkün olacaktır.

Adli bilimlerden en üst düzeyde yararlanılarak sağlanacak bir oto 
kontrol sistemi ile ister ulusal düzeyde ister uluslararası düzeyde sportif 
suçlarla, başta en önemlileri olan doping ve şike suçları ile ilgili olarak 
gerekli önlemlerin alınması mümkün olacaktır. Bunun yanında spor-
cuların beslenmeleri, moral motivasyonlarının (isteklendirilmelerinin) 

5 Makyavelcilik; (Machiavelli’nin adından (Niccolo di Bernado dei Machiavelli 1469-
1527, tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan Floransalı düşünür, devlet adamı, 
askeri stratejist, şair, oyun yazarı. İtalyan Rönesans hareketinin en önemli figürlerinden. 
Bkz. Google.) Politikada ereğe (amaca) varmak için ahlaka aykırı da olsa her türlü 
aracı hoş gören anlayış, Makyavelizm. (Dil Derneği, Türkçe Sözlük)
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sağlanması konusunda olumlu adımlar atılmasında, performanslarının 
daha yüksek düzeylere çıkarılması konusunda bilimsel çalışmalar 
büyük yarar sağlayacaktır.

Günümüzde spordaki başarılar ile bir ülkenin tanıtımı büyük 
önem taşımaktadır. Spordaki uluslararası başarılar diğer ülkelerin 
bakış açısının değişmesine pozitif olarak zemin hazırlayan çok önemli 
bir etken olmaktadır.

Toprakları ve milleti ile çok büyük bir ülke olmamıza karşın ne 
yazık ki uluslararası düzeyde başarılara imza atacak istenilen sayıda 
sporcu ve spor adamı yetiştirilmesi henüz sağlanamamıştır. Bunun 
gerçekleştirilebilmesi için dünyada sportif alanda gelişmiş ülkelerin 
uygulamaları da araştırılıp gözetilerek dünya standartlarına uygun 
kurumsallaşma yoluna gidilmelidir.

Sporda kaliteyi belirleyip denetim mekanizmalarımızı sağlıklı bir 
şekilde kurarak hayata geçirebilirsek yüksek standartlarda sporcular, 
spor adamları yetiştirmemiz mümkün olacaktır.

Sporda temel amaç, kısa zamanda kalıcı olmayan başarılar sağla-
mak, dünya rekorları kırmak değil uzun soluklu ve sağlıklı spor yapma 
olanağı sağlayarak gelecek nesillere bu konuda örnek oluşturacak kalıcı 
başarılar ortaya çıkarmak olmalıdır.

Spor bugün gerek bireysel olsun gerekse takım olarak olsun başa-
rıyı yakalayabilmek için bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Bu 
ekipte, yönetici, antrenör, teknik direktör, masör gibi spor adamlarının 
yanında sporcuyu fiziksel ve zihinsel olarak müsabakalara hazırlayacak 
sağlık görevlileri de yer almaktadır.

Sporun bu gelişimi, sporda profesyonelleşme, yönetim ve disip-
line ilişkin konuların yanında parasal konularda da hukuki sorunlar 
ortaya çıkarmış, bu sorunların çözümü için de spor kulüplerinin ve 
federasyonların bünyesinde yönetim kurullarının yanında bağımsız 
görev yapan ceza kurulları disiplin kurulları oluşturulmuş, bu kurul-
ların kararlarına karşı itiraz mercii olarak da tahkim kurulu müessesesi 
düzenlenmiştir.
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Her spor federasyonu, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri 
uyarınca, çalışma görev ve yetkilerini düzenleyen başta ana statü 
olmak üzere kendi mevzuatlarını oluşturmuşlardır. Bu anlamda her 
federasyonun ceza veya disiplin talimatı bulunmaktadır.

Yurdumuzdaki spor federasyonları içerisinde yalnız ‘Türkiye 
Futbol Federasyonu’ ayrı bir kanunla (Türkiye Futbol Federasyonu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun) kurulmuş olup ayrı bir statüye 
sahip bulunmaktadır. Altmışa yakın diğer federasyonların kuruluş, 
görev ve yetkileri, üçü hariç tamamı “bağımsız federasyonlar” statü-
sünde, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 2, Ek 9, Ek 9/A ve Geçici 11 inci maddelerinde 
düzenlenmiştir.

21.5.1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2 ve Ek 9 uncu maddeleri 
uyarınca, spor dalı ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara 
göre yürütmek, gelişmesini sağlamak, sporcu sağlığı ile ilgili konularda 
gerekli önlemleri almak, teşkilatlandırmak, federasyonu uluslararası 
faaliyetlerde temsil etmekle görevli ve yetkili, özel hukuk hükümlerine 
tabi bağımsız spor federasyonları kurulmuştur. Bu federasyonların 
görevlerini yerine getirirken hak ihlali sonucunu doğuracak bazı karar 
ve eylemlerde bulunulduğunun  öne sürülmesi halinde, hakkının ihlal 
edildiğini öne süren kişi veya kurumların bu karar veya eylemleri 
Federasyon dışında başka bir merciinin önüne götürerek, hukukilik 
denetimi yaptırması spor disiplininin sağlanması ve sistemin sağlıklı 
bir biçimde yürütülebilmesi için zamanla zorunlu hale gelmiştir. İşte 
bu nedenlerle bağımsız spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin 
yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı başvuru ve kesin 
karar mercii olarak Tahkim Kurulları öngörülmüştür.

Ülkemizde spor hukuku alanında iki tahkim kurulu bulunmakta-
dır. Bunlardan birisi 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek 9. Ek-9/A ve Geçici 11 inci 
maddeleri uyarınca kurulan Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, 
diğeri ise 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 
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Hakkında Kanun’un 6. Maddesi uyarınca kurulan Türkiye Futbol 
Federasyonu Tahkim Kurulu’dur.

Anayasamızın 59 uncu maddesine 6214 sayılı Kanun ile eklenen 
ek fıkra uyarınca (29 Mart 2011 t. RG) “spor federasyonlarının spor 
faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak 
zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Bu kararlara karşı hiçbir yargı 
merciine başvurulamaz.”

Bu husus esasen uluslararası kuralların gereğidir.
Spor disiplin demektir.
Sporda disiplini uygulamak için de kurallara ve bu kuralları uygu-

layacak kurumlara gereksinim vardır.
İşte spor sistemi içinde bulunan hukuk kurulları, ceza ve disiplin 

kurulları, tahkim kurulları bu işlevi yerini getirirler.
Bu kurullar federasyonların yönetiminde olduğu gibi hukuki 

konularda da uluslararası ilgili kuruluşlarla(CAS, WADA gibi) belli 
bir entegrasyon içinde bu görevi yerine getirirler.

Spor disiplinine ilişkin en önemli konuların başında doping olayı 
gelmektedir.

10.12.2007 tarih ve 5721 sayılı Sporda Dopinge Karşı Uluslara-
rası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un 
kabul edilmiş olması dopingle (uyarıcı) mücadele alanında önemli 
bir adım olmuştur. Konunun iç hukuk düzenlemeleri açısından da 
tamamlanması için Dopingle Mücadele Kanun Tasarısı’nın biran 
önce yasalaşması gerekmektedir. Bu kanunun kabulü ve uygulanması, 
konunun bu şekilde disiplin altına alınması sporda kaliteyi de birlikte 
getirecektir.

Kabul edilen bu sözleşme ile Dünya Dopingle Mücadele Ajansı 
(WADA)’nın işlevi kabul edilerek uluslararası kurallara uygun doping 
kontrolleri yapılmakta ve yine 2001 yılından bu yana Ankara’da Hacet-
tepe Üniversitesi bünyesinde kurulu bulunan ve uluslararası akreditas-
yonu olan Türkiye Doping Kontrol Merkezi (TDKM) oluşturulmuş 
bulunmaktadır. Ayrıca, en son olarak da Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi (TMOK) bünyesinde “Dopingle Mücadele Komisyonu” 
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oluşturulmuş, bu komisyon tarafından hazırlanan 23 Eylül 2011 
tarihli “Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı” yürürlüğe konulmuş, 
böylece dopingle mücadele konusunda önemli adımlar atılmıştır.

Bütün bu kurumlarla birlikte adli bilimlerin sporun hizmetine 
sokulması, olaylara, sportif anlaşmazlıklara daha gerçekçi biçimde 
çözümler üretilmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Doping kontrollerinin önemi gözetilerek bu alanda hizmet veren 
kurumların kalitesi adli bilimlerden faydalanılmak suretiyle daha da 
artacaktır.

Bu kurumlar vasıtası ile doping ve doping sonucu uygulanacak 
yaptırımlarla ilgili olarak sporcu ve diğer sporla ilgili kişilerin bilgi-
lendirilmesi de sağlanacaktır.

Dopingin spor sistemine ve sporcuya verdiği zararın önemi nede-
niyle bu konu gerek ulusal gerekse uluslararası alanda (şike, teşvik 
primi, yasadışı bahis ve ayrımcılık ile birlikte) daha sıkı takip edilip 
daha özel uygulamalara tabi tutularak daha ağır yaptırımlara bağlan-
mış bulunmaktadır.

Yurdumuzda da bu konuda önemli adımlar atılmış, TMOK 
bünyesinde Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu kurulmuş, 2011 
yılında uluslararası doping mevzuatına (WADA Dopingle Mücadele 
Kuralları) uygun şekilde “Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı” 
yürürlüğe sokulmuştur. Bu talimat üst norm olarak tüm bağımsız 
federasyonlar tarafından (ayrı kanunu bulunan futbol hariç) bağlayıcı 
nitelikte bulunmaktadır.

Dopingin önlenmesi yalnız ceza yaptırımları uygulanmakla müm-
kün olmamaktadır. Yönecisi, antrenörleri ve tüm spor adamları ile 
herkesin bu konuda çok büyük hassasiyet göstermesi, doping eyleminin 
spor sistemine verdiği zarar (haksız rekabet oluşturarak haksız başarılar 
kazanılması, adaletsiz sonuçlar elde edilmesi) yanında sporcu sağlığına 
yaptığı olumsuz etkilerin de sporculara anlatılması, onların günlük 
kısa vadeli başarılar yerine uzun vadeli kalıcı başarılara yöneltilmeleri 
sağlanmalıdır.

Bunun için de sporda eğitimin önemi çok büyüktür.
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Bir sorunu çözebilmek, ortadan kaldırabilmek için önce o sorunun 
nedenlerini çok iyi belirlemek gerekir.

Kriminoloji (suç bilimi) bu bakımdan çok yararlıdır.
Eğitim sadece sporcular için değil sporcuları yetiştiren spor adam-

ları için de gereklidir.
Bunun için de bu konuda uzman bilim adamlarından yararlanmak, 

onlarla işbirliği içinde olmak çok yararlı olacaktır.
Konunun istikrarlı bir çözüme bağlanması, kuralların mutlaka 

uluslararası mevzuta uygun hale getirilmesi ve uygulamada birlik ve 
beraberliğin sağlanması ile mümkün olacaktır.

Her federasyonun ayrı ceza veya disiplin talimatları bulunmak-
tadır. Bunların genel ilkeler ve ceza yaptırımları konusunda benzer 
hale getirilmesi, üst norm niteliğindeki Türkiye Dopingle Mücadele 
Talimatına uygun hale getirilmesi uygulamada birlik ve beraberliğin 
sağlanması ve cezaların caydırıcılık niteliği kazanması yönünden çok 
yararlı olacaktır.

Tahkim Kurulu, sporda üst hukuk kurumu olarak, itiraz mercii 
olarak (adeta sporda bir temyiz mercii olarak) bu işlevin yerine geti-
rilmesinde kararları ile yol gösterici olmaya çalışmaktadır.

Doping suçu ile igili olarak 2011 yılında çıkarılan Türkiye dopingle 
Mücadele Talimatının ilgili bütün federasyonlar tarafından uygulan-
ması zorunlu olduğu halde ilk zamanlarda bu konuda bazı federas-
yonlar direnç göstererek kendi talimat hükümlerine uygulama yoluna 
gitmek istemişler ise de Tahkim Kurulunun istikrar kazanmış kararları 
ile bu konu kesin olarak sonuca bağlanmış ve Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi bünyesinde kurulan Türkiye Dopingle Mücadele Komisyo-
nunun takip ve denetiminde, doping suçlarının önlenmesi ile ilgili ola-
rak uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması gerçekleştirilmiştir.6

6 Tahkim Kurulu Kararı
 ESAS NO: 2014/192 KARAR NO: 2014/322 KARAR TARİHİ: 04/12/2014
 İTİRAZ EDEN: E H – Sporcu/Antrenör adına Vekili
 İTİRAZ KONUSU: Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Kurulunun 19.09.2014 

tarih ve 2013/102 esas, 2014/44k. Sayılı kararı.
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 İTİRAZ KONUSU OLAY: Antrenör E H’nun sporcularına yasaklı madde vererek 
ve yasaklı madde ticareti yaparak anti doping kuralına aykırı hareket ettiği gerekçesi 
ile Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Kurulunun 24.05.2014 tarihli kararı ile;

 Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Talimatının 36 ve IAAF Kural 32,40 hükmü 
uyarınca ömür boyu men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, bu karara 
karşı E H adına Vekili tarafından 07.07.2014 posta tarihli dilekçe ile Kurulumuza 
itirazda bulunulması üzerine, Kurulumuzun 22 Temmuz 2014 tarih ve 2014/127-207 
E.K. sayılı kararı ile;

 “Kurulumuzun uygulamada istikrar kazanmış önceki kararlarında da kabul edildiği 
üzere 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 
maddesi ile düzenlenen Bağımsız Spor Federasyonları kapsamında bulunan Türkiye 
Atletizm Federasyonu ile ilgili olarak doping suçları nedeniyle Eylül 2011 tarihinde 
yürürlüğe giren Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı hükümlerinin uygulanması 
gerektiği gözetilmeden Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Talimatı uyarınca ve 
IAAF Kuralına atıfta bulunmak suretiyle karar verilmesi, mevzuat hükümlerine 
aykırı bulunduğundan, itirazın öncelikle bu yönden KABULÜ ile itiraz konu Türkiye 
Atletizm federasyonu Ceza Kurulunun 21.01.2013 tarihli kararı ile Sporcu/Antrenör 
EH hakkında tayin olunan Ömür Boyu Men Cezasının KALDIRILMASINA, başvuru 
ücretinin iadesine, kararın ilgililere tebliği ile, yukarıda açıklandığı şekilde Türkiye 
Atletizm Ceza Kurulu tarafından Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı hükümleri 
uyarınca yeniden karar alınmasının temini için Türkiye Atletizm Federasyonu 
Başkanlığına gönderilmesine” karar verilmiş olup;

 Bu kararımız üzerine de Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Kurulunun 19.09.2014 
tarih ve 2013/102 E. 2014/44 K. Sayılı Kararı ile;

 Antrenör E H’nun sporculara yasaklı madde verdiği ve yasaklı madde ticareti yaptığı 
gerekçesiyle anti doping kuralına aykırı hareketten Türkiye Dopingle Mücadele 
Talimatının 2 ve 10.hükmü gereğince ömür boyu hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılmasına karar verilmiştir.

 Bu karara karşı da E H Vekili tarafından 14.10.2014 geliş tarihli dilekçe ile itirazda 
bulunulması üzerine; Kurulumuzun 30 Ekim 2014 tarih ve 2014/192-259 E.K. Sayılı 
Kararı ile;

 “Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 9. maddesi uyarınca başvuru sahibinin beş gün 
içinde başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz ibraz etmesi gerekirken, bu güne 
kadar istenilen şartın yerine getirilmediği anlaşıldığından; Yönetmeliğin aynı maddesi 
uyarınca İTİRAZIN YAPILMAMIŞ SAYILMASINA,” karar verilmiş olup;

 Bu kararımıza karşı da E H Vekili tarafından 17.11.2014 tarihli dilekçe ile başvuru 
ücretini 09.10.2014 tarihinde yatırdıklarını, makbuz fotokopisinin sehven dosyaya 
konulmamış olabileceğini belirterek “itirazın yapılmamış sayılmasına” ilişkin kararın 
kaldırılması için kararın düzeltilmesi talebinde bulunulması üzerine; dosya yeniden 
ele alınıp incelenerek, Kurulumuzun 27.11.2014 tarih ve 2014/192-318 E.K. sayılı 
kararı ile;

 Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Kurulunun 19.09.2014 tarih ve 2014/102-44 
E.K. sayılı kararına E H Vekili tarafından kararın tebliğ tarihi olan 02.10.2014 
tarihi itibariyle süresi içerisinde duruşmalı olarak itiraz edildiği, başvuru ücretinin 
ise 09.10.2014 tarihinde yatırıldığı anlaşıldığından, kararın düzeltilmesi talebinin 
KABULÜ ile, Kurulumuzun 30 Ekim 2014 tarih ve 2014/192-259 E.K. sayılı “itirazın 
yapılmamış sayılmasına” ilişkin kararımızın KALDIRILMASINA, İşin esası hakkında, 
duruşma talebi kabul edilerek duruşma açılıp yapıldıktan sonra karar verilmesine, 
karar verilmiştir.

 Duruşma açılıp yapılarak soruşturma tamamlandıktan sonra dosya ele alınıp incelendi.
 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
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 Dosyada bulunan bilgi, belgeler, ilgili mevzuat hükümleri birlikte ele alınıp 
değerlendirildiğinde;

 E H, Vekili savunmaları ve itiraz dilekçelerinde;
 Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Kurulu Kararının hem usul hem de esas yönünden 

mevzuata uygun olmadığı suç tarihinin belirlenmediği, zaman aşımının gözetilmediği, 
ceza tayininin esas alınan beyanların duyuma dayalı olduğu, ceza tayini için yeterli 
delil bulunmadığı, savunmalarının yeterince tartışılıp değerlendirilmediği hususları 
bildirilerek İstanbul Cumhuriyet Savcılığının 17.10.2014 tarih ve 2014/69784 Karar 
sayılı “Kovuşturmaya Yer Olmadığına” kararını ibraz etmişler ise de;

 Öncelikle 43 sporcu ve bunların içlerinde E H’nun da bulunduğu, antrenörleri 
hakkında düzenlenen 31.10.2013 tarihli Teftiş Kurulu raporunda yer alan ve samimi 
oldukları kabul edilen Antrenörler, Cüneyt YÜKSEL, Kazım KURTYILMAZ, 
Bülent MIRIZ, Sporcular Serhat SOYER, Şefik KULLUK, Aytaç ÖZBAKIR’ın 
beyanları ile E H’nun sporculara yasaklı doping maddeleri vermek ve bu maddelerinin 
ticaretini yapmak eyleminin sabit olduğu anlaşıldığından ve Cumhuriyet Savcılığının 
kovuşturmaya yer olmadığına kararı adli suç isnadına ilişkin olup, disiplin soruşturması 
sonucunu etkilemesi söz konusu olamayacağından eylemin sübutuna ve diğer hususlara 
yönelik itirazlar yerinde görülmemiştir. İtiraz konusu Ceza Kurulu kararında uygulanan 
Talimat maddelerinin hangi fıkralarının esas alındığı belirtilmemiş, sadece uygulanan 
madde numaralarının yazılması ile yetinilmiş ise de, sabit olan eylemlerin Türkiye 
Dopingle Mücadele Talimatının 2. Maddesinin 7. ve 8.fıkralarında düzenlenen,

 “2.7 Herhangi bir yasaklı maddenin veya yasaklı yöntemin ticaretini yapmak veya 
yapmaya teşebbüs etmek,

 2.8 Herhangi bir Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemi herhangi bir Sporcuya bir 
müsabaka sırasında tatbik etmek veya etmeye Teşebbüs etmek veya müsabaka dışında 
Kullanımı yasak olan herhangi bir Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemi herhangi bir 
Sporcuya müsabaka dışındaki dönemde tatbik etmek veya etmeye teşebbüs etmek 
veya dopingle mücadele kuralı ihlalini veya ihlal teşebbüsünü içeren herhangi bir 
suça yardımcı olmak, teşvik etmek, desteklemek, katılmak, örtbas etmek veya suç 
ortaklığı yapmak.” Suçları kapsamında bulunduğu ve aynı Talimatın 10.3.2 maddesi 
ile yaptırımının düzenlendiği anlaşılmış olup, bu açıklama ve düzenlemeler karşısında 
da savunmaya ve bir kısım tanıkların müfettişlikte alınan beyanlarını daha sonra 
kısmen değiştirmiş olmalarına itibar edilmemesinde ve bu eylemler nedeniyle ömür 
boyu hak mahrumiyeti cezası tayin edilmesinde mevzuat hükümlerine aykırı bir yön 
bulunmamıştır.

 Açıklanan bu nedenlerle yerinde görülmeyen itirazların REDDİNE, başvuru ücretinin 
Genel Müdürlük bütçesine irat kaydına, kararın ilgililere tebliği ile Türkiye Atletizm 
Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine,

 04 Aralık 2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
 Tahkim Kurulu Kararı
 E NO: 2014/197 K NO: 2014/311 KARAR TARİHİ: 27/11/2014
 İTİRAZ EDEN : Ç K Antrenör Vekili
 İTİRAZ KONUSU : Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Kurulunun 19.09.2014 

tarih ve 2013/100 Esas, 2014/41 Karar sayılı kararı.
 İTİRAZ KONUSU OLAY: Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından yapılan 

soruşturma neticesinde hazırlanan 31.10.2013 tarih ve TK.02.F/21-2,35-12,37-11 
sayılı rapora istinaden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından Antrenör 
Ç K anti doping kural ihlali nedeniyle Ceza Kuruluna sevk edilmiş, Türkiye Atletizm 
Federasyonu Ceza Kurulunun 24.05.2014 tarih ve 2013/100 Esas, 2014/29 Karar 
sayılı kararı ile Antrenör Çağlar KAHRAMANOĞLU’nun sporcularına yasaklı madde 
vererek ve yasaklı madde ticareti yaparak anti doping kurallarına aykırı hareket ettiği 
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gerekçesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Talimatının 36, IAFF Kural 32, 
40.maddeleri uyarınca ömür boyu men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, bu 
karara karşı ÇK Vekili tarafından 10.07.2014 tarihli dilekçe ile itirazda bulunulması 
üzerine de, Kurulumuzun 07.08.2014 tarih ve 2014/137-215 E.K. sayılı kararı ile;

 “Kurulumuzun uygulamada istikrar kazanmış önceki kararlarında da kabul edildiği 
üzere 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 
maddesi ile düzenlenen Bağımsız Spor Federasyonları kapsamında bulunan Türkiye 
Atletizm Federasyonu ile ilgili olarak doping suçları nedeniyle 23 Eylül 2011 tarihinde 
yürürlüğe giren Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı hükümlerinin uygulanması 
gerektiği gözetilmeden Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Talimatı uyarınca ve 
IAAF Kuralına atıfta bulunmak suretiyle karar verilmesi, mevzuat hükümlerine 
aykırı bulunduğundan, itirazın öncelikle bu yönden KABULÜ ile itiraza konu 
Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Kurulunun 24.05.2014 tarihli kararı ile Antrenör 
Ç K hakkında tayin olunan Ömür Boyu Men Cezasının KALDIRILMASINA, 
başvuru ücretinin iadesine, kararın ilgililere tebliği ile, yukarıda açıklandığı şekilde 
Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Kurulu tarafından Türkiye Dopingle Mücadele 
Talimatı hükümleri uyarınca yeniden karar alınmasının temini için Türkiye Atletizm 
Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine” karar verilmiş, bu kararımız üzerine de 
Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Kurulunun 19.09.2014 tarihli kararı ile;

 Antrenör Ç K’nun sporculara yasaklı madde verdiği ve yasaklı madde ticareti yaptığı 
gerekçesi ile Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının 2 ve 10. Maddeleri hükmü 
uyarınca ömür boyu hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş 
olup, bu karara karşı Ç K Vekili tarafından 09.10.2014 tarihli dilekçe ile duruşma 
talepli olarak Kurulumuza itirazda bulunulması nedeniyle duruşma açılıp yapıldıktan 
sonra dosya ele alınıp incelendi.

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 Dosyada bulunan bilgi, belgeler, Disiplin Kurulu Kararı ve ilgili mevzuat hükümleri 

birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde;
 Ç K ve Vekili savunmaları ile itiraz dilekçesinde;
 Ceza Kurulunun ceza tayinine esas aldığı Teftiş Kurulu raporundaki beyanların 

duyuma dayalı olduğu, geçerli delil sayılamayacağı, ceza tayini için yeterli delil 
bulunmadığı, Ceza Kurulu kararında uygulanan hükümlerle ilgili yeterli açıklığın 
olmadığı, hususlarını belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17.10.2014 
tarih, 2014/69754 karar sayılı “Kovuşturmaya Yer Olmadığına” kararı ve emsal olarak 
CAS (Uluslararası Tahkim Mahkemesi)nin 20 Haziran 2014 tarihli başka bir olaya 
ilişkin “CAS 2014/A/3480, Cüneyt YÜKSEL-TAF’a karşı” kararını ibraz etmişler 
ise de;

 Öncelikle 43 sporcu ve bunların içlerinde Ç K’nun da bulunduğu, antrenörleri hakkında 
düzenlenen 31.10.2013 tarihli Teftiş Kurulu raporunda yer alan ve samimi oldukları 
kabul edilen sporcular Serhat SOYER, Şarık BİLGİN, Büşra BAŞ, Batuhan Buğra 
ERUYGUN, Aytaç ÖZBAKIR, Hasan BİRİNCİ’nin detaylı beyanları ile Ç K’nun 
sporculara yasaklı doping maddeleri vermek ve bu maddelerinin ticaretini yapmak 
eyleminin sabit olduğu anlaşıldığından ve Cumhuriyet Savcılığının kovuşturmaya 
yer olmadığına kararı adli suç isnadına ilişkin olup, disiplin soruşturması sonucunu 
etkilemesi söz konusu olamayacağından eylemin sübutuna ve diğer hususlara yönelik 
itirazlar yerinde görülmemiştir. İtiraz konusu Ceza Kurulu kararında uygulanan Talimat 
maddelerinin hangi fıkralarının esas alındığı belirtilmemiş, sadece uygulanan madde 
numaralarının yazılması ile yetinilmiş ise de, sabit olan eylemlerin Türkiye Dopingle 
Mücadele Talimatının 2. Maddesinin 7. ve 8.fıkralarında düzenlenen,

 “2.7 Herhangi bir yasaklı maddenin veya yasaklı yöntemin ticaretini yapmak veya 
yapmaya teşebbüs etmek,
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 2.8 Herhangi bir Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemi herhangi bir Sporcuya bir 
müsabaka sırasında tatbik etmek veya etmeye Teşebbüs etmek veya müsabaka dışında 
Kullanımı yasak olan herhangi bir Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemi herhangi bir 
Sporcuya müsabaka dışındaki dönemde tatbik etmek veya etmeye teşebbüs etmek 
veya dopingle mücadele kuralı ihlalini veya ihlal teşebbüsünü içeren herhangi bir 
suça yardımcı olmak, teşvik etmek, desteklemek, katılmak, örtbas etmek veya suç 
ortaklığı yapmak.” Suçları kapsamında bulunduğu ve aynı Talimatın 10.3.2 maddesi 
ile yaptırımının düzenlendiği anlaşılmış olup, bu açıklama ve düzenlemeler karşısında 
da savunmaya ve bir kısım tanıkların müfettişlikte alınan beyanlarını daha sonra 
kısmen değiştirmiş olmalarına itibar edilmemesinde ve bu eylemler nedeniyle ömür 
boyu hak mahrumiyeti cezası tayin edilmesinde mevzuat hükümlerine aykırı bir yön 
bulunmamıştır.

 Açıklanan bu nedenlerle yerinde görülmeyen itirazların REDDİNE, başvuru ücretinin 
Genel Müdürlük bütçesine irat kaydına, kararın ilgililere tebliği ile Türkiye Atletizm 
Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine,

 27 Kasım 2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
 Tahkim Kurulu Kararı
 ESAS NO: 2014/171 KARAR NO: 2014/265 KARAR TARİHİ : 06/11/2014
 İTİRAZ EDEN: M D Antrenör. Vekili
 İTİRAZ KONUSU : Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Kurulunun 19.09.2014 

tarih ve 2013/99 Esas, 2014/46 Karar sayılı kararı.
 İTİRAZ KONUSU OLAY: Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Kurulunun 02.12.2013 

tarih ve 2013/79-75 E.K. sayılı kararı ile Antrenörün doping yapan sporcusu nedeniyle 
doğan sorumluluğundan dolayı Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Talimatının 
36.maddesi uyarınca 2 yıl müsabakalardan men cezası ile cezalandırılmasına, aynı 
Talimatın 40.maddesi uyarınca takdiri indirim uygulanmak suretiyle cezadan ¼ 
oranında indirim yapılarak neticeten 18 Ay Süre İle Müsabakalardan Men cezası 
ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, bu karara karşı M D vekili tarafından 
20.12.2013 tarihli dilekçe ile Kurulumuza itirazda bulunulması üzerine;

 Kurulumuzun 13.12.2014 tarih ve 2013/216 Esas, 2014/035 Karar sayılı kararı ile;
 Ceza Kurulu kararının “olay” başlıklı paragrafında sporcu adının yanlış yazılması 

yerinde düzeltilebilir maddi hata kabul edilmiş, kararda gerekçe gösterilerek üst hadden 
ceza tayin edilmesi uygun görüldüğü halde yazılı şekilde asgari hadden uygulama 
yapılması sonuca etkili görülmemiştir.

 İtiraza konu Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Kurulu kararında itiraz eden Antrenör 
“M D”nun, Sporcusu U A’ın anti-doping kurallarına uygun olmayan davranışları 
nedeniyle 2013/24-46 E.K. sayılı karar ile cezalandırılmış olmasında sorumluluğu 
bulunduğu kabul edilerek hakkında ceza tayini yoluna gidilmesinin gerekçesi olarak, 
Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Talimatı madde 36.8, 40, Dünya Dopingle 
Mücadele Kodu madde 2.8, 3.1, Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı madde 2.8 
hükümleri ve konuya ilişkin CAS (Uluslararası Tahkim Kurulu) Kararları (CAS 
Tahkim 2001/A/317, 09 Temmuz 2001, CAS Tahkim 95/150, 28 Haziran 1996, 
CAS Tahkim 98/192, 21 Kasım 1998, CAS istişari görüş 94/128, 05.01.1995, 
CAS Tahkim 98/208, 22.12.1998, CAS Tahkim 92/86, 18.04.1993) esas alınmak 
suretiyle, dopingin bir medeni hukuk ilişkisi olduğu, antrenörler için kusursuz 
sorumluluk halinin uygulanabileceği, ceza hukukuna ilişkin ispat kurallarının bu 
konuda geçerli olmayacağı, antrenörün görev ve yetkisi gereği olarak sporcunun 
sağlığının ve güvenliğinin korunması için her türlü dikkat ve özeni göstermekle 
yükümlü bulunduğundan, sporcusunun doping kuralı ihlali yaptığını, performansında 
meydana gelen değişiklikleri sezerek bilmesi gerektiği hususları belirtilmiştir.
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 Antrenör MD itiraz dilekçesinde kendisine verilen cezanın hukuka aykırı olduğu, 
kararda hangi mevzuata göre ceza tayin edildiği konusunda da yeterli açıklık 
bulunmadığı, Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Talimatının uygulamaya esas alınan 
36.maddesinde “antrenör” ifadesinin yer almadığı, antrenörlere hangi koşullarda ve 
ne miktarda ceza verileceği açıkça düzenlenmediği gerek ulusal, gerekse uluslar arası 
kurallara göre doping suçundan ceza tayini için antrenör açısından dopingli madde 
vermek veya vermeye teşebbüs etmek gibi somut bir eylemin bulunması gerektiği, 
ispat yükü ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede temel hukuk kurallarının yok 
sayıldığı, Sporculara ilişkin CAS kararları da yanlış değerlendirilerek antrenörlerin 
kusursuz sorumluluğundan bahsedildiği, varsayımlarla, yeterli delil olmadığı halde 
sporcunun yaptığı doping eylemi nedeniyle antrenörün sorumluluğu yoluna gidildiği, 
ceza hukukunun en temel ilkeleri olan “suçta ve cezada kanunilik”, “suçta ve cezada 
kusur” ilkelerinin göz ardı edildiği hususlarını öne sürerek hakkında tayin olunan 
cezanın kaldırılması talebinde bulunmuştur.

 Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Kurulunun itiraza konu kararına esas alınan 
mevzuat hükümleri şu şekildedir;

 Dünya Dopingle Mücadele Kodunun Dopingle Mücadele Kural İhlalleri başlıklı 2.8 
“Herhangi bir sporcuya yasaklanmış bir maddenin veya yöntemin uygulanması veya 
uygulama girişimi veya bir dopingle mücadele kural ihlalini veya ihlal girişimi içine 
alan diğer suç ortaklığı unsurunu örtbas etme veya bu unsuru kışkırtma, yardımcı 
olma, teşvik etme, destekleme.”

 “Dopingi Kanıtlama başlıklı madde 3.1 “Tüm vakalardaki bu ispat standardı olasılıktan 
büyük fakat makul bir şüphe olasılığından azdır. Bir varsayımı çürütmek veya gerçekleri 
ispat etmek için kodun bir sporcu veya diğer kişinin bir dopingle mücadele kuralını 
ihlal ettiğini ispat etme yükümlülüğü durumunda ispat standardı olasılık dengesi 
üzerine kurulacaktır.”

 Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı “Dopingle Mücadele Kural İhlalleri” başlıklı 
madde 2.8 “Herhangi bir yasaklı madde veya yasaklı yöntemi herhangi bir sporcuya bir 
müsabaka sırasında tatbik etmek veya etmeye teşebbüs etmek veya müsabaka dışında 
kullanımı yasak olan herhangi bir yasaklı madde veya yasaklı yöntemi herhangi bir 
sporcuya müsabaka dışındaki dönemde tatbik etmek veya etmeye teşebbüs etmek 
veya dopingle mücadele kuralı ihlalini veya ihlal teşebbüsünü içeren herhangi bir 
suça yardımcı olmak, teşvik etmek veya suç ortaklığı yapmak”

 “Doping Yapıldığının Kanıtlanması” başlıklı madde 3.1 İspat Yükü Standartları 
“Dopingle Mücadele Komisyonu, bir Dopingle Mücadele Kuralının ihlal edildiğini 
ispatla yükümlüdür. İspat standardı, bir dopingle mücadele kuralının ihlal edildiği 
konusunda Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından, Sorgulama makamının bu 
iddianın ciddiyetini dikkate alacak rahatlıkla ikna edilmesidir. Her vakada, bu ispat 
standardı, her durumda bir olasılık dengesinden daha önemli ancak makul şüphenin 
ötesindeki bir kanıttan daha önemsizdir. İşbu Dopingle Mücadele Talimatı, aksini 
ispat yükümlülüğünü dopingle mücadele kuralı ihlalinde bulunduğu iddia edilen bir 
sporcuya veya diğer kişiye yüklüyorsa da, ispat standardı, Sporcunun daha inandırıcı 
kanıtlar sunmasını zorunlu kılan Madde 10.4 ve Madde 10.6 hükümleri istisna olmak 
üzere, bir olasılık dengesiyle sağlanır. ”

 “Madde 3.1 ile ilgili açıklama: Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından yerine 
getirilmesi gereken bu ispat standardı, birçok ülkede mesleki ihlallere ilişkin 
davalarda uygulanan standarda benzemektedir. Bu, ayrıca mahkemeler ve Sorgulama 
makamlarındaki doping davalarında da yaygın şekilde uygulanmaktadır. Örnek olarak 
CAS’ın CAS 98/208 sayılı N., J., W. İle FINA arasındaki davada verdiği 22 Aralık 
1998 tarihli karara bakınız.”
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 Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Talimatı “Doping” başlıklı madde 36.1. Ulusal 
ve Uluslararası atletizm müsabakalarında yada müsabaka harici yapılan doping 
kontrollerinde, uluslar arası anti-doping kurallarını ihlal eden sporculara ve bunların 
sorumlularına aşağıdaki yaptırım uygulanır.

 a) Doping madde veya yöntemi kullanarak doping yaptığı tespit edilen sporculara,
 i) İlk ihlalde en az iki yıl müsabakalardan men.
 “Takdiri Azaltıcı Sebep” başlıklı madde 40. Tahrik sebebi ile azaltmadan ayrı olarak 

ceza kurulu tarafından kuruluş, kulüp, sporcu veya kişi lehine cezayı azaltıcı takdiri 
sebepler göz önünde bulundurularak cezanın yarısına kadarı indirilebilir.

 Bu mevzuat hükümleri ve olayın oluşu karşısında itiraza konu Türkiye Atletizm 
Federasyonu Ceza Kurulunun 02.12.2013 tarih ve 2013/79-75 E.K. sayılı kararında, 
ihtilafın CAS kararlarına da atıfta bulunularak hukuki nitelikte olduğu, bu nedenle 
de kusursuz sorumluluk yoluna gidilebileceğine ilişkin değerlendirme yerinde 
görülmemiştir.

 Doping eylemi ile ilgili olarak disiplin suçu oluşturması nedeniyle ceza yaptırımı 
uygulandığına göre, bu konuda temel ilkelerden olan “kusursuz, suç ve ceza olmaz” 
kusur ilkesi gereğince bir ceza yaptırımının uygulanabilmesi için eylemi gerçekleştiren 
kişinin kastının (eylemin bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesi) ya da taksirinin (gerekli 
dikkat ve özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesi sonucu fiilin gerçekleşmesi) 
bulunması gerekmektedir.

 Özel hukuk kapsamında tazminat konularında istisnai olarak uygulanan kusursuz 
sorumluluk müessesesinin olayda uygulama yeri bulunmamaktadır.

 Ceza Kurulu kararında belirtildiğinin aksine CAS’ın kararlarında da ceza sorumluluğu 
bakımından bu şekilde değerlendirmeler söz konusudur.

 Dosyaya ibraz edilen belgelerle, olaya ilişkin olarak Spor Genel Müdürlüğü Teftiş 
Kurulu tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma yapılarak 30.06.2013 tarih ve 
TK.02.F/21-2, 35-12, 37-11 sayılı Teftiş Kurulu raporunun düzenlendiği, soruşturma 
dosyasında konuyla ilgili bilgi ve belgelerin bulunduğu anlaşılmakta olup, olayın 
etraflıca aydınlatılması ve gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması 
bakımından, bu soruşturma raporu ve eki belgeler ile Türkiye Dopingle Mücadele 
Talimatının konuya ilişkin hükümleri de dikkate alınarak yeniden bir değerlendirme 
yapılması ve kişilerin hukuki durumlarının yukarıda belirtilen hususlar da gözetilmek 
suretiyle belirlenmesi gerekmektedir.

 Açıklanan bütün bu nedenlerle itirazın öncelikle bu yönlerden KABULÜ ile, itiraza 
konu Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Kurulunun itiraz eden M D’na ilişkin 
02.12.2013 tarih ve 2013/79-75 E.K. sayılı kararı ile tayin olunan 18 ay süreyle 
müsabakalardan men cezasının KALDIRILMASINA, karar verilmiştir.

 Ayrıca, atletizm branşında 2013 yılı içinde 45 sporcunun doping kurallarını ihlal 
etmesinin neden kaynaklandığı, söz konusu sporcular ve sorumlular hakkında 
yapılacak işlemler ve bu konuda alınabilecek tedbirler ile ilgili olarak Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Müfettişliği tarafından yapılan soruşturma 
sonunda düzenlenen 31.10.2013 tarih ve TK.02.F/21-2, 37-11 sayılı rapor, Bakanlık 
Makamının 07.11.2013 tarih ve 2311 sayılı oluru ve Spor Genel Müdürlüğünün 
18.12.2013 tarih ve 2704 sayılı yazısı üzerine işleme konulmuş ve TAF Ceza Kurulunun 
28.02.2014 tarih ve 2013/99-2014/13 E.K. sayılı Kararı ile M D yönünden Ceza 
Kurulunun 2013/79 sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmiştir.

 Kurulumuzun bu kararı ve birleştirme kararından sonra da;
 Antrenör M D’nun sporcularına yasaklı madde vererek ve yasaklı madde ticareti yaparak 

anti doping kuralına aykırı hareket ettiği gerekçesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu 
Ceza Kurulunun 24.05.2014 tarih ve 2013/99 Esas 2014/28 Karar sayılı kararı ile, 
Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Talimatının 36 ve IAAF Kural 32, 40,hükmü 
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uyarınca ömür boyu men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, bu karara karşı 
vekili tarafından Kurulumuza yapılan itiraz sonunda Kurulumuzun 07 Ağustos 2014 
tarih ve 2014/139-216 E.K. sayılı kararı ile;

 “Kurulumuzun uygulamada istikrar kazanmış önceki kararlarında da kabul edildiği 
üzere 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 
maddesi ile düzenlenen Bağımsız Spor Federasyonları kapsamında bulunan Türkiye 
Atletizm Federasyonu ile ilgili olarak doping suçları nedeniyle 23 Eylül 2011 tarihinde 
yürürlüğe giren Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı hükümlerinin uygulanması 
gerektiği gözetilmeden Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Talimatı uyarınca ve 
IAAF Kuralına atıfta bulunmak suretiyle karar verilmesi, mevzuat hükümlerine aykırı 
bulunduğundan, itirazın öncelikle bu yönden KABULÜ ile itiraza konu Türkiye 
Atletizm federasyonu Ceza Kurulunun 24.05.2014 tarihli kararı ile Antrenör MD 
hakkında tayin olunan Ömür Boyu Men Cezasının KALDIRILMASINA, başvuru 
ücretinin iadesine, kararın ilgililere tebliği ile, yukarıda açıklandığı şekilde Türkiye 
Atletizm Ceza Kurulu tarafından Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı hükümleri 
uyarınca yeniden karar alınmasının temini için Türkiye Atletizm Federasyonu 
Başkanlığına gönderilmesine” karar verilmiş, bu kararımız üzerine de Türkiye Atletizm 
Federasyonu Ceza Kurulunun 19.09.2014 tarihli kararı ile;

 Antrenör M D’nun sporculara yasaklı madde verdiği ve yasaklı madde ticareti yaptığı 
gerekçesi ile Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının 2 ve 10. Maddeleri hükmü 
uyarınca ömür boyu men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, bu karara 
karşı M D Vekili tarafından 08.10.2014 tarihli dilekçe ile duruşma talepli olarak 
Kurulumuza itirazda bulunulması nedeniyle duruşma açılıp yapıldıktan sonra dosya 
ele alınıp incelendi.

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
 Dosyada bulunan bilgi, belgeler, Disiplin Kurulu Kararı ve ilgili mevzuat hükümleri 

birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde;
 Öncelikle 43 sporcu ve bunların içlerinde M D’nun da bulunduğu, antrenörleri 

hakkında düzenlenen 31.10.2013 tarihli Teftiş Kurulu raporunda yer alan ve samimi 
oldukları kabul edilen sporcular Simge OLÇUN, Büşra PEKŞİRİN, Ümit TAN, 
Serhat SÖYLER, Aytaç ÖZBAKIR, Umut ADAY, Büşra PEKŞİRİN’in Antrenörü 
Kazım KURTYILMAZ ile Antrenör M D’nun doping suçundan ceza alan sporcusu 
UA’ın babası B A’ın detaylı beyanları ile M D’nun sporculara yasaklı doping maddeleri 
vermek ve bu maddelerinin ticaretini yapmak eyleminin sabit olduğu anlaşıldığından 
eylemin sübutuna yönelik itirazlar yerinde görülmemiştir. İtiraz konusu Ceza 
Kurulu kararında uygulanan Talimat maddelerinin hangi fıkralarının esas alındığı 
belirtilmemiş, sadece uygulanan madde numaralarının yazılması ile yetinilmiş ise 
de, sabit olan eylemlerin Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının 2. Maddesinin 7. 
ve 8.fıkralarında düzenlenen,

 “2.7 Herhangi bir yasaklı maddenin veya yasaklı yöntemin ticaretini yapmak veya 
yapmaya teşebbüs etmek,

 2.8 Herhangi bir Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemi herhangi bir Sporcuya bir 
müsabaka sırasında tatbik etmek veya etmeye Teşebbüs etmek veya müsabaka dışında 
Kullanımı yasak olan herhangi bir Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemi herhangi bir 
Sporcuya müsabaka dışındaki dönemde tatbik etmek veya etmeye teşebbüs etmek 
veya dopingle mücadele kuralı ihlalini veya ihlal teşebbüsünü içeren herhangi bir 
suça yardımcı olmak, teşvik etmek, desteklemek, katılmak, örtbas etmek veya suç 
ortaklığı yapmak.” Suçları kapsamında bulunduğu ve aynı Talimatın 10.3.2 maddesi 
ile yaptırımının düzenlendiği anlaşılmış olup, bu açıklama ve düzenlemeler karşısında 
da savunmaya ve bir kısım tanıkların müfettişlikte alınan beyanlarını daha sonra 
kısmen değiştirmiş olmalarına itibar edilmemesinde ve bu eylemler nedeniyle ömür 
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boyu hak mahrumiyeti cezası tayin edilmesinde mevzuat hükümlerine aykırı bir yön 
bulunmamıştır.

 Açıklanan bu nedenlerle yerinde görülmeyen itirazların REDDİNE, başvuru ücretinin 
Genel Müdürlük bütçesine irat kaydına, kararın ilgililere tebliği ile Türkiye Atletizm 
Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine,

 06 Kasım 2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
 Tahkim kurulu Kararı
 ESAS NO : 2014 /156 KARAR NO: 2014 /241 KARAR TARİHİ: 25/09/2014
 İTİRAZ EDEN: MAB Sporcu.
 İTİRAZ KONUSU: Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Disiplin 

Kurulunun 14.08.2014 tarih ve 2014/22 sayılı kararı.
 İTİRAZ KONUSU OLAY: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi- Dopingle Mücadele 

Komisyonunun 21 Nisan 2014 tarih ve 786/2014 sayılı yazısı ve ekinde gönderilen 
“Doping Kontrol Bildirim Formu” ve ilgili belgeler üzerine Türkiye Vücut Geliştirme 
ve Fitness Federasyonu Disiplin Kurulunun 14.08.2014 tarihli kararı ile Sporcu M A 
B hakkında doping suçu nedeniyle Disiplin Talimatının 27/1, 47.maddeleri uyarınca 
2 yıl yarışmalardan men ve 3.000-TL para cezası tayin edilmiş olup, bu karara karşı M 
A B tarafından 01.09.2014 kayıt tarihli dilekçe ile Kurulumuza itirazda bulunulması 
nedeniyle dosya ele alınıp incelendi.

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 Dosyada bulunan bilgi, belgeler, ilgili mevzuat hükümleri birlikte ele alınıp 

değerlendirildiğinde;
 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonunun 21 Nisan 

2014 tarihli yazısında da açıklandığı gibi Kurulumuzun uygulamada istikrar kazanmış 
önceki kararlarında da kabul edildiği üzere 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 maddesi ile düzenlenen Bağımsız Spor 
Federasyonları kapsamında bulunan Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu ile 
ilgili olarak doping suçları nedeniyle 23 Eylül 2011 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye 
Dopingle Mücadele Talimatı hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilmeden 
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Disiplin Talimatı uyarınca karar 
verilmesi, mevzuat hükümlerine aykırı bulunduğundan, itirazın öncelikle bu yönden 
KABULÜ ile itiraza konu 14.08.2014 tarihli karar ile M A B hakkında tayin olunan 
2 Yıl Yarışmalardan Men ve 3.000-TL para Cezasının KALDIRILMASINA, başvuru 
ücretinin iadesine, kararın Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele 
Komisyonuna ve ilgililere tebliği ile, yukarıda açıklandığı şekilde Türkiye Vücut 
Geliştirme ve Fitness Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından Türkiye Dopingle 
Mücadele Talimatı hükümleri uyarınca yeniden karar alınmasının temini için Türkiye 
Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine,

 25 Eylül 2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
 Tahkim Kurulu Kararı
 ESAS NO: 2014/125 KARAR NO: 2014/210 KARAR TARİHİ: 22/07/2014
 İTİRAZ EDEN: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Dopingle Mücadele 

Komisyonu Başkanı Av.Türker ARSLAN.
 İTİRAZ KONUSU : Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Kurulunun Sporcu A A 

hakkında 24.01.2014 tarih ve 2013/54 Esasi 2014/4 K. sayılı kararı.
 İTİRAZ KONUSU OLAY: Sporcudan 24.08.2013 tarihinde müsabaka sırasında 

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonu görevlileri tarafından 
alınan doping A numunesi örneğinde Köln Doping Laboratuvarında yapılan inceleme 
sonucu Stanozolol isimli yasaklı madde metabolitinin bulunduğunun belirlenmesi 
ve sporcunun talebiyle açılan B numunesinde de aynı maddenin bulunması üzerine 
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Aynı eylem için farklı uygulamalar yapılması farklı cezalar verilmesi 
adalet duygusunu zedelediği gibi uluslararası alanda da ülke olarak 
prestij kaybına sebep olmaktadır.

2011 yılında çıkarılan Türkiye Dopingle Mücadele Talimatında 
doping suçları ana hatları ile şu şekildedir;

“Madde 2 Dopingle Mücadele Kural İhlalleri
2.1. Sporcudan alınan örnekte yasaklı bir maddenin veya onun 

metabolitlerinin veya belirteçlerinin bulunması.

sevk edildiği, Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Kurulunun 24.01.2014 tarih ve 
2013/54 Esas 2014/4 K. sayılı kararı ile;

 Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Talimatının 36 ve İAAF Kural 32.2.(b) hükümleri 
gereğince 2 yıl süre müsabakalardan men cezası ile cezalandırılmasına,

 Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Talimatının Kural 40.a göre cezası ¼ oranında 
indirilerek 18 ay süre ile müsabakalardan men cezası ile cezalandırılmasına,

 Cezanın geçici men cezası verilen 16.09.2013 tarihinden itibaren infazına, karar 
verilmiştir.

 Bu karara karşı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu Başkanı Av.Türker ARSLAN tarafından 15.04.2014 tarihli dilekçe ile 
Kurulumuza itirazda bulunulması üzerine soruşturma tamamlandıktan sonra dosya 
ele alınıp incelendi.

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
 Dosyada bulunan bilgi, belgeler, Disiplin Kurulu Kararı ve ilgili mevzuat hükümleri 

birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde;
 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Başkanlığının 15.04.2014 tarihli itiraz 

dilekçesinde, öncelikle olayla ilgili olarak, Eylül 2011 tarihinde yürürlüğe giren ve 
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından da uygulanacağı kabul edilen 
Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı Hükümlerinin uygulanması zorunluluğu 
bulunduğu, söz konusu Talimatın Dünya Dopingle Mücadele Kuralları doğrultusunda 
hazırlandığı ve WADA tarafından da uygun görüldüğü, bu Talimat hükümlerine 
göre olayda indirim sebebi bulunmadığı gibi, ağırlaştırıcı nedenlerin söz konusu 
olduğu hususları belirtilerek Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Kurulu kararının bu 
nedenlerle düzeltilmesi ya da kaldırılmasına karar verilmesi talebinde bulunulmuştur.

 Kurulumuzun uygulamada istikrar kazanmış önceki kararlarında da kabul edildiği üzere 
3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 
maddesi ile düzenlenen Bağımsız Spor Federasyonları kapsamında bulunan Türkiye 
Atletizm Federasyonu ile ilgili olarak doping suçları nedeniyle Eylül 2011 tarihinde 
yürürlüğe giren Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı hükümlerinin uygulanması 
gerektiği gözetilmeden Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Talimatı uyarınca ve 
İAAF Kuralına atıfta bulunmak suretiyle karar verilmesi, mevzuat hükümlerine aykırı 
bulunduğundan, itirazın öncelikle bu yönden KABULÜ ile itiraza konu Türkiye 
Atletizm federasyonu Ceza Kurulunun 21.01.2013 tarihli kararı ile Sporcu AA 
hakkında tayin olunan 18 Ay Müsabakalardan Men Cezasının KALDIRILMASINA, 
başvuru ücretinin iadesine, kararın ilgililere tebliği ile, yukarıda açıklandığı şekilde 
Türkiye Atletizm Ceza Kurulu tarafından Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı 
hükümleri uyarınca yeniden karar alınmasının temini için Türkiye Atletizm 
Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine

 22 Temmuz 2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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2.2. Yasaklı madde veya yasaklı yöntemin sporcular tarafından 
kullanılması veya kullanılmaya teşebbüs edilmesi.

2.3. Yürürlükteki dopingle mücadele kurallarına uygun olarak 
yapılan bildirim sonrasında örnek vermemek veya haklı bir nedene 
dayanmaksızın örnek vermeyi reddetmek veya herhangi bir şekilde 
örnek vermekten imtina etmek.

2.4. Sporcunun nerede bulunduğu hakkında gerekli bilgileri 
vermemek ve uluslararası doping kontrol standardına uygun olarak 
yapılan bildirim sonrasında doping kontrollerine katılmamak da 
dahil, sporcuların müsabaka dışı doping kontrolüne tabi tutulması 
için hazır bulunmasına ilişkin yürürlükteki yükümlülüklerin ihlali, 
sporcunun bağlı bulunduğu dopingle mücadele kuruluşu tarafından 
belirlenen onsekiz aylık bir süre içinde üç kez doping kontrolüne 
katılmaması ve/veya bildirimde bulunmaması, dopingle mücadele 
kural ihlali sayılacaktır.

2.5. Doping kontrolünün herhangi bir bölümünde hile yapmak 
veya hile yapmaya teşebbüs etmek.

2.6. Yasaklı madde veya yasaklı yöntemlere sahip olmak.
2.7. Herhangi bir yasaklı maddenin veya yasaklı yöntemin tica-

retini yapmak veya yapmaya teşebbüs etmek.
2.8. Herhangi bir yasaklı madde veya yasaklı yöntemi herhangi 

bir sporcuya bir müsabaka sırasında tatbik etmek veya etmeye teşeb-
büs etmek veya müsabaka dışında kullanımı yasak olan herhangi bir 
yasaklı madde veya yasaklı yöntemi herhangi bir sporcuya müsabaka 
dışındaki dönemde tatbik etmek veya etmeye teşebbüs etmek veya ihlal 
teşebbüsünü içeren herhangi bir suça yardımcı olmak, teşvik etmek, 
desteklemek, katılmak, örtbas etmek veya suç ortaklığı yapmak.”

Doping suçları ile ilgili olarak uygulanacak yaptırımlar, verilen 
madalyaların, puanların ve ödüllerin geri alınması, ömür boyuna 
kadar olabilen hak mahrumiyeti cezası olarak Talimatın 10 uncu 
maddesinde yer almış, aynı maddede hak mahrumiyeti cezasının 
hangi koşullarda iptal edileceği veya hafifletileceği, hangi hallerde 
ağırlaştırılacağı hususları da düzenlenmiştir.
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 Görüldüğü gibi bu çok çeşitli şekillerde ortaya çıkan doping 
olaylarını önleyebilmek en azından asgari seviyeye indirebilmek için 
üzerine iyi niyetle ve inançla gidilmelidir.

 Belki de doping suçunun da disiplin suçu olmanın yanında 
(şike, teşvik ve yasadışı bahis gibi) adli suç haline getirilmesi 
düşünülebilir.

 Bu mücadelenin daha da sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi 
için Dünya’da ve Türkiye’de dopingle mücadele, doping maddeleri-
nin analizi yöntemleri, ayrı bir inceleme ve yazı konusu olabilecek 
önemde olan doping ve biyolojik pasaport, doping ve sporcu sağlığı, 
dopingin psikolojik boyutu, hukuk boyutu, konularında çalışmalara 
devam edilmelidir.
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İnsancıl ve Bilimsel Desteklerini Gördüğümüz
Ahmet Bekir Palazoğlu’na…

Giriş

Türkiye’de günümüzde her şeyin sorgulandığı bir ortamda, 
sportif alanda yapılan tartışmaların da, sorgulanması gerek-
mektedir. Bu bağlamda, Türk spor tarihine bakıldığında ilk 

sırayı 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları öncesinde, 1948 Londra 
Olimpiyat Oyunları’nda başarılı olan güreşçilerin ve atlet Ruhi 
Sarıalp’in profesyonellikle itham edilmesi gelir. Bu sporcuların, pro-
fesyonel ilân edilmeleriyle ilgili hadiselerin geri planında, sporculara 
başarılarından dolayı, “Sporcuları Koruma Derneği” tarafından borç 
senedi mukabilinde teyit ve tevsik edilerek verilen maddi yardımlarla 
ilgili tartışmalar yatmaktadır.

1952 Helsinki Olimpiyatları öncesinde, Burhan Felek’in yazdığı 
“Olimpiyatlar ve Amatörlük Profesyonellik Meselesi” adlı bir makale 
üzerine Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK), Beden Terbi-
yesi Genel Müdürlüğü’nün (BTGM) gönderdiği listeyi geri çevirir. 
TMOK,1948 Londra Olimpiyatları’nda derece alan ve dönüşte ken-
dilerine mükafat olarak verilen hediyeleri kabul eden güreşçileri ve 
atlet Ruhi Sarıalp’i, profesyonel olarak kabul etmiştir. Böylece spor-
cuların “amatörlük fişleri” onaylanmadığından, amatörlük vasıflarını 
kaybettikleri ve bu sporcuların 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları’na 
katılamayacağı ilan edilir. Bir hafta içerisinde profesyonel ilan edilen 
sporcular, yine aynı teşkilat tarafından profesyonel değildir denilerek, 
kamuoyuna duyurulur ancak iş işten geçmiştir. Çünkü, Helsinki’de 
Türkiye’yi temsil edecek güreşçilerin ve atlet Ruhi Sarıalp’in isimleri 
gönderilen listede bildirilmez. 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları’na 
tecrübeli şampiyonlarından yoksun bir takımla giden Türk güreş millî 
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takımı, serbest stilde 23 puanla 4’üncü olurken, grekoromen stilde 
5.3/4 puanla 9’uncu olur.

Güreşçiler ve atlet Ruhi Sarıalp’in, 1952 Helsinki Olimpiyat 
Oyunları öncesi profesyonel ilân edilmeleri ve devamında gelişen 
olaylarla ile ilgili olarak açıklanması ve tartışılması gereken pek çok 
husus vardır. Bu olayda, Türkiye’de beden eğitimi ve spor kurumunun 
kurumsal bir yapı ve çağdaş bir kimlik ile çağdaş mevzuata uygun 
olarak yapılanmadığı ve sürecin başarılı bir şekilde yürütülemediği 
görülmüştür.

Bu makalenin amacı, “Türkiye’de Helsinki Olimpiyatları Öncesi 
Amatörlük ve Profesyonellik Tartışmalarının Eleştirel Bir Yorumu” lite-
ratüre dayalı olarak değerlendirmektir.

1948 Londra Olimpiyat Oyunları’nda Türk 
Güreşçilerinin ve Atlet Ruhi Sarıalp’in Başarısı

14. Londra Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, serbest stilde takım 
halinde 40 puanla ezici bir üstünlükle şampiyon olurken, 4 altın ve 
2 gümüş madalya kazanır. Grekoromen stilde ise; 27 puanla takım 
halinde ikinci olurken, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi 
olur. Türkiye güreşte kazandığı bu başarı ile Dünya’da hem serbest 
stilde hem de grekoromen stilde ilk akla gelen ülkelerden olmuş-
tur. Londra Olimpiyat Oyunları‘nda dereceye giren Türk güreşçileri 
şunlardır:1

Serbest stil güreşte; 52 kg Halit Balamir 2., 57 kg Nasuh Akar 1., 
62 kg Gazanfer Bilge 1., 67 kg Celâl Atik 1., 73 kg Yaşar Doğu 1., 79 
kg Adil Candemir 2., 87 kg Muharrem Candaş 4., Ağır Sadık Esen 4.

Grekoromen stil güreşte; 52 kg Kenan Olcay 2., 57 kg Halil 
Kaya 3., 62 kg Mehmet Oktav 1., 67 kg Ahmet Şenol 6., 73 kg Ali 
Özdemir sakatlandı, 79 kg Muhlis Tayfur 2., 87 kg Mustafa Çakmak 
8., Ağır Ahmet Kireççi 1.
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Atletizmde “üç adım atlama”da; Ruhi Sarıalp 15.025 m’lik dere-
cesiyle güreşçilerden sonra bronz madalya alan ilk atlet oldu.

1948 Londra Olimpiyat Oyunları’nda Türk güreşçileri ve atlet 
Ruhi Sarıalp, kazandığı başarılarla olimpiyatlardaki spor kültürüne 
ve millî duygunun beslenmesine katkı sağlamışlardır.2

Olimpiyatlarda kazanılan bu şampiyonluklar yalnız güreşçilere 
ait bir başarı değil, onların mensup olduğu Türk milleti için de bir 
şereftir. Şampiyon güreşçiler, Türk’ün gücünü bütün dünyaya tanıtarak 
Türk bayrağını şeref direğine çektirip, İstiklâl Marşını dinletmişlerdir. 
Koca Yusufların, Kurtdereli Mehmet Pehlivanların çocukları olduk-
larını bir kez daha dünyaya ispat ederek isimleri spor tarihine geçen 
şampiyonların adları nesillerden nesillere aktarılarak anılacaktır. Türk 
güreşçileri, kutsallaştırdıkları bir bayrak ideali ile ruhlarını birleştirerek 
güreşmişlerdir. Bu başarı, Türkiye’de toplumsal ve millî bir dinamizm 
yaratmıştır. “Ne mutlu Türküm diyene! ” sözünü olimpiyatlarda yüksel-
ten ve yükselmenin sınırını tanımayan, güreş sporu için bir prototip 
oluşturan Türk güreşçileri hafızalarda yaşamaya devam etmektedir.3

Türkiye’nin tanıtımına ölçülemeyecek değerde büyük katkı sağ-
layan şampiyon güreşçilere Türk milleti de vefa borcunu kadirbilir-
lik duyguları içerisinde ödemek istemiştir. 1948 Londra Olimpiyat 
Oyunları’nda güreşçilerin kazandığı başarılar uzun zaman gündemde 
kaldı. Bu başarının ülkede yansımaları Türk milletinin millî duygula-
rını kabarttı ve coşturdu. Türk milleti şampiyonlara kanını verecek hale 
gelmişti. Halk, Londra Olimpiyat Oyunları’nda başarılı olan güreşçileri 
görmek için, Türkiye’nin her tarafından çektikleri telgraflarla illerine 
davet ederler. Güreşçilerin geleceği iller önceden, gerek afişlerle ve 
gerekse Belediye’nin yaptığı anonslarla halka duyurulur. Güreşçiler 
şehirde konvoylarla gezdirildiği gibi, onlara gösteri güreşleri de yaptı-
rırlar. Halk da güreşçilere, kazandığı başarının önemine lâyık olacak ve 
istikballerini sağlayacak tarzda taltif ederek armağanlar vermek ister. 
Bu armağanların miktarı o kadar çoğalır ki, bunlar “Sporcuları Koruma 
Derneği” adı altında açılan bir hesapta toplanarak güreşçilere borç 
senedi karşılığında verilir. Londra Olimpiyat Oyunları’nda dereceye 
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giren sporcular, imza karşılığında borç senedi şeklinde teyit ve tevsik 
edilerek (doğrulanıp belgelenerek) aldıkları bu paralar–Şampiyon 
olanlara 20 bin TL, ikinci olanlara 15 bin TL ve üçüncü olanlara da 
10 bin TL- yüzünden, 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları öncesinde 
Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından profesyonellikle itham 
edilerek “amatörlük fişleri” onaylanmaz. 1948 Londra Olimpiyat 
Oyunları’ndan sonra yapılan Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına katıl-
mış olan amatör güreşçilerden Yaşar Doğu, Gazanfer Bilge, Halil Kaya, 
Nasuh Akar ile yine uluslararası yarışmalara katılan atlet Ruhi Sarıalp 
ve bu durumda olan diğer arkadaşları 1952 Helsinki Olimpiyatları‘na 
gidilmesine çok az bir zaman kala, profesyonel ilân edilerek amatör 
sporculuk hayatlarına son verdirilmiş olur.4

1948 Londra Olimpiyat Oyunları, Türk güreşini bütün Dünya’ya 
açan bir pencere oldu. Dünya minderlerinde bir milletin hiçbir zaman 
bu kadar eş değerde emsalsiz sporcularının aynı müsabakada toplandığı 
görülmüş şey değildir. 1948 Londra Olimpiyat Oyunları‘nın Türkiye 
için ve Dünya güreş tarihi için bu bakımdan değeri büyüktür. Daha 
önce de belirtildiği gibi, savaş sonrası bir 1948 Londra Olimpiyat 
Oyunları‘nda Almanya’nın, Rusya’nın, Japonya’nın bulunmadığı, 
İran’ın kendine gelmediği devirde şampiyon oldu, diyenler de var-
dır. Fakat yıllar sonra dahi güreşçilerin hiçbiri üstün kuvvet ve ezici 
kâbiliyetlerinden en ufak bir şey kaybetmediklerini bütün Dünyaya 
ispat etmişlerdir.5 Türk güreşi, güreşçilerin kazandığı başarılarla dün-
yada bir ekol olmuştur. Türk güreş millî takımının en zirvede olduğu 
dönemlerde, Dünya güreş karmasından oluşan takımdan bile üstün 
olduğu yorumları yapılmıştır.6

1948 Londra Olimpiyat Oyunları’nda, kâbiliyetli Türk güreşçilerin 
gösterdiği üstün başarı, ata ve millî spor kültürünün modern minder 
güreşinde başarıya dönüştürülmesi açısından oldukça önemlidir. 
Burada da görüldüğü gibi kökü milletin geçmişinden gelerek yapılan 
sporlarda, iyi bir kurumlaşma, düzenli ve sistemli bir çalışma ile büyük 
ve sürekli başarılar kazanılabilir. Karakucak güreş geleneğinin daha 
sonraki yıllarda da korunup geliştirilerek modern minder güreşine 
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kaynak oluşturmasıyla, pek çok şampiyon güreşçi adını Türk spor 
tarihine yazdırmıştır.7

1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları Öncesi 
Bazı Güreşçilerin ve Atlet Ruhi Sarıalp’in 

Profesyonel İlan Edilmesi

1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları öncesi 1948 Londra Olimpiyat 
Oyunları’nda dereceye giren güreşçilerinin ve atlet Ruhi Sarıalp’in 
profesyonel ilân edilmeleriyle ilgili hadiseler kısaca şöyle açıklanabilir:

1952 Helsinki Olimpiyatlarına gidecek olan, Türk güreş millî takı-
mının hazırlık kampı, 1 Haziran 1952 tarihinde İstanbul Emirgan’daki 
köşkte yapılır. Kampa alınan 40 güreşçi, çalışmalarını Necati Tokbu-
dak ve Kemal Hocaların nezaretinde,8 Ramazan ayında sürdürürler. 
Güreşçiler bu kamp sırasında, hem kilolarını düşürmeye çalışırlar 
hem de oruç tutarlar. Öyle ki; Celâl Atik kampta yapılacak seçme-
lere9 kilosunu ayarlamak için su içmeyip, karpuz ile idare etmektedir. 
Helsinki Olimpiyat Oyunları’na gidecek güreşçilerin tespit edilmesi 
için seçmeler, 21-22 Haziran Cumartesi ve Pazar günlerinde, İstanbul 
Dolmabahçe Stadı’nda yapılır.10 Seçme müsabakalarına önce serbest 
güreş müsabakaları ile başlanır. Örneğin Yaşar Doğu 87 kiloda girdiği 
seçmelerde, önce Mustafa Çobansarı’yı 2.36 dk’da tuşla,11 daha sonra 
Adil Atan’ı ittifakla yenerek takıma girer. Bu seçmelerden sonra güreşçi 
sayısı kampta 25’e indirilir. Seçmelerden sonra idareciler, Yaşar Doğu’ya 
79 kiloya düşmesini söylerler. Yaşar Doğu seçmelerden sonra 79 kiloya 
düşmeye başlar. Bu kiloda; İsmet Atlı, Haydar Zafer, Ali Özdemir ve 
Özer Kök gibi güreşçiler vardır. Yaşar Doğu, 30 Haziran günü yapılan 
tartıda 81.5 kg gelir.12 Bu sefer İsmet Atlı 87 kiloya çıkmaya karar 
verir. Bu müsabakalardan sonra grekoromen müsabakalarına geçildi. 
Bu sırada Burhan Felek, Cumhuriyet Gazetesi’nin 28 Haziran 1952 
tarihli nüshasında; “Olimpiyatlar ve Amatörlük Profesyonellik Meselesi” 
adlı bir makale yazar. Bu makalede kısaca aynen şu hususlara yer verir:13
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“…Hükümetler olimpiyat masraflarını ödeyebilirler. Lâkin olim-
piyata gireceklere, girmişlere ücret, mükâfat, yevmiye, hatta paraya 
tahvil kabil hediyeler veremezler. Onlar verirler şampiyonlar da alır-
larsa amatörlüklerini, yani olimpiyatlara girmek hakkını kaybederler.

…Bütün beynelmilel müsabakalara, her sporun beynelmilel fede-
rasyonu hakimdir. Lâkin olimpiyatlarda amatör profesyonellik davasına 
beynelmilel federasyonlar hâkim değildirler.

…Beynelmilel müsabakalara iştirak edecekler hakkında son kararı 
beynelmilel federasyon verirken, olimpiyatlara iştirak edecek olanla-
rın son tasdikini ya millî olimpiyat komitesi, yahud o memleketteki 
beynelmilel komite murakabası yapar. Eğer bu tasdik olmazsa hiçbir 
müsabık, olimpiyatlara giremez.

…Bu amatörlük işi, millî olimpiyat komitelerinin tasdikine 
bırakılmıştır. Her federasyon kendi şubesi namına olimpiyata gire-
cek olanın amatörlüğünü tasdik eder. Son olarak da millî olimpiyat 
komitesi bunları tasdik eder. Bütün bu tasdik muamelesi her milletin 
namuskârlığının, şeref ve haysiyetinin kefaleti altındadır. Onun için ne 
kadar kıymetli olursa olsun bir profesyoneli, amatör gibi olimpiyata 
sokmaya kimsenin hakkı yoktur ve böyle bir hal keşfedilirse o şubeye 
mensup bütün müsabıklar diskalifiye edilir.

İşte bu mülâhazalardan dolayıdır ki; bugün millî olimpiyat komi-
tesi oldukça müşkül durumdadır.”

Güreşçiler, idmanlarına çok sıkı bir şekilde devam ederken, Türkiye 
Millî Olimpiyat Komitesi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nün 
gönderdiği listeyi geri çevirerek, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’ne 
bu sporcuların olimpiyat kafilesinden çıkartılmalarını bildirir. Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü 3 Temmuz 1952 günü bir tebliğ yayın-
layarak durumu kamuoyuna açıklar. Bu yayınlanan tebliğde; 1948 
Londra Olimpiyatları’nda derece alan ve dönüşte kendilerine mükafat 
olarak verilen hediyeleri kabul eden güreşçiler ve atlet Ruhi Sarıalp’i 
Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi profesyonel kabul ederek, bu spor-
cuların “amatörlük fişleri” onaylanmadığından amatörlük vasıflarını 
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kaybettiklerini ve bu sporcuların 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları’na 
katılamayacağı ilan edilir.14

Bu arada kamuoyu, son dakikada ortaya çıkan bu hadise ile çalka-
lanır. Güreşçilerin ve atlet Ruhi Sarıalp’in profesyonel ilan edilmeleri 
Türkiye’nin gündemini teşkil eden olaylara sahne olur. Vatandaşlar, 
TMOK Genel Sekreteri Burhan Felek’e, Başbakan Adnan Menderes’e, 
Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’a, Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri’ye ve 
bunun gibi yetkili kimselere binlerce telgraf çekerek kınarlar. Çekilen 
telgraflarda: “Türk gücünü dünyaya duyuracak olan bu spora yapılan 
hareket bir ihanettir. Kınıyoruz,” derler. Halkın bu tepkisi karşısında 
Hükümet harekete geçerek, basına sık sık açıklamalarda bulunur.

Beden Terbiyesi Genel Müdür Muavini Mehmet Arkan basına 
verdiği demeçte şöyle demektedir: “Bahis mevzuu dört güreşçi ve 
bir atlet, 1948 Londra Olimpiyatları’ndan sonra senet mukabilinde 
Sporcuları Koruma Derneği’nden para almışlardır. Sporcuları Koruma 
Derneği’nin senet mukabilinde sporcularımıza borç olarak verdiği para 
ödülü şöyledir: Şampiyon olanlara 20 bin TL, ikinci olanlara 15 bin 
TL ve üçüncü olanlara da 10 bin TL şeklindedir. İmza mukabilinde 
birer borç senedi şeklinde tanzim edilerek verilen bu senetlere binde iki 
üzerinden pul da yapıştırılmış. Bu senet alacaklı ile verecekli arasındaki 
bir muamele olarak düzenlenmiştir. Olimpiyat Nizamnamesi, amatör 
olmayanların oyunlara katılmalarına mânidir. Olimpiyatlara iştirak 
edecek sporculardan amatör olduklarına dair birer yemin kağıdı alınır. 
Bunu federasyon tasdik ederek Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi’ne 
gönderir. Bu beyanat yalan olursa Olimpiyat komitesi ihraç da edebi-
lir. Vaziyetten biz de müteessiriz. Fakat durumun açıklık kazanması 
karşısında başka türlü hareket etmemize imkan yoktur.”15 Bu nedenle, 
amatörlük vasfını kaybeden bu sporculara, Helsinki’ye gidemeyecekleri 
bildirilerek kamptan çıkarılırlar.

Bu tebliğ karşısında dört güreşçi –Yaşar Doğu, Nasuh Akar, Gazan-
fer Bilge ve Halil Kaya –, 4 Temmuz 1952 günü kamptan çıkarıldılar. 
Güreş Federasyonu, bu güreşçilerin kamptan çıkarılmaları üzerine; 
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kampa Ankara’dan Bekir Büke’yi, Eskişehir’den de Süha Kalkan’ı 
getirir.16

Kamptan çıkarılan güreşçiler 4 Temmuz 1952 akşamı saat:17.00’de, 
Taksim’deki Rumeli Lokantası’nda toplanırlar. Önce yemeklerini 
yerler. Lokantanın sahibi Halil Bey, pehlivanları çok seven bir güreş-
sever olduğundan, güreşçiler genelde onun lokantasına gelirler. Yaşar 
Doğu, burada arkadaşlarıyla bir durum değerlendirilmesi yaparak 
bundan sonra nasıl hareket edecekleri hususunda karara varırlar. 
Güreşçiler lokantadan çıkarken bir gazetecinin “Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü’nün bu kararına bir diyeceğiniz var mı?” sualine Yaşar Doğu 
şu cevabı verir: “ Türkler gadre uğradıkları zaman ‘Ah kahpe Felek’ der. 
Ne diyelim, Millet hükmünü elbette er ya da geç verecektir” der.17

Güreşçiler, önce Florya Köşkü’nde bulunan Cumhurbaşkanı 
Celâl Bayar’ı ziyarete giderler. Celâl Bayar ve Meclis Başkanı Refik 
Koraltan mesele ile yakından ilgilenirler. Celâl Atik, Cumhurbaşkanı 
Celâl Bayar’a: “Sayın Cumhurbaşkanım, bu kararla bizi değil Türkiye’yi 
minderden sildiler,” der.

Refik Koraltan, güreşçilerin durumu ile yakından ilgilenir. Güreş-
çilerin Başbakan Adnan Menderes’le görüşmek istediklerini öğrenince, 
onları Adnan Menderes’le görüştürür. Güreşçilerle yakından ilgilenen 
Başbakan Adnan Menderes, güreşçilere şu sözü verir: “Bu alınan 
kararı tasvip etmiyorum. Sizlerin isimlerinizin Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi’ne bildirilmemesine rağmen, sizlerin orada yarışabilmeniz için 
çalışacağım. Endişelenmeyin. Sizi mutlaka Helsinki’ye göndereceğim. 
Temennimiz orada yarışmalara katılabilmenizdir” der.

Bu sırada Refik Koraltan, Tevfik İleri ile bu durumu – 6 Temmuz 
1952 günü öğleden sonra – görüşerek talimat verir. Tevfik İleri durumu 
BTGM vekili Danyal Akbel ile görüşür ve güreşçiler ve atlet Ruhi 
Sarıalp hakkında alınan profesyonellik kararının önüne geçmeye çalı-
şır. Bunda başarılı olur. Tevfik İleri, 9 Temmuz 1952 günü Anadolu 
Ajansı’na verdiği demeçte: “Alınan karar, bir bakıma ve şeklen ne kadar 
yerinde sayılırsa, sayılsın bugün elem verici bir mahiyet almış bulunan 
bu neticede birçok kimselerin ve teşekküllerin suçları vardır” demektedir.
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Millî Eğitim Bakanı’nın bu açıklamasından sonra Beden Terbiyesi 
Danışma Heyeti, 12 Temmuz 1952 günü saat 11.30’da Genel Müdür 
Vekili Danyal Akbel’in başkanlığında, profesyonelliği iddia edilen 
sporcuların durumunu görüşüp bir karara bağlamak üzere toplanır. 
İki gün – 12-13 Temmuz 1952 – süren toplantı sonunda, sporcuların 
durumunu yakından inceleyen Danışma Heyeti, yapılan isnatların 
gayri varit olduğunu tespit eder ve durumu bir tebliğ ile ilgili fede-
rasyona ve kamuoyuna duyurur.18

Tebliğde; Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Genel Sekreterliğin-
den alınan Burhan Felek’in yerine Hamza Osman Erkan ve İkinci 
Başkanlığa da Denizcilik Bankası Genel Müdür Muavini Ulvi Yenal 
getirilir. Burhan Felek’in Beden Terbiyesi Merkez Danışma Kuru-
lu’ndaki görevine de son verilir.

Tebliğde amatörlüklerinden şüphe edilen sporcular hakkında da 
şu karara varılır: “1948 Londra Olimpiyatları dönüşünde, kendilerine, 
ailelerine birer ev temini maksadıyla yapılan yardımları borçlanmak 
suretiyle aldıkları ve bu hususu borçlanma suretiyle teyit ve tevsik ettikleri 
cihetle esasen bugüne kadar haklarında herhangi bir ihbar ve şikâyet 
yapılmamıştır. 1948’den sonra iki Dünya ve bir Avrupa Şampiyonasına 
katılmış olan bu güreşçilerden Yaşar Doğu, Gazanfer Bilge, Halil Kaya, 
Nasuh Akar ile atlet Ruhi Sarıalp ve bu vaziyette olan diğer arkadaşları-
nın amatörlük vasıflarını kaybetmediklerine oy birliği ile karar verilmiş 
ve keyfiyet ilgili federasyonlara bildirilmiştir.”19

1948 Londra Olimpiyat Oyunları’ndaki başarı ve bunun yurda 
güzel aksettirilmesi karşısında millet, Londra’dan dönen sporculara 
kanını verecek hale gelmişti. Bunda, biraz da güreşçilerin, kendilerini 
tam olarak besleyecek kadar kazançlı işlerde çalışmamalarının da amil 
olduğunu kabul etmek lâzımdır… Asıl mesele ve herkesi üzen keyfiyet, 
olimpiyatlarda tek kuvvetli olunan şubenin dört değerli elemandan 
mahrum kalması değil de; “haklı veya haksız” bu kararı vermek için 
dört sene beklenilmesidir.20

Ortada, öncesi olan bir profesyonellik durumu yokken, bir hafta 
içerisinde profesyonel ilan edilen sporcular, yine aynı teşkilat tarafından 
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profesyonel değildir denilerek, bu kamuoyuna duyurulur ancak iş işten 
geçmiştir. Çünkü, Helsinki’de Türkiye’yi temsil edecek güreşçilerin 
ve atlet Ruhi Sarıalp’in isimleri gönderilen listede bildirilmemiştir.

Londra Olimpiyat Oyunları’nda başarı kazanıp hediye alan atlet 
ve güreşçilerin profesyonel ilan edilmeleri konusundaki kararın akisleri 
devam ederken, 5 Temmuz 1952 tarihinde saat 12.00’de İstanbul’da 
Emirgan kampında güreş seçmeleri devam ettiği bir sırada ağır sıklet 
güreşçilerinden Sabri Demiray, Güreş Federasyonu Başkanı Sadullah 
Çiftçioğlu’na hücum ederek yumruklamıştır.21 Tartışmalar, güreşçi-
lerin gerginleşmesine, bu da mücadele için gerekli moral gücünün 
sarsılmasına sebep olmuştur. Moral güçlerini eski haline getirmek 
için gerekli olan zaman da sınırlıdır.

Türkiye’de “Amatörlük ve “Profesyonellik tartışmalarının geri 
planına bakıldığında, kısaca şunlar söylenebilir:22

TMOK’nin, 1952 yılında güreşçileri profesyonel ilân etmesinden 
sonra, 1968 yılında Ordulu Mustafa Bük, TMOK Genel Sekreteri 
tarafından profesyonel ilan edilir. Suat Erler, 21 Haziran 1968 tari-
hinde Türkiye Güreş Federasyonu’na yazdığı yazıda aynen şöyle diyor: 
“Son defa yapılan Kırkpınar güreşlerinde Altın Kemer ile taltif edilen ve 
“başpehlivanlık” unvanını tekrar kazanan Mustafa Ordulu’nun tam 
bir profesyonel olması hasebiyle Millî Güreş takımı için bahis konusu 
olamayacağı sizce de malumdur. Resmi veya hususi zevatın Başpehli-
vanın Meksika takımı için iyi ağır sıklet olacağına dair haber basında 
çıkan beyanatlarının önleneceğini ümit eder, teşekkürlerimi sunarım”.

1970 Eylül ayında Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Akzam-
bak, Spor Toto’da iş karşılığı maaş alacak 48 güreşçinin kadrosunu 
düzenler. Buna göre; Olimpiyat şampiyonluğu kadrosu 1500 TL, 
Dünya ve Avrupa şampiyonluğu kadrosu 1200 TL, Türkiye şampi-
yonluğu kadrosu 1000 TL ve Avrupa gençler şampiyonasında dereceye 
girenlere de 600 TL şampiyon olduğu sürece verilecektir.23 Bu haberin 
basında yer almasından sonra Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Genel 
Sekreteri Suat Erler; “Şampiyon güreşçilere maaş vermek amatörlüğü 
açıkça ihlal edici mahiyettedir” diyerek basına açıklama yapar.24
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Bu hadiseden sonra 1974 yılında da Ali Rıza Alan’ın profesyonel 
ilân edildiği görülür. Hadise şöyledir: 1974 yılında İstanbul’da yapılan 
Dünya Serbest Güreş Şampiyonası’nda ikinci olan Ali Rıza Alan ve 
Mehmet Uzun’a, Tercüman Gazetesi’nin sahibi Kemal Ilıcak tarafın-
dan, birer Murat marka otomobil verilir. Mehmet Uzun otomobilini 
babasının üzerine alırken, Ali Rıza Alan kendi üzerine alır. Böylece 
TMOK Ali Rıza Alan’ı profesyonel ilan ederek, arabası Ankara’da 
Emek Garajı’nda tutulur. Ali Rıza Alan 1.5 ay kadar profesyonel 
ilân edilir. Daha sonra TMOK, Ali Rıza Alan’ın profesyonel olma-
dığını açıklar. Burada da görüldüğü gibi Türkiye’de profesyonellik 
kavramının dünyaya nazaran çok yanlış anlaşıldığı görülürken olan, 
güreşçilere olmuştur.

Güreş Federasyonu Başkanlarından Vehbi Emre, profesyonelliğin 
Türkiye’de nasıl anlaşıldığına dair bir anısını şöyle anlatıyor: “Bir şam-
piyonada şampiyonlara bir mayo hediye edilecekti. Federasyon günlerce 
oturup bu konuyu konuşmuştu. Amatörlüğü bozar mıyız bozmaz mıyız 
diye. Sonra da alınmamasına karar verilmişti.”25

Helsinki Olimpiyat Oyunları’na hazırlanmakta olan bu tecrübeli 
ve dünya çapında güreşçilerin, olimpiyatlarda derece alacakları bilinen 
bir spor sahasında, memleketi temsilden mahrum bırakılmaları kasıtlı 
bir hareket sayılmaktadır.26

Güreşçilerin millî takımdan ihraç edildikleri haberi Helsinki’de 
bomba tesiri yapar. Bu garip haber karşısında Güreş Federasyonu Baş-
kanlarından M. Smitz, görüşlerini Eşref Şefik’e şöyle anlatır: “Kararı 
ben de üzülerek öğrendim. Dünya şampiyonu bu kıymetli güreşçilerin 
profesyoneldir diye ihraç kararını sizin komiteniz vermiştir. Beynelmilel 
Federasyon buna tabiatıyla bir şey diyemez. Fakat bu değerli güreşçileri 
olimpiyatlarda görmemekten ben de şahsen müteessirim. Eğer Komite-
niz ve Güreş Federasyonunuz kararında ısrar ederse, Beynelmilel Güreş 
Federasyonu bunu kabul edecektir.”27

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, her ülkenin Olimpiyat 
Komitesi’nin aldığı karara uyduğunu belirtirken, TMOK aldığı 
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bu kararla Türk sporuna zarar veren bir tartışma ortamı yarattığını 
görememiştir.

Başbakan Adnan Menderes’in verdiği direktifle, kafileye amatör-
lükleri tasdik olunmayan dört şampiyon ve atlet Ruhi Sarıalp ilâve 
edilerek Helsinki’ye gönderilirler.28

Gazanfer, Nasuh, Yaşar ve Halil Kaya kamptan çıkarıldıkları 
günden itibaren antrenman yapamadıkları gibi kamp disiplini yaşa-
madıkları için bir hayli kilo almışlardır. Bu konuda Gazanfer Bilge 
şunları söylüyor: “Kamptan çıkarıldığımdan beri sekiz kilo aldım. Bu 
kiloları kısa bir zamanda vermek mecburiyetindeyim. Buna rağmen 
benden bekleneni yapacağım” derken, Nasuh Akar: “On bir kilo aldım. 
Bunun dört kilosunu verdim. Orada da inşallah kilomu bulurum” der. 
Sembol sporcumuz Yaşar Doğu ise: “Kamptan çıkarıldığımdan beri 
yani 10 gündür bir idman yapabildim. 79 kiloya düşeceğimi pek zan-
netmiyorum. Çünkü altı kilo farkım var. Bildiğiniz gibi benim kilo 
düşmem müşgül oluyor. Bu yüzden randımanımdan en aşağı yüzde 
otuz kaybetmiş bulunuyorum.30 Profesyonel ilan edilen sporcular 
Helsinki’de müsabakalara katılamazlar, ancak Gazanfer Bilge,  Fin-
landiya Türklerinden (Tatar Türkleri), Finlandiya İslâm Cemaati Baş-
kanı ve halı tüccarı Zuhur Tahir’in kızı Yıldız (Yalduz) Hanım’a âşık 
olur. Daha sonra da nişanlanır ve evlenerek Türkiye’ye gelin getirir.30

Bayram Şit bu konuda şöyle diyor:”… Federasyon Başkanı ile 
yöneticiler otele yerleşir yerleşmez, Olimpiyat Komitesi’nin kapısını 
çalmışlar, aldıkları olumsuz cevap ile bir kez daha yıkılmışlardı. Bu, 
dört altın madalyanın ellerinden uçup gitmesi demekti. Necati Tok-
budak Hoca dâhil bütün yöneticiler, bu dört şampiyona bel bağla-
mışlar, diğer güreşçileri ile pek ilgilenmemişlerdi. Onlardan birinin, 
altın madalyayı alabileceğini düşünmüyorlardı. İlk antrenman tatsız 
ve isteksiz geçmiş, kilolar kontrol edilmişti. Antrenmanın sonunda, 
Antrenör Necati Tokbudak ve sporcular, minderin ortasında otur-
muşlardı. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Sessizliği bozan Gazanfer 
Bilge olmuştu: ‘Biz yoksak arkadaşlarımız var, biz de onlarla ilgile-
nir, şampiyon olmaları için onlara yardımcı oluruz’, diyen Gazanfer 
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Bilge’yi omuzlarından tutarak sarsan Yaşar Doğu: ‘Koskoca Türkiye’de 
şampiyon mu tükenir, haydi iş başına!’, diyerek ortalığın bir anda 
canlanmasını sağlamıştı.” 31

80 kişilik bir kafile halinde gidilen 1952 Helsinki Olimpiyat 
Oyunları, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları’nın yanında çok sönük 
kalmıştır.32

1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları’na tecrübeli şampiyonlarından 
yoksun bir takımla giden Türk güreşçileri, serbest stilde 23 puanla 
4’üncü olurken, grekoromen stilde 5.3/4 puanla 9’uncu olur. Ser-
bestte 52 kiloda Hasan Gemici ve 62 kiloda Bayram Şit Olimpiyat 
Şampiyonu, 87 kiloda ise Adil Atan Olimpiyat üçüncüsü olur.33, 34 
Bu olimpiyatlara, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları’nda dereceye 
giren güreşçilerin amatörlük dâvaları yüzünden ikinci takımla gidil-
mesi, başarısızlıklara yol açar. Savaş biteli beş yıl olmuş, Helsinki’ye 
gelen milletler daha iyi hazırlanmıştır. Bu olimpiyatta derece almak, 
Londra’daki kadar kolay değildir. Herkes dört yıl içinde tecrübelerini 
artırmış, İranlılar güçlü bir takım haline gelmiş, Londra’ya gelmeyen 
Ruslar ve Japonlar ön safta yer alacaklarını daha ilk maçlardan önce 
göstermişlerdir.35 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları’nda dereceye 
giren Türk güreşçileri şunlardır:

  
  Serbest Stil Grekoromen Stil

Antrenör: Necati Tokbudak Antrenör: Necati Tokbudak
52 kg Hasan Gemici 1. 52 kg Fahrettin Akbaş –
57 kg Cemil Sarıbacak 5. 57 kg Kemal Demirsüren –
63 kg Bayram Şit 1. 61 kg Hasan Bozbey 6.
67 kg Tevfik Yüce – 67 kg Raif Akbulut –
73 kg M.Ali İslioğlu – 73 kg Ahmet Şenol 5.
79 kg Haydar Zafer 5. 79 kg Ali Özdemir 5.
87 kg Adil Atan 3. 87 kg İsmet Atlı 5.
Ağır İrfan Atan 4. Ağır Katılmadık
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Türkiye;1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları’nda güreşte umulanın 
yarısını dahi bulamazken, atletizmde Cahit Önel’in finale kalışı pistler 
üzerindeki en büyük başarıyı teşkil etmiş ve genç Türk atleti 3000 
steeple müsabakasında Ay-yıldızı temsil etmiştir. Futbolda Antilleri 
2-1 yendikten sonra, Macaristan karşısında 7-1’lik bir hezimetle saf 
dışı kalmıştır. Basketbolda ise büyük bir varlık gösterilememiştir.36

Türkiye’nin 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları’nda takım halinde 
birinci olamaması, Türkiye’de büyük bir üzüntüye sebep olur. Güreş 
Federasyonu Başkanı Sadullah Çiftçioğlu, Helsinki Olimpiyatları’nda 
iken güreş millî takım antrenörü Necati Tokbudak’ı görevden alarak 
yerine Yaşar Doğu’yu millî takımın başına antrenör olarak getirdiğini 
açıklar.37

Güreşçilerin, Helsinki Olimpiyat Oyunları öncesinde profesyonel 
ilân edilmeleri ile ilgili olarak açıklanması gereken bazı hususlara yer 
verilirse, güreşçilerin haksız şekilde profesyonel ilân edildikleri anla-
şılacaktır. Bu hususlar sırasıyla şöyledir:

Türk milleti, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları’nda üstün başarı 
gösteren güreşçileri, içten gelen isteği ile ödüllendirmek istemiştir. Bazı 
hemşerileri tarafından, kimine ev, kiminin ailesine de işlerini yoluna 
koysun diye “Sporcuları Koruma Cemiyeti” tarafından borç senedi 
karşılığı para yardımı yapılmıştır. Bu yardımlar yapılırken Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi ve 
Güreş Federasyonu, amatörlüklerini kaybedeceklerine dair hiçbir ikaz 
ve teşebbüste bulunmamış ve tedbir almamıştır. Hatta göz yummuş 
görünerek seyretmiştir. Sporcuları amatörlüğü bozacak konularda 
eğitimden geçirmeyerek görevini de ihmal etmiştir.

Bu konuda sorumlulara şu suali sormak gerekir. Sporcuları pro-
fesyonel ilan edenler, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları’nda dereceye 
girenlere yapılan yardımları ve hediyeleri bugüne kadar bilmiyorlar 
mıydı? Eğer biliyorlarsa neden aynı şampiyonların kamp seçmelerine 
mâni olmayıp, kampın son günlerinde müdahale etmek suretiyle 
hazırlanan takımın düzenini bozmuş oldular.38 Sporculara neden 
rehberlik edilmemiştir?
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Güreş sporunda takıma girecekler, güreş minderlerinde yapılan 
seçmelerle belirlendiğine göre, kimsenin keyfi kararlarla istediklerini 
kayırmasına hak ve yetkisi yoktur. Eğer halkın önünde yapılan güreşler 
dikkate alınmayacak ve önceden belirlenen güreşçiler, 1952 Helsinki 
Olimpiyat Oyunları’na götürülecek idiyse, seçmelere ne gerek vardı? 
Bu sırf kamuoyunu yanıltmak için yapıldıysa o zaman istediklerini 
kayıran, istemediklerini kadro dışı bırakanlardan da muhakkak hesap 
sorulmalıydı. Bütün milletin hassasiyet gösterdiği ve sonuçlarını 
merakla takip ettiği güreşlerde, şahsi kararlarla adam kayırmak hakkı 
kimseye verilmemiştir. Hatta bir federasyon başkanı, dahi.39

Ve nihayet Türk güreş takımının hangi güreşçilerle Helsinki’ye 
gideceğini bildirme süresi iki gün sonra biteceği halde, güreş takımı-
nın bel kemiğini bir kararla kıranlar acele belirlenecek bir takımla 
yenilgilere uğrayacağını hesaplayamıyor muydu?40 Türk güreş millî 
takımının şampiyon güreşçilerini ve atlet Ruhi Sarıalp’i engelleyenlere 
bu yakışır mıydı?41

Güreşçiler madem profesyonel ilân edilecekti, 1952 Helsinki 
Olimpiyat Oyunları kampına alınarak, aylarca aç, susuz kilo düşürü-
lerek niçin bekletildi? Bu soru açıklığa kavuşturulmamıştır.

Güreşçiler 1948 Londra Olimpiyatları’ndan sonra; 1949 İstan-
bul Avrupa Şampiyonası’na–7 altın,1 gümüş madalyayla Türkiye 23 
puanla takım halinde Avrupa şampiyonu oldu -, 1950 Stokholm 
Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası’na–1 altın, 4 gümüş ve 2 
bronz madalyayla Türkiye 13 puanla takım halinde İsveç’in ardın-
dan Dünya ikincisi oldu–ve 1951 Helsinki Dünya Serbest Güreş 
Şampiyonası’na–6 altın, bir bronz madalyayla Türkiye 41 puanla 
takım halinde Dünya şampiyonu oldu–katılmışlardır. Eğer profesyonel 
olsalardı, bu şampiyonalara katılamazlardı. Güreşçilerin bu şampiyo-
nalara katılmalarına hiçbir itiraz yapılmadığı gibi, kimsenin aklından 
bu güreşçilerin amatörlüğünden şüphe etmek de geçmemiştir.

Olayın en acıklı tarafı, güreşçilere bu şekilde yardım edilmesi ve 
hediyeler verilmesi, rakip milletler tarafından tabiî karşılandığı, aleyhte 
tek bir satır yazı yazılmadığı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne 
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şikayet olmadığı halde, Türk güreşine bu ağır darbenin durup dururken 
hiç yoktan indirildiğidir. Ayrıca verilen bu ödüllerin ticari bir amaçlı 
olmadığı da açıktır.

Güreşçilerden başka profesyonel ilan edilen diğer bir sporcu da 
üç adım atlamada olimpiyat üçüncüsü olan atlet Ruhi Sarıalp’tir.42 
Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi’nde okurken beden eğitimi 
ve spor tarihi dersimize de gelen Ruhi Sarıalp hocamıza bu amatör-
lük-profesyonellik konusundaki düşüncelerini sorduğumda şunları 
söylemiştir:43 “Burhan Felek, TMOK Genel Sekreteri idi. Burada bir 
takım siyasi etkenleri göz önüne almak gerekir. Burhan Felek, tek parti 
iktidarı döneminde TMOK’un değişmez Genel Sekreteri idi ve Demok-
rat Parti’nin ilk yıllarında da bu görevini iki yıl sürdürmüştür. İktidar 
değişimlerinin siyasi sonuçları devlet organlarında bazı değişikliklere 
uğradığı dönemde, Burhan Felek de bu tartışmalara amatörlük profes-
yonellik meselesiyle girmiştir. Burhan Felek, biraz katı birisi, kendisini 
amatörlük profesyonellik konusunda yenileyememiş. Baron Pierre de 
Coubertin’in gayet amatör kurallarına riayet etme meyilinde bir zat. Bu 
hadisede siyasi etkenler kendini belli etmiştir. Sporcular, işte o tarihlerde 
Demokrat Parti iktidara gelince, CHP ve DP çekişmesinin arasında 
kaldı. Kendisinin iyi sporcu aydın olduğu söylenilse de, yaşına rağmen 
otokrat bir zat. Kendini favorize etme temayülünde olan birisidir. Benim 
kanaatim bu. Otokrat bir lider olarak, pedagoji kaidelerine pek riayet 
etmiş değildir. Bize devlet ve müesseseler tarafından verilen saatler vb 
gibi armağanlar, o kadar cüzzi şeylerdi ki Avrupa’da verilen hediyelere 
göre bir hiçtir. Halkın gönlünden ve teşvikleriyle bu iş kuvveden fiile çık-
mıştır. Adeta o grubu kıskanmışlardır. Bu nasıl olur? Kaidelere uymuyor! 
Hiç kimseye haber vermeden Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne jurnal 
edildiğimiz gibi, bir de devlete de haber vermeden bu işi yapması doğru 
olmamıştır. Arkada koskoca bir Türk milleti vardı. Ben Ruhi Sarıalp 
olarak çok üzüldüm. Saçlarımın beyazlığı o zaman başladı.”

Ruhi Sarıalp yine bu konuda üzüntüsünü ifade ederken şöyle diyor: 
“Tebliği hayretle karşıladım. 1948’de milletçe gösterilen bir arzu neticesi 
bazı hediyeler verilmişti. O zamandan beri bu hususta en ufak bir ses 
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çıkmazken, şimdi müsabakalar arifesinde verilen kararı anlayamadık. 
Artık hazırlık safhasını bile geçirmiş, seyahate hazır iken aldığım tebliğ 
doğrusu çok hayretimi mucip oldu. Bugüne kadar bunu hiç düşünme-
mişler mi acaba? ”44

Kuleli Askeri Lisesi’nde Cimnastik öğretmeni olan Ruhi Sarıalp, 
bu mevzuda iki tebliğ almıştır. Yazılar şu şekildedir?:45

“BTGM
Atletizm Federasyonu
Bay Ruhi Sarıalp
Genel Müdürlüğün 318 sayılı ve 1.7.1952 tarihli yazılarına göre, 

bu şartlar altında ve aksini ispat edemediğimiz takdirde Olimpiyat 
Kampında kalamayacağınızı bildiririz.

Atletizm Federasyon Başkanı
Naili MORAN

“BTGM
Atletizm Federasyonu Başkanlığına
1948 Olimpiyat Oyunlarına iştirak eden sporculara Sporcuları 

Koruma Derneği’nin 30.6.1952 tarihli yazısı ve 11.3.1949 tarihli 
Yönetim Kurulu Kararından anlaşıldığı üzere muhtelif müesseselerce 
nakdi mükafatlar verilmiştir. Amatörlük nizamnamesini sarih olarak 
ihlal eden bu durum muvacehesinde Olimpiyat Kampında bulunan 
ve Londra’da üçüncülüğü almış bulunan Ruhi Sarıalp’in Helsinki’ye 
götürülmemesini rica ederim.

BTGM
Md. Vekili

Danyal AKBEL

Yaşar Doğu ise durumu şöyle izah ediyor: “Bir emrivaki karşı-
sında kaldık. Umumi efkarı düşündüren mühim noktayı, onlar bizden 
çok daha evvel halletmiş bulunuyorlar. Herhangi bir tedbir almamızı 
önlemek maksadıyla son ana kadar meseleyi bizden gizlediler. Ve hadiseyi 
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dün akşam Güreş Federasyonu Reisi Sadullah Çiftçioğlu’ndan öğrendik. 
Bu haber adeta bizi beynimizden vurdu. Böyle bir kararın memleket 
menfaatlerine aykırı düşeceğini ve bundan başkalarının istifade edeceğini 
ifade ettim. Sadullah Çiftçioğlu bu sırada “-Ben de o kanaatteyim. Bu 
kararı değiştirmek için bir haftadır uğraşıyorum diyerek Burhan Felek’in 
“Bunlar profesyoneldir. 1948 Olimpiyatlarında para almışlardır. Ben 
bunlar için yemin edemem. Sonra kafileyi diskalifiye ederler,” dediğini 
söyledi. Hakikatte biz şampiyon olduğumuz o sıralarda milletten para 
istemedik. Esasen para veren “Sporcuları Koruma Derneği” hususi bir 
teşekküldür. Bizim hiç kimse ile herhangi bir taahhüdümüz olmamıştır. 
Bu işte şahıslarımız mevzubahis olamaz. Gaye memlekete hizmettir. 
Yerimizi dolduracak arkadaşlarımızdan ümidimiz fazladır. Onların 
da maneviyatının kırılmamasını arzu ederiz.”46

Nasuh Akar da şöyle demiştir: “Bu işte biz Nuri Hocanın da ala-
kalı bulunduğuna kaniiz. Çünkü bundan bir müddet önce Nuri Hoca, 
Eskişehir’de bir toplantıda bugünkü vaziyeti ima edecek bir tarzda 
konuşmuş ve demiştir ki: ‘- Bu millet Yaşar Doğu ve Celâl Atik’ten ancak 
sırtlarının yere geldiğinde kurtulacaktır. Başka türlü bunlardan kurtuluş 
yoktur.”47

Güreş Federasyonu Başkanı Sadullah Çiftçioğlu bu hususta şun-
ları söylemiştir: “-Millî Olimpiyat Komitesi’nin Şubat ayında aldığı 
bildirilen karar, bana çok geç tebliğ edildi. Yalnız bayramda yapılan 
toplantıya ben de iştirak ettim. Bu toplantıda keyfiyetin “Sporcuları 
Koruma Derneği”nden sorulmasına karar verildi.48 Genel Müdürlük, 
“Sporcuları Koruma Derneği”nden mevzuubahis hususu sormuş ve 
menfi cevap almış olacak ki, bize dün Yaşar Doğu, Gazanfer Bilge, 
Nasuh Akar ve Halil Kaya’nın kamptan çıkarılmalarını tebliğ etti. 
Biz de bu karara uyarak yukarıda isimleri geçen güreşçileri kamptan 
çıkarmadığını söyleyerek:

“-Kafile başkanlığının uhdeme verileceğini ben de sizin gibi öğrenmiş 
bulunuyorum. Tarafıma henüz resmen tebligatta bulunulmamış olduğu 
için pek tabii olarak bu meselelerde, hususi mülahazalarım dışında 
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alakalanmakta salâhiyetini kendimde göremedim. Hâdise ile de meşgul 
olmadım. “Hâdiseyi üzüntü ile karşılamamak mümkün değildir.”

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Burhan Felek 
kendisiyle görüşen bir gazeteciye şu demeci vermiştir: “-Bu kararı 
neden aldığımızı soruyorsunuz. Hemen şunu söyleyeyim ki, Olimpiyat 
Komitesi bu yolda hiçbir karar almış değildir. Ancak dört ay evvelki 
içtimaında umumî olarak, Helsinki Olimpiyatlarına amatörlüklerinden 
şüphe edilenlerin götürülmesinin mümkün olamayacağını ve böylelerinin 
namzetler arasına alınmamasını kararlaştırmıştı. Bunu Umum Müdür-
lük vasıtasıyla federasyonlara tebliğ ve ajanslara, gazetelere ilân ettirdi. 
Komitenin bu hususta başka bir kararı yoktur. Yalnız güreş kampının 
açılması ve namzetler arasında 1948 Londra Olimpiyatları şampiyonla-
rından olup o zaman para mükafatı aldıkları gazetelerle de ilân edilmiş 
bulunanların kampa girmesi üzerine İstanbul’da bu gibilerin durumunu 
görüşmek üzere bir toplantı yapıldı. Buna BTGM vekili Mehmet Arkan 
reislik etti, Olimpiyat Komitesi azaları ile dört federasyon reisi iştirak 
ettiler. Bu toplantıda hiçbir karar alınmadı. Yalnız Beynelmilel Olimpiyat 
Nizamnamesinin “Olimpiyatlara sporu yalnız zevki ve sıhhati için yapıp 
ondan doğrudan doğruya veya dolayısı ile hiçbir maddi menfaat temin 
etmemiş olanların gireceği” hakkındaki hükmü ile “bu hükme aykırı 
olarak bir müsabık girerse diskalifiye edileceği” ve “bunu federasyonun 
malûmatı tahtında yaptığı sabit olursa o milletin o şubedeki bütün müsa-
bıklarının diskalifiye edileceği” hakkındaki 51’inci maddesi gösterilerek 
federasyon reislerinden böyle bir tehlike halinde durumu nasıl müdafaa 
edecekleri soruldu. Futbol ve basketbol namzetleri arasında böyleleri 
bulunmadığından güreş ve atletizm federasyonu reisleri, kendilerinin 
de böyle bir para verildiğini duyduklarını, fakat bunun şahıslara değil, 
ailelerine verildiklerini işittiklerini, bu hususunda bu parayı vermiş 
olan Sporcuları Koruma Derneği’nden sorulup tevsik edilmesini iste-
diler. Bunun üzerine Genel Müdürlük sordu ve Sporcuları Koruma 
Derneği’nden kendilerine verdiği cevabını aldı. Sonrası malûmdur.49

Bu para verme işine niçin o zaman müdahale edilmediği sorusuna 
Burhan Felek şu cevabı vermiştir: “Bu paraları maalesef o zamanki 
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Umum Müdür Vildan Aşir’in de dahil bulunduğu bir cemiyet idare 
heyeti verdi. Federasyon reislerinin buna başka bir şekil verilmesi hak-
kındaki müracaatlarının mesmu olmadığını (duyulmadığını) o zamanki 
reisten duymuştum. Ben şahsen cemiyet riyasetinde bulunan zata hususi 
bir mektupla müracaat ederek bu çocukların amatörlüğü zayi olacağına 
dikkati çektim. Fakat o düğün dernek arasında duyan dinleyen olmadı. 
İşin acı tarafı, çocuklar amatörlüklerini zayi edeceklerini bilseler belki 
parayı almazlardı. O zamanki gafletin cezasını şimdi bizim Olimpiyat 
kaidelerini bilmeleri pek istenmeyen toy çocuklar çekiyor.”50

Alınan kararın neden geç olduğu konusunu ise Burhan Felek 
şöyle cevaplandırıyor: “Kararı biz dört ay evvel verdik. Bunların kampa 
girmeleriyle Olimpiyata gitmeleri ihtimali belirince de ikaz vazifemizi 
yaptık. Eğer Olimpiyat Komitesi azaları böyle bir tehlikeli durumu 
alâkalılara hatırlatmayıp sükût etseler ve bu yüzden müsabıklarımızın 
diskalifiye edilmesi tehlikesi belirseydi, elbette çok ağır bir vazife ihmali 
ile muaheze edilirlerdi (suçlanırlardı). Diğer taraftan şunu da kaydede-
yim ki, federasyonların tasdik edilmek üzere bize verdikleri listeleri hiç 
itirazsız tasdik ettik, çünkü bunların içinde mevzubahis şampiyonların 
isimleri yoktu”51

Burada da görüldüğü gibi Burhan Felek’in bu davranışı, 1948 
Londra Olimpiyat Oyunları’nda dereceye giren güreşçiler ve atlet 
Ruhi Sarıalp’in, 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları listesinden çıka-
rılmalarına neden olmuştur.

Bu konulardaki görüşlerini Gazanfer Bilge şöyle açıklıyor: “Burhan 
Felek, Cumhuriyet Gazetesi’nde yazdığı yazıda bizlerin profesyonel oldu-
ğunu yazıyor ve bu sporculara ben yemin edemem diyor. Bizi millî takım 
kamptan çıkardılar. Bu işin üzerine Adnan Menderes ve Celâl Bayar 
düştü. Bizi aldılar Helsinki’ye götürdüler. Orada tartılacaktık. Mısırlılar 
itiraz etti. İsim verilmediği için her sıklette üç kişinin ismi verilebiliyor-
muş. Bizim isimlerimiz verilmediği için güreşe giremedik. Uluslararası 
FILA üyesi bir zat, Füruzan Tekil’e dedi ki: “Herkes bu güreşçileri arar 
bulamaz. Siz sporcularınızı atıyorsunuz. Sizi kim profesyonel ilan etmiş 
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getirin güreştirin çocuklarınızı. Fakat, yasalara göre isim verilmediği için 
güreşlere giremedik. ”52

Yine bu konu ile ilgili olarak bu olaydan iki yıl sonra 17 Temmuz 
1954 tarihinde Yaşar Doğu, şöyle diyor: “…Hangi uğursuz düşünceye 
kurban edildiğimize hâlâ akıl erdiremiyorum. Dâva şahısların değil, 
memleketin davası idi. Ben ve diğer arkadaşlarım olmadan da şampiyo-
nayı kazanmak kabildi. Fakat işin tertip ve tatbik şekli çirkindi. Daha 
doğrusu önceden de hazırlanmış bir komplo idi. Başımıza gelecekleri 
önceden hissetmiş ve bu hissiyatımı da o zamanki Maarif Vekiline bil-
dirmiştim. Fakat Vekil asla böyle bir şeye ihtimal vermediğini beyan etti 
ve sonunda da olan oldu.”53

1948 Londra Olimpiyat Oyunları’nda da şampiyon olmuş ve 
dereceye girmiş Türk güreşçileri daha sonra 1949’da İstanbul’da yapı-
lan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası’nda takım halinde Avrupa 
şampiyonu, 1950’de Stokholm’de yapılan Dünya Grekoromen Güreş 
Şampiyonası’nda takım halinde Dünya ikincisi, 1951’de Helsinki’de 
yapılan Dünya Serbest Güreş Şampiyonası’nda takım halinde Dünya 
şampiyonu olarak formda olduğunu göstermişlerdir. İşte bu formda 
olduğu ve 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları’nda çok rahat alacağı 
bir olimpiyat şampiyonluğunu profesyonel ilan edilmeleri yüzünden 
alamamışlardır. Eğer profesyonel ilan edilmeselerdi, bu başarılarını 
devam ettirirlerdi. Ancak, mevsimsiz ve yersiz yapılan bir Amatörlük-
Profesyonellik tartışması içerisinde, spor hayatları istenmeden kapatıldı 
ve olan da Türk sporuna oldu.

Tartışma ve Sonuç

1948 Londra Olimpiyat Oyunları’nda armağanlar ve hediyeler 
verilirken, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Güreş Federas-
yonu ve Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi; bu konuda endişeye 

kapılmamış, sporculara profesyonelliği önleyici anlamda herhangi 
bir uyarıcı yazı yazmamış, bu konuyu aydınlatmamış, herhangi bir 
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soruşturma açmaya gerek görmemiş; göz yumup susmayı tercih 
etmiştir.

Türk güreşçilerinin geldikleri kaynak geleneksel güreşlerdir. Gele-
neksel güreşlerde de ödül sistemi Türk güreş tarihi kadar eskidir. Her 
güreşçi de bu güreşlerde verilen ödülleri almıştır. Kaldı ki Türkiye’de 
geleneksel güreş yapanların, profesyonel oldukları için serbest ve 
grekoromen güreşi yapamayacaklarına dair bir düzenleme de yapıl-
mamıştır. Güreşçilerin geleneksel güreşlerde aldıkları ödülü, serbest ve 
grekoromen güreşteki başarılarından dolayı da almaları, profesyonel 
olacaklarına dair bir mevzuatı bilmemeleri gayet doğaldır. Ayrıca, 
bu konuda sporcular uyarılmamışlar ve bilinçlendirilmemişlerdir. 
Güreşçileri kampa alıp Olimpiyatlara kondisyon, teknik-taktik ve 
psikolojik açıdan hazırlarken, teorik mevzuat bilgilerinin de verilmesi 
gerekirdi. Eğer ödül, amatörlüğü ihlal ediyorsa, yöneticilerin sporcuları 
uyararak rehberlik görevlerini yerine getirmeleri gerekirdi. Olimpik 
kuralları uygulayanlar ve sporculara öğretenler yöneticiler iken, sadece 
sporcuların cezalandırılmış olmaları doğru değildir. Tartışmalara sebep 
olan yöneticilerin de sorumlulukları irdelenmelidir. Eğer güreşçilerin 
amatörlüğü ihlal ettikleri düşünülmüş olsaydı, 1948 yılından sonra 
yapılan Avrupa ve Dünya şampiyonalarına gönderilmemesi gerekirdi. 
Yine eğer güreşçilerin profesyonel oldukları düşünülmüş olsaydı, Güreş 
Federasyonu’nun 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları için açılan millî 
takım kampına, güreşçileri almaması gerekirdi. Söz konusu başarılı 
güreşçilerin, millî takım kampında iken profesyonel ilan edilmeleri, 
onların Helsinki’ye götürülmek istenmediği gibi bir durum yaratmıştır. 
Amatörlük ve profesyonellik konusunda tartışmalar sonucu yapılan 
bu işlemler, Türk güreşine büyük bir darbe indirmiş ve Türkiye’nin 
şeref kürsülerinde hak ettiği yeri almasını engellemiştir. Beden Ter-
biyesi Genel Müdürlüğü’nün, Güreş Federasyonu’nun ve Türkiye 
Millî Olimpiyat Komitesi’nin icraatları birbirini tutmamıştır. 1948 
yılından sonra yapılan 1949, 1950 ve 1951 yıllarındaki şampiyona-
larda, güreşçilerin amatör oldukları tartışılmazken, 1952 Helsinki 
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Olimpiyat Oyunları öncesinde ise profesyonellikle itham edilmeleri 
düşündürücüdür.

Burhan Felek’in bazı sporcuların amatörlüğü ihlal ettiklerine 
dair bir makalesi üzerine, yöneticilerin sorumluluklarını ve görevle-
rini dört yıl sonra hatırlamaları ve güreşçilerle atlet Ruhi Sarıalp’in 
üzerine gitmeleri manidardır. Yöneticiler, 1948 yılında görevlerini 
ihmal ederek ileride doğabilecek amatörlük profesyonellik tartışma-
sına zemin hazırlayacaklarını tahmin etmemişlerdir. Bundan dolayı 
bu olayda görevini ihmal eden yöneticilerin de sorumlulukları üze-
rinde durulması gerekir. 1948’de verilen ödüller, amatörlüğü ihlal 
ediyorsa, idari önlemlerin alınması gerekirdi. Dört yıl sonra değil 
de, iddialara neden olan olayların geçtiği zamanda, amatörlüğün 
ihlal edilip edilmediğinin değerlendirilmesi gerekirdi. Bu durumda, 
sporculara rehberlik edilseydi, sporcular aldıkları ödülleri geri iade 
ederek amatörlüğü zedelemekten kaçınırlardı. Kaldı ki, Burhan Felek 
de verdiği demeçte:“…Helsinki Olimpiyatlarına amatörlüklerinden 
şüphe edilenlerin götürülmesinin mümkün olamayacağını….” açıklar-
ken, şüpheye dayalı bir konudan bahsederek, kesin ve ispat edilmiş 
bir konu olmadığını da vurgulamıştır. 1952 Helsinki Olimpiyat 
Oyunları öncesi, Burhan Felek’in uyarı yazısı üzerine, olay kamuo-
yuna yansıyınca, sorumlular telaşlanmış ve dört yıl önceki görevlerini 
hatırlayıp meseleyi enine boyuna düşünmeden, adı geçen sporcuları 
profesyonel ilan etmişlerdir. Böylece, başarılı güreşçiler ve atlet Ruhi 
Sarıalp 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları’na katılamamış, Demokrat 
Parti Hükümeti güven ve itibar kaybetmiş ve Türkiye’nin spordaki 
başarısı engellenmiştir. CHP iktidarı döneminde, amatörlük pro-
fesyonellik konusunda belli bir mevzuat düzenlemesi uluslararası 
anlayışa uygun hale getirilememiştir. İktidarın değişimi sonucunda, 
DP döneminde 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları öncesinde idari 
görevlerde değişikliklere girişilmesi, olayın siyasi bir yönü olduğunu 
da akla getirmektedir.

Amatörlük profesyonellik tartışmasından dolayı, birtakım kişi-
ler görevlerinden uzaklaşmak durumunda kalmış ve yerlerine yeni 
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yöneticiler getirilmiştir. Göreve yeni gelenler, mevzuat ve yönetmelikler 
değişmediği halde, farklı kararlar almışlardır. Mevzuat değişmemiş-
ken farklı iki yönetimin aynı konuda aldığı farklı kararlar da, ayrıca 
tartışma konusu olarak başka bir sorunu da teşkil etmektedir.

Amatörlük profesyonellik tartışmaları ile, sporcular için en gerekli 
olan moral bozulmuştur. Başbakan Adnan Menderes, profesyonellikle 
itham edilen güreşçileri ve atlet Ruhi Sarıalp’i Helsinki’ye gönderse 
bile, tartışmanın başladığı günden itibaren, sporcular kamp disipli-
ninden uzak kaldıklarından form düşüklüğü yaşamışlardır. Helsinki 
Olimpiyat Oyunları’ndaki başarısızlığın nedenini, yalnız güreşçilerde 
değil de, gecikmiş amatörlük ve profesyonellik tartışmasını yapan 
ve bu konuda alınan kararları takip edip uygulayan yöneticilerde de 
aramak gerekir.

1948 Londra Olimpiyat Oyunları’nda dereceye giren güreşçiler 
ve atlet Ruhi Sarılap, 1952 yılında haksız bir şekilde yardıma muhtaç 
insan durumuna düşürülmüşlerdir. Bu durum sporcularda moral 
bozukluğuna yol açtığı gibi, onurlarını da zedelenmiş, uzun yıllar bu 
tartışmanın yarattığı sarsıntıdan kurtulamamışlardır. Türk milleti 
bu başarılı sporculara haksızlık yapıldığını düşünerek, 1948 yılında 
olduğu gibi, 1952 yılında da sporculara sahip çıkarak vefa örneğini 
göstermiştir. Spor yöneticileri, rehber olması gereken sporcuları ceza-
landırırken, Türk milletinin vicdanı bu cezayı reddetmiş ve sporcuları 
her zaman desteklemiştir.

Bu olayda, alınan kararların iç yüzünde sorgulanması gereken diğer 
bir konu da; dönemin iktidar değişikliği ve muhalefet çekişmesinden 
kaynaklanan spor politikalarındaki farklı yaklaşımlardır. 1948 Londra 
Olimpiyat Oyunları’nda, güreşin ve güreşçilerin kamuoyundaki değeri 
ve popülerliği çok yükselmişti. Türk sporunun yüksek değerlerinden 
güreşin, 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları’nda da büyük başarı 
göstereceği düşünülüyordu. Demokrat Parti iktidardaydı ve bu kaza-
nılacak başarı, muhalefet iktidar çekişmelerinde iktidarı güçlü kıla-
caktı. Türkiye’nin, Olimpiyatlarda tanıtılmasına başarılarıyla katkı 
sağlayacak güreşçileri çekemeyenler de vardı. O halde, DP İktidarına 
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güven ve itibar kaybettirilmeliydi. Sporcular, Olimpiyatlarda başarısız 
olduğunda, halk bu başarısızlığı Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi’ne 
değil, doğrudan hükümete yükleyecekti. Demokrat Parti Hükümeti, 
muhalefet partisi CHP ile gergin bir ortamda mücadele verirken, 
tasfiyeler de yapılıyordu. Demokrat Parti, spordaki mevcut idari kad-
rolarını, henüz tam anlamıyla tecrübeli kişilerden oluşturamamıştı. 
Diğer alanlarda olduğu gibi, sporda da ilgili kurum ve kurullarda yer 
alan yöneticiler, önceki iktidarın kendi siyasi yapısı ve kadrolarına 
hizmet ediyorlardı.

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Burhan Felek, 
bundan önceki 1948 Londra Olimpiyat Oyunları’nda da Türkiye 
Millî Olimpiyat Komitesi temsilcisi olarak Londra’ya gitmişti. Adnan 
Menderes’in, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı olduğu 1937-
1938 yılları arasında, Burhan Felek TMOK Genel Sekreteri yapılma-
mıştı. Adnan Menderes’in TMOK Başkanlığı görevinin bitmesinden 
sonra, Burhan Felek tek parti CHP iktidarı döneminde ve son iki 
yılını da DP döneminde–1938-1952 yılları arasında- TMOK Genel 
Sekreteri olarak görevdeydi. Adnan Menderes’te 22 Mayıs 1950–27 
Mayıs 1960 tarihleri arasında Türkiye Başbakanı idi. Burhan Felek, 
amatörlüğün ihlal edildiğini, 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları’na 
gidilmesinden hemen önce yeniden hatırlayarak, gündeme getirmişti. 
Acaba Burhan Felek, 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları’na gönderil-
miş olsaydı veya Adnan Menderes hükümeti ile çalışan birisi olsaydı, bu 
profesyonellik meselesini gündeme getirir miydi? 1948 olayı 1952’ye 
taşınarak, bir bakıma DP Hükümeti, 1952 Helsinki Olimpiyatları 
öncesinde zor durumda bırakılmıştı. Başbakan Adnan Menderes ise, 
tartışmalara bizzat el koyup, kamptan çıkarılan güreşçileri ve atlet Ruhi 
Sarıalp’i sahiplenerek, Helsinki Olimpiyat Oyunları’na yarışmaları 
amacıyla gönderilmesini sağlamıştır. Bu davranışı ile, Türk sporunun 
hem morali hem de itibarı korunmuştur.

1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları öncesi, amatörlüğü bozduğu 
söylenen bu davranışlar karşısında, sorumlular nedense daha sonraki 
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yıllarda ödül yönetmeliği çıktığında, bu tutucu amatörlük anlayışlarını 
sürdürmeyip aynı kararları almayacaklardı.

Sonuç olarak, Türk spor teşkilatının, evrensel normlara uygun 
olarak, çağdaş bir anlayışla yürütülmesi gerekirdi. Ancak, amatörlük 
profesyonellik olayında, tartışmalara yol açmayacak bir tutum ve algı 
yönetimi gösterilmemiştir. Bu olayda, bir dağınıklık ve yönetim boş-
luğunun olduğu görülmüştür. Millî beden eğitimi ve spor politikası, 
bir parti hükümeti politikasından kurtarılarak, bir devlet politikası 
olarak görülmeli ve yürütülmelidir. 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları 
öncesi, amatörlük profesyonellik tartışmasıyla mağdur edilen, gerçek 
amatör sporcuların masumiyetleri bilinmeli ve tanınmalıdır.
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I. TEMEL KAVRAMLAR

1. Spor
Spor sözcüğünün köken, Latince dinlendirmek, eğlendirmek, 

oyalamak anlamına gelen “deportare” kavramından türetilmiştir. Bu 
kavram, Fransızca “desport” kavramı olarak buradan da İngilizceye 
“disport” kavramı olarak geçmiştir.

Spor, tek ve yeknesak bir tanımı olmayan ve zaman içinde çok 
değişikliğe uğramış olan bir kavramdır. Her şeyden önce spor, çok 
farklı amaçlarla yapabilen bir faaliyettir. Bireyler, fiziksel ve ruhsal 
açıdan daha sağlıklı olmak, boş vakitlerini değerlendirmek, diğer 
bireylerle iletişim kurmak için sportif faaliyetlere yönelebilecekleri 
gibi rekabet etmek veya rekabet edebilir sonuçlar elde etmek amacıyla 
da spor yapabilirler.

Avrupa Konseyine üye ülkeler Bakanlık Komitesi bünyesinde 
hazırlanan “Avrupa Spor Şartı’nın” 2. maddesine göre spor, örgüt-
sel bir katılım olsun veya olmasın, bireylerin beden veya psikolojik 
durumunu iyileştirmek amacıyla sosyal ilişkileri geliştirmek veya her 
düzeydeki yarışmalara daha iyi sonuçlar elde etmek için yapılan her 
türlü bedensel faaliyeti ifade etmektedir.

Doktrinde, herhangi bir rekabet amacı olmaksızın, bireylerin 
daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek veya sosyal ilişkiler kurmak ya da 
geliştirmek amacıyla yaptıkları sportif faaliyetler “kitle sporu”; rekabet 
edebilir sonuçlar elde etmeye yönelik sportif faaliyetler ise “rekabet 
sporu” olarak adlandırılmaktadır.1

Rekabet sporunda, rekabet edebilir sonuçların elde edilebilmesi, 
belirli kurallara uyulmasını gerektirirken; kitle sporunda ise böyle 
bir amaç olmadığından, zorunlu olarak uyulması gereken kurallar da 
bulunmamaktadır. Örneğin, hobi amaçlı hafta sonları halı saha maçı 
oynayan bir kimse, bu faaliyetini gerçekleştirirken uyması gereken özel 

1 RIGOZZI, “L’ arbitrage, s. 14; ZEN – RUFFINEN, s. 16-17
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kurallar bulunmazken, dünya futbol şampiyonasına katılan bir takı-
mın oyuncu olan futbolcu, sahip olduğu vatandaşlığından, müsabaka 
öncesi doping testlerine, hatta giyeceği ayakkabının teknik özelliklerine 
kadar birtakım kurallara uyması gerekmektedir.2

Günümüzde, gerek ekonomik gerekse sosyal boyutuyla rekabet 
sporu önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik boyu-
tuyla baktığımızda spor, profesyonel sporcular, teknik adamlar, medya 
kuruluşları, lisanslı ürün üreticileri, reklam kuruluşları, spor kulüpleri 
ve şirketleri gibi birçok kişi ve kuruluşu içine alan ticari bir sektör 
haline gelmiştir. En popüler spor dalı olan futbol açısından bu değişimi 
çok açık bir şekilde tespit etmek mümkündür. 1980’li yıllara kadar 
salt bir spor dalı olarak görülen futbol, 1990’lı yıllardan itibaren ticari 
boyut da kazanmaya başlamış ve “futbol ekonomisi” , “endüstriyel 
futbol” gibi kavramlar kullanılmaya başlanmıştır.3 Bu süreci daha iyi 
anlatmak gerekirse, günümüzde bu pazarın dünyada 150 milyar euro, 
Avrupa’da 10 milyar dolar ve Türkiye’de ise 500 milyon euroyu aştığı 
ayrıca Türkiye’de üç büyük futbol kulübünün toplam gelirlerinin 600 
milyon TL’yi geçtiği, dört büyük futbol kulübünün piyasa değerinin 
ise 2.7 milyar doları bulduğu belirtilmektedir.4

Sosyal boyut açısından görülen en önemli gelişme ise, medya 
sayesinde sporun bilhassa futbolun, toplumun geniş kesiminin ilgi 
duyduğu, popüler bir faaliyet haline dönüşmüş olmasıdır.5

Bu iki boyut birbiri ile etkileşim halinde gelişmektedir. Futbolun 
geniş halk kitlelerine ulaşmasında ve popüler hale gelmesinde, medya 
önemli bir rol oynamakta; medya kuruluşları, toplumun futbola olan 
ilgisini, yeni futbol programları açarak veya futbol yayın haklarını elde 
etmek için yüksek ücretler ödeyerek ayakta tutmaya ve bu ilgiden 
ekonomik olarak yararlanmaya çalışmaktadır.

2 RIGOZZI, “L’ arbitrage”, s. 14-15
3 AKŞAR-MERİH, s.115 vd.
4 Milliyet Gazetesi, 5 Temmuz 2011 Salı, s. 16; http://www.hurriyet.com.tr/

ekonomi/18180393.asp?.gid=384
5 SAMUEL-GEARHART, s.313
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Yukarıda anlatılan gerekçeler ile futbol ekonomisi içerisinde büyük 
bir paya sahip bulunan futbolcu transferlerine dayanak oluşturan 
profesyonel futbolcu sözleşmenin süjeleri konumunda bulunan fut-
bol kulübü ile profesyonel futbolcu kavramlarının açıklanmasında 
fayda bulunmaktadır. Ayrıca Ülkemizde profesyonel futbolu organize 
etmekte tek yetkili kurum olan TFF ile hukuk kurulları olan Tahkim 
Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yapısından da bahsetmek 
yerinde olacaktır.

2- Futbol Kulüpleri
Dilimize İngilizce “club” kelimesinden geçen kulüp kavramı 

teknik olarak konuşmak, görüşmek, spor yapmak gibi amaçlarla 
toplanılan mekân olarak tanımlanmaktadır.6 Bu tanımdan hareketle 
spor kulüpleri, üyelerinin bir veya birden fazla spor dalında faaliyet 
gösterebilmeleri amacıyla kurulmuş olan ve amatör veya profesyonel 
spor dallarında hizmet vererek nitelikli sporcuların yetiştirilmesini 
destekleyen kulüpler olarak karşımıza çıkmaktadır.7 Spor kulübü 
niteliğinde bulunan futbol kulüpleri de, üyelerine futbol faaliyetinde 
bulunma imkânı sağlamakta ve üye olmayan profesyonel futbolcularına 
da kendilerini geliştirme olanağı sunarak sportif ve ekonomik başarı 
amaçlamakta olan kulüpler şeklinde tanımlanabilecektir.

İsviçre ve İngiltere’de spor kulüpleri, kendi istedikleri hukuki 
yapıya uygun olarak kurulabilmekte iken İtalya, İspanya, Avusturya 
ve Fransa’da kulüplerin hukuki yapısı kanun ile belirlenmiştir.

İsviçre’de kulüpler, MK m. 60 vd. hükümlerine tabi dernek olarak 
örgütlenmekte, bazı kulüpler, buna ek olarak ticari faaliyetlerini yön-
lendirmek üzere anonim şirket veya kooperatif de kurmakta, ancak 
önemli kararlar hep dernek bünyesinde alınmaktadır. Belçika’da da 
kulüpler kazanç amacı gütmeyen dernek şeklinde, bazı büyük futbol 
kulüpleri ise anonim şirket olarak örgütlenmektedirler.

6 ÇAĞLAYAN, Ramazan, Spor Hukuku, Ankara 2007, s. 63
7 PETEK, Hasan, Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, Ankara 2002, s. 73
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Türk Hukukunda amatör spor kulüpleri sadece dernek olarak 
örgütlenebilirken, profesyonel spor kulüpleri dernek veya şirket şek-
linde örgütlenebilmektedir.8

a. Dernek Olarak Futbol Kulüpleri
Türkiye’de futbol kulüplerinin yaygın olarak dernek biçiminde 

kurulmaktadır. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun “tanımlar” isimli 
2. maddesinin (a) bendi uyarınca dernek “kazanç paylaşma dışında, 
kanunlarca yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek 
üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli 
olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi 
topluluklarını” ifade etmektedir.

Anılan Kanun’un “Gençlik ve Spor Kulüpleri” isimli 14. madde-
sinin birinci fıkrası uyarınca kulüplere ilişkin olarak “Derneklerden 
başvurmaları halinde; spor faaliyetine yönelik olanlar spor kulübü, boş 
zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik olanlar gençlik kulübü 
ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulübü adını 
alır. Bu kulüpler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tutulacak 
kütüğe kayıt ve tescil edilir.” biçiminde genel bir hüküm düzenlen-
miştir. Buna göre, dernekler başvurmaları halinde, spor faaliyetine 
yönelik iseler “spor kulübü”, boş zamanları değerlendirme faaliyetine 
yönelik ise “gençlik kulübü” ve her iki faaliyeti birlikte amaçlıyor 
iseler “gençlik ve spor kulübü” adını alacak ve Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü’nce tutulacak kütüğe tescil edileceklerdir. Anılan mad-
denin ikinci fıkrasında “Kulüplerin organları, bu organların görev ve 
yetkileri, kulüplerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce de denet-
lenmesi ve bunlara yapılacak yardımların şekil ve şartları, üst kuruluş 
oluşturmada uyulacak esas ve usuller, gençlik ve spor faaliyetlerini 
yürüteceklerin nitelikleri ve bunlara uygulanacak disiplin işlemleri, 
kulüplerin kayıt ve tesciline ilişkin esaslar İçişleri Bakanlığının uygun 

8 KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan, “Türk Hukukunda Sporcuların Hukuki Durumu”, 
Ankara Barosu Dergisi, S. 1, 1999, s.43
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görüşü üzerine Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu 
Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikte düzenlenir.” hükmü 
düzenlenmiştir. Buna göre, söz konusu kulüplerin organları, organların 
görev ve yetkileri, gençlik ve spor faaliyetini yürüteceklerin nitelikleri 
ve bunlara uygulanacak olan disiplin işlemleri ise, anılan maddeye 
uygun olarak, Bakanlık tarafından çıkarılan Gençlik ve Spor Kulüpleri 
Yönetmenliği ile düzenlenmiştir.

Anılan Yönetmenliğin 4. maddesi uyarınca spor kulübü, spor 
faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurularak Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilen dernek olarak tanımlanmaktadır. 
Buna göre, spor kulübü olan futbol kulüplerinin de dernek şeklinde 
örgütlenmesi mümkündür.

3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un 20. maddesinin birinci fıkrasına göre, spor kulüp-
leri, Dernekler Kanununa göre teşekkül eder ve tescil ile Spor Genel 
Müdürlüğüne dâhil olurlar. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca Spor 
Genel Müdürlüğünce tescil edilmemiş kulüpler, federasyonlar tarafın-
dan tertiplenen veya bunların denetimi altında yapılan müsabakalara 
katılamazlar. Tescil olunmamış kulüpler adına lisans verilmez. Futbol 
kulüplerinin ne şekilde tescil edileceği hususu ise TFF Yönetim Kurulu 
tarafından hazırlanarak 5.5.2009 tarih ve 44 sayılı Yönetim Kurulu 
toplantısında kabul edilen ve TFF resmi internet sitesinde 1.6.2009 
tarihinde ilan edilen “Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı’nda” ayrıntılı 
bir biçiminde düzenlenmektedir. Anılan Talimat’ın 2. maddesinin 
“c” bendi uyarınca futbol kulüpleri ile diğer spor dallarında faaliyet 
gösteren kulüplerin futbol şubeleri TFF’ye kayıt ve tescil edilmektedir.

Doktrinde futbol kulüplerinin vakıf şeklinde kurulabileceklerine 
ilişkin görüş mevcuttur. Buna göre, bir malın veya mal topluluğunun 
belirli bir amaç doğrultusunda bir araya getirilmesi ile ortaya çıkan 
vakfın, futbol oynama amacına hizmet etmesine olanak sağlanmalıdır.9

9 ERTAŞ, Şeref/ PETEK, Hasan, Spor Hukuku, Ankara 2005, 134
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b. Şirket Olarak Futbol Kulüpleri
Yukarıda da belirtildiği üzerine günümüzde futbol büyük bir 

ekonomik faaliyet haline dönüşmüştür. “Müşteri” olarak nitelen-
dirilen taraftarlarıyla ölçülen futbol kulüplerinin de ekonomik bir 
örgüt olarak organize olmasını gerektirmiştir. Kulüplerin birbirleriyle 
eşit koşullarda rekabet edebilecekleri ekonomik ortamın yaratılması, 
futbol kulüplerinin sahip oldukları gelir kaynaklarının arttırılması ve 
en nihayetinde profesyonelleşmenin tam anlamı ile sağlanabilmesi 
futbol kulüplerinin ticaret şirketi olarak örgütlenebilmeleri ile kabul 
görmektedir. Ülkemizde de şirket statüsündeki futbol kulüplerinin 
sayısı giderek artmaktadır.10

3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un 24. maddesinin üçüncü fıkrası spor kulüpleri, 
profesyonel takımlarını, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 
kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilir veya profesyo-
nel takımlarını kiraya verebilirler. Bu bakımdan spor kulüpleri, şirket 
kurabilmekte veya şirketler tarafından satın alınabilmektedirler. Hatta 
bazı spor kulüplerinin menkul kıymetler borsasında hisselerinin bir 
kısmı halka arz edilebilmektedir. Örneğin Sakarya A.Ş. , Adanaspor 
A.Ş. ile Vanspor A.Ş. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescil 
edilen profesyonel futbol şubesini dernek tüzel kişiliği dışına çıkaran 
örgütlenmelere örnek olarak gösterilebilir. Buna karşılık, Fenerbahçe 
A.Ş., Galatasaray A.Ş., Beşiktaş A.Ş. ve Trabzonspor A.Ş. ise, profes-
yonel futbol faaliyetlerine ilişkin gelir ve giderlerini, kurmuş oldukları 
anonim şirketlere devretmekte ve kiralamaktadırlar. TFF, bu dernek-
lere ait bulunan profesyonel futbol şubelerinin profesyonel futbol 
faaliyetlerine halen müsaade etmektedir. Gerçi, ticaret şirketlerinin 
spor faaliyetlerini alanında çalışmasını yasaklayan bir hüküm mevcut 
değildir. Ancak profesyonel futbol takımını işletmek için şirketleşen 

10 KÜÇÜKGÜNGÖR, s. 44. Ülkemizde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, 
Malatyaspor, Vanspor, Adanaspor, İstanbulspor, Çanakkalespor, Karşıyaka, Antalyaspor 
ve Siirtspor ilk olarak şirketleşen futbol kulüplerindendir (İKİZ, s.700)
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bir spor kulübü, kendi bünyesinde sadece futbol işlerini yürütebilir, 
futbol dışında kalan spor dallarında faaliyette bulunamaz.

Anılan Kanunun birinci ve ikinci fıkralarına göre, bir spor dalı-
nın profesyonel hale gelebilmesi, Spor Genel Müdürünün, Merkez 
Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle yapacağı teklif 
üzerine, Gençlik ve Spor Bakanı tarafından tespit olunur ve profesyo-
nel spor dallarının teşkili, ilgili federasyonları ile bağlantıları, idaresi 
tüzükle düzenlenecektir. Ülkemizde spor dalları arasında sadece futbol 
24.09.1951’de yürürlüğe giren Futbol Profesyonel Talimatnamesi 
ile profesyonel spor dalı haline gelmiştir. O halde profesyonel futbol 
faaliyetinde bulunmayan bir kulübün, takımını TTK hükümleri 
uyarınca kurulacak olan bir şirkete devretmesi mümkün olmayacak-
tır. Profesyonel futbol takımını devralan şirket, artık spor alanında 
faaliyet gösteren bir şirket durumuna geleceğinden, bu faaliyeti, onu 
futbol kulübü durumuna getirecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nün “Kulüplerin Yapısı ve 
Tescili” başlıklı 76/5 maddesi uyarınca, futbolla uğraşan bir kulüp, 
futbol şubesini ilgili kanun ve yönetmenlikler doğrultusunda kurulmuş 
bir anonim şirkete devredebilecektir. Böylelikle anılan hüküm neti-
cesinde futbol takımını devralabilecek olan şirketlerin ancak anonim 
şirket olabilecekleri kabul edilmiştir.

Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı’nın amacı 1. maddesinde düzen-
lenmiştir. Buna göre spor kulüplerinin futbol şubeleri ile futbol şube-
lerini devralmış olan anonim şirketlerin futbol şubelerinin Türkiye 
Futbol Federasyonuna tescilleri ve bunların yükümlülüklerine ilişkin 
esasları belirlemektir. Anılan talimatın “tanımlar” isimli 2. maddesi-
nin (g) bendinde şirket; TTK hükümlerine uygun olarak kurulmuş 
anonim şirket olarak tanımlanmıştır. Anılan Talimat’ın 14 ve devamı 
maddelerinde ise kulüplerin şirketleşmesine değinilmiştir. Buna göre, 
kulüpler, futbol şubelerini aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün ola-
rak, TTK hükümlerine kurulmuş veya kurulacak anonim şirketlere 
ancak TFF Yönetim Kurulu’nun kararı ile devredebilir. Bu durum 
devredilen futbol şubesinin klasman derecesini ve hakkını ortadan 
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kaldırmaz (m. 14/1). Kulüpler, sportif rekabeti engelleyecek şekilde 
yarışma hakkını başka bir kulübe devredemezler ve başka bir kulüple 
birleşemezler (m. 14/2). Derneğin futbol şubesini devralan şirket, 
ticaret merkezini başka bir ile taşısa dahi, futbol şubesini derneğin 
tescili olduğu ilden başka bir ile taşıyamaz (m. 14/3).

3. Profesyonel Futbolcu
Profesyonel ve amatör futbolcu arasındaki temel farklılık, pro-

fesyonel futbolcunun, bir sözleşme çerçevesinde ücret alması ve işçi 
olarak nitelendirilmesidir. Türk hukukunda, profesyonel ve amatör 
sporcu değil, profesyonel ve amatör spor dalı ayrımı bulunmaktadır. 
3289 sayılı Kanun’un 24 maddesi, hangi spor dallarının profesyonel 
spor dalı olacağına ilişkin hükümler içermektedir. Türkiye’de sadece 
futbol profesyonel spor dalı olarak kabul edilmektedir. 5894 sayılı TFF 
Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan Profesyonel Futbolcuların Statüsü 
ve Transferleri Talimatı’nın “Profesyonel Futbolcular” başlığı altında 
düzenlenen 3. maddesinde profesyonel futbolcu, “Bir kulüple yazılı 
sözleşme yapmış olan ve kendisine futbol faaliyetleri kapsamında 
yaptığı harcamalardan daha fazla miktarda ödeme yapılan kişi” ola-
rak tanımlamaktadır. Bu tanım dışında kalan futbolcular ise amatör 
futbolcu olarak kabul edilecektir (PFSTT. m. 4/1). Aynı maddede, 
bir maç ile ilgili ulaşım, konaklama, malzeme, sigorta, beslenme ve 
antrenman giderlerinin karşılanmasının futbolcunun amatör statüsünü 
bozmayacağı belirtilmiştir (PFSTT. m. 4/2). Yine Amatör Futbolcu 
Lisans ve Transfer Talimatı’nda, amatör futbolcu, futbol faaliyetine 
katılması ile ilgili zorunlu giderler (konaklama, malzeme, sigorta ve 
antrenman giderleri) dışında herhangi bir ücret almayan futbolcu 
olarak tanımlanmıştır. O halde amatör futbolcu, sportif faaliyetin 
gerektirdiği zorunlu giderler dışında herhangi bir ücret almayan, 
futbolu meslek olarak görmeyen kişidir.

Profesyonel ve amatör sporcu ayırımı sadece profesyonel spor 
dalı olarak kabul edilen futbol alanında faaliyet gösteren futbolcular 
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açısından bulunmakta; diğer tüm spor dallarında faaliyet gösteren 
sporcular ise amatör olarak kabul edilmektedir.

Doktrinde bu durum haklı olarak eleştirilmekte ve “profesyonel” 
veya “amatör” nitelendirilmesinin, spor dalından çok sporcu esas alı-
narak yapılması gerektiği; bir spor dalı hukuken profesyonel spor dalı 
olarak kabul edilmese de, o sporu yapan sporcunun, “profesyonel” 
olarak hareket etmesi, yani sporu bir meslek olarak, gelir elde etmek, 
geçimini sağlamak amacıyla yerine getirmesi halinde profesyonel 
sporcu olarak kabul edilmesi gerektiği ileri sürülmektedir. 11

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve 
Transfer Yönetmeliği’nin “sözleşme” başlığını taşıyan 18 maddesinde, 
“Ligleri bulunan federasyonlarda yer alan kulüpler sporcularıyla, Fede-
rasyonlarca hazırlanıp Genel Müdürlükçe onaylanan talimatta belirle-
necek esaslar doğrultusunda sözleşme imzalayabilir. Federasyonlarca 
hazırlanacak bu talimatta liglerde yarışan sözleşmeli sporcular ve geçici 
transferlerle ilgili usul ve esaslar belirlenir” hükmü yer almaktadır. 
Anılan yönetmenlikte “profesyonel sporcu” yerine “sözleşmeli sporcu” 
deyimi tercih edilmiştir. Bu bakımdan futbol dışındaki spor dallarında 
ücret karşılığı çalışan sporcuların profesyonel sporcu değil, sözleşmeli 
sporcu olarak kabul edildikleri görülmektedir. Ancak yönetmelikte, 
“fiili profesyonel sporcu” olarak da nitelendirilen bu sporcuların 
kulüpleri ile sözleşme yapabileceklerine işaret edilerek, ilgili sporu 
meslek olarak edinebilmeleri imkânı sağlanmıştır.

Mevcut düzenlemeler ışığında, profesyonel futbolcu, ülkemizdeki 
tek profesyonel spor dalı olan futbolu meslek edinen ve futboluyla 
para kazanan kimse olarak tanımlanabilecektir. Ancak PFSTT. m. 3 
gereğince, bir futbolcunun profesyonel olarak nitelendirilebilmesi için 
kulübünden ücret alması yeterli olmayıp, aynı zamanda kulübüyle 
bir profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmış olması gerekmekte-
dir. Kısaca; profesyonel futbolcu, bir futbol kulübü ile profesyonel 
futbolcu sözleşmesi imzalamış olan, sözleşme uyarınca edimlerini bir 

11 KÜÇÜKGÜNGÖR, s. 42. Aynı yönde bkz. ERTAŞ/PETEK, s. 84; BAŞTÜRK, s. 
8; ÇAĞLAYAN, s. 54-55
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meslek olarak yerine getiren ve bu karşılık kulüpten belli bir ücret 
almaya hak kazanan kimsedir.

Profesyonel futbolcular, yaptıkları futbol faaliyetleri karşılığında 
kulüplerinden belli bir ücret aldıkları için kulüple aralarında bir 
hizmet akdi ortaya çıkmaktadır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ 
nun ikinci maddesi gereğince, bir hizmet akdine dayanarak bir veya 
birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar, Sosyal Sigortalar Kanunu 
gereğince sigortalı sayılırlar. Aynı kanunun üçüncü maddesinde sayı-
lan istisnalar arasında sporcular sayılmadığı için, kulüplerinden ücret 
alarak futbol faaliyetinde bulunan profesyonel futbolcular Sosyal 
Sigortalar Kanunu gereğince sigortalı niteliğini kazanırlar. Anılan 
kanunun dördüncü maddesinde işveren kavramı tanımlanmıştır. Buna 
göre işveren, sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişilerdir. Daha 
önce de ifade ettiğimiz gibi, spor kulüpleri gerek dernek gerek şirket 
şeklinde kurulmuş olsun, işveren sıfatını kazanmaları bakımından 
aralarında bir fark yoktur.

Nitekim Futbol Federasyonu tarafından çıkarılan talimatlarda 
da, yaptıkları futbol faaliyetleri karşılığında kulüplerinden ücret alan 
profesyonel futbolcuların sosyal güvenlik haklarına ilişkin bir takım 
düzenlemelerin bulunduğu görülmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çıkarılan Profesyonel Fut-
bol Talimatı’ nın 18’ inci maddesine göre, profesyonel takımı bulunan 
kulüplerle, profesyonel futbolcu istihdam eden kulüpler, profesyonel 
futbolcularını 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre 
Sosyal Sigortalar Kurumu’na kaydettirmek zorundadırlar. Bu futbol-
culara lisans verilebilmesi için, bu kaydın yapılacağına dair noter tas-
dikli taahhütnamenin Futbol Federasyonuna ibrazı gereklidir. Emekli 
Sandığı’ na ve Bağkur’ a bağlı olanlar için böyle bir belge aranmaz. 
Bu genel düzenleme dışında adı geçen talimatta, sigortalı sayılan 
profesyonel futbolcular için bir takım özel düzenlemeler getirilmiştir. 
Talimatın 19’ uncu maddesine göre, profesyonel futbolculara Sosyal 
Sigortalar Kurumunca iş göremezlik ödeneği ödendiği sürece kulübü 
tarafından ücret tediyesi yapılması zorunlu değildir. Ancak kurum 
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tarafından karşılanmayan ödeneği kulübün ödemesi gerekir. Bu süre 
altı ayı geçemez. Yine talimatın 20’ inci maddesine göre, profesyonel 
futbolcunun, sözleşme süresi içinde, mesleki faaliyetinden doğan 
maluliyeti ve bu sebeple futbolcuya Sosyal Sigortalar Kanunu hüküm-
lerine göre maluliyet aylığı bağlanması halinde, kulübün futbolcuya 
transfer ücretinin bakiyesini bir ay içinde ödemesi gerekir. Bundan 
başka talimatın 21’ inci maddesine göre, futbolcunun mesleki faali-
yetlerinden dolayı bir hastalığı veya sakatlığı ortaya çıkarsa futbolcu, 
Sosyal Sigortalar Hastanesi veya bu hastanenin bulunmadığı yerlerde 
devlet hastanesinde tedavi edildiği ve bu belgelendirildiği takdirde 
her türlü tedavi ve ameliyat giderleri, kulüpleri tarafından karşılanır. 
Tedavi veya ameliyat özel hastanede yapıldığı takdirde, kulüp sadece 
Sosyal Sigortalar veya devlet hastanesinde belirtilen miktarı ödemekle 
yükümlüdür. Eğer kulüp, futbolcunun tedavi veya ameliyatını özel 
hastanede yaptırırsa bu masrafları kendisi ödemekle yükümlüdür. 
Kulüp, futbolcunun tedavi ve ameliyatı süresince, 19 ve 20’ inci mad-
deler çerçevesinde futbolcunun hak edişlerini ödemekle yükümlüdür.

4. TFF Hukuk Kurulları
5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 

Hakkındaki Kanun’un beşinci ve altıncı maddeleri ile bu kanuna göre 
kabul edilerek 2009 Mayıs ayında yürürlüğe giren TFF Statüsü’nün 
54 maddesine göre, TFF’nin Hukuk Kurulları aşağıda belirtilen 
kurullardan oluşmaktadır.

•	 Uyuşmazlık Çözüm Kurulu,

•	 Disiplin Kurulları,

•	 Kulüp Lisans Kurulu,

•	 Etik Kurulu,

•	 Tahkim Kurulu,
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5894 sayılı Kanun’un beşinci maddesinde Tahkim Kurulu dışın-
daki diğer hukuk kurulları ilk derece hukuk kurulu olarak nitelendi-
rilmiştir. İlk derece hukuk kurulları, Kanun, TFF Statüsü, TFF’nin 
diğer talimat ve düzenlemelerin uygulanmasından ortaya çıkacak 
ihtilaflarda karar vermeye münhasıran yetkilidir.

İlk derece hukuk kurulları tarafından alınan kararlar ilgili kararın 
tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilmez ise kesinleşir. İlk 
derece hukuk kurullarının görevlerine giren konularda ve bunlar tara-
fından verilen kararlara karşı yargı yoluna başvurulamaz. İlk derece 
hukuk kurullarının çalışma usul ve esasları TFF Yönetim Kurulu 
tarafından çıkartılan talimatlarda düzenlenmiştir.

5894 sayılı Kanun’un 6. ve TFF Statüsü’nün 54. maddelerinde 
düzenlenen Tahkim Kurulu ise zorunlu tahkim mercii olup TFF’nin 
en üst hukuk kuruludur. Yargı yetkisi içine giren uyuşmazlıklarda 
nihai karar merciidir.

Burada biz, sadece ilk derece hukuk kurulu olan Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu ile bu kurulun kararına karşı itiraz ve temyiz merci 
olarak görev yapan Tahkim Kurulu üzerinde görüşlerimizi belirteceğiz.

5. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

a. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Kurulması
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, ilk defa 5894 sayılı Kanun’dan önce 

yürürlülükte bulunan 3813 sayılı Kanuna 29.11.2007 tarih ve 5719 
sayılı Kanun ile eklenen 12/A maddesi gereğince mevzuatta yer ala-
rak futbol yargısı içinde yerini almıştır. UÇK oluşturulmadan önce 
görev kapsamına giren uyuşmazlıklar TFF Yönetim Kurulu tarafın-
dan çözümlenirdi. Hukukçu kişilerden oluşmayan TFF Yönetim 
Kurulu’nun sportif uyuşmazlıklarda adeta futbol yargısı olarak faali-
yette bulunması, disiplin tedbirlerini uygulama yetkisinin olması ciddi 
eleştirilere neden oluyordu. Bu ve buna benzer eleştiri ve şikâyetleri 
ortadan kaldırmak amacıyla uluslararası uygulamalar da dikkate 
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alınarak Federasyon Kanunu’nda yapılan değişiklik ile hukuksal ihti-
lafların çözümü amacıyla UÇK oluşturuldu.

29.6.2011 tarihinde yapılan TFF Genel Kurulu’nda, UÇK’nın 
görev ve yetki alanında önemli değişiklikler yapılmış ve bunun sonu-
cunda Kurul’un faaliyet alanı oldukça daraltılarak, Kurul fiilen çalı-
şamaz hale getirilmiştir. Yapılan değişiklikle uyuşmazlık taraflarına, 
futbolla ilgili her türlü sözleşmeden doğan ihtilafların çözümü için 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yetkisini kabul edip etmemekte 
serbestlik tanınması, tarafların ihtilaf sonrasında Kurul’un yetkisini 
yazılı olarak tanımaları şartına bağlı olarak Kurul’un çalışabilir hale 
gelmesi, sportif ihtilafların neredeyse tamamının adli yargı önüne 
gitmesine neden olmuştur. Yapılan düzenleme sonucunda, mecburi 
tahkim usulünden vazgeçilerek, Kurul çalışması için ihtiyari tahkim 
usulü benimsenmiş, getirilen yetki şartı sonucunda ihtilafların futbol 
yargısının dışına çıkartılmasına neden olmuştur.

b. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Oluşumu
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun hakem tayini usulüne uygun olarak seçilecek hakem 
veya hakem heyetinden oluşur. Ancak hakemlerin Yönetim Kurulu 
tarafından oluşturulan en az yüz (100) kişilik listeden seçilmesi zorun-
ludur. Bu liste;

•	 Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı,

•	 Tüzel Kişiliğe sahip 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig Kulüp Birlikleri,

•	 Profesyonel Futbolcular Derneği,

•	 Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği,

•	 Barolar,

•	 Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri.

Tarafından gösterilecek hakem adayları arasından oluşturulur. Seçi-
lecek hakemlerin, en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip hukukçu 
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olmaları zorunludur. Hakem listesi TFF Yönetim Kurulu’nun görev 
süresi ile sınırlı olmak kaydıyla her dört yılda bir yenilenir. Bir hakem 
beş yıl geçmedikçe tekrar hakem listesinde yer alamaz. Hakemler görev-
lerinde bağımsızdır. Listede yer alan hakemler, Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu önünde herhangi bir tarafın vekili sıfatı ile görev yapamazlar. 
Yönetim Kurulu, FIFA, UEFA ve TFF’nin talimat ve düzenlemelerini 
ihlal eden veya TFF’nin saygınlığını zedeleyen bir hakemin listeden 
geçici veya sürekli olarak çıkartılmasına karar verilebilir.

c. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Kulüpler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, futbolcu 

temsilcileri, sağlık personelleri ve müsabaka organizatörleri araların-
daki futbolla ilgili her türlü sözleşmeden doğan ihtilafların çözümü 
için UÇK’nin yetkisini kabul edip etmemekte serbesttirler. UÇK’nın 
yetkili olabilmesi için tarafların ihtilafın ortaya çıkmasından sonra 
Kurul’un yetkisini yazılı olarak kabul etmeleri şarttır.

Kulüplerin futbolcularına verdikleri para cezalarından doğan 
uyuşmazlıklar, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından incelenir ve 
karara bağlanır.

UÇK ayrıca Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer 
Talimatı’nın bazı hükümlerinin uygulanmasına bağlı olarak bir nevi 
disiplin cezası olarak nitelendirilmesi mümkün sportif cezalar da 
verebilmektedir. PFSTT’nin amir hükümlerine aykırı hareket eden 
kulüp ve futbolculara verilecek sportif cezalar veya transfer yasağı yine 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görevi kapsamındadır. Profesyonel 
futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde haklı bir sebebe 
dayanmadan feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlülüğünün 
yanı sıra, haksız tarafa verilebilecek sportif cezalar Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu tarafından bağlanır.
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d. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Çalışması
Taraflardan birisinin uyuşmazlığının çözümü için yazılı olarak 

UÇK’ya başvuruda bulunması üzerine, UÇK sekretaryası, uyuş-
mazlığın karşı tarafına UÇK’nın ihtiyarı hakem yetkisini kabul edip 
etmediğini yazılı olarak sorar. Karşı taraf UÇK’nın hakem yetkisini 
kabul edip etmediğini 10 günlük kesin süre içerisinde yazılı olarak 
UÇK sekretaryasına bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde yazılı 
olarak yetkinin kabul edildiğinin bildirilmemesi halinde, yetkinin 
reddedilmiş olduğu kabul edilir. Bu husus kurul sekretaryası tarafından 
başvuruda bulunan tarafa bildirilir.

Yetkinin kabul edilmesi üzerine UÇK sekretaryası taraflara hakem-
lerini seçmelerini yazılı olarak bildirilir. Hakem veya hakemlerin 
seçiminde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır. 
Ancak hakemlerin UÇK hakem listesinden seçilmesi zorunludur.

Heyet incelemesini kural olarak dosya üzerinden yapar. Gerekli 
görülmesi halinde, bilgi ve belge istenmesine, sair inceleme ve duruşma 
yapılmasına karar verebilir. Heyet gerektiğinde duruşmanın gizli 
yapılmasına da hükmedebilir.

UÇK, 5849 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görev-
leri Hakkında Kanun, TFF Statüsü, Federasyon Talimat ve düzenleme-
leri ile FIFA ve UEFA kurullarını esas alarak Türk maddi hukukuna 
göre karar verir.

UÇK’nın kararlarına karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi 
gün içinde Tahkim Kurulu’na müracaat edebilir. UÇK tarafından 
verilen kararlar, Tahkim Kurulu’na başvuru süresi içinde gereken 
müracaatın yapılmaması ya da Tahkim Kurulu kararı üzerine kesinleşir. 
Kesinleşen heyet kararları, TFF tarafından derhal uygulanır.
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6. Tahkim Kurulu

a. Genel Olarak
Tahkim, uyuşmazlığın tarafların yapacakları bir anlaşma ile uyuş-

mazlıklar hakkında karar verme yetkisinin devlet yargısı dışında özel 
kişilere verilmesi ve uyuşmazlıkların bu kişiler eliyle çözülmesidir. 
Diğer bir ifadeyle, tahkim, kanunun yasaklamadığı konularda taraf-
lar arasında doğmuş veya doğacak bir ihtilafın sözleşme veya kanun 
hükmü uyarınca devlet yargısı dışında taraflar veya kanunla doğrudan 
seçilmiş kişiler eliyle çözülmesidir.

Tahkim, eğer kanun hükmü nedeniyle gidilmesi mecburi bir uyuş-
mazlık çözüm yöntemi ise zorunlu tahkimden. Böyle bir zorunluluk 
bulunmadan tarafların yaptıkları tahkim anlaşması ile aralarındaki 
mevcut veya muhtemel bir uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümünü 
kararlaştırmaları halinde ihtiyarı tahkimden bahsedilir.

TFF’nin en üst derece itiraz ve temyiz kurulu olan Tahkim Kurulu, 
“spor faaliyetlerinin yönetimi ve disipline ilişkin kararlar açısından” 
mecburi tahkim usulünün uygulandığı en tipik sportif uyuşmazlık 
merciidir.

b. Tahkim Kurulu’nun Kurulması
TFF, 3461 ve onun yerini alan 3813 ve son olarak da 5894 sayılı 

Kanun ile kurulmuş ve teşkilatlanmıştır. Bu düzenleme ile TFF özel 
hukuk hükümlerine tabi özerk bir kuruluş haline gelmiştir. TFF 
kanuni düzenleme ile özerkliğe kavuşunca, genel hukuk sisteminin 
dışında özel bir spor yargısına ihtiyaç duyulmuş ve uyuşmazlıkların 
kısa sürede sporun kendi ilke ve kuralları içinde çözülmesini sağlamak 
amacıyla özel bir Tahkim Kurulu oluşturulmuştur. Kanun koyucu 
böylece futboldan doğan uyuşmazlıkların TFF Kanunu’na koyduğu 
özel bir hükümle TFF Tahkim Kurulu eliyle nihai olarak karara bağ-
lanmasını mecbur kılmıştır.
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5894 sayılı Kanun’un dördüncü maddesinin (d) bendinde Hukuk 
Kurulları TFF’nin merkez teşkilatı içinde gösterilmiş, altıncı mad-
desinde ise Tahkim Kurulu, TFF’nin en üst hukuk kurulu ve TFF 
Statüsü ve ilgili Talimatlarda belirtilen nitelikteki uyuşmazlıklar ile 
ilgili nihai karar mercii olarak gösterilmiştir.

5894 sayılı Kanun ve TFF Statüsü incelendiğinde TFF Tahkim 
Kurulu’nun zorunlu bir tahkim mercii olarak düzenlendiği, böylece 
görev ve yetkisine giren uyuşmazlıkların çözümünde nihai karar 
mercii olarak benimsenmiş olduğu görülür. Tahkim Kurulu’nun 
zorunlu tahkim mercii olmasına bağlı olarak TFF Kanunu’nun ve Ana 
Statü’nün anılan maddelerinde Tahkim Kurulu’nun kararlarının kesin 
olduğu, bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamayacağı açıkça 
hüküm altına alınmıştır. Ancak sporcuların, teknik direktörlerin ve 
antrenörlerin sözleşmelerden kaynaklanan ve yabancılık unsuru içeren 
ihtilaflar hakkında Tahkim Kurulu tarafından verilecek kararlara karşı, 
FIFA ve UEFA talimat ve düzenlemeleri doğrultusunda Spor Tahkim 
Mahkemesi’ne başvurma yolu açık tutulmuştur.

c. Tahkim Kurulu’nun Hukuki Statüsü
1982 Anayasa’sının 59. maddesinde yapılan düzenleme, 5894 

sayılı Federasyon Kanunu, TFF Statüsü ve Tahkim Kurulu Talimatı’na 
ilişkin düzenlemeler birlikte ele alındığında Tahkim Kurulu ile ilgili 
dört temel esas tespit edilmektedir.

•	 Tahkim Kurulu, özel bir kanunla kurulmuş, spor faaliyetleri-
nin yönetimi ve disipline ilişkin uyuşmazlıklar için mecburi bir 
tahkimdir.

•	 Tahkim Kurulu, TFF’nin en üst hukuk kurulu ve nihai karar 
merciidir.

•	 Üyelerinin seçimi ve oluşumunda, görevlerini ifada, kararlarında 
bağımsızdır. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, 
yerlerine yeni üye seçilemez.
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•	 Mecburi tahkim olarak kararları kesindir, bu kararlarla ilgili olarak 
başkaca bir adli veya yargısal mercie başvurulamaz.

Tahkim Kurulu’na ilişkin bu esaslar, uluslar arası düzenlemelerde 
belirtilen esaslara da uygundur. UEFA tarafından çıkarılan UEFA 
Statüsü’nün 60. maddesine göre de, “ulusal federasyonlar, ulusal mev-
zuat saklı kalmak üzere, talimatların ve statülerine uygulanmasından 
kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan ulusal nitelikteki uyuşmazlıkların 
çözümünün, nihai dereceli mahkeme sıfatıyla ve olağan mahkemelerin 
dışında, bağımsız ve tarafsız bir tahkim mahkemesine bırakılacağına 
ilişkin bir hükmü kendi statülerine koymak zorundadır.” FIFA ve 
UEFA bünyesindeki yapılanma biçimi de budur. Futbol müsabaka-
larının oynanmasındaki süreklilik ve kısa aralık, başkaca özellikler, 
hızla ve kesin sonuç doğuracak şekilde karar alabilecek böyle bir yapıyı 
zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde bu düzenleme kendi koşullarımız-
dan kaynaklanan sebeplerle, talimat ve kanuni düzenleme içinde yer 
almakla kalmamış, Anayasa hükmü haline gelmiştir.

d. Tahkim Kurulu’nun Oluşumu
Tahkim Kurulu, Federasyon Başkanı’nın teklif ve Yönetim 

Kurulu’nun kararı ile en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip hukuk-
çular arasından seçilecek bir Başkan ve altı asıl ve altı yedek üyeden 
oluşur.

Kurul, ilk toplantısında asıl üyeler arasından bir Başkan Vekili 
ve bir Raportör seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin yokluğu halinde, 
kurula en yaşlı üye başkanlık eder.

Tahkim Kurulu’nun görev süresi, Federasyon Yönetim Kurulu’nun 
görev süresi kadardır. Spor federasyonları veya spor kulüplerinin 
kurullarında görev alanlar bu görevlerinden istifa etmedikçe ve ceza 
veya disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza alanlar Tahkim Kurulu 
üyeliği yapamazlar.

Tahkim Kurulu başkan ve üyelerinin atanma şekli, Kurul’un 
bağımsızlığına yönelik eleştirilere neden olmuştur. Tahkim Kurulu 
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üyeleri daha önce TFF Genel Kurulu tarafından seçilmekte, kurul 
başkanı ise Kurul üyelerinin kendi aralarında yaptıkları seçim üzerine 
belirleniyordu. Bu usulde de Genel Kurul’a sunulan Tahkim Kurulu 
listesinin TFF Başkan adayı tarafından oluşturulduğu görülmektedir. 
Tahkim Kurulu’nun TFF Başkanı’nın teklifi ve Yönetim Kurulu’nun 
kararıyla atanması, bilindiği üzere 5894 sayılı Kanun’dan önce yürür-
lükte bulunan 3813 sayılı Kanun’a 29.11.2007 tarih ve 5719 sayılı 
Kanun ile yürürlüğe girmiştir.

e. Tahkim Kurulu’nun Görevleri
5894 sayılı Federasyon Kanunu’nun 6. ve TFF Statüsü’nün 62. 

maddesinde Tahkim Kurulu’nun görev ve yetkileri belirtilmiştir. Buna 
göre Tahkim Kurulu;

•	 Federasyon ile kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direk-
törler, antrenörler ile diğer görevliler arasında çıkan ihtilaflar 
hakkında Yönetim Kurulu tarafından verilecek kararlara karşı 
yapılan başvuruları,

•	 Amatör ve Profesyonel Disiplin Kurulları kararlarına karşı yapılan 
itirazları,

•	 Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına karşı yapılan başvuruları,

•	 Kulüp Lisans Kurulu kararlarına karşı yapılan başvuruları,

•	 Etik Kurulu kararlarına karşı yapılan başvuruları,

•	 Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü ve talimatları uyarınca nihai 
karar verme yetkisine sahip diğer kurulların verdikleri hukuki 
sonuç doğuran kararlara karşı yapılan başvuruları,

•	 Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından çıkartılmış Tali-
matların, Kanun, Statü, FIFA ve UEFA Ana Statülerine aykırılı-
ğına ilişkin başvuruları,

İlgililerin başvurusu üzerine inceleyerek kesin olarak karara bağ-
lar. 1982 Anayasa’sının 59 maddesinde yapılan değişiklik sonucunda 
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mecburi tahkim usulü sadece “spor faaliyetlerinin yönetimine ve 
disiplinine ilişkin kararlarla” sınırlı tutulmuş Tahkim Kurulu’nun 
sadece bu kararlarının kesin olduğu ve kararlara karşı “hiçbir yargı 
merciine başvurulamayacağını” hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda da belirtildiği üzere Tahkim Kurulu kararları açısından 
ikili bir hukuki düzen ortaya çıkmıştır. Federasyonlarının yönetim 
ve spor disiplin kurallarının uygulanmasına ilişkin kararlarını konu 
alan uyuşmazlıkların çözümünde tahkim kurullarının yargı yetkisi 
münhasırdır, bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz. Ancak 
federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin 
kararları dışında kalan ve kulüpler, sporcular, teknik direktörler, gibi 
futbol faaliyetiyle ilgili kişiler arasındaki sözleşmeden kaynaklanan 
uyuşmazlıklar hakkında tahkim kurullarınca verilecek kararlar ise 
bundan böyle zorunlu tahkim mercii kararı niteliğini taşımayacakları 
için bu kurulların verdikleri kararlara karşı yargı yolu açık olacaktır.

Anayasa değişikliğine ilişkin 6214 sayılı Kanun gerekçesinde; 
“Anayasa’da yapılan bu değişiklikle, sportif faaliyetlerin yönetilmesine 
ve disiplinine ilişkin ihtilafların süratle ve yargı denetimine tabi olmak-
sızın kesin olarak çözüme kavuşturulmasının amaçlandığı, bununla 
birlikte, kulüpler ile sporcu ya da teknik adamlar gibi sporla ilgili 
kişilerin kendi aralarında imzaladıkları sözleşmelerden kaynaklanan 
alacak iddia ve talepleri ile mali haklar, sporun yöneltilmesi ve disip-
linine ilişkin olmadığından bu kapsam dışında” olduğu belirtilmiştir. 
Bu durum karşısında kulüplerin en önemli mali hakları olan yayın 
hakları konusunda kulüpler ile Federasyon arasında ortaya çıkacak bir 
uyuşmazlığın veya buna benzer diğer mali kaynaklı bir uyuşmazlığın 
spor faaliyetinin yönetimine ilişkin olup olmadığı, bu uyuşmazlığın 
mecburi tahkime tabi olup olmayacağı konusunda yapılan düzenle-
mede bir açıklık yoktur. Zira mali uyuşmazlıklar açısından tahkim 
kurulları artık zorunlu tahkim mercii niteliğinde olmadıklarından 
ilgililer doğrudan genel yargı yoluna başvurma hakkına da sahip 
bulunmaktadır.
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Anayasa Mahkemesi kararından önceki dönemde, sözleşmeler-
den doğan uyuşmazlıkların seyri hakkında da burada bahsetmek 
gerekmektedir. Yargıtay’ın son yıllar içinde özellikle sporcu ve teknik 
direktör sözleşme tiplerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, “tek tip 
sözleşmelerden doğan ihtilafı çözmeye TFF Yönetim Kurulu ile Tah-
kim Kurulu’nun görevli olduğunu, ancak tek tip sözleşme dışındaki 
taraflar arasında yapılan özel sözleşmeden doğan ihtilafları çözmeye 
ise genel mahkemelerin görevli olduğu” şeklinde müteaddit kararları 
bulunmaktadır. Esasen Yargıtay’ın bu kararlarına, Tahkim Kurulu’nun 
eski tarihli kararlarında özel sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlık-
ları kendi yargı yetkisi içinde görmemesi neden olmuştur. Gerçekten 
de Tahkim Kurulu, uzun bir zaman boyunca kulüpler ile sporcular 
arasında TFF talimatlarında belirtilen resmi şekle uyulmaksızın yapılan 
sözleşmelerin geçerli sayılamayacağı yolunda kararlar vermiş; genel 
hukuk sistemi uyarınca geçerli olduklarında tereddüt bulunmayan 
bu sözleşmelerden doğan ihtilafların da adli yargı tarafından karara 
bağlanması zorunlu hale gelmişti. Esasen Anayasa’nın 48 ve Türk 
Borçlar Kanunu’nun 26 maddelerinde yer alan sözleşme serbestisi 
ilkesi uyarınca, bir sözleşme türünün sadece kanun ile şekle tabi kılı-
nabileceği dikkate alındığında, kulüp ve futbolcu arasında yapılmış 
tüm sözleşmeleri bir bütün olarak değerlendirmek ve tarafların hak 
ve borçlarını bu bütüne göre belirlemek gerektiği şüphesizdir. Yasal 
mevzuatta yapılan yasal değişiklikler sonucunda Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu ve Tahkim Kurulu’nun görevine giren uyuşmazlıklar tek tip 
veya resmi sözleşmeyle sınırlandırılmayarak, uyuşmazlığın futbol 
kaynaklı olma esası getirilmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 
2009/13-22/ E., 2009/280 K. sayılı 24.6.2009 tarihli kararı da bu 
düşünceyi desteklemektedir. Ancak 2011 Haziran ayında Statü’de ve 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı’nda yapılan değişiklikler sonu-
cunda artık sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların tamamı adli yargının 
görev alanına girmiştir.
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f. Tahkim Kurulu’nun İşleyişi ve Başvuru Usulü
Tahkim Kurulu Talimatı’nın yedinci maddesine göre, Kurulda 

yapılacak itirazlar, kararın yazılı bildirimi veya yazılı bildirim hük-
mündeki duyuruyu izleyen 7 gün içinde gerçekleştirilmek zorundadır. 
Bu, hak düşürücü bir süredir.

TFF Yönetim Kurulu’nca çıkartılacak talimatlara karşı ise, bunların 
usulüne uygun olarak yayımlanmasını takip eden 7 gün içerisinde 
Tahkim Kurulu’na iptali hususunda başvuruda bulunabilir.

Başvurular, ilgili kişilerce Tahkim Kurulu Başkanlığı’na hitaben 
yazılmış bir dilekçeyle yapılır. Başvuru sahibi başvuru harcını yatırmak 
ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorundadır. Harcı yatırılmamış 
başvuru reddedilir.

Tahkim Kurulu incelemelerini dosya üzerinden yapabileceği gibi 
gerekli gördüğünde taraf teşekkül ettirebilir ve duruşma açabilir. 
Tahkim Kurulu, kendisine intikal eden konular hakkında ilgililer-
den görüş, bilgi ve belge ister, gerekli delileri toplar. Lüzum gördüğü 
takdirde, ilgilileri davet ederek dinleyebilir.

Tahkim Kurulu incelemelerinde 5894 sayılı Kanun, TFF Statü 
hükümlerini, FIFA ve UEFA düzenlemelerini ve yargılamaya ilişkin 
diğer mevzuatı (HMK, CMK, İYUK) dikkate alır.

g. Tahkim Kurulu Kararlarının Niteliği
Tahkim Kurulu, çalışmalarını, TFF Statüsü hükümleri ile FIFA ve 

UEFA kurallarına ve yargılamaya ilişkin kanunların ilgili hükümlerine 
göre yapar ve inceleme sonunda başvuru konusu talebin kısmen veya 
tamamen kabulü veya reddi ya da değiştirilerek kabulüne karar verir.

Tahkim Kurulu kararları kesin ve nihaidir. İdari veya yargısal 
makamların onayına tabi olmadığı gibi, bu kararlara karşı idari veya 
yargısal makamlara başvurulamaz. Bu husus, özellikle Anayasa’nın 
59 maddesindeki yapılan değişiklik sonucunda futbol organizasyo-
nun yönetim ve disiplinine ilişkin kararlar açısından tartışılmaz hale 
gelmiştir.
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Bununla birlikte TFF Tahkim Kurulu kararlarının kesin olsa da 
bu kararların ilam niteliğinde bulunmadığı kabul edilmektedir. Bu 
doğrultuda burada Yargıtay H.G.K’nun 2004/707 K. sayılı 15.12.2004 
tarihli kararı anılmalıdır. Yüksek mahkeme’nin söz konusu kararında 
aynen şu ifadelere yer verilmiştir. “TFF Tahkim Kurulu kararları-
nın, ilgili kanundan ve taraflar arasındaki sözleşmeden kaynaklanan 
kesinliği, sadece bu kararların başka bir mercii nezdinde tartışma ve 
uyuşmazlık konusu yapılamayacağı anlamında olup, bu kesinlik anılan 
kararlara ilam hükmünde belge niteliği kazandırmaz. Gerçekten de 
hangi belgelerin ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabi bulun-
duğu, İcra ve İflas Kanunu’nun 38. maddesinde tahdidi olarak sayılmış; 
mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını 
havi re’sen tanzim edilen noter senetleri, temyiz kefaletnameleri ile 
İcra Dairesindeki kefaletlerin, ilamların icrası hakkındaki hükümlere 
tabi olduğu belirtilmiştir.

Tahkim Kurulu Talimatı’nda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 
kararlarının açıklanması, maddi hataların düzeltilmesi ve yargılamanın 
yenilenmesi hakkındaki hükümlerin saklı olduğu açıkça belirtilmiştir.

Tahkim Kurulu kararları, TFF tarafından derhal uygulanır.

5. Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri
Yukarıda da açıklandığı üzere, profesyonel futbolcu, bir ücret 

karşılığında futbol çalıştırıcısı veya futbol öğreticisinin idaresi altında 
futbol müsabakalarına katılan ve performansını artırmak için düzenli 
olarak antrenman yapan, futbol dalında uzmanlaşan kişilerdir ve 
“profesyonel futbolcu” olarak nitelendirilmesi için ayrıca bir kulüple 
sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Profesyonel futbolcu sözleşmeleri 
doktrinde ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında; futbolcu ile TFF tara-
fından tescil edilmiş olan kulüpler arasında yapılan ve taraflara karşılıklı 
sorumluluklar yükleyen rızai sözleşmeler, olarak tanımlanmıştır. 12

12 PETEK, s. 34-35; BAŞTÜRK, s. 10
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Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, TFF tarafından tescil edilen 
ve profesyonel futbolcu istihdam etmek isteyen kulüpler ile futbol 
sporunu bir kulübe sözleşme bağlı olarak, bu sözleşmenin kendisine 
yüklediği sorumluluk altında ve bir ücret karşılığında yapmak isteyen 
futbolcu arasında kurulan bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin konusu, 
futbolcunun ücret karşılığında kulübü için belirli bir süre için yurtiçi 
ve yurtdışında kulübünün resmi ve özel her türlü futbol karşılaşmasına 
ve bunların hazırlık maçlarına katılmayı taahhüt etmesi, gücünü ve 
mesaisini bu amaç uğruna harcamayı yükümlenmesi; kulübün de, 
bunun karşılığında futbolcuya ücret ödemeyi üstlenmesidir.13

Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi’nin kapsamı ise, TFF tarafından 
tescil edilen ve profesyonel futbolcu istihdam etmek isteyen kulüp 
ile futbolu sözleşmesel bir bağlantı içinde ve bir ücret karşılığında 
oynamak isteyen futbolcu (profesyonel olacak olan amatör ya da hali 
hazırda profesyonel durumunda bulunan) arasındaki karşılıklı hak ve 
borçları düzenlemekten ibarettir. Sözleşmenin kapsamına, futbolcu 
ile TFF tarafından tescil edilen kulübün sözleşmenin tarafı olarak 
hak ve yükümlülükleri, bu hakların çerçevesi ile borçlara aykırılık 
durumunda söz konusu olabilecek yaptırımlar, kulüp ve futbolcunun 
hangi kurallara bağlı olarak faaliyetlerini yürütecekleri girer.

Futbolcu, yaptığı faaliyet bir hizmet edimini, bir kulübe bağlı 
olarak ücret karşılığında yerine getirmektedir. Futbolcu hizmet ifa 
ettiğinden, sözleşmenin hukuki niteliği iş görme sözleşmelerinden 
hizmet sözleşmesidir. Hizmet sözleşmesinin ayırt edici özellikleri 
olan hizmet görülmesi, süreklilik, ücret, bağımlılık ve bu unsurlar 
üzerinde kulüp ile futbolcunun anlaşması unsurları bu sözleşmelerde 
de bulunmaktadır. İş Kanunu genel olarak bir hizmet sözleşmesiyle 
işverene bağlı olarak çalışma ilişkilerini düzenlediğinden, profesyonel 
futbolcu sözleşmesi’nin de İş Kanunu’na tabi olacağı düşünülebilir. 
Ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinin (g) bendinde spor-
cular hakkında, İş Kanunu hükümlerinin uygulanamayacağı ifade 

13 YAVUZ, Cevdet, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2009, s.435
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edildiğinden, futbolcu ile kulübü arasındaki ilişkiye Türk Borçlar 
Kanunu’nun hizmet sözleşmesini düzenleyen (TBK. m. 393 vd.) 
hükümlerinin uygulanması gerekecektir.

Kulüp ile futbolcu arasındaki sözleşmenin bir hizmet akdi olduğu 
doktrinde baskın görüş olmasına karşın, bir başka görüş ise bu sözleş-
menin hizmet sözleşmesine benzerlik gösterdiğini, ancak bir hizmet 
sözleşmesi niteliği taşımadığını ileri sürmektedir. Bu görüşe göre, 
Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri, açıkça İş Kanunu’nun kapsamı 
dışında bırakılmıştır. İş Kanunu’ndaki bu düzenleme karşısında, 
Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi’nin hizmet sözleşmesi olarak kabulü 
imkan değildir. Aksi halde bu sözleşmeler hizmet sözleşmesi olarak 
nitelendirilirse futbolcular işçi olarak kabul edilerek, hizmet sözleşmesi 
ile korunan tüm faydalardan yararlandırmaları gerekir. Bu halde fut-
bolculara grev hakkını da kapsamak üzere sendikal hakların ve diğer 
bütün hakların tanınması zorunluluğu ortaya çıkar.14

Bu görüş, profesyonel futbolcuların İş Kanunu kapsamından 
çıkartılmasının gerekçesinin, bu sözleşmenin hizmet sözleşmesi olma-
masına dayandığını kabul etmektedir. Fakat kanunkoyucu burada 
farklı düşüncelerle, bazı sözleşme taraflarının İş Kanunu hükümlerin-
den yararlanmaları engellemek istemiştir. İşte Profesyonel Futbolcu 
Sözleşmesi de bu sözleşmelerdendir.

Bir diğer görüşe göre ise, sözleşme uyarınca kazandıkları yüksek 
ücretler göz önüne alındığında, futbolcuların birer işçi olarak kabul 
edilmeleri mümkün değildir ve özellikle yıldız futbolcuların “müte-
şebbis” sayılmaları gerekmektedir. İleri sürülen bir diğer görüşe göre 
ise futbolcular, kulüplerinin başarısı için üstün performans göstermeyi 
üstlenmektedir ve bu nedenle profesyonel futbolcu sözleşmesi istisna 
akdi niteliğindedir.15

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında ise futbolcu ile kulüp arasındaki 
sözleşme, hizmet sözleşmesi olarak kabul edilmektedir. Zaman ve 

14 GENÇ, Spor, s. 82
15 PETEK, s.48
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bağımlılık unsurları, hizmet sözleşmesinin temel özellikleri olup, bu 
özellikler, Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi’nde bulunmaktadır.

II. GİRİŞ

Anayasa’nın “Yargı Yetkisi” başlıklı 9. maddesinde, yargı yetkisinin 
mahkemeler aracılığıyla yerine getirileceği açıkça hükme bağlanmıştır. 
Bu durumda, ilk önce mahkeme kavramından ne anlaşılması gerektiği 
üzerinde durulması gerekir. Mahkeme, etimolojik olarak, “hüküm” 
kökünden türetilmiş olup Osmanlıca bir kelimedir. Genel olarak 
“hüküm verilen veya muhakeme yapılan yer” anlamına gelir. Dar ve 
teknik anlamda mahkeme ise, sadece devlet tarafından görevlendirilen 
ve adalet dağıtan yargılama yeri anlamına gelmektedir.

Mahkemeler, hukuki statüleri itibariyle devlet kuruluşlarıdır ve 
yargı işlevini yerine getirmeyi üstlenmişlerdir. Bu nedenle, mahkeme-
lerin yargı işlevinin yerine getirilmesine yönelik faaliyetleri doğrudan 
doğruya yargısal faaliyet olarak nitelendirilir. Ancak, devlet mah-
kemeleri yanında bazı hukuki uyuşmazlıkların çözümünde hakem 
mahkemeleri de görev yapar. Bu durumda, hakem mahkemeleri 
de kapsayacak şekilde bir tanımlama yapılmak istendiğinde geniş 
anlamda mahkeme, yargı işlevini yerine getirmeyi üstlenmiş olun 
kuruluşlardır.16

Yargılama hukukunda geniş anlamda görev, bir davaya (uyuşmaz-
lığa) hangi tür mahkemenin bakılacağını ifade etmektedir. Burada yer 
alan “tür” ifadesi, hem farklı yargı kollarına giren mahkemeler hem 
de aynı yargı kolu içindeki mahkemeler arasındaki ilişki bakımından 
kullanılmaktadır. Bu nedenle, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve/veya 
Tahkim Kurulları ile Adliye Mahkemeleri arasındaki uyuşmazlığa 
kimin bakacağına ilişkin sorunlar da “yargı yolu” uyuşmazlığı olma-
sına rağmen doktrin ve yargı kararlarında “görev” uyuşmazlığı olarak 
adlandırılmıştır.

16 ARSLAN, Ramazan/TANRIVER, Süha: Yargı Örgütü, Ankara 2001, s. 36-37
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Aslında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu veya Tahkim Kurulu’nun 
faaliyeti “zorunlu tahkim” olarak nitelendiriliyorsa “yargı yolu”, “ihti-
yarı tahkim” olarak nitelendiriliyorsa, “görev sorunu” olur. Yargı yolu 
itirazı da görev şartları gibi işlem görüp, dava şartı olarak değerlen-
dirilir ve her aşamada ileri sürülebilir. Ancak ihtiyarı tahkimde özel 
hüküm nedeniyle (HMK. m. 413, m. 116/1-b) sadece ilk itirazlar 
sırasında ile sürülebilir daha sonra ileri sürülemez ve mahkeme davaya 
bakmaya devam eder.

Anayasa’nın 142. ve HMK’nın 1. maddesine göre, mahkemelerin 
kuruluşu, görevleri, yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla 
düzenlenir. Kanun çıkarma yetkisi de, tekelci bir biçimde, yasa koyucu 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olduğuna göre, idarenin 
düzenleyici işlemleri aracılığıyla, mahkeme kurması, kurulmuş mahke-
melerin görev ve yetkileri ile işleyiş ve yargılama usullerini değiştirmesi 
mümkün değildir.

Görevin kanunla belirlenmesi ilkesi, sadece Türk Hukuku’na has 
bir durum değildir; evrensel hukuk kuralları da bunu gerektirmektedir. 
Bu durum, uzun süredir kabul gören tabii hâkim ilkesinin bir sonucu-
dur. Tabi hâkim ilkesi, bir davanın nerede görüleceğinin uyuşmazlığın 
doğmasından önce belirlenmiş olmasıdır. Anayasa’nın 37 maddesine 
göre, “hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir mercii 
önüne çıkarılamaz; bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden 
başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine 
sahip olağan üstü merciler kurulamaz.” hükmü düzenlenmiştir.

Tabi hakim ilkesi, öncellikle yürütme organının yargıya müda-
halesini önlemeye yöneliktir. Bu amaçla, yürütme organının, hukuka 
aykırı bir şekilde kendi isteğine göre eski olaylar için yeni mahkemeler 
kuramaması ve kurulmuş mahkemelerin görevlerini değiştirememesi 
insan haklarının korunması bakımından önemlidir. Tabii hakim ilkesi, 
aynı zamanda, yasama organının da yargıya müdahale edememesini 
amaçlar.

Tabi hakim ilkesinin “kanunilik” ve “öncedenlik” olmak üzere 
iki temel unsuru vardır. Kanunililik unsuru ile kastedilen, ilk önce 
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mahkemelerin kuruluş, görev ve yetkileri ile işleyiş ve yargılama 
usullerinin ancak kanunla düzenlenebilmesidir. Akabinde idarenin, 
düzenleyici işlemleri aracılığıyla yeni mahkemeler kurulamamasıdır 
ve kurulmuş olan bir mahkemenin görev alanını genişletip ve daral-
tamaması ve nihayetinde işlerlik kazanmış olan yargılama usulüne 
ilişkin değişiklik öngören herhangi bir belirlemede bulunulamamasıdır.

Tabii hakim ilkesinin önemli unsurlarından biri “kanunilik” 
olmakla beraber daha da önemli unsuru öncedenlik unsurudur. Bu 
noktada, bir yargı yerinin, kuruluş, görev, işleyiş ve izleyeceği yargılama 
usulü itibariyle hukuki yapılanmasının tabii hakim ilkesine uygun-
luğunun sağlanabilmesi için bu alana ilişkin belirlemenin kanunla 
yapılması tek başına yeterli değildir. Ayrıca sözü edilen belirlemenin 
yargılanacak olan uyuşmazlığın gerçekleşmesinden önce yapılmış 
olması da vazgeçilmez şarttır.

Tabii hakim ilkesi, birey için varlığı anayasadan kaynaklanan ve adil 
yargılama hakkının en temel ilkelerindendir. Bu ilke, mahkemelerin 
kuruluş, görev ve işleyişlerinin belirlenmesinde işlev gören bir yargı-
lama hukuku ilkesi olan kanuni hakim ilkesini de içinde almaktadır. 
Tabi hakim ilkesinin öğeleri “öncedenlik” ve “kanunilik” olduğu halde, 
kanuni hakim ilkesini karakterize eden yegane unsur “kanunilik” tir. 
Başka bir deyişle, mahkemenin görev ve yetkisiyle izleyeceği yargı-
lama usulünün belirlenmesi işleminin yargılanacak olan uyuşmazlığın 
gerçekleşmesinden sonra kanunla yapılması, kanuni hakim ilkesine 
uygundur ancak tabi hakim ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.

Türk futbol hukukunda sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların 
çözümü usulü 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanarak Türkiye Futbol 
Federasyonu tarafından çıkarılan Statü ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 
Talimatı ile düzenlenmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 5894 
sayılı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunu, 5 Mayıs 2009 tari-
hinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türk futbol hukukunda sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
usulü ilk olarak 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve 
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Görevleri Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanarak Türkiye Futbol 
Federasyonu tarafından çıkarılan talimatlar ile düzenlenmiştir. Türkiye 
Futbol Federasyonu’nun 3813 sayılı Kuruluş ve Görevleri Hakkın-
daki Kanunu, 4 Aralık 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5719 sayılı Kanun ile bazı değişikliklere uğramıştır.

3813 sayılı Kanunun 12/A maddesi ile kurulan ve sözleşmeden 
kaynaklanan kulüp futbolcu uyuşmazlıklarını çözmekle görevlendi-
rilen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
29.06.2011 tarihinde yapılan genel kurulunda ki statü değişikliği ile 
tamamen işlevsiz hale getirilmiştir.

III. PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİNDEN 
DOĞAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜM SÜRECİ

04�12�2007 Tarihinden Önce Uyuşmazlıkların Çözümü: 
FIFA’nın 2005 yılı içinde başlattığı ulusal federasyonlar ile uyum 
çalışmaları kapsamında, FIFA’dan Türk futbol mevzuatında değişik-
lik yapılması talebi gelmiştir. FIFA, 3813 sayılı Kanun’u inceleyerek 
Türkiye’deki futbolun özerk yapısının istenilen düzeyde olmadığını, 
FIFA ve UEFA çerçeve kurallarının ve ilkelerinin Kanun’da yeterli 
düzeyde belirtilmediğini ve yargısal yapının da gerekli bağımsızlığa 
sahip olmadığını ifade etmiş ve bu aksaklıkların giderilmesini Türkiye 
Futbol Federasyonu’ndan istemiştir. FIFA ve UEFA’nın benimsediği 
bu temel düşünce “uyuşmazlıkların futbol ailesi içinde çözülmesi” 
ilkesine dayanmaktadır. Bunun üzerine yapılan uyumlaştırma çalış-
maları sonucunda, 5719 sayılı Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol 
Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun’da yapılan 
değişiklikler ile daha özerk ve adil yargılama prensiplerini gözeten 
bir duruma gelmiştir.

O dönem yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca, futbolda söz-
leşmelerden doğan ihtilaflarda TFF Yönetim Kurulu ilk derece yargı 
mercii olarak karar vermekte ve bu kararlara karşı da TFF Tahkim 
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Kurulu’na itiraz edebilmekteydi. Bu sistem adil yargılanma ilkelerine, 
objektifliğine ve futbol hukukunun uzmanlık gerektiren yapısına 
uygun değildi. He ne kadar TFF Hukuk Kurulu, danışman kurulu 
sıfatıyla uyuşmazlıklar ilgili olarak TFF Yönetim Kurulu’na yardımcı 
olmaya çalışsa da, nihai kararlar hukukçu olmayan TFF Yönetim 
Kurulu üyelerince verilmekteydi.

Bir diğer sorun da TFF Yönetim Kurulu üyelerinin futbol kulüp-
lerinin temsilcilerinden oluşmasıydı. Yönetim Kurulu’nun karara 
bağladığı uyuşmazlıkların büyük çoğunluğunun kulüp-futbolcu veya 
kulüp-antrenör uyuşmazlığı olduğu göz önüne alındığında, yargıla-
manın objektif ve tarafsızlığı tartışılır hale gelmekteydi.

Bu süreçte bir diğer sorun ise, TFF’ye tescil için sunulan sözleşme-
ler dışında taraflar arasında başka bir sözleşme imzalanması ve TFF’ye 
tescil için sunulmaması halinde, bu sözleşmelerden doğan bir hak 
talebinde hangi makamın görevli olduğuna ilişkindir. Bu dönemde, 
“tek tip profesyonel futbolcu sözleşmesi” dışında tarafların ayrıca 
bir sözleşmeyle, uygulamadaki adıyla “özel sözleşme”, özellikle mali 
hükümlere ilişkin ayrı düzenlemeler getirdiği bilinmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu uzun bir süre bu tür “özel sözleşme-
lere” ilişkin talepleri kabul etmemiş ve bu konuda yapılan itirazlar-
dan birinin TFF Tahkim Kurulu tarafından incelenmesi sonucunda 
Kurul, TFF tarafından tescil edilen tek tip sözleşme yanında özel 
sözleşme hazırlanmasını muvazaalı işlem kabul ederek geçersiz kabul 
etmiştir. Bu durumda, doğal olarak ilgili kişinin adli yargıya yaptığı 
başvuru sonrasında Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 13.04.2004 
tarihli 2003/16256 E. ve 2004/5446 K. sayılı kararında özetle “tek 
tip sözleşme dışında yapılan ek sözleşme ile taraflarca kararlaştırılan 
özel şartların tek tip sözleşmeye konmamış olması kararlaştırılan bu 
şartların hükümsüz olduğunu göstermez. Bu tür özel sözleşmelerden 
doğan uyuşmazlıkları çözme görevi Futbol Federasyonu Yönetim 
Kurulu’na değil adli yargı yerine aittir.” gerekçesiyle adli yargının 
görevli olduğuna karar vermiştir.
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Sonraki dönemde, futbolda sözleşmeden doğan ihtilafların çözü-
münde “tek tip sözleşmeler” harici “özel sözleşmeler” den kaynaklanan 
ihtilaflara görevsizlik kararı vermesi birçok soruna yol açtığı için TFF 
konuya ilişkin Talimatı değiştirmiş ve TFF Tahkim Kurulu da bu 
düzenlemeye uygun olarak içtihat değiştirmiştir. Tahkim Kurulu’nun 
21.09.2006 tarihli 2006/234 E. ve 2006/241 K. sayılı kararında 
“Kulüp ile futbolcu arasında 02.2006 tarihli TFF’na ibrazla tescil 
edilen bir sözleşme ile aynı tarihli kulüp ile futbolcu arasında TFF’na 
sunulmamış bir sözleşme olmak üzere iki adet sözleşme vardır. Bu 
sözleşme hükümleri bakımından birbirini tamamlamaktadır. 3813 
sayılı Kanun özel ve tip sözleşme ayırımı yapmamıştır. Ayrıca 3813 
sayılı Kanun kulüp ile futbolcu arasındaki ihtilaflarda Tahkim Kuru-
lunu yetkili kılmıştır. 25.05.2005 tarihinde yayınlanan Profesyonel 
Futbol Transfer Talimatı’nın 25/4 maddesi son cümlesinde Federasyon 
tescili sözleşmeyi değiştiren veya buna ek yapan her türlü sözleşmeyi 
inceler, hükmünü getirmiştir. Bu nedenle Anayasa’nın ve Borçlar 
Kanunu’nun akit yapma serbestisi hükümleri de dikkate alınarak, 
kulüp ile futbolcu arasındaki yapılmış tüm sözleşmeleri bir bütüne 
göre tespit etmek gerekir. Kaldı ki Profesyonel Futbol ve Transfer 
Talimatı’nın 25 maddesinde öngörülen Federasyona ibraz ve tescil 
koşulu bir geçerlilik şartı değil, düzenin sağlanması ve ihtilaflarda 
gerekli delilin elde edilmesi ve muhafazası amacıyla öngörülmüş bir 
düzenlemedir” sonucuna varılarak özel sözleşmelerde de kendisinin 
görevli olduğunu kabul etmiştir.

29�06�2011 Değişikliğinden Önce Uyuşmazlıkların Çözümü: 
04.12.2007 tarihinde yapılan değişiklik ile artık sözleşmeden doğan 
futbol uyuşmazlıkların, bağımsız ve tamamen hukukçulardan oluşan 
“Uyuşmazlık Çözüm Kurulu” tarafından ilk derece mercii olarak 
karara bağlamakla görevlendirilmiştir. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 
kararlarına itiraz mercii ise TFF Tahkim Kurulu’dur.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, 3813 sayılı Türkiye Futbol Federas-
yonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da değişiklik yapan 5719 
sayılı Kanun’unun 9. maddesi ile kurulmuş yargı organıdır. Uyuşmazlık 
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Çözüm Kurulu’nun yapısı ve yargı yetkisi TFF Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un 12/A maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yargı yetkisi şu uyuşmazlıkları 
kapsar:

•	 Kulüpler ile kulüpler,

•	 Kulüpler ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, oyuncu 
temsilcileri, masörler,

•	 Oyuncu temsilcileri ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler,

Arasında her türlü sözleşmeden doğan veya futbolla ilgili olan 
uyuşmazlıkları, tarafların başvurusu üzerine münhasıran yetkili olarak 
inceler ve karara bağlar.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 5719 sayılı Kanun ile kurulması-
nın öngörülmesinden önce anılan yargı yetkisi, yukarıda da belirtildiği 
üzere TFF Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmekteydi. Bu 
karara karşı da, tıpkı Yönetim Kurulu kararlarına karşı öngörüldüğü 
üzere Tahkim Kurulu’na başvurulabilmekteydi.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu; Federasyon Yönetim Kurulu’nun 
belirlediği Kurul Başkanı ile Kulüpler Birliği Vakfının, Profesyonel 
Futbolcular Derneğinin ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin 
her birinin belirleyeceği beşer üye olmak üzere onbeş üyeden oluşur. 
Kurulun Başkan ve üyelerinin en beş yıllık mesleki tecrübeye sahip 
hukukçu olması şarttır. Kurulun görev süresi, Federasyon Başkanının 
görev süresi kadardır.

Kurulun Başkan ve üyelerinin en az beş yıllık mesleki tecrübeye 
sahip hukukçu olması gerekmektedir. Ayrıca TFF Yönetim Kurulu, 
Denetleme Kurulu ile diğer kurul ve yan kurullarda görev yapanlar 
veya futbol kulüplerinde aktif görevde bulunanlar (profesyonel futbol 
kulüplerinin seçilmiş veya atanmış kurullarında görev alanlar da dahil 
olmak üzere) ile profesyonel futbolcular, teknik adamlar, masörler, 
oyuncu temsilcileri, müsabaka organizatörleri Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu üyeliği yapamazlar.
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Kurul, görevinde bağımsızdır. Kurulun hiçbir üyesi Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu önünde herhangi bir tarafın vekili 
sıfatıyla görev yapamaz. Üyeler istifa etmedikçe veya istifa etmiş sayıl-
madıkça yerlerine yenisi atanamaz. İstifa eden veya istifa etmiş sayılan 
ilgili vakıf veya dernek tarafından yeni üye bildirilir.

Uyuşmazlık beş kişilik heyetler tarafından çözüme kavuşturulur. 
Heyetler, Kurulun Başkanı ile Kulüpler Birliği Vakfını temsilen iki 
üye ve uyuşmazlığın konusuna göre dernekleri temsilen iki üyeden 
oluşur. Uyuşmazlığın iki tarafının da kulüpler olması halinde ilgili 
heyet, Kurul Başkanı ile Kulüpler Birliği Vakfı tarafından atanan dört 
üyeden oluşur. Uyuşmazlığın taraflarından birisinin masör olması 
halinde heyet, Kurul Başkanı ile Kulüpler Birliği Vakfı tarafından 
atanan iki üye ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından 
atanan iki üyeden oluşur.

Uyuşmazlığın taraflarından birisinin oyuncu temsilcisi olması 
halinde ise heyet, Kurul Başkanı ve uyuşmazlığın karşı tarafına göre 
ilgili vakıf veya dernekten atanan iki üye ile uyuşmazlığın tarafını 
oluşturmayan dernek veya vakıflarca atanan üyeler arasından Kurul 
Başkanı tarafından seçilecek iki üyeden oluşur. Üyeler, tarafsızlıkla-
rından ciddi şüpheyi gerektirecek haklı sebeplerin varlığı halinde ilgili 
heyetten derhal çekilmek zorundadır.

Kurul, yargılama faaliyetini aşağıdaki ilkeler çerçevesinde sürdürür:

•	 Yargılama faaliyeti sırasında edinilen her türlü bilgi gizli tutulur 
ve hiçbir şekilde açıklanmaz,

•	 Yargılama faaliyeti süresince adil yargılama prensiplerine bağlı 
kalınır ve tarafların eşit temsili ilkesi gözetilir.

•	 Kurul üyeleri kendilerini atayan dernek ve vakıflardan tamamen 
bağımsız olarak çalışmak zorundadır. Kurul’un hiçbir üyesi yar-
gılama faaliyeti esnasında tarafsızlığına ve bağımsızlığına gölge 
düşürecek beyan veya davranışlarda bulunamaz,
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•	 Kurul’un hiçbir üyesi Federasyon’un Bir Kurul’u önünde bir 
tarafın vekili sıfatıyla görev yapamaz.

Kurul, beş kişilik heyetler halinde çalışır, kararlar oy çokluğu ile 
alınır yani en az üç üyenin aynı yöndeki oyuyla alınır. Başkan dahil 
olmak üzere heyetin tüm üyelerinin oyu eşittir. Heyetlerde oy kul-
lanmak zorunludur, çekimser kalınamaz. Çekimser oy kullanan ya da 
oy kullanmayan üye, toplantıya mazeretsiz olarak katılmamış sayılır.

Heyetler, gerekçeli kararları başvuru tarihinden itibaren en geç 
dört ay içinde vermek zorundadır. Haklı sebeplerin varlığı halinde 
heyetler bu sürenin birer aylık dönemler halinde uzatılmasına karar 
verebilirler.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu heyetleri tarafından verilen kararlar 
Tahkim Kurulu’na başvuru süresi içinde gerekli müracaatların yapıl-
maması ya da Tahkim Kurulu kararı ile kesinleşir. Kesinleşen heyet 
karaları, TFF tarafından derhal uygulanır.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, yargılama sürecinde bu talimatta 
anılan usul kuralları ile yargılamaya ilişkin diğer mevzuatın bu talimata 
aykırı olmayan hükümlerini uygular. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, 
3813 sayılı TFF Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu, Ana Statüyü, 
Federasyon Talimat ve Düzenlemeleri ile FIFA ve UEFA kurallarını 
esas alarak Türk maddi hukukuna göre karar verir.

3813 sayılı Kanun’un 12/A maddesinde sözleşmeden kaynaklanan 
uyuşmazlıkları münhasıran çözmekle görevli olan Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu’nun bu kanundan kaynaklanan yetkileri önce 5894 sayılı 
Kanun yürürlüğe girenken çıkartılmış ve sadece TFF’nın çıkartmış 
olduğu talimata dayanarak görev yapmıştır.

Kanun değişikliğine uygun olarak 13.02.2008 tarihli ve 26786 
sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana Statü’nün 49/A maddesi ve 
Yönetim Kurulu’nun 26.03.2008 tarihli ve 5 sayılı toplantısında kabul 
edilen ve 11.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu Talimatı aynı düzenlemeyi içermekteydi.
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16.05.2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5 maddesinde Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun ilk derece hukuk kurullarından biri olarak Uyuş-
mazlık Çözüm Kurulu sayılmış ve aynı maddede ilk derece hukuk 
kurullarının görevleri, yetkileri, hakları ve üyelerinin sahip olmaları 
gereken nitelikler ile her biri kurulun usul kurallarının TFF Statüsü 
ve ilgili Talimatlarda düzenleneceği kabul edilmişti. Ancak, 5719 sayılı 
Kanun değişikliği ile getirilen düzenleme gibi Kurul’un görevine ilişkin 
olarak Kanun’da açık bir düzenleme bulunmuyordu.

16.05.2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5894 sayılı Kanundan sonra 24.06.2009 tarihli ve 
27268 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Türkiye Futbol Federasyonu 
Statüsü’ndeki Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görevine ilişkin 56. 
madde düzenlemesi, tıpkı 5719 sayılı Kanun değişikliği ile getirilen 
ve önceki TFF Statü’sündeki düzenlemenin aynısıdır ve bu nedenle 
de Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı’nda bir değişiklik yapılmaya 
ihtiyaç duyulmamıştır.

29�06�2011 Tarihli Statü Değişikliğinden Sonra Uyuşmaz-
lıkların Çözümü: 29.06.2011 tarihli TFF Genel Kurulunda, TFF 
Statüsünün Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nu düzenleyen 55. ve devamı 
maddelerinde değişiklik yapılmış ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na 
tarafların başvuruda bulunmaları zorunlu olmaktan çıkartılarak taraf-
ların isteğine bağlı hale getirilmiştir. Buna göre, artık Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu’nun uyuşmazlıkları giderebilmesi için futbolcunun 
ve kulübünün Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na ihtilaf çıktıktan sonra 
“birlikte” başvurması ve uyuşmazlığın çözümünü Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu’ndan birlikte talep etmeleri gerekmektedir.

12.06.2011 tarihli değişiklik sonrası Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 
TFF’ye bağlı Hukuk Kurulu olması vasfını korumuştur. Ancak Uyuş-
mazlık Çözüm Kurulu’nun yargı yetkisi sözleşmeden kaynaklanan 
alacak talepleri bakımından ihtiyari olmuştur. Ancak sportif cezalar 
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ve yetiştirme tazminatı talepli uyuşmazlıklar için Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu’nun yetkisi münhasırdır.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yargı yetkisi ile birlikte, kurulun 
oluşumu da bir dizi değişikliğe uğramıştır. Kurul, HMK’nın 407 ve 
444 maddeleri arasında düzenlenen hakem tayini usulüne uygun 
olarak seçilecek hakem veya hakem heyetinden oluşması esası belir-
lenmiştir. Buna göre;

Hakemlerin Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan en az yüz 
kişilik listeden seçilmesi zorunludur. Bu liste;

a� Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı;

b� Tüzel kişiliğe sahip 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig Kulüp Birlikleri;

c� Profesyonel Futbolcular Derneği;

d� Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği

e� Barolar;

f� Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri

Tarafından gösterilecek hakem adayları arasından oluşturulur.
Hakemlerin en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip hukukçu 

olmaları zorunludur.
Hakem listesi TFF Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı 

olmak kaydıyla her dört yılda bir yenilenir. Bir hakem beş yıl geçme-
dikçe tekrar hakem listesinde yer alamaz.

Hakemler görevlerinde bağımsızdır. Listede yer alan hakemler, 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu önünde herhangi bir tarafın vekili sıfatıyla 
görev yapamazlar.

Yönetim Kurulu, FIFA, UEFA ve TFF’nin talimat ve düzenle-
melerini ihlal eden veya TFF’nin saygınlığını zedeleyen bir hakemin 
listeden geçici veya sürekli olarak çıkartılmasına karar verebilir.

Uyuşmazlık Çözüm Kurul’nun ihtiyari hakem heyeti olarak ver-
diği kararlara karşı HMK çerçevesinde yargı yoluna başvurulabilir. 
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Ancak münhasır yetki ile verdiği kararlara karşı ancak TFF Tahkim 
Kurulu’na itiraz edebilir.

Ayrıca TFF Yönetim Kurulu tarafından Kurulun çalışma usul 
ve esaslarına ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı da Ağustos 
2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

TFF Tahkim Kurulu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Uyuş-
mazlık Çözüm Kurulu’nun münhasır yetki ile karar bağladığı “sportif 
ceza” ve “yetiştirme tazminatı” konularındaki kararlarına karşı, taraf-
ların yaptığı itiraz başvurularını inceler ve karara bağlar. Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu kararlarına karşı Tahkim Kurulu’na yapılacak itirazlar, 
kararın yazılı bildirimini veya yazılı bildirim hükmündeki duyuruyu 
izleyen yedi gün içinde yapılmak zorundadır.

Tahkim Kurulu, Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulu-
nun kararı ile en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip Hukuk Fakültesi 
mezunları arasından seçilecek bir Başkan ile altı asıl, altı yedek üyeden 
oluşur. Kurul, ilk toplantısında asıl üyeler arasından bir Başkan vekili 
ve bir Raportör seçer. Başkan ve Başkan vekilinin yokluğu halinde, 
kurula en yaşlı üye başkanlık eder. Tahkim Kurulu’nun görev süresi, 
Federasyon Başkanının görev süresi ile sınırlıdır. Üyelerin belirlen-
mesinde FIFA ve UEFA kriterleri esas alınır. Özerk federasyonların 
ve spor kulüplerinin kurullarında görev alanlar ile ceza veya disiplin 
kurullarınca altı aydan fazla cezaya çarptırılmış olan Tahkim Kurulu 
üyesi olamazlar. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, 
yerlerine yeni üye seçilemez. Herhangi bir nedenle boşalan asıl üyeliğe, 
yedek üyeler sırasıyla ve kendiliğinden gelirler. Eksik kalan yedek üye 
sayısı, seçilecek yeni üyelerle tamamlanır.

Kurul, Başkanının veya mazeretli olması durumunda Başkan 
Vekili’nin çağrısı üzerine en az beş asıl üyenin katılımı ile toplanır. 
Kurul, incelemesini kural olarak dosya üzerinde yapar. Ancak, Kurul, 
gerekli görürse bilgi ve belge istenmesine, diğer her türlü incelemeye 
ve yargılamanın duruşmalı yapılmasına karar verebilir.

Kurul, kararlarında bağımsızdır. Kararlar, toplantıda hazır bulu-
nan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın 
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oyu belirleyicidir. Oy kullanmak zorunlu olup çekimser kalınamaz. 
Oy kullanmayan üye toplantıya mazeretsiz olarak katılmamış sayılır.

Karar, Başkanın görevlendireceği ve çoğunluğa mensup üye tara-
fından yazılır ve karara katılan üyeler tarafından imzalanır; var ise 
muhalefet şerhleri de eklenir. Kararlar ve muhalefet şerhleri gerekçeli 
olur. Tahkim Kurulu, gerekçeli kararını başvuru tarihinden itibaren 
en geç üç ay içerisinde vermek zorundadır.

Kurul kararları kesindir; idari veya yargısal mercilerin onayına 
tabi olmadığı gibi, bu kararlara karşı idari ve yargısal mercilere de 
başvurulamaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun kararların 
açıklanması, maddi hataların düzeltilmesi ve yargılamanın yenilenmesi 
hakkındaki hükümleri saklıdır.

Sporcuların, Teknik Direktörlerin ve Antrenörlerin sözleşmelerden 
kaynaklanan ve yabancılık unsuru içeren ihtilaflar hakkında Tahkim 
Kurulu tarafından verilecek kararlara karşı, FIFA ve UEFA talimat ve 
düzenlemeleri doğrultusunda Spor Tahkim Mahkemesi’ne başvurabilir.

Kurul, başvuru veya itirazın kısmen veya tamamen kabulüne 
veya reddine ya da başvuru veya itiraz konusu kararın değiştirilerek 
karara bağlanmasına hükmedebilir. Tahkim Kurulu Kararları, TFF 
tarafından derhal uygulanır.

Tahkim Kurulu, işbu talimatta zikredilen usul kurallarının yanı 
sıra yargılamaya ilişkin diğer mevzuatın bu talimata aykırı olmayan 
hükümlerini de uygular.

Tahkim Kurulu, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun, Ana Statü, Federasyon Talimat ve 
Düzenlemeleri ile FIFA ve UEFA kurallarını esas alarak Türk maddi 
hukukuna göre karar verir.

Sonuç olarak; futboldan kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların TFF 
bünyesinde yer alan hukuk kurulları aracılığı ile çözümlenirken, 
TFF’nin Ana Statü’sünde gerçekleştirilen 29.06.2011 tarihli değişik-
lik ile yargı yetkisinin önemli birçoğunun adli yargıya devredilmek 
suretiyle TFF’nin kanundan kaynaklanan özerkliği zedelenmiş ve 
adli yargının iş yükü artmıştır. Ayrıca Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na 
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yapılmak zorunda olunan başvuru, alacağını alamayan futbolcular 
açısından tam bir yargısal güvence oluşturmuş, futbolcuların alacak-
larını ödemeyen kulüpler açısından ise caydırıcı bir yargı yeri olma 
özelliğini göstermiştir. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, kısa sürede vermiş 
olduğu kararlarla futbolcuların alacaklarının tahsilâtını kolaylaştırmış 
ve kulüplerin futbolcuların alacaklarını ödemek konusunda daha titiz 
davranmaya sevk etmiştir. Ancak anılan değişiklikle uyuşmazlığın 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na götürülmesine kulüp onay vermeyince 
futbolcu mecburen adli yargıya başvurmak zorunda kalacaktır. Bu 
da uyuşmazlığın adli yargıda mahkemelerin iş yüküne göre çok daha 
uzun sürede sonuçlanacağı anlamına gelmektedir.

Adli yargının yargılama usullerini düzenleyen 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu, bu tip uyuşmazlıkların çözümüne kavuştu-
rulması için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu talimatındaki gibi dört aylık 
bir süre öngörmemektedir. Dolayısıyla mahkemenin iş yüküne göre 
uyuşmazlığın giderilmesi Yargıtay da düşünüldüğünde yargılama süresi 
iki ile üç yıl arasında değişmektedir. Bölge Adliye Mahkemelerinin de 
kurulmasıyla Yargıtay’dan önce bir de İstinaf başvurusu getirilmektedir. 
Bu durumda uyuşmazlıkların adli yargıda sonuca bağlanması üç yılı 
da geçebilecektir. Alacağını kulübünden tahsil edemeyen futbolcu 
alacağını alabilmek için en az üç yıl beklemek zorunda kalacak ve 
ekonomik özgürlüğü ortadan kalkacaktır.

Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinden kaynaklanan futbolcu kulüp 
uyuşmazlıkları Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 24.01.2014 tarih, 1 
sayılı kararı ile eğer alacak davası yoluyla yerel mahkemelerde sonuç-
landırılmış ise temyiz yeri olarak Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nde; 
öncellikle icra takibi yapılmış ve itiraza uğraması üzerine itirazın iptali 
davası açılmışsa temyiz yeri olarak Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nde 
görülmektedir.
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YARGITAY KARARLARI

T.C.
YARGITAY

ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

E: 2007/13505
K: 2007/14314
T: 09.10.2007

•	 Alacak Davası

•	 Tek Tip Profesyonel Sözleşmesi

•	 Profesyonel Futbolcu

•	 Spor Kulübü

•	 Transfer Ücreti

•	 TFF Yönetim Kurulu

•	 TFF Tahkim Kurulu

•	 Yargı Yolu

Özet: Taraflar arasında 14.06.2001 günü düzenlenen “Tek Tip 
Profesyonelli Sözleşmesi” başlıklı sözleşmenin 7. maddesinde, “pro-
fesyonellikten doğan her türlü mali ve idari ihtilaflar ile ………ilk 
derecede Federasyon Yönetim Kurulunca incelenir ve karara bağlanır. 
Bu kararlar aleyhine Tahkim Kuruluna itiraz edilebilinir.” uyuşmazlık 
halinde Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun vereceği 
kararlara taraflarca aynen uyulacağı belirtilmiştir. Esasen, 3813 sayılı 
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 
13. maddesinde, Tahkim Kurulu kararlarının kesin olduğu, 14. mad-
desinde de, Tahkim Kurulu’nun, Federasyon ile kulüpler; Federasyon 
ile hakemler; Federasyon ile teknik direktör ve antrenörler; kulüpler 
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ile teknik direktörler ve antrenörler; kulüpler ile oyuncular; kulüpler 
ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında yönetim kurulunca 
verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine 
inceleyerek kesin karara bağlayacağı belirtilmiştir.

Tek tip sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü görevi Futbol 
Federasyonu Yönetim Kurulu’na aittir. Bu kurulun kararlarına karşı 
tahkim kuruluna başvurulabilir. Mahkemece, bu yönler gözetilmeden 
esas hakkında kabule ilişkin karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, 
bozmayı gerektirmiştir.

(3813 s. TFFKGHK m. 13., 14.)

Dava dilekçesinde 3.358.80 YTL alacağın faiz ve masraflarla bir-
likte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü 
cihetine gidilmiş, hüküm davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y  K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya-
daki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı, davalı şirketin futbol takımında profesyonel futbolcu 
olarak hizmet verdiğini, 14.06.2001 tarihli sözleşme gereğince öden-
mesi gereken transfer ücretinin ödenmediği 3 358,80 YTL alacağın 
tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Tahkim Kurulu’nun yetkili 
olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm davacı ve 
davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında 14.06.2001 günü düzenlenen “Tek Tip Profesyo-
nellik Sözleşmesi” başlıklı sözleşmenin 7. maddesinde, “profesyonel-
likten doğan her türlü mali ve idari ihtilaflar ile ………ilk derecede 
Federasyon Yönetim Kurulunca incelenir ve karara bağlanır. Bu kararlar 
aleyhine Tahkim Kuruluna itiraz edilebilinir.” uyuşmazlık halinde 
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun vereceği kararlara 
taraflarca aynen uyulacağı belirtilmiştir. Esasen, 3813 sayılı Türkiye 
Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 13. 
maddesinde, Tahkim Kurulu kararlarının kesin olduğu, 14. madde-
sinde de, Tahkim Kurulu’nun, Federasyon ile kulüpler; Federasyon 
ile hakemler; Federasyon ile teknik direktör ve antrenörler; kulüpler 
ile teknik direktörler ve antrenörler; kulüpler ile oyuncular; kulüpler 
ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında yönetim kurulunca 
verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine 
inceleyerek kesin karara bağlayacağı belirtilmiştir.

Tek tip sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü görevi Futbol 
Federasyonu Yönetim Kurulu’na aittir.

Bu kurulun kararlarına karşı tahkim kuruluna başvurulabilir.
Mahkemece, bu yönler gözetilmeden esas hakkında kabule ilişkin 

karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. 
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın 

yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle 
yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi 
gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek 
halinde temyiz edene iadesine, 09.10.2007 tarihinde oybirliğiyle 
karar verildi.
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T.C.
YARGITAY

ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

E: 2010/7967
K: 2011/6461
T: 22.04.2011

•	 İtirazın İptali

•	 Takibin Devamı

•	 Profesyonel Futbolcu

•	 Spor Kulübü

•	 İcra İnkâr Tazminatı

•	 Yargı Yolu

•	 TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

Özet: Davacı futbolcu ile spor kulübü olan davalı arasındaki uyuş-
mazlığın, 5719 Sayılı Kanunla, 3813 Sayılı TFF Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanuna eklenen 12/A maddesi ile yapılan düzenleme 
karşısında, mahkemece dava konusu olayda, Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu’nun görevli ve yetkili olduğu belirtilerek, dava dilekçesinin 
görevsizlik nedeniyle reddine karar verilmesi gerekmektedir.

(3813 s. TFFKGHK m. 12/A)
(5719 s. TFFKGHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun m. 9)
(5894 s. TFFKGHK m. 5, 19 ve m. geçici 1)
(2004 s. İİK m. 67/1-2)

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması 
sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik 
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olarak verilen hükmün davalı avukatınca duruşmalı davacı avuka-
tınca duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kâğıdı 
gönderilmişti. Belli günde davalı vekili avukat M. B. ile davacı vekili 
avukat M. Ş. Ö.’nin gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır 
bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için 
başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu 
saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, taraflar arasında 16.1.2007 tarihli profesyonel futbolcu 

sözleşmesi düzenlendiğini, yapılan anlaşma sonucu 2006-2007 sezonu 
için 250.000 TL, 2007-2008 sezonu için ise, 700.00 TL üzerinde 
mutabakata varıldığını, 2007-2008 sezonu için kararlaştırılan 700.000 
TL’nin 127.500 TL’sinin ödenmediğini, bu miktarın tahsili için 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurduğunu ve başvurusunun haklı 
bulunarak bu miktarın ödenmesine karar verildiğini, kararın onararak 
kesinleştiğini, alacağın tahsili amacıyla İzmir 1. İcra Müdürlüğü’nün 
2009/8771 sayılı dosyası ile takibe geçtiklerini, takibe ve borcu itiraz 
üzerine takibin durdurulduğunu, itirazın iptali ile takibin devamına 
ve icra inkar tazminatına hükmedilmesini dilemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 127.500 TL üzerinden 

itirazın iptali ile takibin devamına ve % 40 icra inkar tazminatının 
davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm taraf-
larca temyiz edilmiştir.

1-Davacı ile davalı arasındaki uyuşmazlık 16.01.2007 tarihli 
profesyonel futbolcu sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, Davacı 
futbolcu, davalı ise Spor kulübüdür.

3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunda değişiklik yapan 29.11.2007 tarihli 5719 sayılı 
kanunun 9.maddesi ile eklenen 12/A maddesi ile uyuşmazlık çözüm 
kurulları kurulmuştur. Anılan madde hükmüne göre Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulunun Federasyon Yönetim Kurulunun belirlediği Kurul 
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Başkanı ile Kulüpler Birliği Vakfının, Profesyonel Futbolcular Derne-
ğinin ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin her birinin belirle-
yeceği beşer üye olmak üzere onbeş üyeden oluşacağı, kurulun başkan 
ve üyelerinin en az beş yıllık tecrübeye sahip hukukçu olmasının 
şart olduğu, kurulun görev süresinin Federasyon Başkanının görev 
süresi kadar olduğu belirtilmiştir. Aynı maddenin beşinci bendinde 
kurulun “a) Kulüpler ile kulüpler,b) Kulüpler ile futbolcular, teknik 
direktörler, antrenörler, oyuncu temsilcileri, masörler ve müsabaka 
organizatörleri, c) Oyuncu temsilcileri ile futbolcular, teknik direk-
törler, antrenörler,arasında her türlü sözleşmeden doğan veya futbolla 
ilgili olan uyuşmazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine münhasıran 
yetkili olarak inceler ve karara bağlayacağı hükmü düzenlenmiştir. 
3813 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmış, yerine 5.5.2009 kabul 
tarihli 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Yeni kanunun 5.maddesinde 
TFF nin ilk dereceli hukuk kurulları sayılarak (a) bendinde uyuşmazlık 
çözüm kurulu düzenlenmiş,(4) numaralı bendinde ilk derece hukuk 
kurullarının görevleri, yetkileri, hakları ve üyelerinin sahip olması 
gereken nitelikler ile her bir kurulun usul kuralları TFF statüsü ve ilgili 
talimatlarda düzenleneceği belirtilmiştir. Bu yasal düzenleme doğrul-
tusunda TFF tarafından Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun çalışma ve 
usullerini belirlemek amacıyla çıkarılan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 
Talimatı çıkarılarak Federasyonun kendi internet sitesinde ağustos 
2008 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş, aynı talimat yeni 
kanunun yürürlüğe girmesinden sonrada 21.maddesi değiştirilerek 
devam ettirilmiştir.

Açıklanan bu yasal düzenlemeye göre; Uyuşmazlık Çözüm Kurul-
larının kulüpler ile futbolcular arasındaki her türlü sözleşmeden doğan 
veya futbolla ilgili uyuşmazlıkların tarafların başvurusu üzerine mün-
hasıran yetkili olarak inceleyip karara bağlayacağı hükmü getirilmiştir. 
Dava konusu uyuşmazlıkta (b)bendi kapsamında kulüp ile futbolcusu 
arasında hizmet bedelinden kaynaklanmakta olup, dava ve karar tarihi 
itibarıyla dava konusu uyuşmazlığı münhasıran yetkili olarak inceleyip 
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karar bağlamakla görevli Uyuşmazlık Çözüm Kuruludur. Görev kamu 
düzeninden olup, yargılamanın her safhasında taraflar ileri sürmese 
bile resen dikkate alınır. Buna göre mahkemece Uyuşmazlık çözüm 
kurulunun görevli ve yetkili olduğu belirtilerek davanın reddi kararı 
verilmesi gerekirken yazılı şekilde esasa girilerek hüküm tesisi usul ve 
yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre, tarafların diğer temyiz itirazlarının ince-
lenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle, temyiz 
olunan kararın BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle, 
tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, 
825,00 TL duruşma avukatlık parasının karşılıklı alınarak birbirlerine 
ödenmesine, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 22.4.2011 
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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T.C.
YARGITAY

ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

E: 2012/22719
K: 2012/24320
T: 31.10.2012

•	 Alacak Davası

•	 Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi

•	 Profesyonel Futbolcu

•	 Spor Kulübü

•	 Yargı Yolu

•	 TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

•	 İhtiyari Tahkim

Özet: Davacı kulüp ile davalı futbolcu arasındaki uyuşmazlık 
9.7.2010 başlangıç ve 31.05.2012 bitiş tarihli sözleşmenin davalı 
futbolcu tarafından haksız olarak feshinin tespiti ve uğranılan zararın 
tazminiyle ilgili olup, dava tarihi itibariyle TFF Ana Statüdeki deği-
şiklikler yürürlüğe girmiş olup, somut uyuşmazlık ücret alacağına 
ilişkin olmakla uyuşmazlık doğduktan sonra da Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu’nun tahkim yetkisini kabul ettikleri yönünde bir iddia ve delil 
bulunmadığı gibi yetiştirme tazminatı veya sportif cezaya ilişkin olma-
dığı, ihtiyari tahkim olduğu ve bu haliyle mecburi hakemin görevine 
giren bir uyuşmazlık bulunmadığı bu haliyle genel hükümlere göre 
görevli mahkemenin belirlenmesi gerektiği, yürürlükte olan 6100 
Sayılı Yasa hükümleri uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesi görevli 
olduğundan mahkemece esasa girilip deliller toplandıktan sonra hâsıl 
olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekmektedir.
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(3813 s. TFFKGHK m. 12/A, 13, 14)
(5719 s. TFFKGHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun m. 9, 

10,11)
(5894 s. TFFKGHK m. 5, 6, 19 ve geçici 1)
(6100 s. HMK m. 2/1)
(TFF Ana Statü m. 56, geçici m.1)

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda 
ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine yönelik 
olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi 
üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, davalı ile 9.7.2010 başlangıç ve 31.5.2012 bitiş tarihli 

profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandığını, sözkonusu sözleşme 
uyarınca davalıya aylık asgari ücretin yanında 30.9.2010 tarihinde 
2.500,00 TL 30.3.2011 tarihinde 2.500.00 TL 30.9.2011 tarihinde 
2.500,00 30.3.2012 tarihinde 2.500,00 TL olmak üzere toplam 
10.00,00 TL ödemesini kararlaştırıldığını davalının ihtarname çeke-
rek hakettiği 50.000,00 TL’nin 30 gün içinde ödenmesini aksi halde 
sözleşmenin feshedileceği ihtarında bulunduğunu ve davalının antre-
manlara katılmadığını, üst üste raporlar alarak kulübe karşı edimlerini 
yerine getirmediğini/davalının sözleşmeyi feshetmesinin hukuka aykırı 
olduğunu belirterek sözleşmenin haksız olarak feshedildiğinin tespiti 
ile uğranılan zararın tazmini için fazlaya dair hakları saklı kalmak 
kaydıyla 1.000,00 tl tazminatın faiziyle tahsilini istemiştir.

Davalı davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, spor kulübüyle profesyonel futbolcu arasındaki 
sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlığın çözümünde münhasıran 
yetkili kurulun TFF uyuşmazlık çözüm kurulu olup mahkemenin 
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görevli olmadığından bahisle görevsizlik kararı verilmiş. Hüküm 
davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacı ve davalı arasında düzenle-
nen profesyonel futbolcu sözleşmesinin, feshinin haksızlığının tespiti 
uğranılan zararın tazminine ilişkindir.3813 sayılı Türkiye Futbol 
Federasyonu kuruluş ve Görevleri Hakkındaki kanun’un Tahkim 
Kurulu ve görevlerini düzenleyen 13 ve 14. maddesi, 4.12.2007 
tarihi ve 26720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
29.11.2007 tarih ve 5719 sayılı kanunun 10. ve 11. maddeleri ile 
değiştirilmiş, yine bu kanunun 9. maddesi ile de Kanunun 12. mad-
desinden sonra gelmek üzere 12/A maddesi eklenmiştir. 3813 sayılı 
kanuna 5719 sayılı kanunla eklenen “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu” 
başlıklı 12/A maddelerinde önce bu kurulun oluşumu usulü ve çalışma 
usulleri açıklandıktan sonra, ‘”Uyuşmazlık Çözüm Kurulu”” Kulüpler 
ile kulüpler. Kulüpler ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, 
oyuncu temsilcileri, masörler ve müsabaka organizatörleri, oyuncu 
temsilcileri ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, arasında 
her türlü sözleşmeden doğan veya futbolla ilgili olan uyuşmazlıkları, 
tarafların başvurusu üzerine münhasıran yetkili olarak inceler ve 
karara bağlar.”” Hükmüne yer verilmiştir. 5719 sayılı kanunla deği-
şik 3813 Sayılı kanun. 16.5.2009 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe 
giren 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. 5894 Sayılı kanunla 
uyuşmazlıkların çözüm yeri olarak İlk derece hukuk Kurulları (ki bun-
lar arasında uyuşmazlık Çözüm kurul da yer almaktadır) ile bunların 
üstünde olmak üzere Tahkim kurulu gösterilmişse de, bu kurulların 
görevine girecek uyuşmazlıkların nelerden ibaret olduğu konusunda 
açık bir düzenleme getirilmeyerek, bu düzenleme TFF ana Statüsüne 
bırakılmıştır. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görev ve yetkileri Futbol 
Federasyonunun ana statüsünde belirlenmiştir.
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TFF Ana statüsünde TFF Genel Kurulu’nca yapılan değişik-
lik 21.7.2011 tarih ve 280001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Ana Statünün 56.maddesinde, 1. Kulüpler, fut-
bolcular teknik direktörler, antrenörler, futbolcu temsilcileri, sağlık 
personelleri ve müsabaka organizatörleri aralarındaki futbolla ilgili her 
türlü sözleşmeden doğan ihtilafların çözümü için uyuşmazlık çözüm 
kurulunun yetkisini kabul edip etmemekte serbesttirler. Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu’nun yetkili olabilmesi için tarafların ihtilafın ortaya 
çıkmasından sonra Kurulun yetkisini yazılı olarak kabul etmeleri 
şarttır. Bununla birlikte sportif cezalarla, yetiştirme tazminatına ilişkin 
ihtilaflar münhasıran Uyuşmazlık Çözüm Kurulu önünde çözülür. 
Bu kararlara karşı ancak Tahkim Kurulu’na itiraz edilebilir. Şek-
linde düzenleme getirilmiştir. Bu düzenleme ile, Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu’nun mecburi tahkim ve ihtiyari tahkim şeklinde iki ayrı 
görevi bulunduğu, sadece sportif cezalarla yetiştirme tazminatlarına 
ilişkin uyuşmazlıkların mecburi hakem olarak uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu”nda görülebileceği, diğer uyuşmazlıkların ise genel hüküm-
lere ve 1. madde uyarınca tarafların anlaşmalarına bağlı olduğu ve 
uyuşmazlığın doğmasından sonra yazılı olarak kabul etmeleri halinde 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun ihtiyari tahkim sıfatıyla bakıp sonuç-
landırabileceği ve bu kararlara karşı Genel Hükümler uyarınca yargı 
yoluna başvurulabileceği anlaşılmaktadır.

Öyle olunca da somut uyuşmazlıkta yukarıda açıklanan yasal 
düzenlemeler nazara alınarak görevin belirlenmesi gerekir.

Somut uyuşmazlıkla, davacı kulüp ile davalı futbolcu arasındaki 
uyuşmazlık 9.7.2010 başlangıç ve 31.05.2012 bitiş tarihli sözleş-
mesinin davalı futbolcu tarafından haksız olarak feshinin tespiti ve 
uğranılan zararın tazminiyle ilgili olup, dava tarihi itibariyle ana 
statüdeki değişiklikler yürürlüğe girmiş olup, uyuşmazlık çözüm, 
kurulunun somut uyuşmazlıkla (ücret alacağına ilişkin olmakla uyuş-
mazlık doğduktan sonra da uyuşmazlık çözüm Kurulunun tahkim 
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yetkisini kabul ettikleri yönünde bir iddia ve delil bulunmadığı gibi 
yetiştirme tazminatı veya sportif cezaya ilişkin olmadığı ihtiyari tahkim 
olduğu ve bu haliyle mecburi hakemin görevine giren bir uyuşmazlık 
bulunmadığı bu haliyle genel hükümlere göre görevli mahkemenin 
belirlenmesi gerektiği, yürürlükte olan 6100 Sayılı Yasa hükümleri 
uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olduğundan mahkemece 
esasa girilip deliller toplandıktan sonra hasıl olacak sonuca uygun bir 
karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi 
usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, temyiz olunan kara-
rın BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 
31.10.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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T.C.
YARGITAY

ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

E: 2012/21817
K: 2012/25272
T: 09.11.2012

•	 Alacak Davası

•	 Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi

•	 Profesyonel Futbolcu

•	 Spor Kulübü

•	 Sportif Ceza

•	 Yargı Yolu

•	 TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

•	 Mecburi Tahkim

Özet: Somut olayda, davacı futbolcu ile davalı kulüp arasında 
uyuşmazlığın kulüp tarafından verilen para cezasından kaynaklandığı, 
bu durumda uyuşmazlığa münhasıran Futbol Federasyonu bünye-
sinde oluşturulan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görevli olduğu 
anlaşıldığından Mahkemece, 7.269,80 TL yönünden bir uyuşmazlık 
bulunmadığından bu kısım yönünden tahsile, para cezası yönünden 
ise, bu istem yönünden dava şartı bulunmadığından davanın usulden 
reddi gerekirken, yazılı şekilde 18.000 TL para cezasının iptali ile bu 
miktarın davalıdan tahsiline karar verilmesi usul ve asaya aykırı olup, 
bozulması gerekmektedir.
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(3813 s. TFFKGHK m. 12/A, 13, 14)
(5719 s. TFFKGHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun m. 9, 

10,11)
(5894 s. TFFKGHK m. 5, 6, 19 ve geçici 1)
(TFF Ana Statü m. 56, geçici m.1)

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda 
ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak 
verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine 
dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, profesyonel futbolcu olduğunu, transfer sözleşmesi gere-

ğince kulüpten alacaklı olduğunu, ayrıca kendisine haksız olarak 
18.000 TL para cezası verdiğini ileri sürerek, 18.000 TL para cezasının 
iptalini ve 25.269,80 TL alacağın davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı Davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, uyuşmazlığın sadece sportif cezadan kaynaklandığı, 

para cezasının yasal dayanağı bulunmadığından 18.000 TL para 
cezasının iptaline ve 25.269,80 TL alacağın davalıdan tahsiline karar 
verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar Arasındaki uyuşmazlığın futbolcu olan davacının ücret 
alacağından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Öyle olunca, uyuşmazlığın 
bu niteliği itibariyle görev hususunda yasal düzenlemelerin irdelen-
mesi gerekmektedir. 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki kanun’un Tahkim Kurulu ve görevlerini 
düzenleyen 13 ve 14. maddesi, 4.12.2007 tarihi ve 26720 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 29.11.2007 tarih ve 
5719 sayılı kanunun 10. ve 11. maddeleri ile değiştirilmiş, yine bu 
kanunun 9. maddesi ile de Kanunun 12. maddesinden sonra gelmek 
üzere 12/Amadesi eklenmiştir. 3813 sayılı kanuna 5719 sayılı kanunla 
eklenen “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu” başlıklı 12/A maddelerinde 
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önce bu kurulun oluşumu usulü ve çalışma usulleri açıklandıktan 
sonra, “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu” 2012/21817-25272

Kulüpler ile kulüpler, Kulüpler ile futbolcular, teknik direktör-
ler, antrenörler, oyuncu temsilcileri, masörler ve müsabaka orga-
nizatörleri, oyuncu temsilcileri ile futbolcular, teknik direktörler, 
antrenörler, arasında her türlü sözleşmende doğan veya futbolla ilgili 
olan uyuşmazlıkları, tarafların başvurusu üzerine münhasıran yetkili 
olarak inceler ve karara bağlar.” Hükmüne yer verilmiştir. 5719 sayılı 
kanunla değişik 3813 Sayılı kanun, 16.5.2009 tarihinde yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. 5894 Sayılı 
kanunla uyuşmazlıkların çözüm yeri olarak İlk derece hukuk Kurulları 
(ki bunlar arasında uyuşmazlık Çözüm kurul da yer almaktadır) ile 
bunların üstünde olmak üzere Tahkim Kurulu gösterilmişse de, bu 
kurulların görevine girecek uyuşmazlıkların nelerden ibaret olduğu 
konusunda açık bir düzenleme getirilmeyerek, bu düzenleme TFF 
ana Statüsüne bırakılmıştır. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görev 
ve yetkileri Futbol Federasyonunun ana statüsünde belirlenmiştir.

TFF Ana statüsünde TFF Genel Kurulu’nca yapılan değişik-
lik 21.7.2011 tarih ve 280001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Ana Statünün 21.7.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanıp 
yürürlüğe giren değişik 56.maddesinde, 1. Kulüpler, futbolcular 
teknik direktörler, antrenörler, futbolcu temsilcileri, sağlık perso-
nelleri ve müsabaka organizatörleri aralarındaki futbolla ilgili her 
türlü sözleşmeden doğan ihtilafların çözümü için uyuşmazlık çözüm 
kurulunun yetkisini kabul edip etmemekte serbesttirler. Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu’nun yetkili olabilmesi için tarafların ihtilafın ortaya 
çıkmasından sonra Kurulun yetkisini yazılı olarak kabul etmeleri 
şarttır. Bununla birlikte sportif cezalarla, yetiştirme tazminatına ilişkin 
ihtilaflar münhasıran uyuşmazlık Çözüm Kurulu önünde çözülür. 
Bu kararlara karşı ancak Tahkim Kurulu’na itiraz edilebilir. Şek-
linde düzenleme getirilmiştir. Bu düzenleme ile, Uyuşmazlık Çözüm 
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Kurulu’nun mecburi tahkim ve ihtiyari tahkim şeklinde iki ayrı görevi 
bulunduğu, sadece sportif cezalarla yetiştirme tazminatlarına ilişkin 
uyuşmazlıkların mecburi hakem olarak uyuşmazlık Çözüm kurulu’nda 
görülebileceği, diğer uyuşmazlıkların ise genel hükümlere ve 1. madde 
uyarınca tarafların anlaşmalarına bağlı olduğu ve uyuşmazlığın doğma-
sından sonra yazılı olarak kabul etmeleri halinde uyuşmazlık çözüm 
kurulunun ihtiyari tahkim sıfatıyla bakıp sonuçlandırabileceği ve bu 
kararlara karşı Genel Hükümler uyarınca yargı yoluna başvurulabi-
leceği anlaşılmaktadır.

Yine Geçici 1. Madde uyarınca da, uyuşmazlık Çözüm kurulu’nca 
henüz karar bağlanmamış ihtilaflarda taraflara uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu’nun ihtiyari yetkisini kabul edip etmediklerini 10 günlük 
kesin süre içerisinde bildirmeleri, tarafların Kurulun yetkisini yazılı 
olarak kabul etmeleri halinde, dosyanın yeni teşekkül ettirilecek 
hakem heyeti tarafından karara bağlanacağı, söz konusu süre içerisinde 
taraflarca kurulun yetkisinin yazılı olarak kabul edilmemesi halinde 
taraflara hakları da hatırlatılmak suretiyle dosyalarının ve harçları-
nın iade edileceği kararlaştırılmıştır. Görev hususu kamu düzenine 
ilişkin olduğundan Mahkemece her aşamada re’sen nazara alınması 
gerekmektedir. 

Somut olayda, Davacı futbolcu ile Davalı kulüp arasında uyuş-
mazlığın kulüp tarafından verilen para cezasından kaynaklandığı, bu 
durumda uyuşmazlığa münhasıran Futbol Federasyonu Bünyesinde 
oluşturulan uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görevli olduğu, anla-
şıldığından Mahkemece, 7.269,80 TL yönünden bir uyuşmazlık 
bulunmadığından bu kısım yönünden tahsile, para cezası yönünden 
ise, bu istem yönünden dava şartı bulunmadığından davanın usulden 
reddi gerekirken, yazılı şekilde 18.000 TL para cezasının iptali ile bu 
miktarın davalıdan tahsiline karar verilmesi usul ve asaya aykırı olup, 
bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kara-
rın BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 
09.11.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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T.C.
YARGITAY

ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

E: 2012/21419
K: 2012/27598
T: 03.12.2012

•	 İtirazın İptali Davası

•	 Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi

•	 Profesyonel Futbolcu

•	 Spor Kulübü

•	 Şampiyonluk Primi Alacağı

•	 Yargı Yolu

•	 TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

•	 İhtiyari Tahkim

Özet: Davacı futbolcu ile spor kulübü olan davalı arasındaki uyuş-
mazlık davacının şampiyonluk primi alacağından kaynaklandığı, dava 
tarihi itibariyle TFF Ana Statüdeki değişiklikler yürürlüğe girmiş olup, 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun somut uyuşmazlıkta ihtiyari tahkim 
olduğu ve bu haliyle mecburi hakemin görevine giren bir uyuşmazlık 
bulunmadığı, bu haliyle genel hükümlere göre görevli mahkemenin 
belirlenmesi gerektiği, yürürlükte olan 6100 sayılı yasa hükümleri 
uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olduğundan mahkemece 
esasa girilip deliller toplandıktan sonra hâsıl olacak sonuca uygun bir 
karar verilmesi gerekmektedir.
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(3813 s. TFFKGHK m. 12/A, 13, 14)
(5719 s. TFFKGHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun m. 9, 

10,11)
(5894 s. TFFKGHK m. 5, 6, 19 ve geçici 1)
(6100 s. HMK m. 2/1)
(TFF Ana Statü m. 56, geçici m.1)
(2004 s. İİK m. 67/1-2)
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması 

sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik 
olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi 
üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, futbolcu olduğunu, davalı kulüp ile 19.08.2010 başlangıç, 

31.05.2011 bitiş tarihli profesyonel futbolcu gecici transfer sözleşmesi 
imzaladıklarını ayrıca süper lige yükselme primi başlıklı özel protokol 
imzalandığını, anılan sözleşme ile davalı klüpçe süper lige yükselmesi 
halinde prim ödeneceğinin taahhüt edildiğini, takımın süper lige 
yükselmesine rağmen hak etmiş olduğu primin ödenmemesi sebebi 
ile icra takibi başlattıklarını, davalının takibe haksız olarak itiraz 
ettiğini belirterek itirazın iptalini ve % 40 icra inkar tazminatına 
hükmedilmesini talep etmiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece uyuşmazlığın çözüm merciinin TFF Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu olduğundan dava şartı noksanlığından davanın usulden 
reddine karar verilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın futbolcu olan davacının şam-
piyonluk primi alacağından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 3813 
sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkın-
daki Kanun’un Tahkim Kurulu ve görevlerini düzenleyen 13 ve 14. 
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maddesi, 4.12.2007 tarihi ve 26720 sayılı Resmi Gazetede yayım-
lanarak yürürlüğe giren 29.11.2007 tarih ve 5719 sayılı kanunun 
10. ve 11. maddeleri ile değiştirilmiş, yine bu kanunun 9. maddesi 
ile de kanunun 12. maddesinden sonra gelmek üzere 12/A maddesi 
eklenmiştir. 3813 sayılı kanuna 5719 sayılı kanunla eklenen “Uyuş-
mazlık Çözüm Kurulu” başlıklı 12/A maddesinde önce bu kurulun 
oluşumu usulü ve çalışma usulleri açıklandıktan sonra, “Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu” Kulüpler ile kulüpler, kulüpler ile futbolcular, teknik 
direktörler, antrenörler, oyuncu temsilcileri, masörler ve müsabaka 
organizatörleri, oyuncu temsilcileri ile futbolcular, teknik direktörler, 
antrenörler, arasında her türlü sözleşmeden doğan veya futbolla ilgili 
olan uyuşmazlıkları, tarafların başvurusu üzerine münhasıran yetkili 
olarak inceler ve karara bağlar.” hükmüne yer verilmiştir. 5719 sayılı 
kanunla değişik 3813 sayılı kanun, 16.5.2009 tarihinde yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. 5894 sayılı 
kanunla uyuşmazlıkların çözüm yeri olarak İlk Derece Hukuk Kurul-
ları (ki bunlar arasında uyuşmazlık Çözüm Kurulu da yer almaktadır) 
ile bunların üstünde olmak üzere Tahkim Kurulu gösterilmişse de, bu 
kurulların görevine girecek uyuşmazlıkların nelerden ibaret olduğu 
konusunda açık bir düzenleme getirilmemiş, bu düzenleme TFF ana 
statüsüne bırakılmıştır. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görev ve 
yetkileri Futbol Federasyonunun ana statüsünde belirlenmiştir.

TFF ana statüsünde TFF Genel Kurulu’nca yapılan değişik-
lik 21.7.2011 tarih ve 280001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Ana Statünün 21.7.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanıp 
yürürlüğe giren değişik 56.maddesinde, 1. Kulüpler, futbolcular teknik 
direktörler, antrenörler, futbolcu temsilcileri, sağlık personel ve müsa-
baka organizatörleri aralarındaki futbolla ilgili her türlü sözleşmeden 
doğan ihtilafların çözümü için uyuşmazlık çözüm kurulunun yetkisini 
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kabul edip etmemekte serbesttirler. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 
yetkili olabilmesi için tarafların ihtilafın ortaya çıkmasından sonra 
kurulun yetkisini yazılı olarak kabul etmeleri şarttır. Bununla birlikte 
sportif cezalarla, yetiştirme tazminatına ilişkin ihtilaflar münhasıran 
uyuşmazlık Çözüm Kurulu önünde çözülür. Bu kararlara karşı ancak 
Tahkim Kurulu’na itiraz edilebilir, şeklinde düzenleme getirilmiştir. 
Bu düzenleme ile, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun mecburi tahkim 
ve ihtiyari tahkim şeklinde iki ayrı görevi bulunduğu, sadece sportif 
cezalarla yetiştirme tazminatlarına ilişkin uyuşmazlıkların mecburi 
hakem olarak Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda görülebileceği, diğer 
uyuşmazlıkların ise genel hükümlere ve 1. madde uyarınca tarafların 
anlaşmalarına bağlı olduğu ve uyuşmazlığın doğmasından sonra yazılı 
olarak kabul etmeleri halinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun ihtiyari 
tahkim sıfatıyla bakıp sonuçlandırabileceği ve bu kararlara karşı Genel 
Hükümler uyarınca yargı yoluna başvurulabileceği anlaşılmaktadır.

Yine geçici 1. madde uyarınca da, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nca 
henüz karar bağlanmamış ihtilaflarda taraflara uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu’nun ihtiyari yetkisini kabul edip etmediklerini 10 günlük 
kesin süre içerisinde bildirmeleri, tarafların kurulun yetkisini yazılı 
olarak kabul etmeleri halinde, dosyanın yeni teşekkül ettirilecek 
hakem heyeti tarafından karara bağlanacağı, söz konusu süre içerisinde 
taraflarca kurulun yetkisinin yazılı olarak kabul edilmemesi halinde 
taraflara hakları da hatırlatılmak suretiyle dosyalarının ve harçlarının 
iade edileceği kararlaştırılmıştır.

Görev hususu kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkemece 
her aşamada re’sen nazara alınması gerekmektedir.

Somut uyuşmazlıkla, dava tarihi itibariyle ana statüdeki değişik-
likler yürürlüğe girmiş olup, uyuşmazlık çözüm kurulunun somut 
uyuşmazlıkta ihtiyari tahkim olduğu ve bu haliyle mecburi hake-
min görevine giren bir uyuşmazlık bulunmadığı, bu haliyle genel 



544

PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN 
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE YARGI YOLU

Peyman HÜRMÜZ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

hükümlere göre görevli mahkemenin belirlenmesi gerektiği, yürürlükte 
olan 6100 sayılı yasa hükümleri uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesi 
görevli olduğundan mahkemece esasa girilip deliller toplandıktan 
sonra hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı 
şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı 
gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, temyiz olunan kararın 
BOZULMASINA, peşin alınan 21.15 TL temyiz harcın istek halinde 
iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 
15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 3.12.2012 
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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•	 Menfi Tespit Davası

•	 Çek İptali

•	 Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi

•	 Peşin Ödenen Ücret Alacağı

•	 İhtiyari Tahkim

•	 Yargı Yolu

•	 TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

Özet: Uyuşmazlık davalı profesyonel futbolcu ile davacı kulüp 
arasındaki peşin ödenen ücret alacağına ilişkindir. Dava tarihi itibariyle 
TFF Ana Statüdeki değişiklikler yürürlüğe girmiş olup, somut uyuş-
mazlık ücret alacağına ilişkin olmakla uyuşmazlık doğduktan sonra 
da Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun tahkim yetkisini kabul ettikleri 
yönünde bir iddia ve delil bulunmadığı gibi yetiştirme tazminatı 
veya sportif cezaya ilişkin olmadığı, ihtiyari tahkim olduğu ve bu 
haliyle mecburi hakemin görevine giren bir uyuşmazlık bulunmadığı, 
bu haliyle genel hükümlere göre görevli mahkemenin belirlenmesi 
gerektiği, yürürlükte olan 6100 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca Asliye 
Hukuk Mahkemesi görevli olduğundan mahkemece esasa girilip delil-
ler toplandıktan sonra hâsıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi 
gerekmektedir.
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(3813 s. TFFKGHK m. 12/A, 13, 14)
(5719 s. TFFKGHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun m. 9, 

10,11)
(5894 s. TFFKGHK m. 5, 6, 19 ve geçici 1)
(6100 s. HMK m. 2/1)
(TFF Ana Statü m. 56, geçici m.1)
(2004 s. İİK m. 72/1)

Taraflar arasındaki menfi tespit-çek iptali davasının yapılan yargı-
laması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış 
sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılardan 
H. M. avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği 
konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacılar, klüp ile profesyonel futbolcu olan davalı arasında 

22/07/2008 tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandığını, 
kulübün sözleşme ile üzerine düşen yükümlülük gereği davalıya 2008-
2009 sezonunda oynayacağı maçlar için verilmek üzere peşinat olarak 
kulüp başkanı H. M. tarafından kulüp namı hesabına keşide edilen 
ancak H. M.’nun şahsi çeki olan ve keşide tarihi 20/11/2008 olan 
10.000,00TL bedelli çek ile 20/12/2008 keşide tarih ve 10.000,00TL 
lik bedelli çeki verdiğini, davalının ise sözleşmenin kendisine verdiği 
yükümlülükleri yerine getirmediğini, bunun üzerine klüp tarafından 
davalıya 2008-2009 sezonunda oynayacağı maçlar için keşide tarihi 
20.11.2008 olan 10.000,00TL bedelli çek ile 20.12.2008 keşide 
tarihli 10.000,00TL bedelli çeki iade etmesi için Kartal 6. Noter-
liğinin 10/09/2008 tarih ve 27117 yevmiye nolu ihtarnamesinin 
gönderildiğini, ancak davalının iade etmediğini beyan ederek fazlaya 
ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla davanın kabulü ile 
Garanti Bankası E-5 Maltepe şubesinin 6698557-3 nolu hesabına ait 
20/11/2008 keşide tarihli 0004400 nolu 10.000,00TL bedelli çek ile 
20/12/2008 keşide tarihli 8004381 nolu ve 10.000,00TL bedelli çek 
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nedeniyle borçlu olmadığının tespitine ve bu çeklerin iptaline karar 
verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davacı Maltepe Spor Kulübü derneğinin davası-

nın HUMK 409/5 maddesi gereğince açılmamış sayılmasına, diğer 
davacı yönünden ise, dava konusu alacak tek tip sözleşmeden doğan 
bir alacak olduğundan ihtilafa bakmaya 3461 Sayılı Yasanın 13 ve 
14. Maddeleri hükmüne göre Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim 
Kurulu’nun yetkili olduğunu, bu kurumun kararlarına itiraz halinde 
de Tahkim Kurulu’nun nihai karar merci olduğunu belirterek, davanın 
yargı yolu bakımından reddine, karar verilmiş; hüküm davacılardan 
H. M. tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın futbolcu olan davalıya ödenen 
peşin ücretten kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Öyle olunca, uyuş-
mazlığın bu niteliği itibariyle görev hususunda yasal düzenlemelerin 
irdelenmesi gerekmektedir. 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu 
kuruluş ve Görevleri Hakkındaki kanun’un Tahkim Kurulu ve görev-
lerini düzenleyen 13 ve 14. maddesi, 4.12.2007 tarihi ve 26720 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 29.11.2007 
tarih ve 5719 sayılı kanunun 10. ve 11. maddeleri ile değiştirilmiş, 
yine bu kanunun 9. maddesi ile de Kanunun 12. maddesinden sonra 
gelmek üzere 12/A maddesi eklenmiştir. 3813 sayılı kanuna 5719 
sayılı kanunla eklenen “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu” başlıklı 12/A 
maddelerinde önce bu kurulun oluşumu usulü ve çalışma usulleri 
açıklandıktan sonra, “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu” Kulüpler ile kulüp-
ler, Kulüpler ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, oyuncu 
temsilcileri, masörler ve müsabaka organizatörleri, oyuncu temsilci-
leri ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, arasında her türlü 
sözleşmeden doğan veya futbolla ilgili olan uyuşmazlıkları, tarafların 
başvurusu üzerine münhasıran yetkili olarak inceler ve karara bağlar.” 
Hükmüne yer verilmiştir. 5719 sayılı kanunla değişik 3813 Sayılı 
kanun, 16.5.2009 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5894 sayılı 
Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
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ile yürürlükten kaldırılmıştır. 5894 Sayılı kanunla uyuşmazlıkların 
çözüm yeri olarak İlk derece hukuk Kurulları (ki bunlar arasında 
uyuşmazlık Çözüm kurul da yer almaktadır) ile bunların üstünde 
olmak üzere Tahkim Kurulu gösterilmişse de, bu kurulların görevine 
girecek uyuşmazlıkların nelerden ibaret olduğu konusunda açık bir 
düzenleme getirilmeyerek, bu düzenleme TFF ana Statüsüne bıra-
kılmıştır. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görev ve yetkileri Futbol 
Federasyonunun ana statüsünde belirlenmiştir.

TFF Ana statüsünde TFF Genel Kurulu’nca yapılan değişik-
lik 21.7.2011 tarih ve 280001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Ana Statünün 21.7.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanıp 
yürürlüğe giren değişik 56.maddesinde, “1. Kulüpler, futbolcular 
teknik direktörler, antrenörler, futbolcu temsilcileri, sağlık perso-
nelleri ve müsabaka organizatörleri aralarındaki futbolla ilgili her 
türlü sözleşmeden doğan ihtilafların çözümü için uyuşmazlık çözüm 
kurulunun yetkisini kabul edip etmemekte serbesttirler. Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu’nun yetkili olabilmesi için tarafların ihtilafın ortaya 
çıkmasından sonra Kurulun yetkisini yazılı olarak kabul etmeleri 
şarttır. Bununla birlikte sportif cezalarla, yetiştirme tazminatına ilişkin 
ihtilaflar münhasıran uyuşmazlık Çözüm Kurulu önünde çözülür.
Bu kararlara karşı ancak Tahkim Kurulu’na itiraz edilebilir.” şek-
linde düzenleme getirilmiştir. Bu düzenleme ile, Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu’nun mecburi tahkim ve ihtiyari tahkim şeklinde iki ayrı görevi 
bulunduğu, sadece sportif cezalarla yetiştirme tazminatlarına ilişkin 
uyuşmazlıkların mecburi hakem olarak uyuşmazlık Çözüm kurulu’nda 
görülebileceği, diğer uyuşmazlıkların ise genel hükümlere ve 1. madde 
uyarınca tarafların anlaşmalarına bağlı olduğu ve uyuşmazlığın doğma-
sından sonra yazılı olarak kabul etmeleri halinde uyuşmazlık çözüm 
kurulunun ihtiyari tahkim sıfatıyla bakıp sonuçlandırabileceği ve bu 
kararlara karşı Genel Hükümler uyarınca yargı yoluna başvurulabi-
leceği anlaşılmaktadır.
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Yine Geçici 1.madde uyarınca da, uyuşmazlık Çözüm kurulu’nca 
henüz karara bağlanmamış ihtilaflarda taraflara uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu’nun ihtiyari yetkisini kabul edip etmediklerini 10 günlük 
kesin süre içerisinde bildirmeleri, tarafların Kurulun yetkisini yazılı 
olarak kabul etmeleri halinde, dosyanın yeni teşekkül ettirilecek 
hakem heyeti tarafından karara bağlanacağı, söz konusu süre içerisinde 
taraflarca kurulun yetkisinin yazılı olarak kabul edilmemesi halinde 
taraflara hakları da hatırlatılmak suretiyle dosyalarının ve harçları-
nın iade edileceği kararlaştırılmıştır. Görev hususu kamu düzenine 
ilişkin olduğundan Mahkemece her aşamada re’sen nazara alınması 
gerekmektedir.

O halde, somut olayda da uyuşmazlığın çözümünde Genel Mah-
kemeler görevli olup, HMK.nun 2/1. maddesi uyarınca Asliye Hukuk 
Mahkemesi görevlidir. Mahkemece, bu doğrultuda deliller toplanıp 
hasıl olacak sonuca uygun karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde 
karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, temyiz olunan kararın 
BOZULMASINA, peşin alınan 18.40 TL temyiz harcın istek halinde 
davacı H. M.’ya iadesine, 18.12.2012 gününde oybirliğiyle karar 
verildi.
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T.C.
YARGITAY

ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

E: 2013/9455
K: 2013/17466
T: 25.06.2013

•	 Alacak Davası

•	 Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi

•	 Profesyonel Futbolcu

•	 Spor Kulübü

•	 Sportif Ceza

•	 TFF Disiplin Kurulu

•	 TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

•	 TFF Tahkim Kurulu

Özet: Somut uyuşmazlıkta, davacı futbolcu ile davalı spor kulübü 
arasında ücret anlaşmazlığı yanında para cezası da dava konusu edil-
diğinden, para cezasının sportif ceza olmayıp, disiplin mahiyetinde 
olduğundan bu yöne ilişkin uyuşmazlık Profesyonel Disiplin Kuru-
lunca karar bağlanması ve itirazında Tahkim Kurulu’na yapılması 
gerekir. Diğer bir deyişle uyuşmazlık Federasyon bünyesinde incelenip 
sonuçlandırılmalıdır. Öyle olunca kararın bu nedenle bozulması gere-
kirken sehven Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda görülmesi gerektiğinden 
bahisle bozulduğu anlaşıldığından Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 
9.11.2012 gün ve 2012-21817-25272 sayılı kararının kaldırılarak 
açıklanan gerekçeyle bozulması gerekmektedir.
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(3813 s. TFFKGHK m. 12/A, 13, 14)
(5719 s. TFFKGHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun m. 9, 

10,11)
(5894 s. TFFKGHK m. 5, 6, 19 ve geçici 1)
(TFF Ana Statü m. 56, 57, 58, geçici m.1)
(Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı m. 2, 

26, 28 ve devamı)

U. K. vekili avukat M. M. ile İskenderun Demir Çelik Spor 
Kulübü vekili avukat M. C. Ö. aralarındaki dava hakkında İskenderun 
3. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 22.5.2012 gün ve 133-198 
sayılı hükmün Dairemizin 9.11.2012 tarih ve 21817-25272 sayılı 
ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacı avuka-
tınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği 
konuşuldu.

K A R A R
Davacı, profesyonel futbolcu olup, transfer sözleşmesi uyarınca, 

davalı kulüpten alacaklı olduğunu, ayrıca haksız olarak 18.000 TL 
para cezası verildiğini ileri sürerek, 18.000 TL para cezasının iptalini 
ve toplam 25.269,80 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini 
dilemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar Dairemizce; “ 

Davacıya verilen cezanın sportif ceza kapsamında olup, Futbol Fede-
rasyonunun bünyesinde bulunan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 
görevli olması nedeniyle dava şartı yokluğundan usulen reddedilmesi 
gerektiğinden bahisle “ bozulmuş, davacı bu kez karar düzeltme iste-
minde bulunmuştur.

1-Temyiz ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında usu-
lün 440.maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uygun olmayan 
davacının sair karar düzeltme isteminin reddi gerekir.



552

PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN 
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE YARGI YOLU

Peyman HÜRMÜZ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

2-Dairemizin bozma ilamında, davacıya verilen para cezası yönün-
den Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun mecburi tahkim sıfatıyla görevli 
olduğundan davayı usulden reddetmesi gerekçesiyle anılan karar 
bozulmuş ise de, Futbol Federasyonunun Ana Statüsünün 56. mad-
desinde, sportif cezanın Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatının 
28. ve devamı maddelerinde düzenlenen koruma dönemiyle ilgili 
olarak uygulanan para cezalarını kapsayıp, kulübün vermiş olduğu 
cezayı kapsamadığı, sportif ceza niteliğinde olmadığından Uyuşmazlık 
Çözüm Kurul’nun görevli olduğuna dair ilamımızın bu yönü itibariyle 
doğru olmadığı, anlaşılmıştır. Gerçekten de, Profesyonel Futbolcu 
Sözleşmesini koruma dönemi içerisinde haklı bir sebebe dayanmak-
sızın fesih eden taraf diğer tarafa tazminat ödeyebileceği gibi, ayrıca 
Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 26. 
maddesi uyarınca kendisine karşı bazı sportif cezalarda uygulanabilir 
düzenlemesi mevcuttur. Koruma dönemi Profesyonel Futbolcuların 
Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 2. maddesinde belirtilmiştir. 
Buna göre koruma dönemi; Profesyonel futbolcunun 28 yaşından 
önce imzaladığı sözleşmelerin yürürlüğe girmesini takip eden (önce 
gelen esas alınmak şartıyla) üç yıllık veya üç sezonluk dönemi ya 
da profesyonel futbolcunun 28 yaşından sonra imzaladığı sözleş-
melerin yürürlüğe girmesini takip eden (önce gelen esas alınmak 
şartıyla) iki yıllık veya iki sezonluk dönemi ifade eder. Bu durumda 
sportif cezayla ilgili görev uyuşmazlık Çözüm Kurulundadır. Ne var 
ki, eldeki davada ücret alacağı yanında kulüpce sporcuya verilen para 
cezasının iptali ile istirdadı istenmektedir. 5894 Sayılı Kanunun 5. 
maddesinde Federasyon bünyesinde bulunan kurullar sayılmış olup, 
Disiplin Kurulun da bu kurullar arasında yer aldığı, ayrıca Futbol 
Federasyonu Ana Statüsünün 57. maddesinde disiplin kurullarının 
görev ve işleyişinden bahseildiği ve halen de bu kurulun mevcut 
olduğu, 5894 Sayılı Yasa’nın 6. maddesinde de, Tahkim Kurulu’nun 
görevleri arasında Disiplin Kurullarının vereceği kararların itiraz merci 
olduğu, vurgulanmıştır. Yine ana Statünün 57. maddesinde Disiplin 
kurulları sayılmış, 58. maddesinde ise disiplin cezaları açıklanmıştır.
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Somut uyuşmazlıkta, davacı ile davalı arasında ücret anlaşmazlığı 
yanında para cezası da dava konusu edildiğinden, para cezasının sportif 
ceza olmayıp, disiplin mahiyetinde olduğundan bu yöne ilişkin uyuş-
mazlık Profesyonel Disiplin Kurulunca karar bağlanması ve itirazında 
Tahkim Kurulu’na yapılması gerekir. Diğer bir deyişle uyuşmazlık 
Federasyon bünyesinde incelenip sonuçlandırılmalıdır. Öyle olunca 
kararın bu nedenle bozulması gerekirken sehven Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulunda görülmesi gerektiğinden bahisle bozulduğu bu kez yapılan 
incelemede anlaşıldığından 9.11.2012 gün ve 2012-21817-25272 
sayılı kararımızın kaldırılarak açıklanan gerekçeyle bozulması gerekir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı-
nın sair karar düzeltme isteminin reddine, (2) nolu bentte açıklanan 
nedenlerle, Dairemizin 9.11.2012 gün ve 2012/21817-25272 sayılı 
kararının kaldırılarak kararın BOZULMASINA, peşin alınan 50.45 
TL temyiz harcın istek halinde iadesine, 25.6.2013 gününde oybir-
liğiyle karar verildi.
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T.C.
YARGITAY

ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

E:2013/27377
K:2014/3107
T:10.02.2014

•	 Alacak Davası

•	 Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi

•	 Profesyonel Futbolcu

•	 Spor Kulübü

•	 Ücret Alacağı

•	 Yargı Yolu

•	 TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

Özet: Davacı futbolcu ile spor kulübü olan davalı arasında pro-
fesyonel futbolcu sözleşmesine ilişkin dava açılmadan önce TFF Ana 
Statüsünde değişiklik gerçekleşmiştir. Henüz ihtilaf doğmadan önce 
statü değişikliği yürürlüğe girdiğine göre, artık statü uyarınca tarafla-
rın yazılı olarak uyuşmazlık çözüm kurulunun görevini benimsemesi 
gerekir. Bu hususta davacı yan 23.01.2012 tarihli Ankara 16. Noter-
liğinin 1989 Yevmiye numaralı ihtarnamesi ile Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulunun yetkisini kabul edip etmediği hususunda davacıya ihtar-
name keşide etmiş Davalı ise Karşıyaka 2. Noterliğinin 06.02.2012 
tarih ve 25830 yevmiye numaralı cevabi ihtarnamesi ile Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulunun yetkisinin kabul ettiğini yazılı olarak bildirmiştir. 
Bu durumda mahkemece Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görevli ve 
yetkili olduğu belirtilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekmektedir.
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(3813 s. TFFKGHK m. 12/A, 13, 14)
(5719 s. TFFKGHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun m. 9, 

10,11)
(5894 s. TFFKGHK m. 5, 6, 19 ve geçici 1)
(TFF Ana Statü m. 56, geçici m.1)
Taraflar arasındaki davalı davasının yapılan yargılaması sonunda 

ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen red-
dine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca 
temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, davalı kulüp ile 2009-2010 ve 2010-2011 sezonu için 

“Profosyonel Futbolcu Sözleşmesi” imzaladıklarını, sözleşmeye göre 
edimlerini yerine getirdiği halde ücretinin ödenmediğini ileri sürerek, 
268.796,00 TL alacağın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, karşılıklı olarak uyuşmazlık çözüm kurulunun yetkisinin 
kabul edildiğini belirterek davanın öncelikle görevsizlik nedeni ile aksi 
halde esastan reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı 
tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın futbolcu olan davacının ücret 
alacağından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Öyle olunca, uyuşmazlığın 
bu niteliği itibariyle görev hususunda yasal düzenlemelerin irdelen-
mesi gerekmektedir. 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un Tahkim Kurulu ve görevlerini 
düzenleyen 13 ve 14. maddesi, 4.12.2007 tarihi ve 26720 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 29.11.2007 tarih ve 
5719 sayılı kanunun 10. ve 11. maddeleri ile değiştirilmiş, yine bu 
kanunun 9. maddesi ile de Kanunun 12. maddesinden sonra gelmek 
üzere 12/A maddesi eklenmiştir.3813 sayılı kanuna 5719 sayılı kanunla 
eklenen “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu” başlıklı 12/A maddelerinde; 
önce bu kurulun oluşumu usulü ve çalışma usulleri açıklandıktan 
sonra, “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ” kulüpler ile kulüpler, Kulüpler 
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ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, oyuncu temsilcileri, 
masörler ve müsabaka organizatörleri, oyuncu temsilcileri ile futbol-
cular, teknik direktörler, antrenörler, arasında her türlü sözleşmeden 
doğan veya futbolla ilgili olan uyuşmazlıkları, tarafların başvurusu 
üzerine münhasıran yetkili olarak inceler ve karara bağlar.” hükmüne 
yer verilmiştir.

5719 sayılı kanunla değişik 3813 Sayılı Kanun, 5894 sayılı Tür-
kiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 
yürürlükten kaldırılmıştır. 5894 Sayılı kanunla uyuşmazlıkların çözüm 
yeri olarak İlk derece hukuk Kurulları (ki bunlar arasında uyuşmazlık 
Çözüm kurulu da yer almaktadır) ile bunların üstünde olmak üzere 
Tahkim Kurulu gösterilmişse de, bu kurulların görevine girecek uyuş-
mazlıkların nelerden ibaret olduğu konusunda açık bir düzenleme 
getirilmeyerek, bu düzenleme TFF ana Statüsüne bırakılmıştır.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görev ve yetkileri Futbol Fede-
rasyonunun ana statüsünde belirlenmiştir.

TFF Ana statüsünde TFF Genel Kurulu’nca yapılan değişik-
lik 21.7.2011 tarih ve 280001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Ana Statünün 21.7.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanıp yürür-
lüğe giren değişik 56.maddesinde; Kulüpler, futbolcular teknik direk-
törler, antrenörler, futbolcu temsilcileri, sağlık personelleri ve müsa-
baka organizatörleri aralarındaki futbolla ilgili her türlü sözleşmeden 
doğan ihtilafların çözümü için uyuşmazlık çözüm kurulunun yetkisini 
kabul edip etmemekte serbesttirler. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 
yetkili olabilmesi için tarafların ihtilafın ortaya çıkmasından sonra 
Kurulun yetkisini yazılı olarak kabul etmeleri şarttır. Bununla birlikte 
sportif cezalarla, yetiştirme tazminatına ilişkin ihtilaflar münhasıran 
uyuşmazlık Çözüm Kurulu önünde çözülür. Bu kararlara karşı ancak 
Tahkim Kurulu’na itiraz edilebilir, şeklinde düzenleme getirilmiştir. 
Bu düzenleme ile, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun mecburi tahkim 
ve ihtiyari tahkim şeklinde iki ayrı görevi bulunduğu, sadece sportif 
cezalarla yetiştirme tazminatlarına ilişkin uyuşmazlıkların mecburi 
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hakem olarak uyuşmazlık Çözüm kurulu’nda görülebileceği, diğer 
uyuşmazlıkların ise genel hükümlere ve 1.madde uyarınca tarafların 
anlaşmalarına bağlı olduğu ve uyuşmazlığın doğmasından sonra yazılı 
olarak kabul etmeleri halinde uyuşmazlık çözüm kurulunun ihtiyari 
tahkim sıfatıyla bakıp sonuçlandırabileceği ve bu kararlara karşı genel 
hükümler uyarınca yargı yoluna başvurulabileceği anlaşılmaktadır.

Görev hususu kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkemece 
her aşamada re’sen nazara alınması gerekmektedir.

Somut uyuşmazlıkla, dava açılmadan önce ana statüde değişik-
lik gerçekleşmiştir. Henüz ihtilaf doğmadan önce statü değişikliği 
yürürlüğe girdiğine göre, artık statü uyarınca tarafların yazılı olarak 
uyuşmazlık çözüm kurulunun görevini benimsemesi gerekir. Bu 
hususta davacı yan 23.01.2012 tarihli Ankara 16. Noterliğinin 1989 
Yevmiye numaralı ihtarnamesi ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun 
yetkisini kabul edip etmediği hususunda davacıya ihtarname keşide 
etmiş Davalı ise Karşıyaka 2. Noterliğinin 06.02.2012 tarih ve 25830 
yevmiye numaralı cevabi ihtarnamesi ile Uyuşmazlık Çözüm Kuru-
lunun yetkisinin kabul ettiğini yazılı olarak bildirmiştir.

Bu durumda mahkemece Uyuşmazlık çözüm kurulunun görevli 
ve yetkili olduğu belirtilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken 
yazılı şekilde esasa girilerek hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup 
bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle kararın BOZULMASINA, 
bozma sebebine göre davalının sair temyiz itirazlarının bu aşamada 
incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iade-
sine, 10.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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1. GİRİŞ

6222 sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 
Kanun bilindiği üzere 14 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş 
bulunmaktadır. Yasa tasarısının gerekçesinde; sporda şiddet ve düzen-
sizliğin önlenmesini hedefleyen etkin ve kapsamlı düzenlemeler içeren 
bir kod kanunun çıkarılması ve bu amaçla 5149 sayılı Spor Müsa-
bakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasının amaçlandığı bildirilmiştir.

Yasanın kabulünden sonra da Türk Sporu’nun ivme kazanacağına 
dair görüşler ileri sürülmüştür. Uygulamada, “Bu ortamda ailemizle 
nasıl maç seyredeceğiz?” ve “Tüm bunlara dur demenin zamanı gelmiş 
hatta geçiyordu. Bütün partilerin işbirliği ve futbol kulüplerinin de 
desteği ile 6222 sayılı yasa çıktı” gibi görüşler bulunmaktadır.

Bir diğer görüş ise “Her ne kadar bünyesinde bazı sorunlar barın-
dırıyor olsa da, eğer sporda şiddeti önlemek isteniyorsa şu an kullanı-
labilecek tek hukuki argüman olarak karşımıza çıktığı unutulmamalı 
ve eleştiriler bu açıdan yapılmalıdır” şeklindedir.

Gerekçeler ve hukuki görüşler nazara alındığında, yasanın bir 
zorunluluk haline gelen sporda şiddeti önlemek amacıyla tasarlandığı 
ve kabul edildiği yönünde görüşler ağırlık kazanmaktadır.

2. GENEL OLARAK

6222 Sayılı Yasanın inceleyeceğimiz konu ile ilgili olan ve spor 
alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin tedbirleri düzenleyen 5. 
maddenin 4.,5. ve 11. fıkralarında;

Madde 5’deki e-kart, e-bilet ile ilgili olan fıkralarda,
(4) Spor müsabakalarının yapıldığı alanlara girişi sağlayacak bilet-

ler, elektronik sistem üzerinden oluşturulur. Bilet satın almak isteyen 
kişilerle ilgili olarak, üzerinde adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
numarası ve fotoğrafı olan bir elektronik kart oluşturulur. Kişinin 
yabancı olması halinde kart üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
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numarası yerine uyruğu olduğu devletin adı ile Türkiye’ye giriş yap-
tığı pasaportun seri numarası kaydedilir. Bilet satışları kişilere özgü 
elektronik kart üzerinden yapılabilir. Spor müsabakalarına, kişi ancak 
adına düzenlenen elektronik kart ile izleyici olarak girebilir. Spor 
müsabakasına izleyici olarak girecek kişilerin kontrolünü ev sahibi 
kulüp yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük ev sahibi olmayan 
müsabakalarda, müsabakaya katılan her iki kulüp; milli müsabakalarda 
ise, ilgili federasyon tarafından yerine getirilir.

(5) Spor alanlarında; güvenliğin sağlanması ve bu Kanuna aykırı 
davrananların tespiti amacıyla, gerekli teknik donanımlar kurulur. 
Kameralar ve benzeri teknik donanımların yerleştirilecekleri yerler 
ve sayıları il veya ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenir.

(11) Dördüncü fıkrada belirtilen e-kart ve veri tabanı ile ilgili 
fıkra ve bentlerde;

a) Bilet organizasyonu ve seyircilerin müsabaka alanlarına giriş 
ve çıkışına ilişkin kontrol ve denetim yetkisi federasyonlara ait olup 
federasyonlar bu amaçla bünyelerinde merkezi kontrol sistemi oluş-
turur. Elektronik kart oluşturulmak amacıyla alınacak kişisel bilgiler 
federasyon bünyesinde oluşturulan merkezi veri tabanında tutulur. 
Bu veri tabanı Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı erişimine açıktır.

b) Elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleş-
tirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamalar 
kulüpler tarafından, sistem üzerinden merkezi satışları ise ilgili fede-
rasyonlar tarafından gerçekleştirilir.

c) Elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazar-
lamasında ilgili federasyonlar yetkilidir. Merkezi pazarlama ve bilet 
satışından elde edilecek gelirler kulüplere ait olup federasyon ya da 
yetki verdiği üçüncü kişiler nezdinde oluşacak bu gelirler kamu kurum 
ve kuruluşlara ilişkin alacaklar hariç olmak üzere haczedilemez, devir 
ve temlik edilemez. Federasyonlar bu fıkra kapsamında belirtilen yet-
kilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir.” Şeklinde 
düzenlenmiştir.
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E-bilet sisteminin ayrıntıları, 22.12.2012 tarihli ve 28505 sy. 
Resmi Gazete’de yayımlanan ve 6222 sy. Kanun’un çizdiği genel 
çerçeveyi tamamlayıcı nitelikteki Sporda Şiddet ve Düzensizliğin 
Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte 
detaylı olarak düzenlenmiştir. Konumuzla ilgili 11.maddenin 1/b 
madde ve fıkrasında;

Federasyonların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
b) Elektronik kartlı bilet sistemine geçilen müsabakalarda;
1) Bilet organizasyonu ve seyircilerin müsabaka alanlarına giriş 

ve çıkışına ilişkin kontrol ve denetimi gerçekleştirmek ve bu amaçla 
bünyesinde merkezi kontrol sistemi oluşturmak ve kurulacak sistemi 
kulüplerin hizmetine sunmak.

2) Elektronik kart oluşturmak amacıyla alınacak kişisel bilgileri 
merkezi veri tabanında tutmak ve bu veri tabanını Maliye Bakanlığı 
ve İçişleri Bakanlığının erişimine açık tutmak ve veri tabanları ara-
sındaki erişimi sağlamak.

3) Sistem üzerinden merkezi satışları gerçekleştirmek, kart bilgi-
lerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasını yapmak, haklarında 
seyirden yasaklanma tedbiri bulunanlara bilet satışı yapılmaması için 
her türlü tedbiri almak. Olarak sıralanmıştır.

Yine konumuzla ilgili 21.maddenin,
(3) Elektronik kart uygulaması ile ilgili olarak aşağıda yer alan 

usul ve esaslara uyulur:
a) Elektronik kart üzerinde kişilerin adı, soyadı, Türkiye Cum-

huriyeti kimlik numarası ve fotoğrafının bulunması zorunludur. 
Elektronik kart üzerinde bulunacak diğer bilgileri belirleme yetkisi 
ilgili federasyona aittir. Bilet organizasyonu ve seyircilerin müsabaka 
alanlarına giriş ve çıkışına ilişkin kontrol ve denetim yetkisi federas-
yonlara aittir. Federasyonlar bu amaçla bünyelerinde merkezi kontrol 
sistemi oluşturur. Elektronik kart oluşturulmak amacıyla alınacak 
kişisel bilgiler federasyon bünyesinde oluşturulan merkezi veri taba-
nında tutulur. Bu veri tabanı İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının 
erişimine açıktır.
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b) Elektronik kart basımı ile bu kart üzerinden satışı gerçekleşti-
rilecek biletlerin satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamalar kulüpler 
tarafından, sistem üzerinden merkezi satışları ise ilgili federasyonlar 
tarafından gerçekleştirilir.

c) Kulüpler, kişisel bilgilerin kullanılmasına ilişkin olarak seyirciler-
den elektronik ortamda veya yazılı muvafakatlerini alırlar. Muvafakatin 
içeriğinde kişisel bilgiler ile bağlı bulunulan federasyon ve kulüplere 
ilişkin bilgilerin bulunmasının yanı sıra bu bilgilerin Kanunda belir-
tilen görev ve yetkilerini yerine getirmesi amacıyla, federasyonun 
sponsorları ve anlaşma yaptığı kurumların reklam ve diğer hizmetleri 
için kullanılabileceği ve saklanabileceği hususları yer alır.

ç) Elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazar-
lamasında ilgili federasyonlar yetkilidir. Merkezi pazarlama ve bilet 
satışından elde edilecek gelirler kulüplere aittir. Federasyon ya da yetki 
verdiği üçüncü kişiler nezdinde oluşacak bu gelirler kamu kurum ve 
kuruluşlarına ilişkin alacaklar hariç olmak üzere haczedilemez, devir ve 
temlik edilemez. Federasyonlar bu fıkra kapsamında belirtilen yetki-
lerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir.” Denmiştir.

Bu düzenlemeler nazara alınarak çıkarılması gereken sonuç; bun-
dan böyle tüm biletlerin elektronik bilet olarak düzenleneceği, bun-
ların kişisel bilgilere havi elektronik kartlara yükleneceği, kâğıt bilet 
devrinin sona erdiği, elektronik kartı ve o karta yüklenecek e-bileti 
olmayan kişilerin müsabakalara giremeyeceği, ancak bu özellikleri 
taşıyan kartı olan kişilerin girebileceği, dolayısıyla bu yöntemle daha 
maç öncesinde kimlerin spor alanlarında olduğunun tespitinin müm-
kün olduğu, e-kart ve e-biletleme için toplanan kişisel verilerin TFF 
bünyesinde oluşturulacak bir veri tabanında toplanacağı, bu verilerin 
sponsorlar ve anlaşmalı kuruluşlarla paylaşılabileceği ve ayrıca verilerin 
Maliye ve İç İşleri Bakanlığı’nın ulaşımına açık tutulacağı noktasına 
gelindiğidir. Latife olarak da, taraftarlar arasında “maça geldim, ama 
seni göremedim” bahanesi artık ileri sürülemeyecektir.
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3. EKONOMİK YÖNÜYLE PASSOLİG;

İşin ekonomik boyutuna göz atıldığında, bu sistemin tüm alt-
yapısal, teknolojik ve operasyonel işlerinin TFF tarafından yapılan 
ihale sonucunda 5+5 yıl süreyle Çalık Holding gurup şirketlerinden 
E-kent/Netaş firmalarına ihale edildiği ve Türkiye liglerinin biletleme 
işlerinin de ayni gurubun iştiraki Aktifbank tarafından sağlanacağı 
açıklanmıştır.

İhaleyi alan gurubun açıklamalarına göre “Passolig” adı verilen 
işbu sistem, Türk futboluna görülmemiş katkılar sağlayacak, ulus-
lararası rekabette daha üst sıralara gelebilmesi ve ülkemizin Avrupa 
ve dünyada daha başarılı olabilmesi için futbola daha fazla yatırım 
yapılmasına imkân tanıyacak finansman imkânlarını sağlayacaktır. 
Sistemde kulüpler için taraftara ilave külfet getirmeyen yeni gelir 
modelleri geliştirileceği açıklanmıştır. Açıklamalardan Türk futbo-
luna, proje süresince Passolig Kartlar vasıtasıyla yaratılacak gelirlerle 
oluşacak en az 150.000.000 TL tutarında nakit akışı sağlanacağı ve 
53.000.000 $ maliyeti olan dünya standartlarında güvenlik ve geçiş 
kontrol sistemleri yatırımlarının üstlenileceği anlaşılmaktadır.

Ayrıca ihaleyi alan gurup, sistem sayesinde Türk futbolunun 
büyük sorunlarından biri olan stadyum olaylarının en aza ineceği ve 
daha fazla seyircinin maçlara gelip, takımlarını destekleyebileceği, 
kulüplerimiz için büyük bir maddi kayıp olan saha kapatma ve para 
cezalarının bir daha oluşmayacağı görüşündedir.

    Ancak Passolig sistemine dâhil olabilmek için, Aktifbank’a ait 
bankamatik ya da kredi kartı almak, yani zorunlu olarak Aktifbank 
müşterisi olunması gerekmektedir.

Ne kadar ücret ödeniyor?
14.04.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

alınan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 
Kanun’da yer alan hükümler nedeniyle uygulamaya giren E-Bilet 
sistemine uygun üretilen Passolig Kartları’ndan yıllık olarak e-bilet 
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kullanım vizeleme ücreti tahsil edilecektir. Aktifbank web sitesindeki 
açıklamada, kulüp bazında 15 TL, 20 TL ve 25 TL olarak üç farklı 
yıllık vizeleme ücreti mevcut olup, tahsil edilen tutarın 7,95 TL’si kartı 
ihraç eden Aktifbank tarafından alınırken geri kalan tüm tutarın TFF 
üzerinden kulüplere aktarılacağı belirtilmektedir.

Fenerbahçe yönetiminin “Cezası neyse öder, uygulamayız” resti 
çektiği ve sonrasında da TFF tarafından “200 bin TL ceza kesildiği” 
ve bunun üzerine özel bir anlaşma yaptığı Fenerbahçe’ye öz Passolig 
Kartlar’da ise; 15 TL’lik E-Bilet yıllık hizmet bedeli başvuru sırasında 
tahsil edilip, 6.34 TL’si kartın teslimi sonrasında Passolig kart’ına yani 
taraftara iade edilmesi kararlaştırılmış vaziyettedir.

Ülkemizdeki futbola olan düşkünlük nazara alındığında, yaklaşık 
20 milyon insanın bu kartı temin edebileceği, kart başına alınacak ilk 
ücretten maada her maç için ayrı düzenlenecek e-bilet başına ayrıca 
2.-TL de hizmet bedeli tahsil edileceği, ciddi bir nakit girdisi sağlana-
cağı ve onun yanında 20 milyon banka müşterisi edilinebilme ihtimali, 
Passolig projesinin yüksek getirili bir proje olabileceğini gösteriyor.

4. KONUN HUKUKİ BOYUTU

Kişisel Veri Nedir?
Passolig sistemine giriş için TFF bünyesinde oluşturulacak veri 

tabanına giriş için bir spor seyircisinin paylaşması gereken kişisel 
verilerinin tarifine bakıldığında;

Bir çalışmadaki tarife göre; ‘kişisel veri, gerçek kişilerle ilgili her 
türlü bilgi’dir. Belirli ya da kimliği belirlenebilir bir kişiye ait bütün 
veriler bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Anayasa Mahkemesi içtihatlarında kişisel veri kavramı, belirli veya 
kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, bir kişiye ilişkin bütün bilgileri 
ifade etmektedir.
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Bizim tarifimiz “bir gerçek kişiyi diğer gerçek kişilerden ayırt 
etmeye yarayan her türlü bilgi”dir.

Bir çalışmaya göre “Kişisel Veriler”

•	 Cinsiyet, medeni hal, doğum yeri gibi nüfus bilgilerini, TC 
numarasını,

•	 Kişilerin siyasi, dini, felsefi görüşlerini,

•	 Irki kökenini, ahlaki eğilimlerini,

•	 Polis kayıtlarını,

•	 Tıbbi verileri,

•	 Vergi makamlarınca kaydedilen kişisel harcamaların detaylarını 
kapsar.

Kişisel verilerin hukuki durumu isimli başka bir çalışmada tarif “…
İsim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, 
pasaport numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, 
pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak 
izi, genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kıla-
bilme özellikleri nedeniyle kişisel verilerdir…”şeklinde açıklanmıştır.

Kişisel veriler korunması konusu ise; Özel hayata ve hayatın gizli 
alanına karşı suçlar başlığı altında, 5237 Sayılı TCK’ nun 132–140. 
maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu maddelerle özel hayatın korun-
masına ilişkin eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır. Ancak bölüm başlığı 
“özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar” olarak yazılmışsa da 
maddelerin içeriğinde hayatın gizliliğine ilişkin herhangi bir ibareye 
yer verilmemiş ve içeriğinde, uluslararası normlarla aranan hayatın 
gizliliğine ilişkin temel ilkelere göre eksik kaldığı görülmektedir.

Açılmış Bulunan Davanın Gelişimi;
 Kişisel veri – E-Bilet ve Passolig sistemi üçgeninde; 6222 Sayılı 

Yasa’ya tepki olarak kurulmuş bulunan “Taraftar Hakları Dayanışma 
Derneği” tarafından “Passolig” uygulamasının ihtiyati tedbir kararıyla 
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durdurulması ve iptali talebiyle dava açılmış ve davayı gören Ankara 
16. Tüketici Mahkemesinin 2014/384 E. sayılı dosyasından da uygu-
lamanın durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı verilmiştir.

THD tarafından açılan davada, mahkeme sitedeki üyelik sözleş-
mesinde bulunan,

a) Üyelik bilgilerinin verilmesine,
b) Kişisel bilgilerin banka iştirakleri, bağlı grup şirketleri, TFF, 

ilgili program ortakları, anlaşmalı kurum ve kuruluşların reklam ve 
tanıtımı için kullanılmasının kabulüne;

c) Kişisel bilgilerin müşteri profilinin belirlenmesi, kampanya 
sunulması, istatistikler için kullanılabilmesine;

d) Sitenin virüslere karşı korunması için önlemler alınmasına 
karşın garanti verilmeyeceğine;

e) Sitenin kullanımı sırasında arıza, hata, eksiklik, kesinti, 
gecikme, virüs gibi sebeplerle doğacak zarardan bankanın sorumlu 
tutulmayacağına;

f ) Bankanın dilediği zaman haber vermeksizin sitedeki hizmet ve 
içerikleri değiştirebileceğine,

g) Kullanıcıların yüklediği bilgileri üçüncü kişilerin erişimine 
katabileceğine,

İlişkin maddelerinin tüketicilerin kişisel bilgilerini ve haklarını teh-
likeye atacağı ileri sürülmüş ve mahkemece de bu gerekçelere yerinde 
bulunarak ihtiyati tedbir kararı verilmiş, ihtiyati tedbir kararına TFF 
ve Aktifbank tarafından yapılan itirazlar da reddedilmiştir.

 Esasın Usule Mağlubiyeti;
Mahkeme daha sonraki incelemelerinde davacı derneğin, kararın 

infazı için 7 günlük sürede icra müdürlüğüne başvurmadığı gerek-
çesiyle ihtiyati tedbir kararının kendiliğinden kalkmış sayıldığına 
hükmetmiştir. Bu kararın gerekçesinde usulü hükümler yanı sıra 
mahkemece “İş yoğunluğu” ve “personel yetersizliği” hususlarına 
da dikkat çekilmiştir. Kararda; “Usul ve yasaya uygun olarak verilen 
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29 Nisan 2014 tarihli ihtiyati tedbir kararının mahkememizdeki aşırı 
iş yoğunluğu (30 Mayıs 2014 itibarıyla ve neredeyse bir buçuk aylık 
sürede mahkememizde açılmış tümü yeni olan dava sayısı 2 bin 173 
adettir) ve mahkememize tahsis edilen personel sayısının (3 adet kâtip) 
azlığı nedeniyle ve tüm bu olumsuz altyapısal koşullar altında davacı 
tarafça kararın ancak 7 Mayıs 2014’te tebellüğ edilebilmesi nedeniyle 
mevcut HMK’nın 393/1. maddesindeki bir haftalık talep süresi de ‘de 
facto’ olarak geçirilmiş olmakla mahkememizin ihtiyati tedbir kararı-
nın kendiliğinden kalkmış sayılmasına resen karar verildi.” denmiştir. 

Kanaatimizce, Anayasaya Aykırılık iddiasıyla yüksek mahkemeye 
başvuruda bulunulan bir davada verilmiş bulunan ihtiyati tedbir kararı, 
daha önce “süresinde icra edilmediği” sebebiyle kalkmış sayılsa dahi, 
talep üzerine yeniden verilebileceği düşünülmektedir.

Mahkemenin Anayasaya Aykırılık Başvurusu;
Ankara 16. Tüketici Mahkemesi söz konusu Taraftar Hakları 

Dayanışma Derneğinin, Passolig uygulamasının iptali için açtığı 
davada, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 
Kanun’un bazı maddelerinin Anayasaya Aykırılığı nedeniyle iptali için 
Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar vermiş ve duruşmayı 30 
Haziran 2015’e ertelemiştir.

Yerel mahkemenin çok kapsamlı ve gerekçeli olarak hazırlanmış 
bulunan 15.12.2014 günlü kararında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve 
Düzensizliğin Önlenmesine dair Kanunun; (a) 5. maddesinin 4. 
fıkrasının 2, 3, 4 ve 5. cümlelerinin, (b) 5. maddesinin 11. fıkrasının 
Anayasaya Aykırılığının Tespit ve İptali talep edilmiştir.

Hatırlamak gerekirse; işbu dava ile ilgili kanunun 5. maddesinin 
4. fıkrasındaki, spor müsabakası için bilet almak isteyenlere yönelik 
elektronik kart düzenlenmesi ile 11. fıkrasındaki yer alan ve elektronik 
kart için alınacak kişisel bilgilerin federasyon bünyesinde oluşturulan 
merkezi veri tabanında tutulacağını, elektronik kart bilgilerinin kulüp-
ler adına reklam ve pazarlamasında federasyonların yetkili olacağını 
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ve federasyonların buna ilişkin yetkilerini kısmen veya tamamen 
üçüncü kişilere devredebileceğini düzenleyen hükümlerinin iptali 
talep edilmiştir.

Yerel Mahkeme iptal talebinin gerekçesinde özetle, iptali 
istenen düzenlemelerin; Anayasa’nın;
17/1. maddesindeki, “Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını 

koruma ve geliştirme hakkına sahiptir”,
20/1. maddesindeki, “Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı 

gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının 
gizliliğine dokunulamaz”,

20/3. maddesindeki, “Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin 
korunmasını isteme hakkına sahiptir” ve

59/1. maddesindeki “Devlet her yaştaki Türk vatandaşlarının 
beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere 
yayılmasını teşvik eder” düzenlemeleri ile İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin özel hayatın 
korunmasına ilişkin çeşitli maddelerine aykırı olduğunu belirtmiştir.

Söz konusu 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlen-
mesine dair Kanunun; (a) 5. maddesinin 4. fıkrasının 2, 3, 4 ve 5. 
cümlelerinin, (b) 5. maddesinin 11. fıkrasının Anayasaya aykırılık 
iddiası üzerine yaptığımız incelemede;

Gerekçede atıf yapılan ulusal normların incelenmesinde;
Anayasamız açısından; 2010 yılına kadar Anayasamızda bulun-

mayan “kişisel verilerin korunması” na ilişkin düzenleme, 12 Eylül 
2010 tarihli halk oylaması sonrasında geçici 2.madde ile eklenen 
20/3. madde de düzenlenmiştir. Buna göre “Herkes, kendisiyle ilgili 
kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin 
kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere 
erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaç-
ları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 
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Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık 
rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller 
kanunla düzenlenir.” denmektedir.

TMK�’nın 24.maddesinde “ kişilik haklarına saldırı yapılan kim-
senin bu haklarının korunmasını isteyebileceği” TMK m. 25. madde-
sinde ise , “bu korumanın hangi hukuki yollarla gerçekleştirileceği” 
düzenlenmiştir.

TCK’nın “Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar”ı 
düzenleyen 132–140. maddeleri ile ilgili yapılan düzenleme uluslar 
arası normlara göre yetersiz olup, TCK. 243–244.md’ler de düzenlenen 
“Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altındaki düzenlemelere bakıldığında, 
bu maddelerde de “özel hayatın gizliliği” ne değinildiği, ancak tam 
koruma sağlanamadığı görülecektir.

Yani ulusal mevzuatımız incelendiğinde, kişisel verilerin korunma-
sıyla ilgili olarak genel olarak bir yetersizlikten bahsetmek mümkündür.

Ancak yasalarımızda bu konudaki yetersizliğe rağmen, Anayasa ve 
uluslar arası sözleşmelerle teminat altına alınan haklara dayanılarak 
“kişisel hak ve verilerin korunduğu yüksek yargı kararları bulunmak-
tadır. Örneğin;

Hatay İdare Mahkemesinin 2009/915, K� 2010/803 sayılı 
kararlarında; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesinde 
herkesin özel ve aile yaşamına saygı gösterilme hakkına sahip olduğuna; 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 
vb. uluslararası beyannamelerde de benzer hükümlerin yer aldığına 
vurgu yapılarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına, 
‘özel hayatın gizliliği’ hakkının sınırlanabileceği durumların neler 
olabileceğine değinilerek, parmak izi –ayırt edici bir kişisel veri-
dir- düşüncesiyle, bu şekilde yapılan “ mesai takibinde” Anayasa ve 
Uluslararası Sözleşme hükümlerine aykırı olduğundan hukuka uyarlık 
bulunmamıştır sonucuna varmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin 4178 sayılı Kanun’un iptali ve yürür-
lüklerinin durdurulması istemi ile ilgili, 1996/68 esas ve 1999/1 
karar sayılı emsal kararında;
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Kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak “1981 tarihli “Otomatik 
İşlemden Geçirilen Kişisel Verilerin Korunması ve Aktarımı Hak-
kındaki Sözleşme”ye (Convention For The Protection at Individuals 
With Regard to Automatic Processing Of Personal Data, No.108, 
Strasbourg 28.1.1981) göre, kişi hakkındaki verilerin toplanmasında 
dürüst davranılmalı, yasaya uygun yöntem kullanılmalıdır. Kişi adına 
veriler, belli amaçlar doğrultusunda kayda geçmeli, bu amaçlar yasa 
ile tanınmalı ve verilerin kullanılması ancak bu amaçlar doğrultu-
sunda olmalıdır. Verilerin kullanılmasında amaç dışına çıkılmamasına, 
uygunluk ve dengeye özen gösterilmesi gerekir. Tutulan veriler gerek-
tirdiği takdirde düzeltilebilmelidir. Veriler gerçeğe uygun olmalıdır. 
Kişisel veriler ancak gerekli olduğu ölçüde ve amaca hizmet ettiği süre 
için saklanmalıdır. Sözleşmede “duyarlı veriler”e özel önem verilmiştir. 
Kişilerin ırk/soy kökeni, siyasal kanıları, dini inançları, öteki kişisel 
kanıları, sağlık ve cinsel yaşam verileri özel güvenceler getirilmedikçe 
bilgi işlem konusu olamaz. Bireylerin özellikle kişilik haklarına aykırı 
buldukları verileri düzeltme ve kayıttan sildirme hakları, verilere itiraz 
ve düzeltme hakkı, verilerin işlemden geçirilme ve değişimine karşı 
itiraz hakkı iç hukukta düzenlenmesi gereken güvencelerin başında 
gelmektedir.”…“Sonuç olarak, 4178 sayılı Yasa’nın 10. maddesi, 
özel hayatın gizliliğini düzenleyen Anayasa’nın 20. maddesine; temel 
hak ve hürriyetlerin demokratik toplum düzenin gereklerine aykırı 
olarak sınırlanamayacağını düzenleyen 13. maddesine ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin demokratik hukuk devleti olduğunu düzenleyen 
2. maddesine aykırıdır.”denmiştir. Buradan görüleceği üzere Anayasa 
Mahkemesi, 108 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesine atıfta bulunmuş 
ve özel güvence getirilmedikçe özel verilerin işlenemeyeceğinden söz 
etmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin 09�04�2014 günlü yeni bir emsal 
kararında (Esas Sayısı: 2013/122, Karar Sayısı 2014/74)� “Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 20 nci maddesindeki “Herkes, kendisiyle 
ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.” Ve yine 
Anayasa’nın 13. maddesinde “Temel hak ve hürriyetler, özlerine 



573

SPORDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ – E BİLET–PASSOLİG 
ÜÇLEMESİ ALTINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNABİLİRLİĞİ
Av. Cihangir MARMARA

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen 
sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.” ilkelerine nazara 
alınarak,” 5809 sayılı Yasa’nın 51. maddesinde yer alan düzenlemeye 
bakıldığında ise kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunma-
sına yönelik usul ve esasları belirleme, bu konuda düzenleme yapma 
yetkisi bütünüyle yürütme organına bırakılmıştır. Yasama organı 
tarafından, temel ilkeleri koyulmadan, çerçevesi çizilmeden, sınırsız, 
belirsiz, geniş bir alanı düzenleme yetkisinin yürütme organına bıra-
kılması, Anayasanın 13. ve 20. maddesine aykırı olduğu gibi, yasama 
yetkisinin devredilemeyeceğine ilişkin Anayasanın 7. maddesine ve 
sonuçta Anayasanın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykırı 
bulunmaktadır.    Sonuç olarak 51. maddesinin düzenleme yetkisinin 
bütünüyle yürütme organına bırakılmış olması nedeniyle Anayasanın 
2., 7., 13. ve 20. maddelerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

İptal edilen söz konusu yasa maddesinde “ Kurum, elektronik 
haberleşme sektörüyle ilgili kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin 
korunmasına yönelik usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” Hükmü 
varken  09 Nisan 2014 gün, 2013/122 esas sayısı ve 2014/74 karar 
sayısı ile kişisel verilerin işlenmesinin ancak kişinin rızasıyla ve kanunla 
yapılabileceğinden, kanunla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) ya bu yetkinin verilmesinin anayasaya aykırı olduğu gerekçe-
siyle ilgili kanun hükmü iptal edilmiştir.

Nitekim sınırsızlığın Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik 
toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük 
ilkesine aykırı olamayacağı hukuken ortadadır.

6222 Sayılı yasada da kişisel verilerle ilgili veri tabanı oluşturma 
ve başkalarıyla paylaşma yetkisinin TFF’ye verildiği göz önüne alın-
dığında, yasayla emsal karardaki durum arasında benzerlik olduğu 
görülecektir.

Hatta BTK’nın “kamu kuruluşu”, TFF’nin ise “özel hukuk tüzel 
kişiliği” olduğu nazara alındığında Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda 
iptal sonucuna varması ihtimali daha yüksektir düşüncesindeyiz.
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Yeni bir yasa tasarısı TBMM’ye sunuldu.
Bilindiği üzere daha önce 22.04.2008 tarihinde TBMM’ne sevk 

edilen “Kişisel Verilerin Korunması Yasası” tasarısı meclisteki görüş-
meler sonucunda kabul edilmemiş ve kadük olmuşdu.

Çalışmamızın devam ettiği şu günlerde “son dakika” diyebi-
leceğimiz 26.12.2014 günü kişisel verilerin işlenmesinin disiplin 
altına alınmasını, Anayasada öngörülen temel hak ve özgürlüklerin 
korunmasını düzenleme amacıyla hazırlanan “Kişisel Verilerin Korun-
ması Kanun Tasarısı”nın TBMM Başkanlığı’na sunulmuş bulunması 
sevindirici olmuştur.

Hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri 
tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla işleyen 
gerçek ve tüzel kişileri kapsayan tasarıya göre, kişisel veriler, ancak 
bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun 
olarak işlenebilecektir. 

Kişisel verilerin işlenmesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına 
uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve 
meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve 
ölçülü olma, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 
edilme ilkelerine uyulması zorunlu olacaktır. 

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek ve 
ancak kanunlarda açıkça öngörülmesi ya da fiili imkânsızlık  nedeniyle 
rızasını açıklayamayacak durumda kalınması halinde işlenebilecektir.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, 
dini, mezhebi veya diğer inançları, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 
sağlığı veya cinsel hayatıyla ilgili verileri, özel nitelikli kişisel veriler 
olacak ve bunların işlenmesi yasak hale getirilecektir.

Gerekçede atıf yapılan uluslararası normların incelenmesinde;
BM metinlerinde, özel hayatın gizliliği bir insan hakkı olarak 

tanımlanmıştır. 1948 yılında kabul edilen “Evrensel İnsan Hakları 
Bildirisi’nin 12. Maddesinde, hiç kimsenin özel yaşamında, ailesine, 
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konutuna ya da haberleşmesine yönelik keyfi müdahalelerde bulu-
nulamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili BM’nin bildirisinden 
sonraki ilk adımları OECD’de görüyoruz� 1981 yılında ekonomik 
boyutta yayımlanan temel ilkelerde kişisel verilerin korunması amaç-
lanmıştır. Temel ilkelerde belirlenen sekiz ilkede; Veri toplamanın 
sınırlı olması ilkesi (m. 7), verilerin belirli bir niteliği karşılaması 
ilkesi (m. 8), amacın belirliliği ilkesi (m. 9), kullanımın sınırlı olması 
olması ilkesi (m. 10), veri güvenliği ilkesi (m. 11), açıklık ilkesi (m. 
12), bireyin katılımı ilkesi (m. 13), hesap verilebilirlik ilkesi (m. 
14)15. sayılmıştır.

Avrupa Konseyi, 1981 yılında kabul edilen 108 sayılı “Kişisel 
Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korun-
masına İlişkin Sözleşme” ile bu konuda önemli bir adım atmıştır.

Bu konudaki en önemli dayanak “Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi”dir. Sözleşme’nin 8. Maddesi, özel hayatın gizliliğini 
düzenlemiştir. Buna göre,

a� Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı 
gösterilmesi hakkına sahiptir.

b� Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, 
ancak müdahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda 
ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin 
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir 
olması durumunda söz konusu olabilir.

Özel hayat, bireylerin tüm dış etkilerden ve baskılardan uzak, 
kendi başına özgürce faaliyetlerini sürdürdüğü ve dokunulmazlığa 
sahip oldukları bulunan yaşamsal bir alandır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, kişisel verilerin korunma-
sına dair, sözleşmenin 8. Maddesi kapsamında değerlendiren kararlar 
vermiştir.

Avrupa Birliğinin Temel Hakları Şartı’nın 8.maddesinde “Kişisel 
Verilerin Korunması” başlığı altında “herkesin kendisini ilgilendiren 
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kişisel verilerin korunması hakkına sahip olduğu, bu verilerin ama-
cına uygun ve dürüst bir biçimde tutulması ve işlenmesi gerektiği 
ve kurallara uyulduğunun bağımsız bir makam tarafından denet-
leneceği” belirtilmiştir. Bu düzenlemenin temelini 95/46/AT sayılı 
yönerge oluşturmaktadır. ‘Kişisel verilerin işlenmesi ve bu türdeki 
verilerin serbest dolaşımı bağlamında bireylerin korunmasına ilişkin 
24.10.1995 tarihli ve 95/46/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 
Yönergesi’nde “Verilerin kaynağını bilme hakkı, yanlış kişisel verileri 
düzeltme hakkı, hukuk dışı işlemelere karşı başvuru hakkı, doğrudan 
pazarlama gibi bazı konularda verilerin kullanılmasına izin vermeme 
hakkı” gibi haklar korunma altına alınmıştır.

AİHM’den örnek bir karara da yer verilmesinde yarar görmekteyiz.
1981 yılına ait Amann/İsviçre Kararında; “Kararda “Ülkemizin 

de altına imza attığı AİHS’nde kişisel verilerin korunması ile ilgili ayrı 
bir madde yoktur. Kişisel veriler, özel ve aile hayatına saygı başlıklı 8. 
madde kapsamında değerlendirilmektedir. Tesadüfen Bern’deki SSCB 
Büyükelçiliğinden bir bayanın sipariş vermesi ile beraber elektrikli tüy 
alma aleti satıcısı Amann, gizli servisin dinlemesi sonucu kayda geçer 
ve kayıtta Amann’ın bir Sovyet irtibatı olduğu bilgisi vardır. Daha 
sonra basın,  dinleme skandalı olarak konuyu açığa çıkarınca Amann’da 
tazminat davası açar. Yerel mahkeme, zarar olmadığı gerekçesiyle 
tazminat talebini reddeder. AİHM ise, dinleme için yasal temelin 
yeterli olmadığı gerekçesiyle AİHS’nin ihlal edildiği yönünde karar 
verip, bu kararıyla kişisel verilerin saklanmasının 8. madde kapsamına 
girdiğini kabul etmiş olmaktadır. Kişinin zarar görmesi, fişlemenin 
kullanılmış olup olmadığı önemli değildir; özel yaşam alanına müda-
hale söz konusu olmuştur.

Avrupa’da 2014 Nisan ayında internet ve insan hakları ile ilgili 
iki önemli ve olumlu gelişme yaşanmış bulunmaktadır�

Bunlardan ilki; Avrupa Birliği’nin en yüksek yargı makamı olan 
Adalet Divanı 08�04�2014 günlü kararıyla, Avrupa Birliği’ndeki 
internet servis sağlayıcılarının tüm kullanıcı verilerini iki yıla kadar 
saklayabilmesini de içeren Veri Koruma Direktifi’nin temel insan 
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haklarına aykırı olduğuna karar vermiştir. Mahkeme, bu verilerin 
saklanmasının ve ulusal yetkililere bu verilere erişim izninin veril-
mesinin özel hayata saygı hakkına ve kişisel verilerin korunması 
hakkına aykırı olduğuna, kamu güvenliği ve terör gibi ciddi suçlarla 
mücadele gibi gerekçeler ile verilerin saklanmasının meşrulaştırıla-
bilme gerekçesinde Direktifin, orantılılık ilkesini ihlal ederek Avrupa 
Birliği hukuku sınırlarını aştığına hükmetmiştir. İlgi Direktif ’e göre, 
internet kullanıcılarının bütün verileri hiçbir ayrıma, kısıtlamaya 
ya da istisnaya tabii tutulmadan, objektif bir kriter belirlenmeden 
toplandığı, her ülke hukukunda ayrıca düzenlenmiş “ciddi suçlar” 
gerekçe gösterilerek en az altı ay en çok iki yıl süre ile saklandığı, 
halbuki Direktif ’te verilerin neden bu kadar katı şekilde toplandığı 
ve saklandığının iyi gerekçelendirilmemiş olması, bu durumun da 
istismar edilebilme ihtimaline karşı yeterli güvenceler öngörülmediği, 
bu nedenle de kişilerin kendilerini sürekli gözetim altında hissetmesine 
yol açabilen ve yukarıda yazdığım sebeplerle başta özel hayata saygı 
ve kişisel verilerin korunması olmak üzere, temel insan haklarını ihlal 
eden Direktif ’in “geçersiz” olduğuna karar vermiştir.

İkinci önemli gelişme de, 16.04.2014’de Avrupa Konseyi Bakan-
lar Komitesinin tavsiye karar niteliğinde olan “internete özel insan 
hakları rehberi”ni kabul etmesidir. Rehber, taraf devletler için tav-
siye karar niteliği taşımaktadır. Metin, Avrupa Konseyi üyesi taraf 
devletlerin, yargı yetkisi altında olan herkese İnsan Hakları Avrupa 
Sözleşmesi (AİHS) ile tanınan hak ve özgürlükleri uygulamak zorunda 
olduğunu, bu zorunluluğun internet kullanımı için de geçerli oldu-
ğunu ifade etmektedir.

Taraf devletlere yüklenen yükümlülük, sadece AİHS ile sınırlı 
olmayıp, Avrupa Konseyi tarafından imzalanmış ve ifade özgürlüğü, 
bilgiye erişim hakkı,  toplantı ve gösteri hakkı, özel hayata saygı hakkı 
ve kişisel verilerin korunması hakkı gibi hak ve özgürlükleri de içe-
ren diğer sözleşmeleri de kapsamaktadır. Buna göre, taraf devletler, 
internete karşı da diğer haklarda olduğu gibi saygı duyma, koruma ve 
geliştirme yükümlülüğü altındadırlar. Buna ek olarak devletler kimseyi, 
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internet kullandıkları sırada, hukuksuz, gereksiz ya da orantısız bir 
şekilde temel hak ve özgürlük kısıtlamasına maruz bırakmamalıdır 
denmiş ve devamla internet kullanıcılarının internet üzerinde hak 
ve özgürlüklerini kullanırken ya da bu hak ve özgürlükleri sınırlan-
dırılırken, etkili başvuru yollarını da içeren, anlaşılabilir ve etkili bir 
destek almalarının gerektiği belirtilerek, “ayrımcılık yasağı”, “ifade 
özgürlüğü”, “toplantı ve gösteri hakkı”, “kişisel verilerin korunması”, 
“eğitim”, “çocuklar ve gençler” başlıkları altında internet kullanıcılarına 
hak ve yükümlülükleri de anlatılmıştır. Kararda son olarak, internette 
hak ve özgürlükleri ihlal edilen ya da kısıtlanan kullanıcıların başvura-
bilecekleri makamlar ve kendisine karşı dava açılmış herkesin, tarafsız 
ve bağımsız bir mahkeme önünde ve makul bir sürede adil yargılanma 
hakkına ve etkili iç hukuk yollarını tükettikten sonra AİHM’e bireysel 
başvuru yapabilme hakkına sahip olduğu açıklanmıştır.

Görüleceği üzere Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve AİHM karar-
ları ile BM’nin ilke kararlarının “kişisel verilerin korunması” yönünden 
ulusal hukuk normlarımızdan daha kapsamlı ve belirleyici olduğunu 
kabul etmemiz gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması yönündeki ulusal ve uluslararası 
normlar yönünden Passolig Sistemi,
Usuli açıdan bakıldığında yasama organı tarafından, temel ilkeleri 

koyulmadan, çerçevesi çizilmeden, sınırsız, belirsiz, geniş bir alanı 
düzenleme yetkisinin yürütme organına bırakılması, Anayasanın 13. 
ve 20. maddesine aykırı olduğu gibi, yasama yetkisinin devredileme-
yeceğine ilişkin Anayasanın 7. maddesine ve sonuçta Anayasanın 2. 
maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykırı bulunmaktadır. Bu sınırsız-
lığın Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve 
hukuk devletinin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı 
hukuken ortadadır. Hem de bu yetkinin özel hukuk tüzel kişisi olan 
TFF’ye verildiği göz önüne alındığında, emsal Anayasa Mahkemesi 
kararlarına göre yetkilendirmenin usulüne uygun olmadığı açıktır.



579

SPORDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ – E BİLET–PASSOLİG 
ÜÇLEMESİ ALTINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNABİLİRLİĞİ
Av. Cihangir MARMARA

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

İşin esasına bakıldığında, yapılan düzenleme kapsamında 6222 
sayılı yasa ve uygulama yönetmeliği gereğince spor seyircilerinden 
toplanan/toplanacak bilgilerin, yani isim, soy isim, TC numarası ve 
fotoğrafın kişisel veri olduğu konusu tartışmasızdır.

Bu bilgiler TFF uhdesinde oluşturulacak veri tabanında toplanacak 
ve kişiye ait e-karta aktarılacak ve ancak bu sayede spor seyircisinin 
e-bilet alabilmesinin yolu açılacaktır.

Bahse konu e-kart ve TFF’ ‘deki veri bankası içeriğindeki kişisel 
verilerin, TFF ’nin yaptığı ihale sonucu işin finansal yönünü üstlenen 
Aktifbank ile paylaşıldığı ve paylaşılmaya devam edileceği ve yine 
TFF’nin takdirine göre ileride paylaşmayı uygun göreceği, sponsor, 
çözüm ortağı konumundaki başkaca kurum ve kuruluşlarla paylaşıl-
maya başlanacağı açıktır.

Söz konusu düzenlemeyle, toplanan kişisel verilerin Maliye Bakan-
lığı ve İç İşleri Bakanlığı ile paylaşımı zorunlu hale getirilmiştir. 
Düzenleme bu haliyle 95/46/AT sayılı AB Veri Koruma Yönergesi’ne 
açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Çünkü veri tabanının oluşturulma 
amacının bu olmadığı aslında çok açıktır.

Bu verilerin ulusal ve uluslar arası normlar yönünden kurallara 
uygun olarak toplanması ve muhafaza edilmesi gerekmektedir. Yönet-
meliğin ilgili maddesinde, e-bilet sisteminin altyapısının kurulması, 
uygulanması ve denetlenmesi yetkisi TFF’ye bırakılmıştır.

Bu uygulama kişisel veri denetiminin bağımsız bir organca yapıl-
ması hükmüne açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra 
aynı kurumun sistemin hem uygulayıcısı ve hem de denetçisi olması 
hukuk devletinin temel ilkelerine aykırı bulunmaktadır.

Düzenlemede kişisel verilerin spor seyircilerinden elektronik 
ortamda veya yazılı onam şeklinde alınacağı öngörülmektedir. Ancak, 
yine 95/46/AT sayılı AB Yönergesi ve Anayasa’nın 20/3. maddesi 
uyarınca, kişisel verilerin ancak toplanma amaçlarına göre kullanıla-
bilmesi ve bu verilerin işlenmesi kişilerin açık rızasına bağlı olmalıdır. 
Söz konusu düzenlemeler kapsamında, kişisel verilerin toplanması 
ve kullanılması kişinin serbest iradesi altında kendisinden alınacak 
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elektronik ya da yazılı onamın çerçevesinin süre ve amaç dâhil tüm 
ayrıntılarının belirlenmiş olması gerekmektedir. Aksi halde serbest 
irade altında ve ayrıntılı olarak alınmayan onamın geçersiz olacağı 
açıktır.

Düzenlemeyle, TFF’ ye ucu açık olarak bu zamana kadar toplanan 
ve sonradan toplanacak spor seyircilerine ait kişisel verilerin, önceden 
bilinmesi mümkün olmayan kurum ya da kuruluşlarla paylaşılma 
ihtimali alınmış ya da alınacak onamların, alınma tarihinden itibaren 
geçersiz olacağını söylemek mümkün hale gelmiştir.
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SONUÇ

Yukarıdaki incelemeler ışığında oluşan kanaate göre;
6222 Sayılı Yasanın spor alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin 

tedbirleri düzenleyen 5. maddenin 4.,5. ve 11. fıkraları ile uygulama 
yönetmeliğinin 11. ve 21. maddelerinin yukarıda açıklanan AİHS, 
AK Temel Haklar Şartı ve 95/46/AT sayılı Yönergede belirlenen 
düzenlemelere ve Anayasanın 20.maddesine, Anayasa Mahkemesinin 
konuya ilişkin emsal kararlarına, insan hak ve hürriyetlerine ilişkin 
düzenlemelerine, demokratik toplum düzeninin ve hukuk devleti 
gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırılık oluşturduğuna dair görüşün 
ağırlık kazandığı,

Bundan sonra Kişisel Verilerin Toplanması ve Korunması esnasında,
Bireylerin, kişisel verileri toplanırken bu konuda aydınlatılmasının 

ve yazılı onamlarının alınmasının gerektiği,
Verilerin kişilerin serbest iradeleriyle toplandığı ortamların yara-

tılmasının gerektiği,
Kişisel verilerin toplanma amacıyla kullanma amacının ayni yönde 

olmasının gerektiği,
Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanacağı ve kişinin kendisine ait 

veriyi kısmen veya tamamen kontrol edebilmesinin ve dilediğinde 
vazgeçme hakkının sağlanmasının gerektiği,

Bireylerin verilerinin kötüye kullanmalara karşı nasıl korunaca-
ğının anlatılmasına yönelik kurallara uyulmasının gerektiği kabul 
edilmelidir.

Son olarak da; Kişisel verilerin işlenmesi sırasında kullanılan 
verilerin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması, doğru ve 
gerektiğinde güncel olması, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlen-
mesi, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması, işlendikleri 
amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelerini gerekli kılan 
yeni yasa tasarısının kısa zamanda TBMM’den geçerek yürürlüğe 
girmesi de son temennimiz olmaktadır.



582

SPORDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ – E BİLET–PASSOLİG 
ÜÇLEMESİ ALTINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNABİLİRLİĞİ

Av. Cihangir MARMARA

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

KAYNAKLAR
— Gözel, Arif (ankarastrateji.org) “Kişisel Veriler”

— Karanfil, Celalettin, Eskişehir Başsavcı Vekili

—Anayasa Mahkemesi’nin 09.04.2014 günlü Esas Sayısı: 2013/122, Karar Sayısı 2014/74 
sayılı kararı,

— Köse Hüseyin Alpay, Spor Hukuku Enstitüsü web–makaleler

— Özocak, Gürkan, Spor Hukuku Yazıları İstanbul Barosu Yayınları 121-Kişisel Verilerin Korunması 
Kapsamında Spor Müsabakalarında E-Bilet Sistemi

—Aydın, Muharrem, Bilişim Hukuku web–15.05.2012

— Ülkü, Muhammet Murat–Çorum Savcısı

—Aslan, Metin Sinan “kişisel verilerin hukuki durumu”

—  Karapazarlıoğlu, Ersin – Güsam Güvenlik Stratejileri Araşt.Merk web

—Sarkar, I. Alisherov, F., Kim, T., Bhattacharyya, D. (2010). Palm Vein Autentication System: A 
Review. International Journal of Control and Automation, Vol. 3, No.1.

—Civelek, D. Y. (2011). Kişisel Verilerin Korunması ve Bir Kurumsal Yapılanma Önerisi.

-Mallikarjuna, A., Madhuri, S. (2013). Palm Vein Technology Security. International Journal of 
Advanced Research in Computer Science and Software Engineering. Vol.3 No.7.

—wikipedia.org/wiki/Vein_matching

—Kılınç, Doğan. “Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması.”

—tbmm.gov.tr/d23/1/1–0576.pdf

—Anayasa Mahkemesi’nin emsal 4178 sayılı Kanun’un iptali ve yürürlüklerinin durdurulması 
istemi ile ilgili, 1996/68 esas ve 1999/1 karar sayılı kararı

—Hukuk – Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, Ankara, 2006.

—Tff.Org

—İhop.Org.Tr/Kisisel_Veriler

—www.Turk-İnternet.Com/Portal



HERŞEY OYUNLA VE 
HAYAL EDEREK BAŞLAR

Çocuk Gelişim Uzm. Sinem KORTAY*
Yrd. Doç. Dr. Sürhat MÜNİROĞLU**

*  İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi.
**  Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi.





585

HERŞEY OYUNLA VE  
HAYAL EDEREK BAŞLAR
Çocuk Gelişim Uzm.Sinem KORTAY
Yrd. Doç. Dr. Sürhat MÜNİROĞLU

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

Oyun, çocukluk döneminde, özellikle de küçük çocuklarda 
birincil öneme sahip (Li ve ark., 2014), içten güdümlü ve 
özgürce yaşanan (Cengiz, 1996), öğrenmeyi ve gelişimi 

destekleyen (Li ve ark., 2014), eğlenceli olduğu kadar çocukların hayat-
larında önemli bir yer tutan (Kelly-Vance ve ark., 2008) aktivitedir.

Oyun, sıklıkla çocuğun kendi isteği ile yaptığı ve sonucundan 
çok sürecin önemli olduğu aktiviteler olarak da tanımlanabilmektedir 
(Hopkins, B. ve ark., 2005).

Birleşmiş Milletler tarafından 1989 yılında kabul edilen, ülkemizde 
1995 yılında yürürlüğe giren Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 28., 29., 
31. maddeleri gereğince taraf devletler;

•	 Çocuğun eğitim hakkını,

•	 Çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel beceri-
lerinin mümkün olduğunca geliştirilmesini,

•	 Çocuğun dinlenme, boş zamanını değerlendirme, oynama ve 
yaşına uygun etkinliklerde bulunma, kültürel ve sanatsal yaşama 
serbestçe katılma hakkını,

•	 Çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma hakkı 
ile bu konulara ilişkin uygun ve eşit fırsatların sağlanmasını saygı 
duyarak kabul ve teşvik etmektedirler (Anonymous, 2014 (d).

Dünya Sağlık Örgütü’nün, 5-17 yaş arasındaki çocuklarda fiziksel 
aktivite seviyelerine dair bildirimine göre; kardiyorespiratuvar kapa-
siteyi artırmak, kas uygunluğunu, kemik sağlığını ve kardiyovasküler 
ile metabolik sağlığı desteklemek için;

•	 5-17 yaşlar arasındaki çocukların ve gençlerin günde en az 60 
dakika, haftada en az 3 kez orta-ila-yüksek yoğunlukta fiziksel 
aktivite yapmaları,

•	 Günlük fiziksel aktivitenin büyük oranının aerobik egzersizinden 
oluşması ve bu egzersizin yüksek yoğunluktaki farklı aktivitelerle 
birleştirilmesi gerekmektedir (Anonymous,2014 (e) .
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Amerikan Kalp Derneği, Ulusal Spor ve Fiziksel Eğitim Derneği 
ve Amerikan Çocuk Sağlığı Derneği (AAP) ise DSÖ’ nün bildirimini 
destekler biçimde;

•	 İki yaş ve üzerindeki çocukların günde en az 60 dakika eğlenceli, 
orta şiddette aktivite,

•	 60 dakika aktiviteyi tek seferde tamamlayamıyorlarsa, iki sefer 30 
dakika veya dört sefer 15 dakika süresince yaşa, cinsiyete, fiziksel 
ve duygusal gelişim seviyelerine uygun olarak şiddetli aktiviteler 
yapmaları gerektiğini bildirmektedir (Anonymous, 2014(b).

Ülkemizde okulöncesi kurumlarda, fiziksel aktivite, programlarda 
zorunlu olsa bile maalesef, pek çok özel ve resmi kurumlarda yeteri 
kadar uygulanmamaktadır. Dört yaşındaki çocuklar, fiziksel olarak 
yetişkinlerin küçük bir modeli gibidirler, pek çok motor aktiviteyi 
rahatlıkla yapabilecek düzeydedirler. Temel hareket dönemimin orta-
sında olan bu yaş grubu çocuklar, fiziksel aktiviteye ve oyunlara hazır 
durumdadırlar. Ancak bu yaş grubu çocuklar, okullarında ve yaşadıkları 
çevrede hareket edecek ortamlardan uzak yaşamak zorunda bırakıl-
maktadır. Hareketleri kısıtlanmış, oyun ve hayal dünyaları, sadece 
okulda ve evde statik oyunlara mahkûm edilmektedir. Koşamayan, 
oyun oynayamayan ve hayal kuramayan yeni nesiller oluşmaktadır.

Otuz yıldan fazla zamandır çocukların oyunlarıyla ilgili araştır-
malar bilim dünyasında en fazla rağbet gören konular arasında yerini 
almaktadır (Pellegrini ve ark., 1998).

Tarihsel süreçte oyunun ilk kez ne zaman ve ne şekilde oynanmaya 
başladığı bilinmemekle birlikte, çocuk oyunları içerisinde taşla, aşık 
kemiği ile oynanan oyunlar genellikle en eski oyunlar olarak kabul 
edilmektedir. Arkeologlar yaptıkları çeşitli araştırmalarda bu oyunları 
anlatan kabartma ve resimler bulmuşlardır. Eski Mısır’da duvar resim-
lerinde, oyun tahtası üzerinde oynanan oyunlar, sıçrama oyunları ile 
el oyunları oynayan kız figürleri gösterilmektedir. Anadolu’da yaşayan 
uygarlıklara ait birçok mezar taşında da çocuk oyunları ile ilgili bil-
giler bulunmaktadır. Maraş’ta aşık kemiği ve kırbaçla oynayan çocuk 
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resimlerine rastlanmaktadır. Kaşgarlı Mahmut, Divanu Lügati’t-Türk 
adlı eserinde Orta Asya’da oynanan bugünkü futbola benzeyen tepük 
oyunundan bahsetmektedir. Ayrıca Dede Korkut Hikâyeleri’nde de 
Türklerdeki çocuk oyunlarıyla ilgili yazılı bilgiler bulunmaktadır 
(Anonim, 2012).

Çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini etkile-
yen her türlü durumu destekleyebilecek ve beyin gelişimini en yüksek 
seviyeye ulaştırabilecek potansiyele sahip olan oyun, genellikle ters-U 
şeklinde bir gelişim izlemektedir: Bebeklik döneminde başlamakta, 
çocukluk döneminde zirve yapmakta, adölesan dönemi boyunca 
düşüşe geçerek, yetişkinlik döneminde kaybolmaktadır (Pellegrini 
ve ark., 1998). Oyun ile gelişen problem çözme becerisi; dikkati 
yöneltebilme ve planlama, organizasyon, sıralama, karar verme gibi 
diğer üst seviye bilişsel işlevlerin gelişmesine de etki edebilmektedir 
(Burdette ve ark., 2005).

Bilimsel literatürler incelendiğinde, oyunların çeşitli özelliklere 
göre sınıflandırıldığı görülmektedir. Bazı araştırmacılar oyunu psi-
kolojik özellikleri doğrultusunda, bazıları da bilişsel gelişim ile olan 
ilişkisini vurgulayarak sınıflandırmaktadırlar. Çocukların gelişimini 
araştıran bazı bilim insanlarının oyunları şu şekilde sınıflandırdıkları 
görülmektedir:

Parten’in Oyun Sınıflandırması (1932)

Parten’in sosyal oyun sınıflandırmasına göre oyun, ilkel sos-
yal davranışlardan işbirlikçi sosyal davranışlara doğru bir gelişim 
göstermektedir.

1.1. Tek başına oyun
1.2. Paralel oyun
1.3. Ortaklaşa oyun
1.4. İşbirliğine dayalı oyun (Uluğ, 2007)
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Piaget’in Oyun Sınıflandırması (1962)

Piaget oyunu doğrudan doğruya bilişsel süreçler ve bilişsel gelişim 
bağlamına yerleştirmektedir. Oyun, çocuğun zihinsel yapısından 
kaynaklanmaktadır ve ancak bu yapı tarafından açıklanabilir (Nico-
lopoulou, 2004).Bu durumla ilişkili olarak çocuklarda görülen oyun 
dönemlerini de üç kısımda incelemektedir:

2.1. Alıştırma oyunu (0-2 yaş)
2.2. Sembolik oyun (2-7 yaş)
2.3. Kurallı oyun (7-11 yaş) (Uluğ, 2007 )

Smilansky’nin Oyun Sınıflandırması (1968)

Smilansky’nin oyun sınıflandırmasının özü duyu-motor dene-
yimlerinden, daha ileri düzeyde soyut düşünce sistemlerinin geliş-
mesine dayanmaktadır. Buna göre Smilansky oyunu üç grupta 
sınıflandırmaktadır:

3.1. Fonksiyonel (İşlevsel) oyun
3.2. Yapı-İnşa Oyun
3.3. Sembolik Oyun (Uluğ, 2007)
Küçük çocukların oyunlarıyla ilgili çalışmalar çoğunlukla geli-

şimi destekleyen, obje ile oynanan sembolik oyunları içermektedir. 
Hayali oyunlar ise çalışmalara en fazla konu olmuş çocuk oyunlarıdır. 
Çocukluk döneminde en yararlı oyun çeşitlerinden biri olarak hayali 
oyunun, çocuk gelişiminde pozitif bir etkisi bulunduğu bilinmektedir 
(Pellegrini ve ark., 1998). Çocukların açık alanlardaki hayali oyunları 
ile sosyal becerileri arasındaki ilişkinin incelediği bir çalışmada, hayali 
oyunun iş birliği, öz-denetim, karar verme gibi sosyal becerilerin geli-
şimini desteklediğini ve özellikle açık alanda oyun oynamayı teşvik 
etmede büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtmektedirler (Li 
ve ark., 2014).

Oyun oynamak, fiziksel olarak aktif olmaya yardımcı olan en iyi 
aktivite olarak görülmektedir ve diğer aktivitelerle karşılaştırdığında 
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bir dakikada daha fazla kalori yakımı sağlamaktadır (Mackett ve ark., 
2008). Çocuk oyunları çoğunlukla şiddetli fiziksel oyunlardır ve bu 
nedenle bu oyunlar fiziksel aktivite oyunu, lokomotor oyunu veya 
egzersiz oyunu olarak da adlandırılabilmektedirler. Fiziksel aktivite 
oyunları özellikle sembolik aktiviteler ile kurallı oyunları içerebilmek-
tedir ve bunlar sosyal veya tek başına oynanan oyunlar olabilmektedir. 
Fiziksel aktivite oyunları, koşma, tırmanma, avcılık ve dövüşme oyun-
larını içerebilmekte ve bunlar daha sonra boğuşma-itişme oyununun 
bir parçası olabilmektedir (Pellegrini ve ark., 1998).

Çocukların fiziksel aktivitelerinin çoğu “dikkate değer” görül-
memekte, bu nedenle de yetişkinlerin dikkatini çekmemektedir. Bu 
durum bilimsel alanda genellikle fiziksel aktiviteyle ve fiziksel aktivite 
oyunlarıyla ilgili araştırma yapılmasını kısıtlamaktadır. Ancak fiziksel 
aktivitenin hangi yoğunlukta yapıldığı sadece fiziksel gelişim açısından 
değil, bilişsel gelişimin ve sosyal becerilerin desteklenmesi açısından 
da önemli olabilmektedir (Pellegrini ve ark., 1998).

Ulusal Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Enstitüsü’nün, verilerine bakıl-
dığında, 13 yaşın altındaki 3600 Amerikalı çocuğun, 1997’de haftada 
3 saatten daha az oyun oynadıkları ve açık alanda vakit geçirdikleri, 
kulüp sporlarına haftada 5 saatten daha az katıldıkları görülmekte-
dir ki bu oranlar 1981 yılına göre yaklaşık 2 kat düşüş göstermiştir 
(Mackett ve ark., 2008).

Tüm ülkelerde çocukların fiziksel aktivite yapma oranlarına dair 
artan bir ilgi bulunmaktadır. Obezite oranlarındaki artış nedeniyle, 
araştırmacılar fiziksel aktivite yapmaya olanak sağlayan fiziksel çevrenin 
etkisini ve eğlence alanlarının çeşitliliğinin önemini dikkate almaya 
başlamışlardır ( Anthamatten ve ark., 2012).

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Ankara Numune 
Eğitim ve Araştırma Hastanesince yürütülen “Türkiye Beslenme ve 
Sağlık Araştırması-2010” ön çalışma raporuna göre,
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•	 0-5 yaşta obezite sıklığı % 8,5 (erkek % 10,1, kız % 6,8)

•	 6-18 yaşta obezite sıklığı % 8,2 (erkek % 9,1, kız % 7,3) olarak 
bulunmuştur.

 § 0-5 yaşta fazla kilolu olanlar % 17,9, fazla kilolu ve şişman olanlar 
% 26,4 olarak bulunmuştur.

 § 6-18 yaşta fazla kilolu olanlar % 14,3, fazla kilolu ve şişman olanlar 
% 22,5 olarak bulunmuştur (Anonim, 2014).

Konut yakınlığı ve oyun alanlarının çokluğu, fiziksel aktivite 
yapmayla yakından ilişkilidir. Örneğin, oyun alanlarının yakınında 
yaşayan okul çağındaki çocukların kilolu veya obez olma olasılıkları 
daha düşüktür (Anthamatten ve ark., 2012).

Özellikle büyük şehirlerde, çocukların oyun alanları giderek azal-
maktadır. Birbirine yakınlaşan evler arasında, çocukların oyun oyna-
yarak, hayal dünyalarını harekete geçirecek ortamları oluşturması çok 
zordur. Örneğin; Fransız yıldız futbolcu, Zidane’nın futbol becerisini 
geliştirdiği ilk alan, yaşadığı evinin bahçesindeki duvar olmuştur. 
Zidane, her gün saatlerce duvara atışlar yaparak ve hayal ettiği oyun-
cuları aklına getirerek, mükemmel tekniğinin ilk temellerini bu alanda 
atmıştır. Hayal ve oyun beraber hareket ettiği zaman, geleceğe taşınan 
pek çok iş kolunun ilk basamaklarını oluşturmaktadır. Çocukların 
hayalleri sınır tanımaz, bazen hortumu yuvarlak olarak keser ve idolü 
olan basketbolcu gibi naylon toplarla atışlar yapar; bazen de çamaşır 
ipinden voleybol filesi yapar ve topu karşı tarafa, hayalindeki oyuncu 
tavrıyla atmaya çalışır. Hangi branşta olursa olsun, bütün sporcuların 
ya da ileride sporcu olmak isteyenlerin çocukluk yılları, hep böyle 
önce hayal ederek sonrasında bunu oyuna taşıyarak geçmiştir. Bu 
hayal ve oyunlar, sadece ileride sporcu olmak için değil, yaşamın diğer 
alanlarına ya da başka meslek gruplarına da olumlu yansımalar yapa-
bilir. Örneğin mahalle takımlarında kaptanlık yapan çocukların, bu 
yıllarda elde ettikleri sevk ve idare etme becerilerini, ileride bir şirketin 
yöneticisi olduğunda daha etkin kullanacağını unutmamak gerekir.



591

HERŞEY OYUNLA VE  
HAYAL EDEREK BAŞLAR
Çocuk Gelişim Uzm.Sinem KORTAY
Yrd. Doç. Dr. Sürhat MÜNİROĞLU

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

Çocukluk ve gençlik döneminde vücudun büyümesini içeren 
çalışmaların bildirimlerine göre fiziksel aktivite, gençlik yılları süre-
since tüm vücudu kapsayan, moleküler ve hücresel seviyelerde, beyin 
işlevlerini ve kavramayı olumlu yönde etkilemektedir. Çocukların 
ve gençlerin gün içerisindeki aktif oldukları tüm durumlar (okul 
aktiviteleri, okul dışında yaptıkları fiziksel aktiviteleri, okula gidip 
gelirken aktif olma durumları, evdeki aktiviteleri vb.), onların bilişsel 
becerilerine ve davranışlarına çok fazla fayda sağlamaktadır (Esteban-
Cornejo ve ark., 2014).

Düzenli olarak yapılan orta yoğunluktaki fiziksel aktivite, kronik 
hastalık, sağlıklı vücut kilosunu koruma, sosyal ve zihinsel sağlıkla 
ile ilgili riskleri önemli oranda azaltabilmektedir (Bohn-Goldbaum 
ve ark., 2013).

Bilimsel literatür incelendiğinde, oyunların ve fiziksel aktivitenin 
çocuklar ve gençler üzerindeki olumlu yöndeki etkileriyle ilgili çok 
sayıda kaynak olduğu görülmektedir. Bu kaynaklara göre oyunlar ve 
fiziksel aktivite çocukların ve gençlerin; sözel, sayısal ve düşünme 
becerilerini de içeren tüm bilişsel becerinin (Esteban-Cornejo ve ark., 
2014), vücut yeterliliklerinin, benlik algılarının ve öz saygılarının 
gelişimini desteklemektedir (Daley, 2002). Bunların yanı sıra, sigara, 
alkol (Adachi-Mejia ve ark., 2014) ve madde kullanımını (Moilanen 
ve ark., 2014) önlemekte ve/veya azaltmaktadır. Gençlik döneminde 
yapılan fiziksel aktivite “iletişim, zaman yönetimi, liderlik, yaratıcılık, 
kendini çevreye tanıtma” becerilerinin gelişimini desteklemekte ve iş 
arama sürecince tercih edilebilirliği artırmaktadır (Lau ve ark., 2013).

Einstein çevreyi, “Benim dışımdaki her şey.” olarak tanımlamıştır. 
Özellikle çocukluk döneminde çevre, çocukların gelişimi için çok 
önemli bir yer tutmaktadır (Salı ve ark., 2014). Çocuk oyun alanları, 
bir beton yığını halini almış kentlerimizde çocukların dış mekânda 
rahatlayıp, oyun ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, fazla enerjilerini 
oyunla boşalttıkları, bu enerjilerini boşaltırken aynı zamanda sosyal 
ilişkilerini arttırdıkları, fiziksel gelişimlerini sağladıkları, yeni şeyler 
öğrenerek gelişimlerine katkıda bulunabilecekleri, içinde çeşitli oyun 
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elemanlarının bulunduğu ve oyun amacına yönelik olarak tasarlanmış 
açık alanlardır (Acar, 2003).

Çocuklar her yıl ortalama olarak 1000 saatlerini okulda geçirmekle 
birlikte, okul bahçeleri çocukların fiziksel aktivite tutumlarında önemli 
bir rol oynamaktadır (Anthamatten ve ark., 2012). Parklar ve diğer 
oyun alanları çocuklara, fiziksel aktiviteler yapabilmelerini sağlayan 
ve eğlenebilecekleri alanlar sunabilmektedir (Bohn-Goldbaum ve 
ark., 2013). Eğer eğitim alanlarını çocukların tasarlaması mümkün 
olsaydı, yetişkinlerden çok daha farklı tasarlayacakları düşünülmekte-
dir. Örneğin, dış mekânlarda sadece bitkiler, ağaçlar, çiçekler, su, kum, 
karıncalar vb. değil, bunlarla birlikte farklı çeşitlerde oyun alanları 
da olabilirdi. Bu alanların, çocukların gelişimlerini birçok farklı yolla 
destekleyebilecek kalitede ve çocukların gelişimlerine uygun yapıda 
olması sağlanabilirdi (Salı ve ark., 2014).

Çocukluk, keşfetmenin bol olduğu bir zaman dilimidir. Bir kâşif 
gibi çalıştıkları bu yıllarda pek çok çocuğa göre en mükemmel, en 
güçlü, hayatlarını değiştirebilecek keşifler doğanın içerisinde bir yer-
lerde gizlenmiş olarak onları beklemektedir. Çalışmaların belirttiği 
üzere, bu gelişme yıllarımızda bizler genlerimiz tarafından dünyayı 
keşfeden ve onu anlamak için araştıran bireyler haline getirilmekteyiz. 
Bu nedenlerle çocuklar, iyi tasarlanmış okul bahçesi, bahçeler ve oyun 
alanları gibi açık alanlardan pek çok şekilde faydalanabilmektedirler. 
Çocuklara, onların önemli ihtiyaçlarını karşılayan boş alanlar sağ-
layarak sadece oyun oynamaları için değil, aynı zamanda yaşamları 
boyunca faydalanabilecekleri özel bir alan verilmektedir. Çocukların 
zekâsı, oyunun önceden planlanmadığı, sürekli değişen bir çevreyle 
etkileşime geçtiğinde gittikçe artmaktadır ve doğanın sağladığı özgür-
lük, stresten arınmalarına yardımcı olmaktadır. Çocukluk, öğrenmeye, 
eğlenmeyi tatmaya ve keşfetmeye sıkı sıkıya bağlı, özel bir zaman 
dilimidir. Çocukların, tamamıyla kendilerine ait, oynayabilecek-
leri, öğrenebilecekleri, gülebilecekleri, düşünebilecekleri ve hareket 
edebilecekleri alanlara ihtiyaçları vardır. İyi tasarlanmış açık alanlar 
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çocuklara hayatı keşfedebilmeleri için özgürlük, sağlıklı büyüme ve 
eşsiz bir birey olma imkanı sunmaktadır (Lolly ve ark., 2006).

Oyunlar ve hayaller, çocukların ayrılmaz birer parçası gibidir. 
Onları daha önce hiç bilmedikleri bir dünyaya götürür. Kim olacak-
larına karar vermelerine ve kişiliklerini oluşturmalarına yardımcı olur. 
Biz yetişkinlere düşen görev ise çocukların oyun oynamalarına fırsat 
tanımak ve hayallerinin önünü açmaktır.

“Doğada çalış, doğada sev, doğaya yakın ol. Seni hiçbir zaman 
hayal kırıklığına uğratmayacaktır.” Frank Lloyd Wright (Lolly ve 
ark., 2006).
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Günümüzde ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde bir 
olgunun veya sürecin siyasallaşmasından söz edildiğinde 
neredeyse akla ilk gelen örnek yargının siyasallaşmasıdır. 

Bu konu üzerine birçok platformda akademik çalışma yapılmaktadır. 
Yargının siyasallaşması gibi, edebiyat, tiyatro, spor gibi alanlar da 
siyasal amaçların kurbanı olabilmektedir. Sporun siyasallaşması ise 
böyle bir sürecin ürünüdür. Sporun siyasallaşmasında ulusal boyutta 
fanatizm ve sporun düzensiz finansmanı besleyici olurken, uluslararası 
alanda bazen yükselen uluslararası değerlerin desteklenmesi ve ortak 
düşmanların belirlenmesi amacıyla da uluslararası güç mücadeleleri-
nin aracı haline gelebilmektedir. Ulusal alanda ulusal spor yönetimi 
doğrudan etkili olurken, 3 Temmuz 2011 sürecindeki gibi yargının 
devreye sokulduğu örneklere de rastlanabilmektedir. Uluslararası 
alanda ise yargı bugüne kadar daha çok kamu yönetiminden bağımsız 
olarak sporcu veya sporun toplumsal özneleri tarafından ileri sürülen 
hak ihlallerinde devreye girmektedir.

Bu çalışmada tartışılacak konu sporun bir toplumun uluslara-
rası alandan yalıtımı amacıyla kullanılmasının en neolitik örneği 
olan Kıbrıslı Türklerin uluslararası karşılaşmalardan men edilmesidir. 
Bunun için öncelikli olarak Kıbrıs sorununun sosyolojik ve siyasal 
alt yapısı incelenecek, sonrasında yalıtım sürecinin özü anlatılacaktır. 
Son olarak dünyadaki benzer vakalar ile karşılaştırılarak uygulanan 
yalıtımın şiddeti belirlenmeye çalışılacaktır.
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KIBRIS SORUNUNUN ALT YAPISI

Kıbrıs adası 1571 yılına gelene kadar farklı medeniyetlerin parçası 
olmuştur. M.Ö.1500-1450 civarında Mısırlılar tarafından yönetilmiş, 
M.Ö.1200-1000 arasında küçük şehir devletleri kurulmuştur. M.Ö. 
850-750 arasında Asurluların kontrolü altındaki ada M.Ö 58’e kadar 
Mısır, Pers ve Antik Yunan egemenliklerinde kalmıştır. Bu tarih-
ten 395’e kadar Roma ve 649’a kadar Doğu Roma İmparatorluğu 
hâkimiyetinde kalan Kıbrıs, 1200lü yıllarda tapınak şövalyelerine kadar 
birçok kez Bizans ve İslam devletleri arasında el değiştirmiştir. 1489’da 
Cenevizlilere satılan Kıbrıs adası o dönemden sonra Osmanlı’nın güney 
kıyıları için büyük tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle Osmanlı’nın 
Kıbrıs sorununu çözmek amacı ile yollamış olduğu Barbaros Hayrettin 
Paşa komutasındaki donanmanın kazandığı zaferle Kıbrıs’taki mevcut 
yönetim devrilmiş ve ada osmanlı ülkesi haline getirilmiştir. Zaman 
içinde Anadolu’dan ve diğer Osmanlı ülkelerinden göçler almış, pek 
verimli olmayan toprakları yüzünden nüfus yoğunluğu olan bir kara 
parçası haline gelmemiştir.

Osmanlı-Rus Savaşı sırasında müttefik İngilizler’e üs olarak verilen 
Kıbrıs, Lozan Konferansı‘na kadar geçen sürede İngiliz işgal bölgesi 
olarak kalmıştır(1878-1923). İngiliz hâkimiyetinin sürdüğü 1914’ten 
1960’a kadar Ada’da Türkler Rumlar ve sayısı nispeten az olan etnik 
gruplar arasında sürtüşmeler yaşanmıştır. 1960’ta bağımsız Cumhuri-
yet olan Kıbrıs’ta Londra ve Zürih Antlaşmaları ile Kıbrıslı Türklerin 
Rumlarla eşit egemenlik sahibi bir toplum olduğu İngiltere, Yuna-
nistan, Kıbrıslı Rumlar ve Türkiye tarafından resmen onaylanmıştır.

Ne var ki beklenen olmuş, egemen eşitlik üzerine kurulmuş sis-
temi, nüfus olarak fazla olan Rumlar bozmak istemişlerdir. Rumların 
ENOSİS (Adayı Yunanistan’a bağlama) planının ilk aşaması olan 
sömürgeci İngilizler’i Ada’dan çıkarma girişiminin zaferle sonuçlanmış 
olması ikinci aşamada Türklerden de arındırma girişimi için cesaret 
vermiştir.  Kurucu antlaşmalarda Türklere sağlanan haklar ihlal edilerek 
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önce bir yıldırma politikası başlatılmış, bu durum zamanla Ada’daki 
Türk toplumu üzerinde etnik temizliğe dönüştürülmüştür.

1964 yılında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla adaya 
barışı koruma görevi ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü yerleşmiş, ne 
var ki bu önlem adadaki şiddetin tırmanmasına engel olamamıştır. 
Adanın tarihindeki en dramatik nokta, Türkleri Ada’dan tamamen 
atmanın resmiyete dökülmesi anlamına gelen Temmuz 1974 Nicos 
Sampson Darbesi’dir. Böylece kalan bütün Kıbrıslı Türklerin Ada’nın 
yönetiminden uzaklaştırılacağı ve Ada’nın artık bu darbeye destek 
veren askeri cunta yönetimindeki Yunanistan’ın parçası haline geleceği 
tüm Dünya kamuoyuna duyurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti garantör bir devlet olarak birçok çağırıda 
bulunup, ortak bir operasyonla adayı cunta yönetiminden kurtarmak 
isterken, diğer garantörler olan İngilizlerden ve zaten mevcut durum-
dan gayet hoşnut olan iştirakçi Yunanistan’dan destek bulamamıştır. 
Dönemin başbakanı Bülent Ecevit barışı yeniden tesis etmek yönünde 
destek almak için son olarak İngiltere’ye gitmiş ancak İngiltere’den yine 
olumsuz yanıt alınca destek almaksızın müdahaleye karar verilmiştir. 
20 Temmuz 1974’te gerçekleşen Barış Harekatı sonucu bir ateşkes 
sağlanmış ve günümüze kadar sorun kesin olarak çözümlenememiş, 
statü mevcut ateşkesten öteye gidememiştir.1

YALITIM SÜRECİ

Takip eden süreçte Türkiye’nin Ada’ya yapmış olduğu müda-
hale hukuken sorgulanmış, ne yazık ki, Dünya kamuoyuna konuyu 
hukuksal zeminde açıklamakta zayıf kalınmıştır. Nitekim harekâtın 
amacı BM Kıbrıs Barış Gücü’nün başarısız olduğu “barış ve güvenliği 
sağlama” görevini tamamlamak olsa da bunun Rumlar ve destekçileri 
tarafından bir işgal olarak adlandırılmasını önlemeye politik gücü 

1 Güvenlik Konseyi’ne giden ortak başkanlık  deklarasyonu için bkz. http://
www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/Cyprus%20S11398.pdf erişim tarihi 18.01.2015
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yeterli olmamıştır. Çünkü içinde kimlikleri tespit edilmekte zorlanan 
saldırgan Rumları da barındıran Rum toplumu ile köylerini terk etmiş, 
yakınlarını kaybetmiş Kıbrıs Türk toplumu arasına harekâtın gereği 
olarak fiziksel bir mesafe koymak isteyen Türk Barış Gücü, başkent 
Lefkoşa’nın ortasından geçen güney-kuzey istikametinde bir güven-
lik çizgisi çizmiştir. O günden sonra eşit toplumlu ama toplumlara 
münhasır bölgeli bir Kıbrıs isteyen Türk tarafı ile Türk tarafının adaya 
müdahalede bulunarak eşit haklarını kaybettiği inancında olan Rum 
tarafı arasında bir anlaşma yapılamamıştır. Türkler ve Rumlar askeri 
müdahalenin gereği olarak çatışanların fiziksel olarak birbirinden 
ayrıldığı Ada’nın iki ayrı tarafında kalmışlardır.

Süregelen güvenlik kaygıları ve yaşananlara rağmen üzerinde 
politik baskılar artan Türk toplumu kendi geçici siyasal yönetimini 
Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti olarak kurmuştur. Bu devlet yeniden 
anlaşma sağlanıp bir ortak konfederasyon kurulduğunda yerini almak 
üzere hazır olduğunu bildirmiştir. Bunun üzerine BM Güvenlik 
Konseyi’ni arkasına alan Rumlar uluslararası toplumda Kıbrıslı Türkler 
aleyhine yoğun bir propaganda atağı başlatmışlardır. Bu süreçte özel-
likle vurgulanan “Türk askerinin adada işgalci olarak kaldığı” savıdır. 
Bu çerçevede Ada’nın egemenliğine müdahale etmiş gibi gözüken 
Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türklerine karşı Birleşmiş Milletler 
bazı önlemler çağrısı yapmıştır.2 Bu ambargo düşüncesi daha sonra 
bir yalıtıma dönüşmüş ve maalesef Kıbrıslı Türklerin sportif varlığına 
da yönelmiştir. Böylesine bir yalıtım ise aşağıda örnekleri gösterilecek 
Dünya’daki diğer sportif boykot ve yalıtım hareketleri arasında en 
derin etkiye sahip olanıdır. 

2 Ayrıca bkz. 367 ve 541 nolu kararlar: http://www.securitycouncilreport.org/atf/
cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Cyprus%20SRES%20
367.pdf erişim tarihi 18.01.2015
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DÜNYADA SPORUN BOYKOT/ YALITIM AMAÇLI KULLANIMI

Spor hukukuna “Lex sportiva”3 dediğimiz zaman Uluslararası 
spor hukukuna da “lex sportiva internationalis” dememiz gerek.4 IOC 
(Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ve uluslararası federasyon ve konfe-
derasyonların kurallarını bir araya getirdiğimiz zaman bunun pozitif 
hukuk yanı ortaya çıkmaktadır. Bunu normal şartlarda uluslararası 
kamu hukuku çerçevesine oturtmak için sadece mevcut kurallar değil, 
diğer yandan “tanınmayan hükümet ve devletlerden gelen sporcuların 
da yarışmalarına izin verilmemesi” gibi spor karşılaşmalarının düzen-
lemesini uluslararası kamu hukukunun sorunlarıyla ilişkilendiren bir 
durum olması gerekmektedir. Böyle bir durum da genelde uluslara-
rası platformda bir devletin direniş veya tavrını kırmak için bu tür 
zamanlarda sporun kullanıldığı gözükmektedir. İşte bu bölümde bu 
tür örnekler verilecektir. 

Belki de birçoğumuzun aklına Moskova Olimpiyatlarına veya 
Güney Afrika Cumhuriyeti’ne boykot örnek olarak gelebilmekte-
dir. Yine Birleşmiş Milletler nezdinde Eski Yugoslavya, Sırbistan ve 
Karadağ’a yönelik boykot ile insan hakları aktivistlerinin idamları 
sonucu Nijerya’ya yönelik boykotlar akla hemen ilk gelenlerdir.

Moskova Olimpiyatları:  
Afganistan’ı kurtarma operasyonu…

İlk olarak Moskova Olimpiyatları ile literatüre giren spor ve boykot 
olgusunu değerlendirmekte yarar bulunmaktadır. Eğer 1936 Münih 
olimpiyatlarını bir tarafa bırakacak olursak, sporun siyasallaşmasında 
en önemli başlangıç noktası olarak Moskova Olimpiyatlarını Boykot 
Çağrısı gösterilebilmektedir. 27 Aralık 1979 tarihinde Sovyetler’in 

3 Bu tanımla ilgili olarak bkz. http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/eslj/issues/
volume3/number2/foster/foster.pdf erişim tarihi 18.01.2015

4 Ulusötesilikle ilgili olarak lex sportivanın değerlendirmesi için bkz. http://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2317826 erişim tarihi 18.01.2015
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Afganistan topraklarına girmesi ile başlayan süreçte Amerika başta 
diğer batı ülkeleri ile Sovyet Bloku arasında yeni bir kriz dönemi daha 
başlamıştır. ABD Başkanı Carter’in Amerikan Olimpiyat Komitesi ’ne 
IOC ’ye Moskova’da düzenlenecek olan olimpiyatların iptali veya başka 
bir yere taşınması için baskıda bulunmasını istediği bilinmektedir.5 
Bunun nedeni o dönemde Sovyetler’in Afganistan topraklarındaki 
askerleri ve özellikle ABD’nin bu askerlerin derhal geri çekilmesi 
talebidir.6Amerikan hükümeti Sovyet askerlerini çekmesi için 20 
Şubat tarihine kadar süre vermişlerdir.7  

Böyle bir duruma dönemin sözleşme hukukundan bakacak olursak 
karşımıza ilk olarak Helsinki Nihai Senedi gelmiştir. Avrupa Güven-
lik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) nezdinde oluşturulan 1975 tarihli 
Helsinki Nihai Senedi’ne bakıldığı zaman senet Avrupa Güvenliği’ne 
ilişkin sorunların yer aldığı birinci bölümde özellikle sınırların doku-
nulmazlığı, kuvvet kullanma tehdidi ve ülkesel egemenliğin bütünlüğü 
konularına dikkat çekmiştir. Bu açıdan bakıldığında Sovyetler’in en 
önemli ihlali belki de burada söz konusu hususlardır. Diğer yandan 
bakıldığında senedin devam eden bir diğer bölümünde Akdeniz’de 
Güvenlik ve İşbirliği başlıklı kısmında insani ilişkilerin geliştirilmesine 
ilişkin hükümlerde ülkelerin gençlerinin sportif iletişim konusunda 
cesaretlendirilmesi öngörülmektedir.8    

Eğer burada Helsinki Nihai Senedi bağlayıcı bir uluslararası söz-
leşme ve bağlayıcı bir araç olarak kabul edilirse, Sovyetler ne kadar işgal 
ile bu gereği ihlal etmiş gibi gözükse de sportif boykot ile yapılanın 
da sözleşmenin devam eden ikinci bölümünün ihlali olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Zira bu iki konuyu birbirine bağlamak kolay değildir. 

5 Afganistan’ın işgaline karşı Amerikan tavrına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz.  http://
history.state.gov/milestones/1977-1980/soviet-invasion-afghanistan  erişim tarihi: 
15.01.2015

6 Dönemin New York Times gazetesinin haberi için bkz. http://www.nytimes.com/
packages/html/sports/year_in_sports/01.20.html Erişim tarihi: 18.01.2015

7 Belgesel kanalı History’nin carter’in sesinden alıntılar yaptığı yayın için bkz. http://
www.history.com/speeches/carter-calls-for-boycott-of-moscow-olympics#carter-calls-
for-boycott-of-moscow-olympics erişim tarihi 17.01.2015

8 AGİT, Helsinki Nihai Senedi (1975)’ne ulaşmak için bkz. http://www.osce.org/
mc/39501?download=true erişim tarihi 16.01.2015
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Ancak Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) çerçevesinde 
bir değerlendirme yaparak taraflardan birinin sözleşmenin sözleşme 
taraflarından biri tarafından esaslı bir ihlali söz konusu olduğu için 
diğer yükümlülüklerini yerine getirmekten çekilme hakkı ileri sürü-
lebilmektedir. Böyle bir durumda karşımıza çıkan manzara, Sovyet-
lerin sözleşme konusunu yerine getirmediği gerekçesi ile Sovyetlere 
karşın sözleşmenin diğer gereklerinin yerine getirilmemesidir. Ne 
var ki durum tam olarak bu da değildir. Zira sözleşmenin spor karşı-
laşmalarını özendirmek ve organizasyonlar düzenlemekle ilgili olan 
kısmı sadece aktif bir yapma yükümlülüğüne ilişkindir. Var olan 
bir organizasyonu boykot ise bu sözleşme kapsamında karşılıklı bir 
yüküm değildir.

Bunu düşünerek şunları göz önünde tutmakta yarar bulunmak-
tadır. Amaçsal ve sistematik yorumla Helsinki Nihai Senedi sonuç 
bölümü II’de ifade edilmek istenen gerçek anlamda bir “détente” 
yani ilişkilerin geliştirilmesi, düşmanlığın- soğukluğun giderilmesi 
amacını taşır.9 Boykot böyle bir amaçsal yorumla asla uyuşmadığı gibi 
amaçsal değerlendirmede ikinci bölümü sistematik olarak- topluca 
ihlal- anlamına dahi gelebilmektedir.

Bundan daha başka Olimpik Şart’ın da istemediği şekilde ilişkileri 
geren bir boykot aslında IX. İlke’de yer alan mevcut ilişkileri geliştirme 
bölümünü de ihlal anlamına gelmektedir. Nitekim boykot yapıcı olma-
mak bir yana mevcut ilişkilerden dahi geriye götüren bir yaptırımdır.

Olimpik Şart bu tür toplu boykot çağrıları veya politik baskılarla 
ilgili olarak 24. Maddesinde bir düzenlemeye gitmiştir. Bu düzenle-
meye göre: “Ulusal komiteler, politik, ekonomik veya sosyal fark etmez, her 
tür baskıya karşı direnmeli ve özerk olmalıdırlar”.10 Ne var ki Moskova 
Olimpiyatları’nda birçok ulusal komite bu duruşu sergileyememiş, 
her iki tarafın da etkisiyle hareket etmişlerdir.

9 Bkz. https://www.osce.org/mc/39501?download=true erişim tarihi: 22.01.2015
10 Çeviri yazar tarafından yapılmıştır. Orijinal Metne http://www.olympic.org/

documents/olympic_charter_en.pdf adresinden ulaşılabilir.
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Onsekiz adet batılı devlet bu boykota katılmayı reddetmişler ve 
bazı çözümler öngörmüşlerdir.11 Belki de sorun Karamanlis’in 1979 
yılında önerdiği gibi olimpiyatların ulusal takımlar değil, ülkeler 
üstü bir statüde yapılması ile çözülebilirdi.12 Ulusal federasyonların 
varlığı ve ulusal sporcuların varlığı ne kadar önemli ise de ulusların 
yarışması düşüncesi üzerinde epey tartışılması gereken bir düşünce 
olabilir, özellikle sürekli belli ulusların bu yarışmaları kazanması veya 
belli ulusların sürekli kaybetmesi söz konusu olduğu zamanlarda.. 
Aslında Karamanlis’in o dönemde yaptığı hamlenin de olimpiyatları 
farklı bir statüde Atina’ya taşıma arzusu ile dolu olduğu çok net bir 
şekilde görülmektedir.

Güney Afrika ve Sırbistan-Karadağ Örnekleri

1971 yılından beri birçok Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kara-
rında Güney Afrika Cumhuriyeti ile sportif iletişimi sona erdirme 
yönünde eğilim bulunmaktadır.13 Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
1970’de Güney Afrika’yı olimpiyat ruhundan ihraç etmiştir. Mütea-
kibinde uluslararası federasyonlar Güney Afrika’yı ihraç etmişlerdir.14

1992 yılında Sırbistan-Karadağ’a karşı bir boykot girişimi başla-
tılmıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Eski Yugoslavya ile 
ilgili olarak almış olduğu 757 No’lu Güvenlik Konseyi Kararı içeriğinde 
üye devletlerden kişisel veya takım karşılaşmalarında bu boykota 
katılmaya dikkat etmeleri istenmektedir. Burada Sırbistan Karadağ’ın 
“uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği”ni tespit etmiş olmalı ki BM 
Şartı 39. Madde çerçevesinde böyle bir tespitin gereği olarak boykot 
kararı verilmiştir. Böyle bir karar yine ancak Şart’ın 41. Maddesi 

11 Bkz. http://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/qfp/104481.htm 
12 Gerrits A/ Prakken J, Helsinki Madrid and the Working Conditions for Western 

Journalists in Eastern Europe, Essays on Human Rights, Bloed A/Van Dijk P(Eds) 
içinde, s.195, Asser Institute,1985  

13 Bkz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 181 ve 554 nolu kararları.
14 South Africa and the Global Game, Football, Apartheid and Beyond, Alegi P/ Bolsman 

C(Eds): 2010, Routledge, s. 7,66,70
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çerçevesinde askeri olmayan önlemleri alma yetkisi kapsamında 
değerlendirilebilmektedir.15  

Bu iki karar arasındaki fark Genel Kurul’un vermiş olduğu karar-
ların hukuken bağlayıcı olmamasına rağmen bu kadar çok devle-
tin bu kararı yerine getirmesidir. İkincisi ise bir Güvenlik Konseyi 
kararı olarak tüm devletler için bağlayıcılık gücüne sahiptir. Ne var ki 
Güvenlik Konseyi de her zaman bağlayıcı olmayan tavsiye niteliğinde 
kararlar alabilmektedir. Hatta bazen görüş niteliğinde dahi kararları 
bulunmaktadır. Kosova’ya yapılan NATO müdahalesinin meşruiyeti 
konusunda harekât sonrası vermiş olduğu karar buna örnek olarak 
gösterilebilir.  

KKTC: Yalıtım ve Eşitsizlik Analojisi

Yukarıda sayılan boykot-ambargo vb. süreçlerin tamamı sona 
ermiş, ilgili devlet vatandaşları açsından bir ömür sürmemiştir. Ne 
var ki KKTC açısından bu ambargo dünya tarihinde görülmemiş, 
rekor bir süreye ulaşmıştır. Bunun nedeni ile ilgili olarak aşağıda, 
“Gelişmeler” başlığı altında iki önemli durum anlatılmıştır.

Ancak karşılaştırmaya konu olaylar arasında şu farklılıklara bir göz 
atmakta yarar olacağı düşünülmelidir. Sırbistan Karadağ, aslında aynı 
topraklarda yaşayıp etnik ayrışma nedeniyle çoğunluğu oluşturan Sırp 
topluluğun baskısına dayanamayan Boşnakların ayrılma isteği sonucu 
ortaya çıkan bir savaşta yapılan soykırım nedeniyle bu ambargoya 
maruz kalmıştır. KKTC için ise durum daha çok kendi geleceklerini 
tayin etmek isteyen Boşnaklara benzemektedir. Eski Yugoslavya’da 
güvenlik ve barışın bozulma nedeni ülkesel ayrışma değil, katliama 
maruz kalan insan topluluklarıdır. Kıbrısta ise Türkiye’nin yapmış 
olduğu müdahale sonrası Türk askerinin çekilmemesi ve Türkle-
rin kendi devletlerini kurma talepleridir. Daha açıkça ifade etmek 

15 Güvenlik Konseyi Kararı için bkz. http://unscr.com/en/resolutions/doc/757 erişim 
tarihi 18.01.2015
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gerekirse Kıbrısta insanlığa karşı suçlar Türk askerinin müdahalesi 
sonrası sona ermiştir.

Sovyetlerin Afganistan’a yapmış olduğu müdahale ile de oldukça 
farklıdır. Zira Sovyet boykotu da oldukça kısa sürmesine rağmen 
Afganistan’da hükümetin davetiyle gelen Sovyetler bugün Taliban 
olarak bilinen o dönemin “mücahit”lerinin direnişiyle karşılaşmıştı. 
Daha doğrusu Sovyetlerin bu işgaline Afganistan’ın kendi hüküme-
tinden fazla ABD üzülmüştür. Sovyetlerin işgalinde de Sovyetlerin 
Afganistan’ın kuruluş antlaşmalarında veya garantörlük gibi haklara 
sahip olmadan bu operasyonu gerçekleştirmiştir. Kıbrıs konusunda 
ise tamamen bir farklılık varıdr. Bunlardan ilki Türkiye Cumhuriyeti 
1960 Londra ve Zürih Antlaşmalarına taraf olarak Kıbrıs’ta garantör 
olarak hak sahibidir. Bu hak sahipliğini Türkiye’nin onayı olmadan 
tek taraflı olarak hiç bir uluslararası güç sona erdiremez. Bu nedenle 
Türkiye hak sahipliği olan adadaki anayasal düzeni korumak için 
harekete geçmiştir. Doğal olarak Sovyetlerin Afganistan’a girişine hiç 
bir şekilde benzememektedir.

Nijerya veya Güney Afrika’dan farkı ise Kıbrıstaki sorunun bir iç 
sorun olmaması uluslararası sorun oluşturmasıdır. Zira bu iki devlette 
Kıbrıstakinden farklı olarak BM müdahalesi bulunmamaktadır.  

GELİŞMELER:

Bu bölümde iki adet gelişme haberinden söz edilecektir. Bunlar-
dan ilki son derece olumlu bir gelişme olup Euro basket adlı internet 
sitesinin en azından haberlerden KKTC’yi dışlamanın yanlış ola-
cağı düşüncesiyle Avrupa Ligleri’nin içinde KKTC Ligi ’nden de söz 
etmesidir. Rumlar hemen harekete geçmiş ve federasyon düzeyinde 
internet sitesine tepki vermişlerdir. İnternet sitesinin Yunanlı yazarları 
dahi bu protestoya katılmışlardır. Kısaca gazete haberini incelemekte 
yarar bulunmaktadır.
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Zaman Gazetesi ’nin 26 Kasım 2009 tarihli haberinde Dünya’nın 
en büyük basketbol sitesi “eurobasket.com” sitesinin KKTC Ligi’ne yer 
verdiği açıklanmıştır.16 Gazete haberi ayrıntısı aşağıdaki şekildedir17:

“Dünyanın en geniş veri tabanına sahip ve en çok takip edilen 
basketbol sitelerinden eurobasket.com, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Basketbol Ligi’ni veri tabanına aldı.

Bu gelişmeye Kıbrıs Rum yönetimi tepki gösterdi. Türk Ajansı-
Kıbrıs’ın (TAK) haberine göre, Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı 
Markos Kiprianu, konuya müdahale etmek için Uluslararası Basketbol 
Federasyonu’na (FIBA) başvuruda bulundu; ancak site editörleri geri 
adım atmadı. Haberi yapan İtalyan Pascucci “Eurobasket olarak Kuzey 
Kıbrıs Türk Ligi hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz, çünkü böyle bir 
lig var. Konu basketbolsa, bizim için hiçbir şey kabul edilemez değildir. 
Spor insanları bölmek yerine birleştirmeli.” ifadelerini kullandı

Site, 22 Kasım’da “Kıbrıs’ta bir başka ilginç lig” başlıklı bir haberi 
yayınına aldı. İtalyan editör Gianni Pascucci imzalı haberde, “KKTC’de 
8 takımlı bir lig var. Artık veri tabanımızda bu ligden de bahsedeceğiz. 
Her takımda en az bir yabancı bulunuyor.” ifadesiyle lig hakkında 
bilgi verildi. Haber yayına girer girmez Rum yönetimi tepki gösterdi. 
Rumlar, “Adada sadece tek bir lig var. O da ‘Kıbrıs’ ligi. KKTC Ligi ola-
maz.” iddiasıyla FIBA’ya başvurup, federasyonun Yunan Başkanı George 
Vasilakopulos’tan duruma el koymasını istedi. Eurobasket.com’un Yunan 
editörleri de sitede yaptıkları haberlerde, “Bu kesinlikle kabul edilemez. 
Orada sadece tek bir ülke ve tek bir lig var. Haberi yapanlar herhalde 
tarih bilmiyor.” iddiasında bulundu.

Şaşırtıcı bir durum gibi gelse de Dünya’da birçok örneği olan spor-
tif yalıtımın bu kadar uzun sürmemesinin nedeni genelde haksızlığa 
uğrayan ve zayıf durumdaki insan gruplarının haklarını korumak 
amaçlı olarak güçlü ve haksızlık yapana karşı uygulanan yalıtımın bu 

16 Söz konusu sitenin haberine şu bağlantıdan ulaşılabilmektedir: http://www.eurobasket.
com/Cyprus/basketball-North-League.asp

17 http://www.zaman.com.tr/spor_dunyanin-en-buyuk-basketbol-sitesi-kktc-ligine-yer-
verdi-rumlar-tepkili_920260.html Erişim 17.01. 2015
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kez lobisi güçlü, Kıbrısta saldırgan olan tarafın lehine olması, yalıtımın 
kalkması için her girişimin bu güçlü lobi tarafından püskürtülmesi 
sonucu ile karşılaşılmıştır. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti gibi güçlü 
ama politik olarak ters tarafta bırakılan bir karşı tarafla dengelenince 
sorun içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Rumlar ise bu yalıtım 
politikasından ve inatçılıklarından hiç vazgeçmemişlerdir. Bunun 
nedeni belki de tarihte yatmaktadır. Zira Yunanistan’ın bağımsızlığını 
kazandığı 1837 yılından itibaren Kıbrıs uyuşmazlığına kadar geçen 
sürede Türklerden toprak alarak kendi topraklarını devasa miktarlarda 
genişletmişlerdir. Bu durum artık bir ulusal politika ve ulusal kimliğin 
parçası haline gelmiştir. Birinci gelişme bu şekilde oluşmuştur. Bu tür 
girişimler sürecek gibi görünmektedir.

İkinci bir ilginç gazete haberi ise Hürriyet Gazetesi’nden… Zey-
nep Gürcanlı imzalı 21 Mayıs 2012 tarihli haberde ise “Kürdistan 
Milli Takımı”nın FIFA tarafından uluslararası oyunlara kabul edil-
diğinin altını çizerek aşağıda gösterildiği şekilde bir karşılaştırma 
yapmaktadır:18  

“..
İlginçtir, Türkiye’nin resmen bağımsızlığını tanıdığı KKTC hiçbir tur-

nuvaya katılamazken, Türkiye’nin güneyindeki bir “özerk bölge”, Irak’ın 
kuzeyindeki Kürdistan bölgesi, hem FIFA tarafından tanındı, hem de 
uluslararası turnuvalara katılmaya başladı bile.

FIFA, “Kürdistan Milli Takımı”nı resmen bu yılın Nisan ayında 
tanıdı. Ve tanınmayla birlikte Kürdistan takımının uluslararası şampi-
yonalara katılmak için önü açıldı.

İlk adım olarak da Kürdistan Milli Takımı, resmen FIFA tarafından 
tanınmış bir uluslararası turnuvada, bugünlerde Filistin’de hala devam 
etmekte olan NAKBA turnuvasında karşılaşmalara başladı.

Her yıl Asya ve Afrika ülkeleri arasında düzenlenen dostluk karşı-
laşmalarından oluşan, FIFA onaylı NAKBA turnuvasına bu yıl 9 takım 
katıldı. Aralarında Kürdistan Milli Takımı da vardı.

18 Habere ulaşmak için bkz. http://www.hurriyet.com.tr/planet/20597756.asp erişim 
tarihi 17.1.2015
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 Kürdistan, Moritanya ve Endonezya ile oynadı, avrerajla kendi 
grubundan birinci çıktı. Şimdi yarı finalde Filistin ile karşılaşacak.

 Turnuvaya ayrıca Pakistan, Vietnam, Tunus, Sri Lanka ve Ürdün 
de katılıyor.

..”
Gazetenin kendi değerlendirmesi bir yana, böyle bir haber Kıbrıs 

yalıtımının ne noktalara geldiğini görmemiz açısından çok önemli bir 
turnusol19 değerindedir. Zira Kıbrıs’a uygulanan bu ambargo kendisi 
bir insanlık dışı uygulama halini almıştır.20 Oysa diğer yandan kendi 
topraklarında egemenlik dahi sağlayamamış ve devlet olma unsurunu 
tam olarak yerine getirememiş bir “Kürdistan” FIFA tarafından tanın-
mıştır. Bunun Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak işgali sonucu ortaya 
çıkmış, gerçek anlamda bir devlet sayılmaması bu nedenle de 541 sayılı 
Güvenlik Konseyi kararında belirtildiği gibi “hukuken geçersiz” kabul 
edilmemesi belki de adaleti olmayan bir Dünya hukukunda sporun 
uluslararası hukukunun olup olmayacağı da ayrıca düşünülmelidir.

19 “turnusol kağıdı” sudaki asit-baz miktarını gösteren kimyasal bir belirleme aracıdır. 
Günlük dilde bir göz önünde olmayan bir durumun ortaya çıkması için aracılık eden 
her durum için bu benzetme kullanılmaktadır.

20 Konuyu AGİT temsilcilerine aktaran sivil kuruluşla ilgili haber için bkz.  http://
www.gundemkibris.com/kktc-ye-uygulanan-spor-ambargosu-buyuk-bir-insan-hakki-
ihlalidir-92196h.htm 17.1.2015
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SONUÇ: EKSİKLER, UNUTULANLAR..

KKTC’ye uygulanan spor ambargosu artık kırkıncı yılındadır.21 
Bunun anlamı çok açıktır. Spor ambargosunun konulduğu yıl doğan 
bir çocuk şu an kırk yaşını doldurmak üzeredir. Bu çocuk KKTC’de 
doğmuşsa ve profesyonel bir sporcuysa hiçbir uluslararası müsabakaya 
katılmadan aktif spor yaşamını ya tamamlamış ya da son demlerine 
getirmiştir. Profesyonel sporcu değil ama bir izleyici ise kendi ülkesinin 
takımını asla bir uluslararası müsabakada izleyememiş, çocuklarını 
bir uluslararası organizasyona götürmemiştir. Eğer ülkesinin dışına 
çıkmadıysa herhangi bir uluslararası sporcu dahi görmemiştir. Hatta ve 
hatta ülke dışında bir yerde sportif bir etkinlik izlemeye gitmek isterse 
Türkiye dışında hiçbir yerde pasaportu dahi kabul edilmeyecektir.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve dünyanın diğer organizas-
yonları muhtemelen tarihlerinde böyle bir “Birleşmiş Milletler Şartı 41. 
Madde önlemleri” görmemişlerdir. Böyle bir barışı zorlama taktiğinin 
ise 40 yıldır bir toplumun bütün haklarını yok sayarak yapıldığı başka 
bir örnek bulunmamaktadır.

Ambargo kararının alındığı yıl doğmuş olan Kıbrıslı çocuğun 
seyahat hakkı olmak üzere başta birçok uluslararası hakkının yanında, 
Yargıç Wildhaber’in Louzidou22 kararı karşı oyunda belirttiği gibi bir 
toplumun en önemli hakkı olan “kendi geleceğini belirleme hakkı” yok 
edilmiştir. Eğer uluslararası spor etkinliklerine katılmak dünya top-
lumları nezdinde bir sosyalleşme ise, hiçbir millete verilmeyen yarım 
asırlık bir yalıtım cezası, yok eğer ulusal varlığını ulusötesi alanda 
temsil ise kendi geleceğini tayin hakkı ihlal edilmektedir.

Tüm bunlar için hukuksal zemin olarak kabul edilen Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi’nin 541 No’lu Kararı sadece şunu söylemektedir: 

21 Süre ile ilgili bir buçuk yıl önce çıkan haber başlığı için bkz.  http://www.yeniasya.
com.tr/spor/kktc-ye-uluslararasi-spor-ambargosu-39-yilina-girdi_153637 erişim tarihi 
17.1.2015

22 Louzidou-Türkiye yargılaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin  BM Güvenlik 
Konseyi’nin 541 Sayılı Kararı’nı da delil göstererek KKTC’nin devlet olarak 
görülemeyeceği yönünde kararını verdiği yargılamadır.
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“1960 Antlaşmaları ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuru-
luşu hukuken geçersizdir. Türk toplumunun kendi devletini kurmasın-
dan vazgeçmesi, uluslararası toplumun da bu süreci kabul etmemesi 
istenmektedir”23

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne geldiğimizde ise tek görevi 
olan “uluslararası barış ve güvenliği sağlama”(BM Şartı bölüm VII) göre-
vini günümüzde layıkıyla yerine getirmektedir. Şart’ın 41. Maddesinde 
sözü edildiği şekilde Konsey’e bu amaca ulaşmak için her türlü önlemi 
alma yetkisi verilmiştir. Konsey 90lı yılların ikinci yarısına gelindi-
ğinde bu amaca ulaşmak için uluslararası ceza mahkemeleri kurmak 
gibi önlemler alıp, uluslararası barış ve güvenliği bozanların cezasız 
kalmayacağına dair uluslararası kamuoyu oluşturmaya başlamıştır.24

İşte bu noktada ambargonun konulduğu gün doğan Kıbrıslı 
Türk gencinin beklentisi 1974 Barış Harekâtını ve Kıbrıslı Türklerin 
kendi geleceğini tayin hakkını “uluslararası barış ve güvenliğin bozul-
ması” olarak gören Konsey’in 1974 öncesinde de başta 24 Aralık 
1963 Kanlı Noel Baskını ve 364 Türk’ün katledilmesi olmak üzere 
basılan Türk köyleri ve öldürülen Türkler için de “barış ve güvenliğin 
bozulduğu”nun tespit edilmesi ve bunun için de kararlar alınmasıdır. 
Zira barış ve güvenliğin olmadığı bir ortamda hiç bir toplum birlikte 
yaşayamaz. Burada bütün toplumlara, hele bir de kurucu unsurlardan 
ise kendi geleceğini tayin hakkı vermelidir. Zira Kıbrıslı Türkler 1960 
Antlaşmalarına taraf olarak kurucu unsurdurlar. Uğradıkları etnik 
temizlikle birlikte barış ve güvenliğin bozulduğu topraklarda kendi 
geleceklerini daha fazla üçüncü devletlere bırakmak istememektedirler. 
Nitekim birinci denemede başarısız olununca, artık kendi devletlerini 
kurup barış içinde yaşamaya devam etmeyi düşünmelerinden daha 
doğal bir durum yoktur. Onları soykırımcıları ile birlikte yaşamaya 
zorlamak, bunun için insanlıkdışı yalıtımlara tabi tutmak, başta Kanlı 
Noel olmak üzere, Türklere karşı Ada’da işlenen her suçun faillerini 
ödüllendirmek gibidir. Zira Güvenlik Konseyi’nin de Ada’da barış ve 

23 Bkz. http://unscr.com/en/resolutions/doc/541 erişim tarihi 17.1.2015
24 Bkz. http://unscr.com/en/resolutions/doc/827 erişim tarihi 17.1.2015
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güvenliğin bozulduğu yönündeki görüşünden dolayı 1963 tarihinden 
beri Ada’da bir barış gücü görevi bulunmaktadır.

Ne var ki Güvenlik Konseyi Dünya’nın temsilcisi değildir ve bu 
gidişatın sorumluluğunun sadece bir kısmını elinde tutmaktadır. 
Sorumluluğun diğer tarafından ulusal federasyonlar bulunmaktadır. 
Zira her türlü politik baskıdan özerk davranması gereken ulusal 
federasyonlar dahi bu karara uymak için istisnasız, firesiz titizlik 
göstermişlerdir. Bu yalıtımın büyük bir haksızlık olduğunu göre göre 
süreci devam ettirmektedirler. Bu süreç Helsinki Nihai Senedi ’ndeki 
hükümlerle de, doğal hukukun getirisi olan temel değerlerden olan 
kendi kaderini tayin hakkı başta diğer insan haklarına saygı gösterilmesi 
kuralı ile de çelişmektedir. Kıbrıs Türkleri bu direnişi sürdürdüğü 
sürece bu yalıtım politikasını güdenler asırlarca üzerini örtemeyecek-
leri bir ayıba ortak olmaya devam edecek ve gün geldiğinde Kıbrıs 
Türkleri’nden özür dileyeceklerdir.



SPORCU ALACAĞI DAVALARI

Av. Mehmet Serhan ÖZDEMİR*

* Ankara Barosu.
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Bu çalışmamızda Sporcu alacağı davalarının iç hukukumuzdaki 
yeri ve özellikleri incelenecektir.

Sporcu alacağı davalarının niteliği ve görevli mahkemele-
rin yasalardan dolayı farklı olması bu konuda birbirinden farklı yargı 
kararlarının varlığı, konu ile ilgili olarak özelikle “görev” ve “yetki” 
yönünden , tartışmaların olması, konuyla ilgili sorulara cevap vermesi 
açısından bu çalışmada değerlendirilecektir.

Diğer taraftan, sporcu-antrenör sözleşmelerinin iki tarafa borç 
yükleyen sözleşmeler olması açısından, “yetki” ve haklı veya hakısz 
fesihte Borçlar Kanunundan kaynaklanan haklı veya haksız fesih tazmi-
natı, belirli, süreli sözleşmelere cezai şart eklenmesi, ve bu cezai şartın 
haklı-haksız fesih tazminatına etkisi gibi konular değerlendirilecektir.

DAVALARIN NİTELİĞİ

Sporcular ve antrenörler, sezon için belirli süreli olarak sözleşme-
ler imzalarlar. Borçlar kanununda tanımlanan hizmet sözleşmesinin 
özellikleri bu sözleşmelerde kendini bulur. İş kanunun 4/g maddesine 
göre sporcular, İş Kanunu kapsamı dışında yer almışlardır. Sporcuların 
neden iş kanunu dışında yer aldığı konusu ayrı bir tartışma konusu 
olup bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur.

Tarafalar arasında imzalanan sporcu sözleşmeleri iki tarafa borç 
yükleyen bir sözleşmedir bir taraf, sporcu kulüp için maçlara çıkmak 
veya yarışmak, performansına dikkat etmek , maçlarda veya yarışma-
larda kulübü adına en iyisini yapmakla yükümlü olurken, antrenör 
ise sporcuyu aktif spor yapması için hazırlamayı, takımı başarıya 
ulaştırmak için direktif vermek ve takımı ve sporcuların başarıya 
ulaşmasını sağlamak, diğer taraf kulüp sporcunun ve antrenörün bu 
edimine karşılık, sporcunun veya antrenörün ücretini zamanında 
ödemek, sözleşme gereği başka edimleri varsa bunları yerine getirmek, 
örneğin başarılı bir performans sergilendiği zaman pirim verilmesi 
öngörülmüş ise bunu vermek ile yükümlüdür. Bu edimlerin yerine 
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getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi durumunda, tarafların 
imzaladıkları sözleşmeler dolayısıyla yüklendikleri edimleri yerine 
getirmemeleri ve bunun karşısında diğer tarafın akdi tek taraflı fes-
hetmesi, sözleşmelerin feshedilmesinden kaynaklı zararların tazmini 
ve alacakların alınması açısından bu çalışmanın konusunu oluşturan 
davaların açılması söz konusu olmaktadır.

Bu davalar ücret alacaklarının alınmasını içeren alacak davaları 
olacağı gibi, haklı veya haksız fesihten kaynaklı ,zararların giderilme-
sini öngören tazminat davaları ve antrenörler söz konusu olduğunda 
şartları varsa işçi alacaklarından kaynaklı, kıdem, ihbar, fazla mesai gibi 
kalemleri içeren davalar olabilir. Özellikle belirli süreli sözleşmelerin 
zincirleme yapılması sonucunda , belirsiz süreli sözleşmeye dönüşmesi 
durumunda bu tip davalar ile karşılaşılmaktadır.

Bu davaları incelemeden önce, davaların esasına girmeden uygu-
lamada, bu davalar ile ilgili “görev” ve “yetki” konularını incelemekte 
fayda vardır.

GÖREV

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 23.05.1960 gün, 11-10 sayılı 
ve 10.05.1974 gün, 3-44 sayılı kararı uyarınca, iş kanunun genişle-
tici şekilde yorumlanamayacağını bu nedenle, sporcuların bu kanun 
kapsamı dışında kalmasının sadece sporcular için geçerli olduğunu, 
antrenörleri kapsamayacağını bu nedenle, sporcu alacaklarına ilişkin 
davaların hizmet akdinden kaynaklı davalar olması sebebiyle asliye 
hukuk mahkemelerinde, antrenörlere ilişkin davaların ise işçi - işveren 
ilişkisinden kaynaklı iş sözleşmesi niteliğinde olmasından dolayı iş 
mahkemelerinde görülmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Nitekim, Yargıtay 9 Hukuk ve 22. Hukuk Dairelerinin verdiği 
kararlarda da, sporcu alacağı ve antrenör alacağı davalarında, görev ile 
ilgili emsal kararlar vermiştir. 22. Hukuk Dairesi 28.05.2013 tarihinde 
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verdiği, 2012/23322 E, 2013/12675 K sayılı kararında1, “ ……
Antrenör, sahip olduğu bilgiyi bilim ışığında sporcunun başarısı için 
kullanan, bu bilgileri spor becerileri ve stratejisi ile birleştiren kişidir. 
Teknik direktör ise eğitim sonucu aldığı teknik bilgileri sporcunun 
ve doğal olarak takımın başarısı için ortaya koyan, bu bilgileri strateji 
ve eğitici kimliğini kullanarak spor becerileri ile birleştiren ve bunları 
antrenör ve yardımcıları aracılığı ile uygulatan , eğiten, bu anlamda 
direktif veren kişidir.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 23.05.1960 gün, 
11-10 sayılı ve 10.05.1974 gün, 3-44 sayılı kararı uyarınca , özellikle 
iş hukukunda istisnai hüküm genişletilerek değil, dar yorumlan-
ması gerekir. İşçiler yararına düzenlenen hükümlerin, işçiler yararına 
yorumlanması asıldır.

Yukarıdaki tanımlar ve içtihadı birleştirme kararları ışığında, 
sporla uğraşan sporcunun İş Kanunu kapsamında kalmadığı açıktır.
Ancak doğrudan aktif spor yapmayan, sporcuyu aktif spor yapması 
için hazırlayan antrenör ile aktif görevi daha çok direktif vermek olan 
ve takımı başarıya ulaştırma görevi de bulunan teknik direktörün 
sporcu sayılmaması ve iş kanunu kapsamında bir işçi olarak kabul 
edilmesi gerekir. Bu nedenle antrenör veya teknik direktör ile kulüpleri 
işveren arasındaki iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların iş 
mahkemesinde görülmesi gerekir.” İçtihadı birleştirme kararı devam 
ederek , uyuşmazlığa uygulanacak hukuku da işaret etmektedir. “…
Ancak antrenör, teknik direktör, idareci, masör, ve benzeri elemanlar 
ile kulüpleri arasında çıkan uyuşmazlıklarda, özel yasal düzenleme-
ler dışında İş Kanunu hükümlerinin uygulanmasına engel bir durum 
bulunmamaktadır”.

Diğer taraftan Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2006/702 E. 2006/1753 
K ve 16.02.2006 tarihli kararında, tam tersi bir yorum yaparak, “…
Antrenör davacının 4857 S.Y’nın 4/g maddesi kapsamında sporcu 
vasfı taşıdığının anlaşılmasına göre uyuşmazlığın çözümünde iş yasası 

1 Y. 22. HD. 28.05.2013 günlü, E. 2012/23332, K. 2013/12675 sayılı kararı 
(yayınlanmamıştır)
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uygulanmayacağı “yönünde tam tersi uygulamayı işaret eden bir kararı 
bulunmaktadır.2 Bu kararda antrenöre iş kannunu hükümlerinin uygu-
lanmayacağı yönündeki değerlendirme, Yargıtay 20 Hukuk Dairesi 
tarafından hiçbir gerekçeye dayandırılmamıştır. Oysa Yargıtay 22. 
Hukuk Dairesinin ve 9. Hukuk Dairesinin kararlarında, antrenörün, 
iş kanunundan faydalanacağı, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel 
Kurulu’nun 23.05.1960 gün, 11-10 sayılı ve 10.05.1974 gün, 3-44 
sayılı kararı uyarınca, özellikle iş hukukunda istisnai hüküm geniş-
letilerek değil, dar yorumlanması gerekir. Şeklindeki kararı gerekçe 
gösterilerek, karara bağlanmıştır.

Sonuç olarak, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin3 ve 22. Hukuk Dai-
resinin son yıllarda verdiği kararlarda, sporcunun İş Kanunu 4/g 
maddesi gereğince, iş kanunu kapsamı dışında değerlendirilmesi ve 
uyuşmazlığa Borçlar Kanunun Hizmet Akdine ilişkin hükümlerinin 
uygulanması nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğu, 
Antrenör için ise, İş Kanunun dar yorumlanması nedeniyle, İş Kanunu 

2 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2006/702 E. 2006/1753 K ve 16.02.2006 tarihli kararı. 
(yayınlanmıştır)

3 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2003/19877 E., 2003/20178 K. ve 08.12.2003 tarihli 
kararında, “1475 sayılı yasanın 5. Maddesine göre sporcular iş yasası kapsamı dışında 
bırakılmışlardır. Davacının durumunun değerlendirilmesi için”sporcu ve antrenör” 
tanımlarının açıklığa kavuşturulması gerekir. Yasada sporcu olarak belirtilen kişilerin 
yarışma ve müsabakalara katılan şahıslar olarak kabul edilmesi gerekir.Antrenörün asıl 
görevi spor yapmak değil, sporcuları yarışma veya karşılaşmalara hazırlamaktır. Yani 
bir anlatımla antrenör, öğreten ve eğitim veren kişidir.Yasanın açık anlatımından da 
profesyonel sporcuların istisna kapsamına alındıkları anklaşılmaktadır.Davacı antrenör 
olarak hizmet akdi ile çalıştığına göre, işveren ile aralarında çıkan uyuşmazlıkta görevli 
mahkeme iş mahkemesi olduğundan, mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararı 
hatalıdır.”

 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2010/45651 E. , 2010/35814 K. , 02.12.2010 tarihli 
kararında, 4557 sayılı kanunun geçerli olduğu zaman verilmiştir. “Davacı ,kıdem 
ve ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karara verilmesini istemiştir.. İster özel 
hakem ister genel mahkemede görülsün sporcu ile kulüp arasında alacaklarla ilgili 
uyuşmazlıkta iş kanunu hükümlerinin uygulanması olanağı bulunmamaktadır.Ancak 
antrenör, teknik direktör, idareci, masör ve benzeri elemanlar ile kulüpleri arasında çıkan 
uyuşmazlıklarda, bağlı bulundukları federasyonun özel hükümleri dışında iş kanunu 
hükümlerinin uygulanmasına engel bir durum yoktur. Davacının voleybol antrenörü 
olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Doğrudan aktif spor yapmayan, sporcuyu aktif spor 
aypması için hazırlayan antrenörün İş Kanunu kapsamında işçi olarak kabul edilmesi 
gerekmektedir. Dairenin son kararı bu yöndedir. Buna göre davacının iş sözlşemesi ile 
çalıştığı kabul edilerek uyuşmazlığın esası hakkında bir karar vermek gerekir.” 
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kapsamında değerlendirilmesi ve , antrenör için görevli mahkemenin 
İş Mahkemeleri olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır.

Kanımca bu değerlendirme doğru bir değerlendirmedir. İş Kanunu 
4/g maddesindeki açık istisnai hüküm nedeniyle sporcular iş kanunu 
kapsamı dışında yer alırken, hakkında hiçbir istisnai hüküm bulun-
mayan antrenör iş kanunu kapsamında değerlendirilmelidir.

Mahkemelerin “görev” ile ilgili olan diğer bir husus. Futbola 
özgüdür. Bu konunun da ayrıca açıklanmasında fayda vardır. 3813 
sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun, Tahkim Kurulu ve görevlerini düzenleyen 13 ve 24. Mad-
desi, 04.12.2007 tarih ve 26720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 29.11.2007 tarih ve 5719 sayılı kanunun 10. ve 11. 
Maddeleri ile değiştirilmiş, yine bu kanunun 9. Maddesi ile de kanu-
nun 12. Maddesinden sonra gelmek üzere 12/A maddesi eklenmiştir. 
3813 sayılı kanuna 5719 sayılı kanunla eklenen “Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu” başlıklı 12/A maddesinde, önce bu kurulun oluşumu , usulü 
ve çalışma usulleri açıklandıktan sonra, “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu”, 
kulüpler ile kulüpler, kulüpler ile futbolcular, teknik direktörler, ant-
renörler, masörler ve müsabaka organizatörleri, oyuncu temsilcileri 
ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler arasındaki her türlü 
uyuşmazlıktan doğan veya futbolla ilgili olan uyuşmazlıkları, tarafların 
başvurusu üzerine münhasıran yetkili olarak inceler ve karara bağlar 
hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere TFF uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu, futbolcuların ve diğer süjelerin alacaklarına ve sözlşemelerine 
ilişkin uyuşmazlıklarda, görevlidir. Bu dönemde, TFF, tabi teknik 
direktörler, futbolcular, kulüpler, adli mahkemelere başvuramamakta-
dırlar. Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun, kararlarını temyizen inceleme 
görevi de Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kuruluna verilmiştir.

Ancak 5719 sayılı kanunla değişik 3813 sayılı kanun, 16.05.2009 
tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5894 sayılı TFF Kuruluş ve 
Görevleri hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. 5897 sayılı 
kanun ile uyuşmazlıkların çözüm yeri olarak ilk derece hukuk kurulları 
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, bunların arasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu da yer almaktadır. Üst 
derece olarak da Tahkim Kurulu gösterilmiştir. Ancak, bu kurulların 
görevine girecek uyuşmazlıkların nelerden ibaret olduğu konusunda 
açık bir düzenleme getirilmemiştir. Bu düzenleme TFF Ana Statüsüne 
bırakılmıştır. Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun görev ve yetkileri Futbol 
Federasyonu Ana Statüsünde belirlenmiştir.

TFF Ana Statüsünde, TFF Genel Kurulunca yapılan değişiklik 
21.07.2011 tarih ve 280001 sayılı Resmi Gazetede yaymlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Ana Statünün 21.07.2011 tarihli Resmi tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren değişik 56. Maddesinde, 
“1. Fıkra, kulüpler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, futbolcu 
temsilcileri, sağlık personelleri, ve müsabaka organizatörleri aralarındaki, 
futbolla ilgili her türlü sözleşmeden doğan ihtilafların çözümü için uyuş-
mazlık çözüm kurulunun yetkisini kabul edip etmemekte serbesttirler. 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun yetkili olabilmesi için, tarafların ihtilafın 
ortaya çıkmasından sonra Kurulun yetkisini yazılı olarak kabul etmeleri 
şarttır. Bununla birlikte sportif cezalara, yetiştirme tazminatlarına ilişkin 
ihtilaflar münhasıran uyuşmazlık çözüm kurulunun önünde çözülür. 
Bu kararlara karşı ancak Tahkim Kuruluna itiraz edilir.” Şeklinde bir 
düzenleme getirmiştir.

Sonuç olarak bu düzenleme ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 
ihtiyari Tahkim ve Mecburi Tahkim olmak üzere iki ayrı görevi olduğu, 
sadece sportif cezalara ve yetiştirme tazminatlarına ilişkin uyuşmazlık-
ların mecburi tahkim olarak Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna gideceği, 
buna karşılık diğer uyuşmazlıkların ise genel hükümlere ve tarafların 
anlaşmalarına bağlı olarak, tarafların ihtilafın doğmasından sonra 
yazılı olarak Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun görevini kabul etmeleri 
durumunda ancak ihtiyari tahkim olarak uyuşmazlığa bakıp sonuç-
landırabileceği anlaşılmaktadır.

Geçici 1. Madde uyarınca, ayrıca henüz karara bağlanmamış 
ihtilaflarda taraflar Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun ihtiyari yetkisini 
kabul edip etmediklerini 10 günlük kesin süre içinde bildirmeleri, 
gerekmektedir. Taraflar uyuşmazlık çözüm kurulunun yetkisinin 
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yazılı olarak kabul etmeleri halinde yeni oluşturulacak hakem heyeti 
tarafından ihtilaf çözümlenecek ve karara bağlanacaktır. Görev konusu 
kamu düzenine ilişkindir, ve mahkemelerce davanın her aşamasında 
gözetilir. Dolayısyla genel mahkemelerde açılan davalarda dosya , 
taraflar arasında uyuşmazlık çözüm kurulunun görevini kabul ettik-
lerine dair yazılı bir anlaşma olmaması durumunda , davanın niteliği 
itibariyle davaya bakmaya Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. 
Nitekim Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2012/13242 E, 2012/21525 K 
sayılı ve 12.03.2012 tarihli kararı da aynı yöndedir.4

Sonuç itibariyle, sporcuların İş Kanunun 4/g maddesindeki istis-
nai hükümlerden dolayı, İş Hukuku kapsamı dışında oldukları ve 
alacaklarına ilişkin olarak Borçlar Kanunun Hizmet Akdine ilişkin 
düzenlemelerin geçerli olduğu bu nedenle Asliye Hukuk Mahkeme-
lerinin görevli olduğu, antrenörler, masörler, sağlık personeli ve diğer 
yardımcı personel için, yerleşik Yargıtay Kararlarından da anlaşılacağı 
üzere, İş Kanunun dar yorumlanması nedeniyle, iş kanunu kapsa-
mında değerlendirilmesi ve görevli mahkemelerin İş Mahkemeleri 
oldğu sabit olmuştur.

Futbolcular bakımından ise TFF Ana Statüsünde, TFF Genel 
Kurulunca yapılan değişiklikten sonra, uyuşmazlık çözüm kurulu-
nun görev ve yetkilerini düzenleyen TFF Başkanlığı Statüsünün 56. 
Maddesi değiştirilerek, uyuşmazlık çözüm kurulunun görev ve yetkisi 
ihtiyari hale getirilmiştir. Bu durumda taraflar arasındaki ihtilafın 
ortaya çıkmasından sonra, taraflar arsında yazılı bir anlaşma yoksa, 
taraflar Uyuşmazlık Çözüm Kurluna gidemezler. Bu durumda görevli 
mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

4  Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2012/13242 E, 2012/21525 K sayılı ve 12.03.2012 
tarihli kararı (yayımlanmamaıştır)
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YETKİ

Sporcular ile Kulüpler arasındaki sözleşmeler tam iki tarafa borç 
yükleyen sözleşmelerdir. Burada yapılan sözleşmeler, federasyonlara 
gönderilen tip sözleşmeler ise yetkili mahkeme maddesi bulunmaz 
ancak özel sözleşmlerde yetkili mahkeme maddesi bulunmaktadır. 
Yetkili mahkemenin bulunmadığı tip sözleşmelerde, taraflar arasında 
alacağa ilişkin bir anlaşmazlık çıktığı takdirde davanın nerede açılacağı 
veya diğer bir deyimle Yetkili Mahkeme konusu gündeme gelmektedir.

HMK 5 ve devamı maddelerinde Yetki konusu, düzenlenmiştir. 
HMK madde 6’da genel yetkili mahkeme, davalının, davanın açıldığı 
tarihte yerleşim yeri mahkemesidir. HMK Madde 10’da sözleşmeden 
doğan davalarda sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesi yetkilidir. 
İfa yerinin açıkça belli olması veya belirlenmiş olması halinde, eski 
BK m. 73, yeni BK m.89 hükmü uygulanmaz ve buna dayalı olarak 
alacaklının yerleşim yeri mahkemesinde dava açılmaz. Ancak sporcu ile 
kulüp arasında imzalana sözleşmelerde ifa yeri belirli değildir. Çünkü 
sporcu deplasmana gitmekte ve maçların bir kısmını başka şehirlerde 
oynamaktadır. Bu durumda belirli bir ifa yerinden bahsetmek son 
derece güçtür.

BK m.89’a göre Borcun ifa yeri, tarafların açık veya örtülü irade-
lerine göre belirlenir. Aksine bir anlaşma yoksa, aşağıdaki hükümler 
uygulanır;

“Para borçları alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde,
Para borçları, sözleşmenin kurulduğu sırada borç konusunun 

bulunduğu yerde,
Bunların dışındaki bütün borçlar, doğumları sırasında borçlunun 

yerleşim yerinde, ifa edilir.” Demektedir.
Sporcu ve kulüp arasındaki veya antrenör kulüp arasındaki sözleş-

meler, hizmet sözleşmesi veya iş sözleşmesi olarak kendini göstermek-
tedir. Hizmet sözlşemesi iş görme amacını güden, yani konusu insan 
emeği olan sözleşmelerdir. Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı 
olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de 
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ona zaman veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.
(BK.m.393/1).

Hizmet sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler-
dendir, zira hem işverenin, hem de işçinin edimleri karşılıklı olarak 
değişilmektedir.

Hizmet sözleşmesini düzenleyen hükümler sadece borçlar kanu-
nundakilerden ibaret değildir. Nitekim 4557 sayılı iş kanunu ile 2822 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi, grev lokavt kanununda hizmet sözleşmesi 
ile ilgili birtakım özel hükümler yer almaktadır. Ancak İş Kanunu 
hizmet sözleşmesinden “iş sözleşmesi” olarak söz etmektedir. (İş 
Kanunu m. 1).

Sporcu ve antrenör ile kulüplerin arasında imzalanan sözleşme-
lerde, sporcunun ve antrenörün edimini ifa yeri belli değildir. Esasen 
ifa yerinin belli olması da mümkün değildir ve değişkenlik gösterir. 
Çünkü sporcunun ve antrenörün kulüp için maça çıkacağı yerler ve 
dolayısıyla hizmet edeceği yerler değişkenlik gösterir. Genelde İki 
haftada bir deplasmana, başka şehirlere gidildiği düşünüldüğünde, bu 
sözleşmelerde sporcu ve antrenör açısından, belirli bir ifa yerinden söz 
edilemez. Bu durumda sporcu ve antrenör sözleşmelerinde, sporcu 
ve antrenör açısından ifa yeri belirli değildir. Kulüpler bakımından 
ise edimini ifa yeri belirli değilse ki, Federasyonlara gönderilen “Tip 
Sözleşmelerde” genelde belirli değildir. Sporcunun veya antrenörün 
alacağına ilişkin davalar, BK.m. 89 kapsamında “para borcu”’dur ve 
alacaklının ikametgahında ödenir. Bu durumda bu tip davaların, 
davacı konumunda bulunan sporcunun ve antrenörün dava sırasındaki 
yerleşim yerinde açılması mümkündür.

Sonuç olarak, sporcu ve, antrenör alacağı davalarında HMK madde 
6’ya göre genel yetkili mahkeme olan, davalının ikametgahında açı-
lacağı gibi, ifa yerinin sözleşmede açıkça belirli olmadığı durumlarda 
HMK madde 10 ve BK Madde 89 uyarınca, para borcuna dönüşmüş 
olan alacağa ilişkin davanın davacı alacaklının yerleşim yeri mahke-
mesinde de açılabilir.
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SPORCU ALACAĞI DAVALARINDA  
HAKLI - HAKSIZ FESİH TAZMİNATI

Sporcu sözleşmeleri, sporcular ile kulüpler arasında yapılan ve 
taraflara karşılıklı borçlar yükleyen sözleşmelerdir. Profesyonel spor-
cular bir ücret karşılığında, antrenör nezaretinde spor müsabaka-
larına katılan, futbol, basketbol, voleybol, golf, tenis, atletizim vb. 
gibi dallarda, düzenli antrenman yapan ve belirli bir spor dalında 
uzmanlaşan kişilerdir.5

Sporcu sözleşmesi, sporcunun, kulüp adına yarışmayı kabul ettiği, 
takım sporlarında, takım sporunu yapmayı taahhüt ettiği ve buna iliş-
kin olarak iş görme edimini yüklendiği sözleşmedir. Kulüp sporcunun 
işini görülmesini isteme hakkına, sözleşme süresince yaptığı aykırı 
davranışlarla ilgili olarak disiplin cezası verme hakkına, ve gerektiğinde 
özel hayatına müdahale hakkına sahiptir. İş sahibi ise, sporcunun bu iş 
görme edimi karşılığında, iş görme borcu altına giren sporcuya ücret 
ödeme yükümlülüğü altına girmektedir. Diğer bir deyimle sporcunun 
ücretinin isteme hakkı ve yıllık ücretli izin hakkını talep etme hakkı 
bulunmaktadır. 4857 sayılı İş kanunu’nun 4. Maddesinin (g) bendi, 
(1475 sayılı önceki iş kanunu’nun 5. Maddesinin 9. Bendi) gereğince, 
sporcular hakkında iş kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı ifade 
edilmiştir. Bu durumda sporcu ile kulüp arasındaki ilişkiye, Borçlar 
Kanunu 393/1. Maddesi ve devamı, gereğince Hizmet Sözleşmesine 
ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Taraflara sözleşme ile yüklendikleri karşılıklı edimleri yerine get-
rimedikleri takdirde, diğer taraf ödemezlik def ’ini ileri sürerek kendi 
edimini yerine getirmeyebilir. Bu durumda tarafların sözleşmeyi 
feshetme hakları da vardır. Sözleşmeyi feshetme hakkı olan sporcu 
veya kulüpler, federasyonların transfer tescil talimatlarına göre hareket 
etmek durumundadırlar. Örneğin futbolda, “Profesyonel Futbolcuların 
Statüsü ve Transfer Talimatı” 26 ve devamı maddelerinde, basketbolda, 

5 PETEK-ERTAŞ, Spor Hukuku, s. 237 , Ankara, 2005.
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Sözleşmeli Sporcular Lisans Tescil ve Transfer yönergesi 34 ve devamı 
maddelerinde, feshin şartları ve usulü ayrıntılı olarak yazılmıştır. 
Burada söz konusu olan fesihler bildirimli ve bildirimsiz fesih olarak 
bir ayrıma tabi tutulmamıştır. Bu bakımdan Borçlar Kanunu ve İş 
Kanunundan ayrı bir nitelik taşır. Burada belirtilmesi gereken nokta, 
talimat ve yönerge hükümlerinin yanında emredici ve genel nitelik 
taşıyan Borçlar Kanunun haklı feshe ilişkin hükümlerinin uygulama 
alanı bulacağıdır.

KULÜBÜN SÖZLŞEMEYİ FESİH HAKKI

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatına göre, 26. 
Maddede karşılıklı fesihten bahsettikten sonra 27. Madde kulüplerin 
sözleşmeyi fesih hakkı düzenlenmiştir. Buna göre;

•	 Futbolcunun futbol faaliyeti dışında vaki hastalık veya istirahat 
halinin 6 ayı aşması,

•	 Futbolcunun en az 6 ay müddetle kesinleşmiş hak mahrumiyeti 
veya müsabakadan men cezası almış olması,

•	 Futbolcunun bu talimatın 25. Maddesinde yazılan yükümlülük-
lerini ağır şekilde ihlal etmiş olması,

•	 Futbolcunun, Futbolcu Temsilcileri Talimatın aykırıı davranışları 
nedeniyle kesinleşmiş en az 4 resmi müsabakadan men cezası 
almış olması,

Futbolcu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini ifada temerrüde 
düştüğü takdirde, kulüp sözleşmesini feshetmek arzusunda ise, futbol-
cuya keşide edeceği bir ihtarname ile edimini uygun bir süre içerisinde 
yerine getirmesini bildirmek zorundadır. Futbolcu, söz konusu edimini 
yerine getirmediği takdirde, mehlin sona ermesinden itibaren ancak 
7 gün içinde sözleşmesini feshedebilir.6

6 Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatı 27. Madde.
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Basketbolda ise, Sözleşmeli Sporcular Lisans Tescil ve Transfer 
Yönergesi 34. Maddesine göre,

•	 Sözleşmeli sprocunun, basketbol faaliyeti dışında vaki hastalık ve 
istirahat halinin altı ayı geçmesi veya geçeceğinin önceden tam 
teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile anlaşılması,

•	 Sözleşmeli sporcunun, mücbir sebep durumları hariç, ne sebeple 
olursa olsun, yedi gün ve daha fazla bir müddetle kulübüyle 
irtibatını kesmiş olması ve bu süre zarfında tüm müsabaka ve 
antrenmanlara katılmadığının noter kanalıyla tespit edilmesi,

•	 Sözleşmeli sporcuya 6 ay müddetle hak mahrumiyeti veya müsa-
bakalardan men cezasının verilmesi ve bu cezanın kesinleşmesi,

•	 Sözleşmeli sporcunun kulüp disiplini ve genel ahlak kurallarına 
aykırı davranışlarda bulunması.7

•	 Bu sebeplerin varlığı aynı zamanda Borçlar Kanunun Haklı 
Nedenle Fesih için yeterlidir.

SPORCUNUN SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 28. 
Maddesinde, futbolcunun sözleşmeyi fesih hakkı düzenlenmiştir.
Buna göre;

•	 Kulüp futbolcunun ücretini ödemede temerrüde düştüğü takdirde, 
futbolcu sözlşemesini feshetmek arzusunda ise, kulübüne ve bilgi 
için TFF’na noterden keşide edeceği bir ihtarname ile ücretinin 30 
gün içinde ödenmesini bildirmek zorundadır. Kulüp söz konusu 
mehle rağmen ücretini ödemediği takdirde, futbolcu mehlin sona 
ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.

•	 Kulüp sözleşmeden kaynaklanan diğer edimlerini ifada temerrüde 
düştüğü takdirde, futbolcu sözleşmesini feshetmek arzusunda ise, 

7 Sözleşmeli Sporcular Lisans Tescil ve Transfer Yönergesi 34. Madde.
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kulübe keşide edeceği bir ihtarname ile edimini uygun bir süre 
içerisinde yerine getirmesini bildirmek zorundadır. Kulüp söz 
konusu mehle rağmen edimlerini yerine getirmediği takdirde, 
futbolcu mehlin sona ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde 
sözleşmesini feshedebilir.

•	 Yukarıdaki fıkralarda belirtilen süreler futbolcu aleyhine 
değiştirilemez,

•	 TFF kendisine 1. Fıkra kapsamında gönderilen ihatranameyi 
tebliği tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde faks veya her-
hangi bir şekilde kulübe bildirir. 1. fıkra kapsamındaki süreler 
TFF bildirimi ya da noter ihtarından kulübe hangisi erken tebliği 
edilmiş ise onun tebliği tarihinden itibaren işlemeye başlar.Ayrıca 
TFF, kulübe yaptığı bildirimin tarihini gösterir belgeyi ihtarnameyi 
keşide eden futbolcuya ya da vekiline gönderir.

•	 23 yaş üstü bir profesyonel futbolcu, sezon sonunda, kulübün 
oynadığı resmi müsabakaların %10’undan daha azında görev-
lendirildiği takdirde, sözlşemyi sportif haklı sebeple feshetme 
hakkına sahip olabilir. Böyle bir durum futbolcunun durumu ve 
somut olayın şartlarına göre değerlendirilir.

•	 Futbolcu sportif haklı nedenle feshi kulübün ilgili sezondaki son 
müsabakasından itibaren 15 gün içinde yapmak zorundadır.8

Basketbolda ise Sözleşmeli Sporcular Lisans Tescil ve Transfer 
Yönergesi 36. Maddesine göre,

•	 Bu yönerge ve sözleşme gereğince yapılması gereken ödemelerin 
kulüp tarafından ödeme tarihini takip eden otuz gün zarfında 
yapılmamaış olması nedeniyle temerrüde düşülmesi ve sigorta 
kayıtlarının sezon sonu öncesi silinmesi veya pirimlerin yatırılma-
ması halinde, sporcu sözleşmesinin feshini Federasyon Yönetim 
Kurulundan isteyebilir.

8 Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatı 28. Madde.
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Sporcunun sözleşmesini feshedebileceği, nedenlerin sadece talimat 
veya yönergede yazılanlarla sınırlı olmaması gerekir.Taraflar arasında 
iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerin olduğu düşünüldüğü takdirde, 
taraflar arasında sözleşme ilişkisinin sürdürülmesini imkansız hale geti-
ren durumların varlığı söz konusu olabilir. Böyle bir durumun varlığı 
halinde, sporcunun haklı nedenle sözleşmenin feshini düzenleyen 
BK 435. Madde uyarınca haklı nedenle fesih isteyebilir. Profesyonel 
Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının ve Sözleşmeli Sporcular 
Lisans Tescil ve Transfer Yönergesinde tanımlanan unsurların haklı 
neden sayılacağına şüphe yoktur. Ancak talimat ve yönerge dışındaki 
sebeplerde sporcular için haklı neden sayılabilir. Çünkü kulüplerin 
sözlşemeyi fesih hakkını kullanacağı sebepler sayıca sporcularınkinden 
daha fazladır.

FESİH USULÜ

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 29. 
Maddesinde,

•	 Fesih hakkını kullanmak isteyen taraf, fesih açıklamasını noter 
kanalıyla bir ihbarname keşide etmek suretiyle gerçekleştirmli 
ve bu ihbarnamenin bir suretini bilgi için TFF’ye gödermelidir,

•	 TFF, anılan ihbarnamelerin suretlerini tebellüğ ettiğinde feshi 
kayıtlarına işler ve bu işlemi taraflara bildirir,

•	 Fesih halinde futbolcu, ancak tarnsfer olacağı kulübün feshin 
hukuki ve sportif cezai sonuçlarından müteselsilen sorumlu oldu-
ğunu kabul ettiğini belirten taahhütnameyi imzalaması halinde 
transfer olabilir.9

Sözleşmeli Sporcular Lisans Tescil ve Transfer Yönergesi 37 mad-
desi Fesih İhbarı ve Fesih başlığı altında basketbolda feshin usulünü 
ele almıştır. Buna göre;

9 Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatı 29. Madde.
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•	 İş bu yönergeye aykırılık durumunu noter kanalıyla karşı tarafa 
ihbarname ile keşide etmek ve bunun bir örneğini Federasyona 
göndermek mecburiyetindedir. Bu tebligata rağmen 5 gün içinde 
sözleşme hükümleri yerine getirilmezse ilgilinin talebi üzerine 
verilecek federasyon yönetim kurulu kararı kesindir.

•	 Sözleşmesini fesihte Federasyon tarafından haklı görülen sporcu, 
ilk transfer döneminde dilediği kulüple hiçbir şart aramaksızın 
sözlşeme imzalayabilir.

•	 Tarafların bu yönerge hükümleri dışında kalan nedenlerden dolayı 
yapacakları tek taraflı fesih işlemlerinden doğacak hukuki ve mali 
vecibeler, fesih işlemini gerçekleştiren tarafa aittir.10

FESİH TAZMİNATI

A) HAKLI FESİH TAZMİNATI
Borçlar Kanunun 112. Maddesinde “Borcun ifa edilmemesi” düzen-

lenmiştir. Buna göre , “Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, 
kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının 
bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.” Bu madde gerek 
sporcunun gerekse kulübün , sözleşmde yüklendiği edimlerine aykırı 
davranması durumunda uygulanmalıdır. Sporcu sözleşmeleri tam iki 
tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. Bu durumda borcun gereği 
gibi veya hiç ifa edilmemesi nedeniyle zarara uğrayan karşı taraf (kulüp 
veya sporcu), uğradığı zararın giderilmesini talep hakkına sahiptir.

Nitekim Borçlar Kanunun 437. Maddesi gereğince, “Haklı fesih 
sebepleri, taraflardan birinin sözleşmeye uymamasından doğmuşsa 
o taraf sebep olduğu zararı, hizmet ilişkisine dayanan zararı, hizmet 
ilişkisine dayanan bütün haklar göz önünde tutularak, tamamen 
gidermekle yükümlüdür.

10 Sözleşmeli Sporcular Lisans Tescil ve Transfer Yönergesi 37 maddesi
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Diğer durumlarda hakim, bütün durum ve koşulları göz önünde 
tutarak haklı sebeple feshin maddi sonuçlarını serbestçe değerlendirir.”

Bu hükmün sporcu sözleşmelerinde uygulanması gerekir. Çünkü 
yukarıda incelediğimiz talimat ve yönergenin fesih nedenleri ile ilgili 
maddeleri, borçlar kanununda tanımlanan haklı nedenlerdir. Bu 
nedenle sözleşmesini haklı nedenle fesheden taraf, diğer bir deyimle 
sözleşmenin feshinde haklı olan taraf sözleşmeden beklediği menfa-
atler ve yoksun kaldığı gelirler için tam bir tazminat talep edebilir. 
Sözleşmesi fesih edilen taraf, haklı feshe neden olduğu için, bu fesih 
sonucunda zarara uğrasa dahi tazminat alamaz.

Buradaki tazminatın hesaplanmasında bazı noktalara değinmek 
gerekir. Sporcu veya kulüp akdi haklı nedenle feshettikten sonra başka 
bir anlaşma imzalamış ile hakkaniyet gereği, yapılan yeni anlaşmadaki 
edinimler, olası tazminatın hesabında tenzil edilmelidir. Genelde akdi 
haklı nedenle fesih eden sporcular başka kulüplerle sözleşme imzala-
maktadırlar. Ancak akdin fesih tarihleri transfer döneminin dışında 
gerçekleşebilir. O zaman sporcu yeni bir sözleşme imzalayamayacaktır. 
Bu durumda haklı fesih tazminatı ne şekilde hesaplanacaktır? Yüksek 
mahkemenin bu yönde bir kararı olmamakla birlikte, Türkiye Futbol 
Federasyonu Tahkim Kurulunun, kararları mevcuttur.

Tazminat hukukunun temel ilkelerinden biri de “denkleştirme 
ilkesidir.” Denkleştirme ilkesine göre; borca aykırı bir davranıştan ötürü 
alacaklı bir taraftan zarara uğrarken, diğer taraftan bazı menfaatler 
elde etmişse, bu menfaatlerin zarar hesap edilirken, nazara alınarak 
zarardan mahsup edilmesi gerekir. Bu ilkenin görünüm şekli eski 
Borçlar Kanunun 325. Maddesi, şu anda geçerli olan Borçlar Kanunun 
408. Maddesi, hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Borçlar Kanunu 408. 
Maddesinin 2. Fıkrasına göre “…Ancak işçinin bu engelleme sebebiyle 
yapmaktan kurtulduğu giderler ile başka bir işi yaparak kazandığı veya 
kazanmaktan bilerek kaçındığı yararlar ücretten indirilir.” Nitekim TFF 



633

SPORCU ALACAĞI DAVALARI
Av. Mehmet Serhan ÖZDEMİR

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

Tahkim Kurulunun 2009/640 E, 2010/38 K sayılı ve 28.01.2010 
tarihli kararı bu yöndedir.11

Burada belirtilmesi gereken diğer bir nokta, mahrum kalınan kar 
hesaplanırken diğer bir deyimle denkleştirme ilkesi gereği tazminat 
hesaplanırken, şarta bağlı olan alacakların durumunun ne olacağıdır. 
Örneğin, özellikle futbolcu sözlşemelerinde , bir kısım olan alacak 
“maç başı” alacağı olarak sözleşmelerde yer almaktadır. Bu durumda 
akdi haklı bir nedenle feshetmesinden dolayı maçları oynayamayan 
futbolcunun, bu maç başı alacakları, haklı fesih tazminatı hesabına 
dahil edilecek midir ?

TFF Tahkim Kurulu Kararlarında, “Ödenmesi şarta bağlı olup, 
doğup doğmayacağı belli olmayan maç başı ücretler dikkate alınmaksı-
zın…” Diyerek, şarta bağlı olan alacakların, doğup doğmayacağı belli 
olmayacağından, haklı fesih tazminatında dikkate alınmayacağını 
belirtmiştir. Nitekim TFF Tahkim Kurulunun 2009/640 E, 2010/ 
38 K sayılı ve 28.01.2010 tarihli kararında bu çok açık bir şekilde 
belirtilmiştir.12

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 22.05.2012 gün, 2012/779 E, 
2012/17960 K sayılı kararında, “…Borçlar Kanunun 325 (Eski BK). 

11 TFF Tahkim Kurulunun 2009/640 E, 2010/38 K sayılı ve 28.01.2010 tarihli 
kararında, “…Yukarıda belirtilen olgular çerçevesinde; Futbolcunun, sözleşmenin 
yerine getirilmesinden kurtulması ve böylelikle çalışma gücünün serbest kalması sonucu 
mesleki tecrübesi formasyonu, yetenekleri kapsamında başka bir işten sağladığı veya 
sağlamaktan kasten feragat ettiği kazançlar, sözleşme konusu işi yapmaması yüzünden 
tasarruf ettiği giderler, sözlşemenin bakiye süresi, bakiye süre ücret alacağının peşin 
sermaye değeri gözetilerek , haksız fesih tazminat alacağının takdiren fesih sonrası 
döneme ilişkin Futboolcuya ödenmesi öngörülen 96.000 EURO Toplam ücretten 
% 60 oranında indirime gidilerek, 38.400 EURO karşılığı olarak 82.421 TL olarak 
belirlenmesinin hakkaniyete uygun bulunacağı kanaatine varılmıştır.

 Yukarıda açıklanan nedenlerle Futbolcu tarafından ileri sürülen itirzların kısmen 
kabulü ile Futbolcunun ücret alacağının 122.028,20 Euro, tazminat alacağının 82.621 
TL olarak değiştirilmesine, Kulüp itirazlarının reddine, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 
Kararının bu şekilde değiştirilerek onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.” 

12 TFF Tahkim Kurulunun 2009/640 E, 2010/38 K sayılı ve 28.01.2010 tarihli kararında, 
“…Sözleşmede , Futbolcuya fesih tarihi sonrasındaki 2009-2010 Futbol Sezonu için 
48.000 Euro peşinat ücreti, 10 eşit taksitte toplam 48.000 Euro aylık ücret , 34 lig maçı 
üzerinden toplam 64.000 Euro maç başı ücret ödemesi öngörülmüştür. Ödenmesi şarta 
bağlı olup , doğup doğmayacağı belli olmayan maç başı ücretler dikkate alınmaksızın, 
fesih ile futbolcu 96.000 Euro ücrete hak kazanma imkanından mahrum kalmıştır. Bu 
miktar Futbolcunun uğradığı maddi zararı üst sınırını oluşturur.”
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Maddesi yeni BK 408. Maddesi, işçinin, sözleşme kapsamında işi yapma-
ması sebebiyle tasarruf ettiği miktar ile diğer bir işten elde ettiği gelirleri 
veya kazanmaktan kasten feragat ettiği şeyler kalan süreye ait ücretler 
toplamından indirilmelidir. Bu konuda gerekli araştırmaya gidilmeli, 
işçinin sözleşmenin feshinden sonraki dönem içinde başka bir işten gelir 
elde edip etmediği ya da iş arayıp aramadığı araştırılarak usulü kazanılmış 
hak ilkesi de gözetilerek sonuca gidilmelidir…” demiştir.

Burada tartışılması gereken diğer bir konu a denkleştirme ilkesi 
gereği, tazminatın belirlenmesinde yapılacak indirimin oranıdır. Bu 
konuda da Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 22.05.2012 gün, 2012/779 
E, 2012/17960 K, sayılı kararına bakmakta fayda vardır, “…Mahke-
mece, daha önce benzer şekilde verilen kararların Yargıtay tarafından 
onandığı gerekçesiyle bakiye süreye ait ücretlerden % 40 oranında indirime 
gidilerek istekle ilgili karar verilmiştir. Her dosya kendi içindeki delillere 
göre değerlendirilmelidir. Sözleşmenin süresi ile çalışılan ve çalışılmayan 
sürelere her dosyada birbirinden farklıdır.İş sözleşmesinin kalan kısmının 
az olması halinde somut olayın özelliğine göre bozma nedeni yapılmamış 
olan oransal indirimin, olması gerekenmiş gibi tüm benzer dosyalara 
uygulanması doğru olmaz.”

Sonuç olarak, yukarıda örnek olarak verdiğimiz ve denkleştirme 
ilkesi gereği, haklı fesih tazminatının hesabında % 60 tenzilat yapıl-
ması, bu indirim oranının tüm dosyalara ve olaylara uygulanacağı 
anlamına gelmemektedir. Her olayın özelliği, sporcunun, sözleşmeyi 
fesih ettikten sonra başka bir sözleşme imzalamış olup olmaması 
veya ikinci sözleşmesinde garanti ücretin bulunmaması gibi unsurlar 
hep birlikte değerlendirilip, ona göre tenzilat yapılması daha doğru 
olacaktır.

B) HAKSIZ FESİH TAZMİNATI
Borçlar Kanunu 438. Madde Haklı Nedene Dayanmayan Fesih 

düzenlenmiştir. Bu madde 818 sayyılı Borçlar Kanununda karşılığı 
bulunmayan bir maddedir. Bu maddeye göre; “ İşveren haklı neden 
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olmaksızın hizmet sözleşmesini derhal feshederse işçi, belirsiz süreli 
sözleşmelerde, fesih bildirim süresine, belirli süreli sözleşmelerde ise, 
sözleşme süresine uyulmaması durumunda, bu sürelere uyulmuş 
olsaydı kazanabileceği miktarı tazminat olarak isteyebilir.

Belirli süreli hizmet sözleşmesinde işçinin hizmet sözleşmesinin 
sona ermesi yüzünden tasarruf ettiği miktar ile başka bir işte elde 
ettiği veya bilerek elde etmekten kaçındığı gelir, tazminattan indirilir.

Hakim bütün durum ve koşulları göz önünde tutarak, ayrıca 
miktarını serbestçe belirleyeceği bir tazminatın işçiye ödenmesine 
karar verebilir; ancak belirlenecek tazminatın miktarı işçinin altı aylık 
ücretinden fazla olamaz.”

818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen “haklı sebebe dayan-
mayan fesihte” kenar başlıklı yeni bir maddedir.

Üç fıkradan oluşan maddede, haklı sebebe dayanmayan feshin 
sonuçları düzenlenmektedir.

Maddenin birinci fıkrasında, işverenin haklı sebep olmaksızın 
hizmet sözleşmesini derhal feshetmesi durumunda işçinin, belirsiz 
süreli sözleşmelerde fesih bildirim süresine ve belirli sözleşmelerde 
ise, sözleşme süresine uyulmaması nedeniyle, bu sürelere uyulsaydı 
kazanabileceği miktarı tazminat olarak isteyebileceği belirtilmektedir. 
Bu tazminat ile hizmet sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir 
sebep olmaksızın taraflarca kararlaştırılan süreden önce feshedilmesi 
yüzünden işçinin uğradığı olumlu (müspet) zararın karşılanması 
amaçlanmıştır. Böylece işveren haklı bir neden olmaksızın , hizmet 
sözleşmesini sona erdirirse, fıkrada öngörülen tazminat yaptırımıyla 
karşılaşacaktır.

Maddenin ikinci fıkrasında , birinci fıkrada hükmedilecek denk-
leştirme (mahsup) kuralına yer verilmektedir. Buna göre işçinin hizmet 
sözleşmesinin sona ermesi yüzünden tasarruf ettiği miktar ile başka 
birmişten elde ettiği veya bilerek etmekten kaçındığı, işçinin her iki 
sözleşme türünden birinden isteyebileceği tazminattan indirilecektir.

Maddenin son fıkrasında ise, birinci fıkradac öngörülen tazminat-
tan ayrı olarak, işçinin altı aylık ücretinden fazla olmamak kaydıyla 
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işverenden tazminat isteyebileceği öngörülmektedir. Bu tazminatın 
miktarı, hakim tarafından somut olayın bütün durum ve koşulları 
tarafların sosyo ekonomik durumları, sözleşmenin devam süresi, fesih 
için ileri sürülen sebep) göz önünde tutularak serbestçe belirlenecektir.”

Sözleşmeli Sporcuların Lisans, Tescil ve Transfer Yönergesinde, 
haksız Feshe ilişkin olarak bir düzenleme bulunmamaktadır. Haksız 
fesih ile karşılaşan basketbol oyuncusu veya basketbol kulübü, genel 
hükümlerden hareketle Borçlar Kanunun yukarıda bahsettiğimiz 438. 
Maddesine göre hüküm verilecektir.

Futbolda ise, Borçlar Kanunundaki 438. Madde düzenlemesi 
dışında, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının, 
“Sportif Cezalar” başlıklı 30. Maddesine göre, profesyonel futbolcu 
sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde haklı bir sebebe dayan-
madan (haksız olarak) feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yüküm-
lülüğünün yanı sıra, haksız tarafa aşağıda belirtilen cezalar uygulanır.

Burada “koruma dönemi” nedir sorusuna cevap vermek gerekir.
Koruma Dönemi, profesyonel futbolcunun 28 yaşından önce 

imzaladığı sözleşmelerin yürürlüğe girmesini takip eden (önce gelen 
esas alınmak şartıyla) üç yıllık veya üç sezonluk dönemi ya da pro-
fesyonel futbolcunun 28 yaşından sonra imzaladığı sözleşmelerin 
yürürlüğe girmesini takip eden (önce gelen esas alınmak şartıyla) iki 
yıllık veya iki sezonluk dönemi, ifade eder.13

Haksız feshin yukarıda belirtilen koruma dönemlerinde futbol-
cular tarafından

gerçekleştirilmesi halinde futbolcuya altı ay süreyle resmi müsa-
bakalardan men cezası verilir. Ağırlatıcı sebeplerin varlığı halinde, 
söz konusu men cezasının süresi on iki aya çıkarılabilir. Bu sportif 
cezalar futbolcuya ve ilgili kulüplere tebliğ edilir ve tescilli olduğu 
kulübün; devre arasından sonraki ilk resmi müsabakasından, sezonun 
ikinci devresinde veya sezon bittikten sonra sportif cezanın verilmiş 

13 Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatı, madde 2/h
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olması halinde ise takip eden yeni sezonun ilk resmi müsabakasından 
itibaren infaza başlanır.

Koruma döneminden sonra sözleşmenin herhangi bir haklı sebep 
veya sportif haklı sebep olmaksızın feshi sportif cezalara sebebiyet 
vermez. Bununla birlikte koruma dönemi dışında, futbolcunun söz-
leşmesini tescil edildiği kulübün ilgili sezondaki son resmi maçından 
itibaren 15 gün içinde feshetmemesi halinde futbolcuya disiplin 
cezaları uygulanabilir.

Koruma dönemleri, sözleşme yenilendiğinde veya önceki sözleş-
menin uzatılması hallerinde yeniden başlar.

Koruma dönemi içerisinde futbolcuyu feshe yönelten veya sözleş-
menin feshine neden olan kulüplere fesih tazminatı ödeme yüküm-
lülüğünün yanı sıra sportif yaptırımlar da uygulanabilir. Önceki 
sözleşmesini haklı bir sebep olmaksızın sona erdiren profesyonel 
futbolcu ile sözleşme imzalayan kulübün aksi ispat edilmedikçe futbol-
cuyu sözleşmesini feshe yönelttiği varsayılır. Bu durumda, kulüp, iki 
transfer ve tescil dönemi boyunca yeni bir futbolcu transfer etmekten 
men edilir.

Profesyonel futbolcunun transferini kolaylaştırmak amacıyla fut-
bolcu ile kulübü arasındaki sözleşmeyi feshe yöneltecek şekilde hareket 
eden kişiler (kulüp yetkilileri, futbolcu temsilcileri, futbolcular, vs.) 
de cezalandırılırlar.

Sportif cezalar ancak talep üzerine münhasıran Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu tarafından verilebilir. Bunun için, TFF tarafından bu talimatın 
29. maddesi uyarınca yapılan bildirimi takip eden transfer ve tescil 
döneminin sonuna kadar Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na müracaat 
edilmesi şarttır. Bu süre, hak düşürücü süre niteliğindedir.

Nitekim TFF Tahkim Kurulunun 2009/192 E, 2009/ 385 K 
sayılı ve 25.06.2009 tarihli kararında , sözleşmesini haklı bir neden 
olmadan fesheden futbolcuyu tazminata mahkum etmiştir,

“…Yukarıda belirtilen olgular karşısında, taraflar arasındaki sözleşme 
Futbolcunun feshi neticesinde 09.01.2009 tarihi itibariyle sona ermiştir. 
Bilindiği üzere fesih sürekli borç ilişkilerini ileriye etkili olarak sona erdiren 
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işlemdir ve fesihten önce sözleşmeden doğan alacaklar fesihten etkilen-
mezler ve varlıklarını korurlar. Futbolcu 2008-2009 Futbol Sezonuna 
ilişkin olarak , fesih işleminden önce doğduğunu belirttiği toplam 168.750 
TL tutarındaki ücret alacağını talep etmektedir. Kulübün kurulumuz 
nezdinde, doğrudan bu miktara ilişkin bir itirazı bulunmamaktadır.

Futbolcunun 2008-2009 Futbol Sezonunda Kulüp bünyesinde profes-
yonel futbol faaliyeti yerine getirmediği, özellikle de kulübün ihtarlarına 
rağmen, Kulüp tarafından kendisine bildirilen antrenman programlarına 
uygun olarak çalışmalara katılmadığı sabittir. Nitekim Kulüp Futbolcu-
nun iş görme edimini gereği gibi yerine getirmemesi nedeniyle uğradığı 
zararın Futbolcu tarafından tanzim edilmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Profesyonel Futbol sözleşmesinde, futbolcunun asli edim yükümlü-
lüğü kulüp forması altında müsabakalara katılma ve bu müsabakalara 
hazırlanma biçiminde iş görmeyi yerine getirmek, kulübün asli edim 
yükümlülüğü ise iş görme karşılığı ücret ödemektir. Futbolcunun haklı 
bir neden olmaksızın iş görme edimini yerine getirmemesi borca aykırı 
bir davranış olacaktır. Genel olarak, Kulüp bu durum karşısında BK. 
M. 96’ya (eski BK), tazminat talep etme imkanına sahiptir. Tazminat 
alacağının ödenmesi dava yoluyla talep edilebileceği gibi, bunun mevcut 
bir davada karşı alacak defi olarak ileri sürülmesi de mümkündür.

BK. M.98/2 yollaması gereğince borca aykırılık hallerinde de uygu-
lama alanı bulan, BK. M. 42’ye göre, zararın varlığını ve miktarını 
alacaklı ispat ile yükümlüdür. Aynı maddenin 2. Fıkrasına göre ise, 
alacaklının zararın varlığını ispatlamakla birlikte, miktarını ispat-
layamadığı hallerde, hakim alacaklının aldığı tedbirleri ve durumun 
özelliklerini dikkate alarak zararın miktarını takdir ederek verecektir . 
Kulübün iş görme ediminin yerine getirilmemesi nedeniyle zarara uğra-
dığı sabit olmakla beraber , miktarının BK. M. 42’ye göre belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu çerçevede , sözleşmede 2008-2009 futbol sezonu için 
öngörülen ücretlerin toplam miktarı, 2008-2009 Futbol Sezonunun kap-
sadığı 12 aylık toplam süre, fesih anına kadar bu sürenin 7 aylık kısmının 
geçmiş olması, bu dönemin % 60’ı olarak takdir edilen Futbolcunun iş 
görmekle yükümlü olduğu süre, kararlaştırılan ücret ödemelerinin Kulübe 
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Futbolcunun edimi olarak geri dönme oranı nazara alınarak, kulübün 
68.250 TL zarara uğradığının kabulü gerekmiştir.”14

SONUÇ

Sonuç olarak sporcu alacağı davalarının adli yargıya intikali ile, 
karşılaşılan sorunların bir kısmına değinilmiş ve değerlendir-
meler yapılmıştır. Dava dosyalarının Yargıtay incelemesinden 

geçmesinden sonra, konun esası ile ilgili olarak Yargıtay’ın ilgili daire-
lerinin verdiği kararlar uygulamada yerleşik içtihatların oluşması için 
beklenmektedir. Çalışmamızda sporcu alacağı davaları incelenmiştir. 
Antrenör alacağı davaları, iş mahkemelerinin yargılama alanına girdiği 
için, başka bir çalışmada ele alınacaktır. Yaptığım çalışmmanın oku-
yucuya ve meslektaşlarıma yararlı olmasını diliyorum. Saygılarımla.

14 TFF Tahkim Kurulunun 2009/192 E, 2009/385 K sayılı ve 25.06.2009 tarihli kararı.
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Çok kısmetsiz bir alan bu spor ve medyası… Normal şartlarda 
yığınla bahsedilebilecek ilginç, şaşırtıcı boyutu varken, “etik” 
sorununu bir türlü aşamıyor. Onbeş sene önce de böyleydi, 

beş sene önce de, bugün de… Sporda medya alanı meslek değil! Hıyar 
satıcısı da doğrudan ya da dolaylı içinde, patates kızartmacısı da… 
Konuşurlar, söylerler; “Evet ben hıyardan iyi anlarım” diye !

Bu bir iş ! Canı isteyen herkesin, yolunu yordamını bulduğu anda 
dalabildiği ve pekâlâ ünlenebildiği bir mecra !

Daha yazının başındayız ! Gerilim !
İşin iyi, doğru dürüst yapılması gereği sadece spor medyası için 

mi sorun ?
Ülkemizde dertlenmeden andığımız bir iş, konu, alan neredeyse 

yok. Bir ülkenin; bilimi, ekonomisi, uluslararası ilişkileri, eğitimi, 
hukuku, tıbbı, sosyolojisi, felsefesi, psikolojisi, kültürü, sanatı, basını, 
televizyonu ve akla gelecek nesi varsa ve onlar neyse, sporu da o! Ne 
yaşıyorsak, ne yaşatılıyorsa, her yerde, her zaman önümüzde duran 
dökümde sadece konu başlıkları değişiyor; öz, ruh hep aynı ! Hep 
dert, hep karmaşa, hep tuhaflık, hep anlamsızlık !

Değişmeyen /değişmemesi gereken şeyler tabii var ve bu yazının 
ana noktalarından birini oluşturan “yeni, başka” gerçeğinin ya da tar-
tışmasının içinde de varlığını sürdürecek /sürdürmeli onlar. Başka bir 
deyişle bugün elle tutulacak farklılıklar var, çok şükür! Sıralayacağız. 
Adım adım ilerleyelim !

Spor çok güzel bir alan. Mutlaka ve sadece yarışma, yarışan biri-
lerini izleme, bundan keyif, heyecan, mutluluk hissetme başlıklarıyla 
açıklanamaz ki! Çok ama çok sayıda veriyle tanım arayabiliriz ayrıca. 
Takım ruhu, mücadele, kazanma azmi, kararlılığı, başarı, centilmen-
lik, kaybetmeyi de bilme… Kolaylıkla ve mutlulukla hayatımızın her 
anına, noktasına iliştirebileceğimiz o kadar çok unsuru bulabiliriz ki 
içinde, inanılmaz ! Bir felsefe aynı zamanda, bir hayata bakış açısı 
kaynağı. Ya da bütün bunlardan feyz alarak varlığımızı bir de buradan 
sorgulamamıza yardımcı olan en güzel zemin !
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Aynı zamanda yarattığı büyük ekonomik hacimle istihdam kay-
nağı, diplomasi... Ve hiç şüphe yok ki, bir beden faaliyeti…Günü-
müzde konuyla ilgili ne kadar uzman varsa, ulusal ya da yabancı, daha 
iyi ya da kısaca sağlıklı yaşayabilmemiz için verdikleri her önerinin 
içine mutlaka hareket koymuyorlar mı ?

İşin çok iyi niyetli, temiz, pembe, şövalye yanı !
Diğer görüntüsüne geleceğiz, biraz sabır !
Spor, kısaca, böyle ! Peki gazetecilik ! Tanımlamaya kalkışıp, 

anlatmayacağız elbette. Basın ya da medya başlığı altında “olmazsa 
olmaz”ımız ! Bugün başka şekilde anıyor, konuşuyor, değerlendiriyoruz. 
Ama bu durum bize ve bizim gibi ülkelere mahsus bir tablo, daha 
çok ! Derin siyasete de girmeyeceğiz. Genel anlamda sorunlu, sıkıntılı! 
Tehlike altında hatta ! Yakın bir gelecekte nelerle karşılaşabileceğimiz 
büyük soru işaretleriyle dolu ! Ama umudumuzu da kaybetmiyoruz. 
Kaybetmeyeceğiz ! Elbette Türkiye’de de medya batılı, çağdaş örnek-
lerinde olduğu düzende işlemeye devam edecek. Kendi tezimizden 
yola çıkarsak medyanın nefes aldığını gördüğümüzde bileceğiz ki, 
diğer bütün kurum ve kavramlar da, spor dahil, artık “doğru” işliyor!

Bu da tablonun genel yanı ! Sporla özdeş kısmını dâhil edince 
de temelde fazla bir şey fark etmiyor ! Hayır, fark ediyor ! Biraz sabır, 
dedik ya, geliyoruz !

Gelelim bu ikiliyi buluşturmaya !
İki sevgiliden, iki ayrı hayattan, iki mutluluktan, heyecandan 

bahsetmiyoruz ama; peşinen belirtmekte fayda var…
Tablonun problemli olduğu baştan belli !
Ama yazı bu tespitler kadar “ufuk” kurcalama amacıyla /düşün-

cesiyle kaleme alınıyor. Konuya abanırken her tarafından bakmakta 
yarar olabilir !
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İKİ YÜZYILLIK HİKÂYE

Bugün milyonları, milyarları peşine takan bu “işin” öyküsü iki 
yüzyıla yakın ! İlk spor gazetesi 1838 yılında İngiltere’de Sporting 
Life adı ile yayınlanmış, bunu 1854 yılında Paris’te yayınlanan Le 
Sport dergisi izlemiş. 19. yüzyılın sonlarına doğru Fransa, İngiltere, 
Amerika, Almanya, Belçika ve İtalya’da yalnız spor yazan dergiler 
yayınlanmaya başlamış. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra radyolar 
anında spor sonuçlarını yapıldıkları yerden bildirmeye başlamış. 
1935’ten sonra fotoğrafarı anında ülkeden ülkeye veren makineler 
kullanılmış. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra televizyonun devreye 
girmesiyle spor olayları çok daha kısa bir sürede dünyanın dört bir 
tarafına yayılmaya başlamış.

Ülkemizde ise spor konusundaki ilk yazı 14 Mart 1891 tarihli 
Servet-i Fünun Dergisi’nde yayınlanan eskrim konulu Ali Ferruh 
Bey’in yazısıymış. İlk spor dergisini ise, daha sonraları Burhan Felek 
ismiyle tanınacak olan Üsküdarlı Burhanettin Bey, 28 Eylül 1910’da 
“Futbol” adıyla çıkartmış. Futbolun yanı sıra diğer sporlara da yer 
veren dergi 6 sayı çıkabilmiş. İkinci spor dergisi 1911’de çıkan “Ter-
biye ve Oyun” olmuş. Bu dergide Selim Sırrı Tarcan eğitim ağırlıklı 
yazılar yazmış. 1934 yılında spor basınında yepyeni bir uygulama 
başlatılmış. Zamanının en iyi futbol hakemlerinden biri olan İzzet 
Muhiddin, çalışmakta olduğu “Haber” isimli akşam gazetesinin son 
sayfasını tamamen spora ayırarak günümüze dek uzayıp gelen bir sis-
temin kurucusu ve öncüsü olmuş. Bu uygulamayla birlikte “gazeteleri 
arka sayfalarından okunmaya başlama” ya da geçilmiş.

Türk spor basınında 1930’lu yılların sonlarında yaşanan en önemli 
gelişme profesyonel spor yazarlarının ortaya çıkması olmuş. Özellikle 
günlük gazeteler kadrolarında salt sporla görevli profesyonel yazarlara 
da yer vermeye başlamış. Yine bu dönemde, gazeteler İstanbul dışın-
daki önemli şehirlerde yapılan spor faaliyetlerini izleyebilmek için de 
yurdun çeşitli yörelerinde özel muhabir ve yazarlar görevlendirmeye 
başlamış.
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1940’lı yıllar sporun günlük gazetelerde yerini sağlamlaştırdığı 
yıllar olmuş. Önce Vatan gazetesi arka sayfasının tamamını spora 
ayırmış. Ardından Cumhuriyet, Akşam ve Son Posta gazeteleri spora 
ayırdıkları sütun sayılarını artırarak bu gelişmeye ayak uydurmaya 
çalışmış. Altı spor branşını Türk kamuoyunun gündemine oturtan en 
önemli neden Londra Olimpiyat Oyunları olmuş. 1 Mayıs 1948’de 
yayın hayatına başlayan Hürriyet, Londra Olimpiyat Oyunları’na 
Türk basınının en usta foto muhabirlerinden Ali Ersan’ı göndererek 
diğer gazete ve dergilerin önüne geçmiş.

İlk spor ajansı olan “Spor Haberleri Ajansı” 22 Kasım 1953’te 
Nuri Bosut tarafından kurulmuş, bunu ilk günlük spor gazetesi 
izlemiş. “Türkiye Spor” adlı bu ilk spor gazetesi Yılmaz Pağda’nın 
sahipliğinde, Halit Kıvanç, Necati Bilgiç, Kenan Şengül, Muvakkar 
Ekrem Talu, Halit Talayer gibi yazarların öncülüğünde çıkmış ve 
yüksek tirajlı gazetelerin 40 bin sattıkları bu dönemde 50 bine varan 
satış rekorları kırmış. Türkiye Spor “saha muhabirliği”ne de işlerlik 
kazandırmış. Örneğin Abdülkadir Yücelman, Vefa, Tuncer Benokan, 
Anadoluhisarı ve Oktay Söl, diğer sahalar, futbol alanlarındaki maç¬ları 
Erdoğan Arıpınar’a bağlı olarak izlemiş. 1954’ün Milliyet’inde ise 
Babür Ardahan, Doğan Koloğlu, Nâzım Özbay ve Nejat Altav gibi 
Türkiye sporunda, günümüz kuşağına kadar gelen yönetmen ve 
yazarlar yer almış.

TSYD VE SONRASI

Sonra, arzın taleple iyi örtüşmesi, dolayısıyla spora bakış, haberi 
sadece sütunlarda ele alan bir anlayış olmaktan çıkararak spor gaze-
teciliği kavramını bugüne yakın bir noktaya getirdiğine tanık olu-yoruz. 
Bunun sonucunda 1963 yılında “Spor Yazarları Birliği”nin kuruldu-
ğunu, 1965 yılında “Türkiye Spor Yazarları Derneği” adını aldığını 
görüyoruz.
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Türkiye Spor’dan sonra Spor Gazetesi kuruldu. Rahmi Turan, 
Turgut Dinsel, Aydın Öztürk ve Oktay Söl’ün yer aldığı Spor Gazetesi, 
siyah beyaz olarak 35 bin tirajı yakaladı. Aynı dönemde Cumhuriyet, 
içeride 6. sayfada spor haberlerini veriyordu. O dönemde muhabirler, 
gol karambolle atıldığı zaman soyunma odasına inip hakeme soruyor, 
bisikletten kayağa kadar her spor olayı bu gazetede manşet olabiliyordu.

1963’te Hürriyet’in sporu tam sayfa oldu. Sporun başında Ferhan 
Devekuşuoğlu vardı. Buna daha sonra Rıdvan Yelekçi de katıldı ve 
servis, müstakil foto muhabiri İsmet Gümüşdere ile 7 kişiden oluştu. 
Artık Samim Var’lı, Eşfak Aykaç’lı ve Doğan Koloğlu’lu bir spor servisi 
vardı. 1960’ların spor gazeteciliği yarışında yer alan Milliyet, Namık 
Sevik’in “star imza, geniş kadro, teknik güç” gibi özellikler getiren 
anlayışını sürdürdü.

Istanbul’daki gazetelerin spora verdiği bu önem Ankara’da da yaşandı. 
Cihat Baban’ın genel yayın müdürlüğünü yaptığı “Yenigün”de Mehmet 
Ali Kışlalı vardı ve Hıncal Uluç’lu, Kurthan Fişek’li ekip yetişiyordu. 
Daha sonraki Öncü Gazetesi’nin sporunda da haber ön plândaydı. 
1960 Roma Olimpiyatları’nda Müzahir Sille’nin güreşip güreşmeyeceği, 
tahminlere dayalı olarak değil, hastanede bekleyen muhabir Cüneyt 
Koryürek’ten “son dakika” olarak veriliyordu. Kadro, eski Yenigün kad-
rosuydu. 1967’de Erdoğan Arıpınar’ın Yeni Istanbul’a, Cumhuriyet ve 
Yenigün anlayışını taşımasının ardından Babıâli’de spor gazeteciliğinde 
“Ofset” rüzgârları esti.

Tercüman Gazetesi de 1968’de başlayan “renkli ve çok imzalı” spor 
ekini getirdi. Necmi Tanyolaç’ın yönettiği Tercüman Spor Servisi’nde 
artık 30’un üzerinde eleman çalışıyordu. Ve spor sayfalarının futbola 
dönük olması ile, başta atletizm, güreş, boks ve basketbol olmak üzere 
amatör dalların destekten yoksun kalmasına yol açacak başlangıç da bu 
dönemden itibaren net bir şekilde ortaya çıkıyordu.

Sonra Fotospor yayın hayatına başladı. Fotospor, dünya şam-
piyonaları, olimpiyatlar ya da uluslararası müsabakalarda ayrıntılı say-
falarla okurun karşısına çıktı ve analiz yaparak görevini sürdürdü. 
Fotospor’un getirdiği bir yenilik de haftanın maçını, fotoroman olarak 
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vermesi oldu. Bu düzeyde maç kareleri yani fotoğrafarı belli bir akışla 
konuyor ve konuşma balonu ya da alt yazı ile konuşturuluyordu. Topun, 
bir seyircinin, top toplayıcının, futbolcunun, özetle maçın oynandığı 
ortamda bulunanların, konuşturulması yeniliğini okurlar da benimse-
diler. Zaman zaman 80-100 bin tiraja ulaşan dergi, kapandı¬ğında 30 
binler civarında satıyordu. Fotospor’un kapanmasıyla oluşan boşluk uzun 
yıllar doldurulamadı. Kısa süren Hayatspor’un ardından Spor Dergisi, 
Türkiye rekortmenlerinden millî halterci Mahmut Ihsan Özgen tara-
fından İstanbul’da 1 Ekim 1971’de aylık olarak yayımlanmaya başladı 
ve 9 yıl 5 ay yayınını aralıksız ve muntazam sürdürdü (1).

1980’li yıllardan bugüne kadar geçen süreç ise şüphesiz 80 öncesi 
döneme göre çok daha hızlı, çok farklı. Teknolojinin ortaya koy-duğu 
gelişmeden nasibini aldığı gözlenen spor ve medyası, özel televizyonların 
da işin içine girmesiyle geometrik bir değişim çizgisi üzerinde bugünlere 
geldi. Haftalık ve aylık yayınlanan futbol, bas-ketbol, voleybol dergileri, 
günlük spor gazeteleri, naklen futbol başta olmak üzere yapılan yayınlar, 
inanılmaz sayılarda futbol ağırlıklı spor programları, bu durumla doğru 
orantılı ortaya çıkan çok sayıda medya mensubu, yorumcu kavramının 
kendisine geniş yer bulması ve bütün bunlarla doğru orantılı olarak 
sporun tamamen endüstrileşmesi, sektörel görüntü, milyar dolarlarla, 
eurolarla anılma, son 30 yıla sığan ana faktörler !

Peki, sıkıldınız mı bu tarihi okurken ?
Sıkılmayın !
Çok heyecan verici bir öykü aslında ! Önemli !!!
Ve bu kısa tarihin son bölümü bu yazıya omurga oluyor.
Diğer kısımları ise bu işin, alanın kahramanlık öyküsü adeta. Onlara 

saygı isteğiyle yer buluyorlar bu satırlarda. Fazlasıyla hak ediyorlar. Bir 
kısmı artık hayatta değil, hayatta olanlar da yavaş yavaş terk ediyorlar 
bu dünyayı ! Ve her anılışlarında güzellikle, iyilikle, cesaretleriyle, onur-
larıyla, mücadeleleriyle dilleniyorlar ! Bu kadarcık satır onları tanımla-
yamaz, yeterince ifade edemez !

Şu 30 yılı kurcalama anı !
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BUGÜNDEN GERİYE

Konu çok parçalandı. Henüz dâhil olmayanlarla birlikte topar-
lama zamanı !

Genel başlayalım !
Bilim insanı, “Spor medyası dediğimiz, spor olaylarının geniş 

kitlelere ulaşmasında vazgeçilmez bir köprü görevi gören, kendilerine 
bir çok misyon yüklenen ve çoğu zaman bu misyonlarını toplu-
mun beklentileri yönünde yerine getirememekle eleştirilen kişilerin 
oluşturduğu kişilerdir” diyor. “Bizlerin”, genel gazeteci niteliklerine 
sahip olması bekleniyor; “Gazeteci öncelikle sosyal bir sorumluluğa 
sahip olmalıdır. Gazetecilerin sosyal sorumluluklarının ilk kuralı 
ise okuyucularına haber iletmektir. Gazeteci, haberleriyle toplumu 
bilgilendirirken, gerçeğe uygunluğu göz ardı etmemelidir. Yanlış, 
yanlı ya da eksik bilgiler vermemelidir. Bu sorumluluğun tam ola-
rak yerine getirilebilmesi için gazeteci her konuya duyarlı, geniş bir 
kültüre sahip, kendini sürekli yenileyen, gündemi izleyen, meslek içi 
eğitimin peşini bırakmayan kişi olmak durumundadır. Gazetecinin en 
temel özelliklerinden biri de dürüstlüğüdür. Gazeteci olayları kendi 
oluşturmaz, olan olayları belirli ilkeler çerçevesinde ele alarak kamuya 
aktarır. Gazeteci, dış dünya ile bağlantılarını koparmamalı, gerek 
ülke gündemindeki, gerek basın alanındaki sorunları ortaya koyup 
tartışabilmelidir. Gazeteci, gündemle kamuoyu arasında yalnızca 
bir aracı olduğunu, olayların kahramanı ya da bir yıldız olmadığını 
unutmamalıdır. Tarafsız olmalı, bağımsız olmalı, kendi düşüncelerini 
değil, gerçekleri ön plana çıkarmalıdır. Bir haberin gerçekliğini iyice 
araştırmalı ve belgelere dayandırmalıdır.” diyor. (2)

Bu özellikleri aklımızda tutalım…
Tutarken de medya mensuplarına okları fırlatmadan sporun o 

daha önce dile getirdiğimiz pembe görüntüsünü biraz koyulaştıralım.
Spor medyası tarihinin kahramanlarıyla bugün dillendirdiğimiz ve 

dillendireceğimiz kişilerin farklılığını keskin biçimlerle ortaya çıkaran 
temeldeki neden bu “koyulukta” galiba ! Buna yiğidi öldür hakkını 
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ver de denebilir. Tamam. Daha fazla uzatmadan da söyleyelim, çok 
fena bir spor medyası profilimiz var. Hıyar satanlar işin içine sızmış! 
Kabul ama bu “meydanı” bu duruma getiren kim ? Ne ?

“Biz”den önce belirtelim; yanıt, sporun ta kendisi! Ya da hayat !
İnsanlık yerinde durmuyor. Her şey gelişiyor, değişiyor. Hareket 

halindeki göktaşına uydu indiren noktadayız ! Mars’ta yaşam kurma-
nın yollarını arıyoruz. Başlangıçtaki tezimiz, sporun da her şeyden 
etkilenmesi üzerine değil mi? Ama her “düzgün” yapılan, yapılması 
hayal edilen iş ya da işler gibi sporda da olumsuz “sapmalar” sıklıkla 
karşımıza çıkıvermiyor mu? Başka bir bakış açısıyla, sportif endüstri-
leşmeye hemen baştan, bu gereksiz diyebilir miyiz? Olumlu tarafından 
bakınca “çok” milyar dolarlık bir işlem hacminden bahsediyoruz. Çim-
ler milyon dolarlık rakamlarla üretiliyor, formalar artık su geçirmez, 
ayakkabılar başka âlem. Futbol topu her dünya kupasında başka bir 
özellikle karşımızda. Yakında kanat takacak ! Bir oyuncu transferiyle 
yedi katlı bina yapılabiliyormuş artık ! Sporcu beslenmesi, takviye 
gıdalar, tıbbi sportif endüstri, basketbolu, voleybolu, atletizmi, hent-
bolu, yüzmesi, jimnastiği, yüze yakın resmi ya da alternatif branşlar, 
kayağı, kazağı, eldiveni, pisti, tesisi… Bitmez ! Teknolojiye dayalı para. 
İstihdam gücü… Spor başlı başına ekonomi !

Sapmalar ise, sistemin uğradığı her noktada olanlar neyse, onlar, 
ağırlıklı olarak. Durumdan vazife çıkartılarak yapılan işlemler dâhil 
pek çok insan faktörünü işin içine dahil edince keyif kaçırıyor. Koskoca 
İtalya, mesela, değil mi ? Sporun şahikasındalar. Ama bahis şikesin-
den her yıl mahkemelere taşınmıyorlar mı ? Çin, Japonya, Tayland, 
Malezya, Bulgaristan vs. Nelerle anılıyorlar bir düşünün. Doping, şike, 
mafya… Buradaki temel mesele belki de iyi niyetle gelişen insanın, 
kötü niyetlilerle ve yetersizlerle baş etme konusunda çaresizliği ya da 
onlara yetişememesi !

Bize gelelim !
Spor her açıdan ne kadar gelişirse gelişsin, antrenman bir bilimmiş, 

falan da, bu endüstrileşen sporun içinde yer alan medya patronlarımız 
ve yöneticilerimizin pekçoğu o hani biraz önce “aklınızda kalsın bu 
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özellikler” dediğimiz tabloyu çoğunlukla umursamıyorlar ki ! Ya da 
onlar umursamaya kalkışsalar bile “başkalarının” istekleri her şeyin 
önünde zaten !

Bunun da nedenini sadece son 13 yıla bağlayarak, siyasi iradenin 
işin çok fazla içinde olması isteğine dayamamız tek başına haksızlık 
olur. Doğrusu, siyaset sisteminin, “bizde” işte tam da 30 yıl öncesin-
den başlayarak böyle bir “sevdaya” tutulmuş olması değil mi ? Medya 
patronajına gelmeden iş, bu durundan yüz bulan soyguncu ordusu, 
mafya bozuntuları Futbol Genel Kurullarını bellerinde silahlarıyla 
basmadılar mı ? Çekilsin diye Başkan’ın kızının okul güzergâhının 
krokisini kendisine yollamadılar mı ? Hem de defalarca. Bu satırla-
rın yazarı dâhil pek çok kişi /gazeteciyi vurmakla, dövmekle tehdit 
etmediler mi ?

Tabii ki  yönetici/işveren dediğimiz “profil”in önemli kısmı da 
hep güçten yana tavır koymakta bir sakınca görmüyor. Her durumda 
“bana ne” diyebiliyorlar. Sadece işlerine  bakıyorlar ya da…

Peki, onların umursamadığı şeyleri “eleman” takar mı ? Taksa, 
sadece maçı kötü yönetmekle suçlanan bir hakemin evine kamera 
gönderir mi ? Stüdyoda diğer arkadaşının ağzına güya durum mizanseni 
yapıyor gibi, silah çıkartıp dayar mı ? Yayında küfür eder mi ? Sadece 
sportif gerekçelerle insanları hedef gösterir mi ? Sürekli yalan haber 
yazar mı ? Sadece bir maç sonucuyla ilgili olarak, “şerefsiz” diye yazar 
mı ? Konuşmadığı halde birini konuşmuş gibi sayfalara taşır mı ? 
Şiddeti özendirecek başlıklar atar mı ? Yan yana fotoğraf çektirdiği 
yabancı bir futbolcunun ağzından demeç yazar mı ? Kulüp yönetici-
leriyle birlikte yemek yedikten sonra o kulüple ilgili olumsuz haber 
kullanabilir mi ? Medya mensubu bir kulübün kongre üyesi olabilir 
mi ? Kongre üyesi olan bir kişi gazetelerde yazı yazar, televizyonlarda 
konuşabilir mi ?

Hikâyeye bakın:
“Bir antrenman öncesi muhabir arkadaş Şenol Güneş’in yanına 

geliyor. ‘Hocam, şef sizinle yan yana fotoğraf çektirmemi istedi.’ 
Hoca, önce ‘Olmaz’ diyor, sonra yumuşuyor: ‘Altına ne yazacaksın bu 



652

SPOR MEDYASI / MEDYA VE SPOR / SPOR VE MEDYA;  
ÇOK ‘KARMAŞIKLI’ BİR DENKLEM

Lütfü ÖZEL

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

fotoğrafın ?’ Cevap: ‘Valla ben bir şey yazmayacağım. Şefim yazacak. 
Çektirseniz de yazacak, çektirmeseniz de… Çektirmezseniz fırça yerim; 
ama çektirirseniz de sizinle röportaj yapmış olurum.”

Daha ileriye gideceğiz, kimse kusura bakmasın !
Gazeteci bağlı olduğu meslek kuruluşunun verdiği hakla oy kul-

landığı “herhangi bir” seçimde oyunu parayla satar mı ? Gazeteci spor 
yöneticisinden borç para ister mi ? Gazeteci haberini paraya çevirir 
mi ? Gazeteci haber muhatabı olduğu yöneticilerle ticari işlere girer 
mi ? Nasıl objektif kalabilir ? O kişilerin hakkında yazabilir ?

Hadi canım mı ?
Gazeteci Fenerbahçe Başkanı’nın yargılandığı bir duruşmayı 

anbean Yıldırım’ı daha önce mahkum etmiş ama yaptığı işlemlerin 
hatalı olduğu iddiasıyla işten el çektirilmiş mahkeme üyesine geçer 
mi ? Bu kadarı olur mu ?

PEKİ UMUT ?

Ona da önce Uzun’un çalışmasından bakalım
“Etik anlayış, önce sporun örgütlenme yapısındaki tüm birim-

lerde yer alan aktörler arasında geliştirilmelidir. Ancak, taraftarlardan 
gelen başarılı olma isteği hem kulüp yönetimleri üzerinde hem de bu 
taraftar kitlesiyle tiraj /rating almaya çalışan medya üzerinde baskı 
oluşturmaktadır. Bu süreç de etik ilkelerin bir kenara bırakıldığı 
şiddetin körüklendiği, şike iddialarının sıradanlaştığı, basının aspa-
ragasa yöneldiği bir ortamı hazırlamaktadır. Galatasaray Spor Kulübü 
Başkanı Özhan Canaydın, bir sempozyumda yaptığı konuşmada, 
bu ortamdan çıkış noktasının yine etik değerlerin korunmasından 
geçtiğini şöyle açıklamaktadır:

‘Başarının, etik değerlerin, oyunun kurallarının içerisinde kalınarak 
da gelebileceğini düşünüyorum. Bunun yolu tek bir şeyden geçiyor: 
Kurallara bağlılık ve Uygulamalarında Adalet duygusu… Bu ikisi, 
bugün Türk sporunun yaşadığı her türlü sorunun tek çözümüdür. 



653

SPOR MEDYASI / MEDYA VE SPOR / SPOR VE MEDYA;  
ÇOK ‘KARMAŞIKLI’ BİR DENKLEM
Lütfü ÖZEL

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

Holiganizmin de, teşvik priminin de, şikenin de tek çözümü budur. 
Sporda Etik değerler, sadece ve sadece kurallara bağlılık ve adaletli 
uygulamalarla yaygınlaşacaktır.’

Spor basınında etik değerlerin geliştirilmesi için medya yöneti-
cilerinin kamuoyunun bütün kesimlerine karşı sorumluluk taşıması, 
spor gazetecilerinin futbolun boyunduruğundan kurtulması, istihdam 
politikalarının yeniden gözden geçirilmesi, meslek örgütlerinin güç-
lendirilmesi yönünde çaba gösterilmesi gerekmektedir. Spor basınının 
kendine özgü etik sorunları olsa da bunlar basının genel etik anlayı-
şından ayrı düşünülemez. Basının kendisine yüklenen dördüncü güç 
görevini yerine getirebilmesi ise uygulamada ifade özgürlüğü üzerin-
deki yasal kısıtlamalar ve ticari çıkarların kısıtlamalarıyla mücadele 
edilmesini gerektirmektedir. Bu mücadelenin araçlarından biri de 
etiktir. Ancak, spor basının uyması gereken etik kodlar geliştirilirken, 
yalnızca muhabirlerin değil, haber üretim sürecinin tüm aşamalarında 
müdahil olan her aktörün kendi payına düşen sorumluluğu üstlenmesi 
gerektiği unutulmamalıdır.”(3)

Peki yeterli mi bu öneri yumağı ?
“Alanın” içinde olan “bizler” gibilerine bakarsanız lafla peynir 

gemisinin yürütülmeye çalışıldığı bir süreci yaşıyoruz aynı zamanda. 
Konjonktür radikal, köklü bir değişikliği işaretini vermiyor. Mah-
keme safahatını dışarı ispiyonlayan gazeteci örneği daha dumanı 
üstünde. Ona gazeteci denir mi, o da ayrı konu elbette. Ne yazık ki, 
“onlardan” çok !

Ancak, bu tabloda işin başka boyutları da elbette var !  
Bütün bu olumsuzluklara rağmen bir yandan da aklı fikri sadece 

gazetecilik olanların içini bir ölçüde de olsa soğutacak işler de yaşanıyor 
elbette. Yazının başında ifade etmeye çalıştığımız tam da bu konular.  
Ve hatta bütün bu eleştirel değerlendirmelere karşı, “durumu” da 
“bizden yana” zorluyor hani… Daha açık ifadeyle internetin “anormal” 
gelişmesi, “sosyal medya” kavramının bugün ulaştığı nokta medya 
anlayışında deyim yerindeyse devrim niteliğinde değişimlere neden 
oluyor ! O kadar oluyor ki sadece demokrasi yoksunu ülkelerde değil, 
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gelişmişlerinde dahi yasaklama, engel olma iradeleriyle karşı karşıya 
kalıyor bu mecralarda yer alanlar.

Biraz daha açalım…
Gazeteler, dergiler kâğıttan kopuyor noktasına hızla ilerlemek-

teyiz. Haber twitter, facebook gibi ortamlarda ışık hızıyla yayılıyor.
Bloglar, internet tv’leri, radyoları amip gibi çoğalıyorlar ve çoğal-

makla kalmayıp çok etkili olabiliyorlar.
Durumun başka bir noktadan açılımı ise artık yavaş yavaş herke-

sin istediği takdirde bir sanal gazetesi pekâlâ olabilir /oluyor. Bilgiye, 
habere ve yoruma ulaşmak isteyenler için alternatifer deniz /derya…

Sonu nereye nasıl varır belki fazla bilinmez görünüyor ama geride 
bıraktığımız 30 yılla bugün arasındakinden çok daha keskin, belirgin 
farklılıkları çok çok daha kısa sürede hayatımızda göreceğiz büyük 
bir olasılıkla.

Spor da bundan nasibini alacak /alıyor zaten.
Konjonktür monjonktür derken işin özü yine insanda bitecek.
Yeni nesil, genç, okur yazar insanlar, “siz ne yapıyorsunuz böyle 

kardeşim” diyerek “yeter” diyecekler. İzliyoruz, görüyoruz, tanık 
oluyoruz; “onları” takmayan kesimler hergeçen gün artıyor, talep 
edilmiyorlar; gazete sayfalarından da ekranlardan da yok olacaklar… 
Yaltaklanarak yapılan işler, menfaat karşılığı oluşturulan görüntüler, 
haberler “müşteri” kaybederek biterken, “doğru düzgün” yapılan emek 
ürünleri hak ettiği saygınlığı bulacak. Gazetecilik bulacak !

Bu “iş” belki o zaman “mesleğe” dönüşecek !
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Hakem kelimesinin İngilizcedeki karşılılığı ‘referee’ dir. Bu 
kelime İngilizcede ‘başvurmak’ tan doğar. Yani hakem 
tereddüte düşüldüğünde başvurulacak kişidir (FIFA Maga-

zine, 1996). Sözlük anlamı ile hakem “futbol oyununu yöneten 
sorumludur”. Bir başka şekilde söylenir ise “anlaşamayan iki taraf 
arasında doğruyu göstererek aracılık yapan kişidir”. Bu durumda 
hakem kendisine verilen yetkilerle bir yargı görevi yapmaktadır. 
Yani bir müsabakanın kuralları içerisinde oynanmasını, kurallar çer-
çevesinde hareket etmeyen tarafın  davranışlarının cezalandırılması 
işlevini yerine getirmektedir (TFF, 1997). Daha net bir tanımlama 
ile hakem, spor organizasyonlarının sorumluları tarafından seçilen ve 
önceden belirlenmiş kurallar içerisinde yarışmaları yöneten, alınan 
puanları, galibiyetleri, mağlubiyetleri, cezaları belirleyen kişi olarak 
belirlenmiştir (Cengiz ve Pulur, 2006). 

8 Aralık 1863 yılında 14 futbol oyun kuralının benimsenmesi 
ile ilk startını alan modern futbolda, 1866 yılında İngiltere, İskoçya, 
Galler, İrlanda futbol federasyonlarının bir araya gelmesiyle Internati-
onal Board kurulmuştur. Böylelikle oyun kuralları kesinleştirilmiş ve 
ardından 1886 yılında kalecilerin görevleri belirlenmiştir. 1890 yılında 
hakem ve yardımcı hakemler benimsenmiş ve ardından 1891 yılında 
penaltı kuralı ve kalelere file takılması kabul görmüştür. 1896 yılında 
ise ilk oyun kuralları kitabı basılmıştır (Müniroğlu ve Deliceoğlu, 
2008). Her müsabakanın oyun kurallarını uygulamada tam yetkili 
olarak atanan bir hakem tarafından yönetilmesi,   hakemin oyunu 
yardımcı hakemleri ve varsa 4. hakemi ile işbirliği içinde yönetmesi 
ve bir kural hatası olmadığı veya oyun başlamadan önce (yardımcı 
veya dördüncü hakemlerin uyarıları ile hatalı kararını değiştirmediği 
hallerde) nihai ve değiştirilemez hükmü günümüze kadar gelmiştir 
(FIFA, 2013).

Bu uluslararası kabul gören tanımlamadan sonra hakemlik sanatına 
geçiş yapabiliriz. Bu resmi tanımlamalardan farklı olarak, hakemin kar-
gaşaya sebebiyet verebilecek sinyalleri sürekli olarak kontrol dahilinde 
bulundurarak oyunu kontrol altında tutmakla yükümlü olan görevli 
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olduğu söylenebilir. Oyuncuların, izleyenlere zevk veren yetenekleri 
ile sakatlığa sebebiyet veren sert hareketleri arasındaki hassas çizgiyi 
temsil eder. Futbol oyun kuralları bilgisi elbette hakem için son derece 
gereklidir ancak hayal gücünden yoksun bir kural uygulama sadece 
akıl dışı bir davranış değil, aynı zamanda etkisiz bir yoldur. Doğru 
değerlendirme süzgecinden geçirilmeden verilen kararlar, tıpkı oyun-
cuların yaptıkları kural ihlalleri gibi oyunun yaratıcı yapısını tahrip 
eder. Bu nedenle hakem oyun kurallarını zekice uygulamalı, sahada 
kontrol ettiği oyuncuların kural kitabındaki soğuk ve cansız imgeler 
değil, yaşayan bireyler olduğu gerçeğinin her zaman farkında olmalıdır.

Açıklaması yapılan bu durumu somut biçimde bir penaltı vuruşu 
ile örneklendirebiliriz. Sert vurulmuş bir top saatte 100 km hızla ilerler, 
yani penaltı noktasından gol çizgisine olan 11 metrelik mesafeyi saniye-
nin onda dörtlük bir zamanında kat eder. Bu topu kurtarabilmek için 
kalecinin saniyenin onda ikilik bir kısmında 3-4 metrelik bir hareket 
sağlaması gerekir (saniyenin onda ikisinde reaksiyon veriyor, diğer onda 
ikilik zamanda topa ulaşıyor). Bu durum da saniyede 21-22 metreye 
eşit gelir, yani kurtarılması imkansızdır. Bu durum kalecilerin niçin 
topun yönünü erken tahmin edip, hareket etmeleri gerektiğini net 
biçimde ortaya koyar. Kuralda yapılan değişiklikten önce (kalecinin 
hiçbir hareketine izin verilmemesinden, sadece yatay düzlemde hare-
ket özgürlüğüne geçildi) kurtarılan neredeyse her penaltı sonrasında 
hakemin atışı tekrar ettirmiş olması gerektiği açıktır. Hakemler bunu 
yapsalardı protestolara maruz kalacaklarını ve bunun devamında 
ihtar ve ihraç’ların geleceğini biliyorlardı. Ayrıca kaleciye hiçbir şans 
tanınmaması durumu da vardı. İşte bu yüzden tekrarlar çok azdır ve 
hakemler oyun kurallarını zekice uygulamışlardır.

Kuralları akıllı bir biçimde yerinde ve zamanında esnetmeyi bilen 
hakem ile kendisinin yanlış karar vermeye yönlendirilmesine izin veren 
veya bir takıma imtiyazda bulunan hakem arasında çok büyük bir fark 
vardır. İzleyicilerin cahilliği ve kural bilgisi eksikliği hakemin kararlarını 
kızgınlık veya alay ile karşılamasına sebep olmaktadır. Hakemlik bir 
insan yönetimi tekniğidir ve tutarlı bir insan yönetiminin, psikolojik 
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iştiraki desteklemek için gerekli olan iskelet yapı olmaksızın gerçekleş-
tirilebilmesi mümkün değildir. Uygun destek, ahlaki değerlere bağlılık 
ile sağlanabilir. Hakem böyle bir bağlılığa, azimli ve tutarlı olmak için 
ihtiyaç duymaktadır. Kısaca toparlamak gerekirse iyi bir yönetim, 
hakemin psikolojik yapısı ve doğruluğunun toplamıdır (Sellin, 1992).

Futbol hakemliğinde karar verme sürecinde farklı unsurların 
devreye girdiği söylenebilir. Özellikle ülkemizde hakemlerin üzerinde 
yaratılmaya çalışılan baskı ortamı, hakemlerin karar verme süreçlerini 
etki altına almak ve net olmayan durumlardaki takdir haklarını suni 
baskı ortamı hazırlayan takımın lehine sonuçlandırmak üzerinedir. 
‘Kazanda nasıl kazanırsan kazan’ mantığı kulüp yönetimlerinden, fut-
bolculara ve taraftarlara kadar herkese sirayet etmektedir. Bu ortamda 
bir futbol müsabakasını yönetmek, zaten yeterince zor olan hakem-
lerin işini birkaç kat daha zorlaştırmaktadır. Aşağıdaki şema, futbol 
hakemlerinin karar verme süreçlerine dair bilgi verebilir:

Fiziksel Faktörler
Genel Dayanıklılık,Kuvvet, 
Çeviklik,Süratte Devamlılık.

Psikolojik Faktörler
Özgüven, Konsantrasyon,
Kararlılık, Muhakeme Yeteneği,
Motivasyon, İletişim Becerisi,
Tutarlılık, Duygu Kontrolü.

Kişilik Özellikleri
Cesaret, Dürüstlük, Bağımsızlık.

POZİSYONU 
DEĞERLENDİRME

&
BİLGİ İŞLEME

KARAR

Deneyimsel Faktörler
Hakemlik  Deneyimi,
Yaşam Deneyimi,
Eğitimsel Birikim.

Çevresel Faktörler
Stattaki Taraftar Baskısı,
Dışarıdaki Medya Baskısı,
Oyuncuların Reaksiyonları,
Ekipteki diğer hakemlerin 
uyandırdıkları güven.
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Bu şemadan da anlaşılacağı üzere sahada çok kısa bir sürede karar 
veren futbol hakemlerinin, karar verme süreçleri tahmin edilenden çok 
daha fazla unsur ile ilişkilidir. Çok deneyimli olan bir hakemin gerekli 
fiziksel yeterliliklere sahip değilse sahada sağlıklı karar veremeyeceği 
gibi, atletik özellikleri çok üst düzeyde olan bir hakemin de çevresel 
faktörlerden çok fazla olumsuz veya olumlu etkilenmesi yine sağlıklı 
karar verememesine sebep olacaktır. Bu şemadan da anlaşılacağı gibi 
futbol hakemliği, birbirinden bağımsız pek çok farklı özelliği bir 
arada bulundurmayı ve beraber kullanmayı gerektiren bir olgudur. 
Üst düzey bir futbol hakeminin yukarıdaki özelliklere sahip olması ve 
bu özellikleri birbirleriyle ilişkilendirebilmesi gerekmektedir. Aşağıda 
bu beş faktör örneklendirilerek daha ayrıntılı bir biçimde açıklanmaya 
çalışılmıştır.

Futbol Hakemliğindeki Fiziksel Faktörler
Modern futbol eski zamanlara göre çok daha hızlı oynanmaktadır. 

1970’li yıllarda oynanan futboldaki oyuncuların koşu mesafeleri ile 
2000’li yılların başından itibaren oynanan oyundaki koşu mesafeleri 
arasında çok büyük farklılıklar vardır. Son 10 yılda ise toplam koşu 
mesafelerinde daha da yükselen bir grafik yerine koşu çeşitlerinin 
oranlarında değişimler gerçekleşmiştir. 2006 ile 2013 yılları arasında 
İngiltere Premier Liginde yapılan bir araştırma oyuncuların toplam 
koşu mesafelerinde sadece %2’lik bir mesafe artışı tespit etmesine 
rağmen, yüksek şiddetteki koşu mesafelerinde (Saatte 21 km ve üzeri) 
%30 düzeyinde bir artış, yüksek şiddet koşu aksiyonlarında ise %50 
seviyesinde bir artış ortaya koymuştur. Oyuncuların sprintlerinin 
sayısında %35’e varan bir atış söz konusudur (Bradley, 2014).

Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse futbol sahasının ölçüleri 
aynı kalmış, ancak bu alan içerisindeki aksiyonlar çok daha fazla 
ve çok daha hızlı bir hal almıştır. Futboldaki bu büyük değişim 
hakem yönetimlerine de yansımış ve hakemlerin bu kadar hızlı oyna-
nan bir oyunda mümkün olduğunca az hata yapmaları için farklı 
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mekanizmalar kullanılmaya başlanmıştır. 2000’li yılların başından 
itibaren kullanılmaya başlanan bipli bayrak ve devamında hakem 
iletişim sistemi, 2009 yılından itibaren devreye giren ilave yardımcı 
hakem sistemi ve 2012 yılından itibaren denemeleri yapılan gol çizgisi 
teknolojisi hep bu yeniliklerdendir.

Oyunun bu kadar hızlanması ile beraber hakemin ihtiyaç duy-
duğu niteliklerin bir orta saha futbolcusuna yaklaştığı ve yardımcı 
hakemlerin ise hakemin sahada ihtiyaç duyduğu niteliklerin %70-
80’ini kullandığı ortaya konmuştur. Yapılan çalışmalar, hakemin 
yüksek şiddetteki koşu antremanları ile fitness seviyesini ve pozisyon 
almayı geliştirmesinin önemini ortaya koymuştur (Castanga, 2012). 
Geçmişe göre hakemlerden ve özellikle en üst liglerde görev yapan 
elit hakemlerden talep edilen fiziksel gereklilikler artmıştır. 15-20 
yıl öncesinde geçerli olan Cooper testte 2400 metre koşma koşulu 
ilk önce 2800 metreye çıkartılmış devamında ise Cooper testinin 
yerine 6 tane 40 metrelik sprint ve 20 tane 150 metrelik mesafeyi, 
belirlenmiş zaman dilimi içerisinde koşmayı içeren FIFA Fitness test 
gelmiştir. Son yıllarda ise bu testin de yerini UEFA’da YO-YO adı 
verilen süratte devamlılık testi almış ve bu testi geçemeyen hakemlere 
görev verilmeme kararı alınmıştır.

Bu özetlenen durumdan da anlaşılacağı üzere futbol hakemliği 
artık fiziksel ve mental hazırlık anlamında çok daha fazla özellik talep 
eder bir hale gelmiştir. Elit hakemler günümüzde artık birer atlet olarak 
değerlendirilmekte ve bu durumda yaptıkları işe dair büyük zorluklar 
ortaya çıkarmaktadır. Hakemler artık geçmişten bugüne süregelen 
bakış açılarını değiştirmiş ve profesyonel anlayışı benimsemişlerdir 
(Antonie, 2014).

Futbol Hakemliğindeki Psikolojik Faktörler
Kontrolsüz, bilgiden ve fair-play ruhundan uzak, hedef göste-

rici eleştiriler, hakemlerin üzerlerinde baskı ve sorumluluğu arttır-
makta ve bu durum bazen standart kararlar verememelerine sebep 
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olabilmektedir. Bu durumdan ötürü müsabakanın tüm noktalarında 
büyük etkisi olan hakemlerin, fizyolojik ve psikolojik durumlarının 
verdikleri kararlar üzerindeki etkileri de artık dikkate alınmaktadır. 
Hakemlerin kaygı, korku ve stres gibi psikolojik faktörleri kontrol 
altına alarak, müsabakalarda doğru karar verme özellikleri olmalıdır. 
Üst düzey iyi bir hakemin sahip olması gerekli özellikler olarak tutarlı-
lık, iletişim becerisi, kararlılık, dik durabilme yetisi (ancak gereksiz bir 
inatlaşma ile diklenmek değil), bütünlük, kendine güven, muhakeme 
yeteneği ve motivasyon gösterilebilir (Weinberg ve Richardson, 1990). 
Ayrıca 2005 yılında UEFA elit hakemleri ile yapılan bir çalışmada bu 
özelliklere ek olarak ekip çalışması, konsantrasyon ve duygu kontrolü 
üzerinde de durulmuştur (Piffaretti, 2006).

Hakemin yüksek bir empati yeteneğine sahip olması gerekliliği de 
bulunmaktadır. Oyuncuların gol attıklarındaki heyecanını, galibiyet ile 
gelen mutluluklarını, adaletsizliğe karşı duydukları hıncı, sakatlık veya 
aşağılanma karşısındaki acılarını, son dakika mağlubiyeti ile yaşadıkları 
hayal kırıklığını ve son ana kadar mücadele etmelerindeki gururun 
farkında olması çok önemlidir. Futbol oyunu içerisindeki rollerin 
kavranmış olması da hayati önem taşır. Amatör bir maç, oyuncuların 
güzel zaman geçirmesi ve kazanma odaklı iken profesyonel bir maç 
izleyenlerin güzel zaman geçirmesi ve kazanma (endüstriyel futbolda 
artık çoğu zaman sadece kazanma odaklı diyebiliriz) odaklıdır. İster 
amatör ister profesyonel olsun hiçbir oyun hakem odaklı değildir 
(Evans ve Bellon, 2000).

Hakem sahadaki görevinin sadece kuralları doğru bir şekilde 
uygulayarak müsabakayı yönetmekten ibaret olduğunun farkında 
olmalıdır. Yaptığı işe daha yüksek anlamlar yüklemesi, sahada oyun 
kurallarının kendisine verdiği gücün sarhoşluğu ile diktatörce bir 
tutum sergilemesi ve ihtiyatlı bir kural uygulayıcı yerine, ilkel ego-
sunun kontrolündeki bir kişi gibi davranması sadece kendisine değil 
bu güzel oyuna da zarar verir. Eğitim Psikolojisi alanında doktorasını 
tamamlamış bir eğitimci, 25 yıldır aktif sporun içerisinde olan bir 
Beden Eğitimi öğretmeni ve 10 yıldır FIFA Yardımcı hakemi olarak 
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Türkiye ve UEFA’da üst seviyedeki müsabakalarda görev almakta olan 
bir futbol hakemi olarak bu çizginin özellikle alt liglerde kimi zaman 
aşıldığına üzülerek şahit olmuşluğum vardır. Bu tip durumlar hem 
futbol oyunu hem de futbol hakemliği için bir tehlike oluşturmaktadır. 
Futbol öncelikli olarak oyuncular için olan ve yaratıcılık gerektiren 
bir oyundur. Bu noktada hakemin işine yaklaşımı pozitif ve işbirlikçi 
bir yapıda olmalıdır. Henry Kissinger’in ‘Büyük Afrodizyak’ olarak 
tanımladığı ve Lord Acton’un meşhur sözünde altını çizdiği, ‘Güç 
doğru yoldan saptırıcı eğilimdedir ve kesin güç kesinlikle doğru yol-
dan saptırır’ ilkesi yazıldığı 19. yüzyıldaki kadar bugünde doğruluk 
içermektedir.

Futbol Hakemliğindeki Kişilik Özellikleri
Bilgi işleme sürecini ve devamında verilen kararı etkileyen en 

önemli süreç belki de kişilik özellikleri ile ilintilidir. Diğer 4 faktöre 
sahip ancak cesaretten yoksun bir hakem, kritik kararların verilmesinde 
gerekli etkinliği gösteremez. Hakemin cesaretsiz, risk alamayan bir 
yapıya sahip olması adil bir yönetimi olanaksız kılar. Cesur olabilmek 
için bağımsız karar verebilme ve bağımsız varolabilme yetilerine sahip 
olmak gereklidir. Futbol hakemlerinin itaat kültürü etkisi altında 
değil, kendi varoluşlarını özgürce ortaya koyabildikleri bağımsız bir 
kültür ile yetişmeleri bu nedenle önemlidir. Unutulmamalıdır ki 
bir zümre tarafından kontrol edilebilen ve bağımsız olamayan birey, 
şartlar değiştiğinde bir başka zümre tarafından da rahatlıkla kontrol 
altına alınabilir. Bağımsız ve cesur bir hakemin sahip olması gereken 
bir başka kişilik özelliği de hiç tartışmasız dürüstlüktür. Dürüst tutum 
içeren ve çevresinde güven uyandıran bir hakemin sahada yaptığı 
hatalar, güven uyandırmayan bir hakem ile kıyaslanamayacak şekilde 
hoş görülür. Bu durumun pek çok örneği mevcuttur.
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Futbol Hakemliğindeki Deneyimsel Faktörler
Hakemlik belli yetenekleri ve özellikleri barındıran kişilerin yapa-

bilecekleri bir iştir. Ancak her ne kadar tüm gerekli fiziksel ve zihinsel 
süreçlere sahip olunsa da, deneyimden yoksunluk sahada başarılı olma-
nın önündeki en büyük engellerin başında gelmektedir. Bu noktada 
deneyimden kasıt hem hakemlik deneyimi hem de kişinin genel yaşam 
deneyimidir. Çok genç yaşta, henüz hazır olmadan futbol arenasının 
hata kabul etmeyen ortamına sürülen pek çok hakem kariyerlerinde 
büyük düşüşler yaşamışlardır. Yaş, eğitim geçmişi, hayattaki yaşanmış-
lıklar, zorluk derecesi yüksek müsabakaları yönetip gerçek anlamda 
pişerek Süper lige çıkmak bir hakemin uzun soluklu olabilmesinde 
çok önemli faktörlerdir. Olgunluk her iş kolunda önemli olmakla 
beraber, büyük baskı altında ve çok kısa zamanda karar vermesi iste-
nilen hakemlikte hayati önem taşımaktadır.

Futbol Hakemliğindeki Çevresel Faktörler
Özellikle Akdeniz kültürünün hakim olduğu liglerde (İspanya, 

İtalya, Türkiye, Portekiz vb.) görev yapan hakemlerin, daha yoğun bir 
baskı altında müsabaka yönettikleri genel anlamda kabul görmektedir. 
Toplumların kültürel yapılarının stadyumlardaki atmosfere yansıması 
sosyal psikoloji açısından değerlendirildiğinde son derece beklendik 
bir durumdur. Kalabalık sesinin hakemlerin kararlarındaki etkilerini 
incelemek üzerine yapılan çalışmalar, sesin etkili olduğunu bilimsel 
olarak ortaya koymuştur (Satman, 2005). Evsahibi takımın hem rakibi 
hem de hakemi baskı altına alma yolu ile avantaj elde etme çabası bir 
noktaya kadar oyunun doğası içerisindeki bir olgu olarak kabul edilse 
de, bu sınırın özellikle ülkemizde sıklıkla aşıldığı da yadsınamaz bir 
gerçektir. Hakem yöneteceği müsabaka öncesi bu tip durumlara karşı 
kendisini hazır tutmak zorundadır. Oyuncuların reaksiyonları gerçek 
dışı olabilmekte ve oyunu lehine çevirmek için sahada çok başarılı 
aktörlük numaraları sergilenebilmektedir. Tüm bu zorluklar içerisinde 
hakem ekibinin bu ortamlarda sağlıklı görev yapabilecek özelliklere 
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sahip ekip üyelerinden oluşmaması da olumsuz bir çevresel faktör 
olarak hakemin önüne çıkabilmektedir.

Stat ortamında yaratılan bu baskı dışında, futbolun kitleleri etki-
sine alan gücü değerlendirildiğinde, hakemlerin sadece stadyum 
içerisindeki ortamlardan değil, ayrıca günlük hayatlarına yansıyan ve 
özel yaşamlarını da hiçe sayan baskı ile mücadele etme gereklilikleri 
de vardır. Özellikle yazılı ve görsel medya yolu ile futbol aktörleri 
arasında en zayıf halka olarak kabul edilen hakemlerin kişilik haklarına 
saldırmaya kadar varan ithamlarla sıklıkla karşılaştıkları tartışılmaz bir 
gerçektir. Tüm bu bahsi geçen çevresel faktörler olumsuz olabileceği 
gibi olumlu da olabilir. Hakem buna rağmen yine de hata yapabilir.  
Ancak olumsuz çevresel faktörler altındaki hata yapma olasılığı, olumlu 
çevresel koşullar altındakine göre kesinlikle çok daha yüksektir.

Modern Futbol İle Birlikte Dünyada ve Türkiye’de Değişen 
Yönetim Anlayışı
Futbolda dünyadaki büyük ilerlemeden nasibini almış ve büyük 

değişim göstermiştir. Tüm değişen olgularla birlikte, hakemin müsa-
baka yönetim anlayışı da farklılaşmış, tek adamdan, ekip liderine 
doğru bir evrilme süreci yaşamıştır. Artık işbirliği, hakemlikle ilgili tüm 
eylemlerin merkez noktası halindedir. Modern futbol yönetiminde, 
bir hakemin sadece iyi bir ekip ve çok iyi bir ekip çalışması ile başarılı 
olabileceği görüşü kesin bir biçimde kabul edilmektedir (Batta ve 
Zuev, 2011). FIFA, ‘Linesman’ (Yan Hakem) tanımlamasını ‘Assistant 
Referee’ (Yardımcı hakem) olarak değiştirmiş ve Yardımcı hakemi 
müsabakanın hakemine yardım etme konusunda cesaretlendirici bir 
tutum sergilemiştir. 1996 yılı sonrasında kullanılmaya başlayan bipli 
bayrak, 2005/06 yıllarından itibaren kullanılmaya başlayan iletişim 
sistemi hakemin işini kolaylaştırmak için devreye sokulmuştur. Bunlara 
ek olarak 2009 yılında UEFA merkezli olarak ilave yardımcı hakem 
sistemine geçilmesi yoluyla maçın hakemine maksimum düzeyde 
fayda sağlanmaya çalışılmıştır.
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Hakem gelişimine en fazla yatırım yapan konfederasyon olan 
UEFA’nın hakem kurulu, hakemlerin son karar noktası olduğu belirtil-
mekle beraber, ekip üyeleriyle maksimum seviyede işbirliği göstererek 
müsabakayı yönetmelerinin gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Başarılı 
bir müsabaka yönetimi için ekip üyelerinin her birinin sorumluluk 
alması ve rolleri ile barışık olmalarının önemi ortaya net bir biçimde 
konmaktadır (Core, 2014). Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse 
futbolun geçmişle kıyaslanmayacak düzeyde hızlanması ve maçların 
pek çok kamera tarafından farklı açılardan çekilerek büyük kitlelere 
ulaştırılması, hakemi oyunu yönetim anlayışını değiştirmek zorunda 
bırakmıştır. Hakem artık tüm kararları tek başına inisiyatif kullana-
rak veren, tırnak içerisinde ‘kral’ durumunda iken artık ekibinden 
maksimum düzeyde fayda sağlayıp müsabakayı minimum hata ile 
bitirmeye çalışan bir ekip lideri konumuna gelmiştir. Bu yeni sis-
teme ayak uyduran hakemler en üst liglerde tutunmuş, eski sistemin 
doğruluğuna inanan hakemler ise sorun yaşamışlardır. Ancak hakem 
için tek başına karar verebilme yetisi hala büyük önem taşımaktadır. 
Unutulmamalıdır ki ekibine bağlı olarak müsabaka yönetmek ile 
bağımlı olarak müsabaka yönetmek farklı şeylerdir. Başarılı bir ekip 
lideri gerekli koşullarda inisiyatif kullanma becerisine sahip olmak 
zorundadır.

Modern hakemlikte, hakem sahaya ayrı ayrı pek çok olayı yönet-
mek için değil, oyunu bütününü kontrol etmek bilinciyle çıkmalıdır. 
Hakemin işi olayları en başından itibaren kontrol etmektir, bunun 
sonrasında oyuncular hakemin kendilerinden ne beklediğini tam olarak 
bilirler. Eski tip hakemlikte olaylara anında tepki veren reaktif türde bir 
tarz benimsenirken, modern hakemlikte beklenmeyenin beklenmesi 
ilkesi ile olaylara mahal vermeden proaktif tarz benimsenmektedir.

Türkiye’deki hakemlik anlayışının son 60 yıllık sürecini dik-
kate alırsak, geçmiş yıllarda futbol hakemi popülasyonun büyük bir 
çoğunluğunun Silahlı Kuvvetlerimizde görev yapmakta olan değerli 
astsubay ve subaylardan oluşmuş olduğunu görürüz. TSK’nın 2002 
yılında almış olduğu kendi personelinin futbol hakemliği yapmaması 
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yönündeki kararından sonra futbol hakemliğinde sivil yaşamdan 
gelen hakemler görevi devam ettirmişlerdir. Hiyerarşik düzlemde 
görev yapmaya alışmış kadroların çoğunluğu oluşturduğu hakem 
popülasyonunun bu ani değişimi, hakemlik kültürüne, liderlik sti-
line ve dolayısıyla da yönetim anlayışına birebir etki etmiştir. Asker 
hakemlerin futbol arenasından bu ani çekilmeleri, özellikle bazı coğ-
rafi bölgelerde büyük sarsıntılara yol açmışsa da ülke genelinde geçiş 
başarıyla gerçekleşmiştir.

Bu süreç içerisinde, UEFA’nın benimsemiş olduğu ‘Win as a 
team, lose as a team’ (Ekip olarak kazanırsınız, ekip olarak kaybe-
dersiniz) ilkesi hergeçen gün daha fazla güçlenmiştir. Yenilenen ve 
gençleşen kadrolar özellikle 2008 yılında başlatılan UEFA Hakem 
Konvansiyonu’nun getirdiği yeni anlayış ile, ekibin gücünün, kaynak-
ları birleştirme, uzmanlaşma, işi paylaşma ve motivasyon birlikteliği 
inşa etme potansiyelinden gelmekte olduğunun farkına varmışlardır. 
Müsabakayı başarılı bir şekilde yönetmekle sorumlu hakemin müsaba-
kadan önce ekibinin dinamiklerini doğru değerlendirmesi ve modern 
bir anlayışla ekip liderliği rolünü başarıyla üstlenmesinin kendisinin 
ve ekibinin saha içi başarısına % 100 etki ettiği bugün tartışmasız 
bir gerçektir. Askeri hiyerarşik temelli yönetim anlayışını da, deva-
mında sivilleşen kadrolar ile modern hakemliğe geçiş aşamasını da ve 
hakemliğin Avrupa arenasında sürdürülmekte olan modern yönetim 
anlayışını da deneyimleme fırsatı kazanmış bir hakem olarak, Türk 
futbol hakemliğinin özellikle UEFA Hakem Konvasyonu ile beraber 
boyut atladığını söyleyebilirim.

Öte yandan psikolojik faktörler bölümünde bahsedilen ilkel 
egoların hakimiyeti altında diktatörce müsabaka yönetmenin sadece 
asker hakemlere atfedilmesini bir eğitimci olarak doğru bulmadığımı 
da belirtmek istiyorum. Mesleki alışkanlıkların sahaya ve hakemlik 
kültürüne bu tarz yansımaları olabilmektedir ancak bu tarz bir tutum 
meslekten ziyade kişinin karakteri ile ilgilidir. Sahaya çıktığında veya 
hakemlik statüsü arttığında, diktatörce hatta kimi zaman zorbaca 
tutum takınan asker kökenli hakemler tanıdığım gibi, hakemlik 
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camiasında beyefendi kişilikleri ve nezaketleri ile büyük bir sevgi ve 
saygıyla anılan daha fazla sayıda asker kökenli hakem ağabeyim de 
olmuştur. Onların bu nezaketlerini ve yapıcı tavırlarını katı bir askeri 
hiyerarşik yapıda yetişmiş olmalarına rağmen barındırabilmeleri çok 
daha büyük kıymet arz etmektedir. Neticede Türk hakemliğinin 
geçmişinden bugüne hizmet etmiş tüm hakemler, bu harca bir şey 
katmışlardır.

Yardımcı Hakemlik
Modern futbol, yukarıda belirtildiği gibi tek hakem tarafından 

hiç yardım almadan yönetilme boyutunu çoktan geçmiştir. FIFA 
ve UEFA’nın bu noktada yaptığı değişiklikler hakem yönetimlerini 
tamamen yeni bir formata sokmuştur. Hakem müsabakanın tek 
hâkimidir ilkesi baki kalsa da, yönetim dinamikleri çok farklı bir 
hal almıştır. Yardımcı hakemlik 20 yıl öncesine nazaran çok daha 
önemli bir konuma yükselmiş ve üst düzey hakemler için başarılı 
olma yolunda vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. 100’ e yakın 
uluslararası ve 200’e yakın Süper lig müsabakasında yardımcı hakem-
lik görevini yerine getirmiş biri olarak, deneyimlerim ve gözlemlerim 
bana, yardımcı hakemliğin farklı özellikler barındırması gerektiği 
gerçeğini göstermiştir. Yardımcı hakem için fiziksel açıdan sürat ve 
çeviklik özellikleri daha önemlidir. Konsantrasyon yardımcı hakem 
için hakeme nazaran daha zor bir olgudur zira hakeme göre müsa-
bakanın içinde kalma süresi daha azdır. Ayrıca konsantre olması 
gerekli şeyler oyun aksiyonları içerisinde hakeme nazaran farklılıklar 
ve ani değişimler gösterir. Temel görevi ofsayt iken, taç, korner, faul, 
disiplin uygulamaları ve hakemi uyarma gibi farklı şeylere her an 
hazır olmalıdır. Bu açıdan bakıldığında hakeme nazaran daha zor bir 
görev yapmakta olduğunu ifade eden görüşler de mevcuttur. Ancak 
hakemin maruz kaldığı saha içi ve saha dışı baskı yardımcı hakemlikte 
aynı boyutta değildir. Hakemlik ve yardımcı hakemlik, birbirlerinden 
farklı ancak birbirinin başarısını doğrudan etkileyen iki ayrı görevdir. 
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Hatta yardımcı hakemliğin, hakemin başarısını çok daha fazla etki-
lediği herkes tarafından kabul edilen bir durumdur.

Hakemler için maddelenen özelliklerin pek çoğunun üst düzey bir 
yardımcı hakemde bulunması gerekmektedir. Şahsi fikrim yardımcı 
hakemlikte gerekli olan en önemli özelliğin, ikinci adam olmak konu-
sunda herhangi bir problem yaşamaması ve bu durumu kişiselleştir-
meyip, ekip içerisindeki rolü ile barışıklık hali olduğu yönündedir. İyi 
bir yardımcı hakemin görev odaklı olması ve ekibe katkı sağlamaktan 
haz alması başarısındaki kilit noktadır. Ekip dinamikleri açısından 
ekip içerisinde birden fazla lider her zaman sorun yaratmaktadır. Bu 
nedenle içinde bir yerlerde tırnak içerisinde ‘Ortadaki Adam’ olma 
ihtirası olan bir yardımcı hakemin, uzun vadede bu duyguya bağlı 
sorunlar yaşaması ve dolayısıyla içinde bulunduğu ekibe de yaşat-
ması oldukça olasıdır. Rolünü kişiselleştirmesi ve yardımcı hakemliği 
kendini gerçekleştirme noktasında varoluşsal bir kaygıya taşıması, 
mutsuzluğu ve devamında da başarısızlığı getirecektir. Geçmiş yıl-
larda yardımcı hakemlik yapmak istemeyip hakemliğe dönüş yapan 
arkadaşlarım olmuştur. Her tercih bir vazgeçiştir ilkesi hakemlik ve 
yardımcı hakemlik görevleri için uygundur. Hakem olmayı tercih 
edenlerin, kararları ile barışık ve gerektiğinde sorumluluğu üstlenme 
cesaretine sahip olmaları gerekirken, yardımcı hakemlik görevini ter-
cih etmiş veya tercih etmese de devam etmek durumunda olanların 
bu role uygun tutum sergilemeleri gerekmektedir. Başarı için herkes 
birbirine saygı göstermek zorundadır ve ekiplerdeki sorunlar genellikle 
rol kargaşasından kaynaklanmaktadır.

40 Yıl Sonra Gerçekleşen Bir Rüya; Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, 
Tarık Ongun
Türk hakemliğinin değişen yüzü ile beraber, Avrupa arenasında da 

süreç geçmiş yıllardan çok daha farklı bir hale gelmiştir. 2006 yılında 
FIFA Kokartını takmaya hak kazanmış Cüneyt Çakır, 2010 yılında 
UEFA hakem kategorileri seviyesinde ‘Elite Development’ olarak 
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adlandırılan Elite kategorinin bir altı olan kategoriye yükselmiş ve 
uzun yıllardan sonra bir Türk hakemi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 
maç yönetmeye başlamıştır. Devamındaki süreçte 2011 yılı içerisinde 
Elite seviyeye ulaşmıştır. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasına Cüneyt 
Çakır liderliğinde Bahattin Duran, Tarık Ongun, Hüseyin Göçek ve 
Bülent Yıldırım beşlisi ülkemizi temsil etmek üzere gitmişler ve yarı 
final müsabakası yönetme başarısını göstermişlerdir. Türk hakemliği 
için bu büyük başarı çok önemli olsa da asıl hayal gibi görünen ve 
başarılması çok güç olan şey Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık 
Ongun üçlüsünün Dünya Kupasında maç yönetecek hakemler arasına 
seçilmeleri ve dünyanın en büyük futbol organizasyonunda yarı final 
yönetme başarısını göstermeleridir.

Doktora tez konum olan ekip çalışması konusunda her zaman 
takdir ederek izlediğim ve Şampiyonlar Ligi arenasında beraber görev 
yapma şansına eriştiğim kıymetli arkadaşlarımın bu başarıları, sadece 
ülke hakemliği için değil ülke futbolu için de çok önemli bir marka 
değeri olmuştur. Makalede belirtilmekte olan modern hakemlik anla-
yışının saha içi ve saha dışı görev paylaşımı, ekip dinamikleri, sorum-
luluk üstlenme ve birbirini destekleme aşamalarını başarılı bir biçimde 
ortaya koymaları onları bu noktalara taşımıştır. Bahattin Duran ve 
Tarık Ongun’un gerek saha içi gerekse saha dışında modern yardımcı 
hakemlik tanımlamasına uygun tutumları ve bu durumun Cüneyt 
Çakır’ın başarısına olumlu yönde katkı sağlaması da diğer hakemler 
içinde doğru bir planlama için model yapı oluşturmuştur. Başarı 
kelimesinin sadece sözlükte çalışmak kelimesinden önce gelmekte 
olduğu bilinci, Cüneyt Çakır ve ekibi için doğru bir tanımlamadır. 
Bu uğurda çok sıkı çalışmışlar ve 40 yıl sonunda bizlere bu mutluluğu 
yaşatmışlardır. Onların bu başarıları FIFA kokartı taşıyan diğer Türk 
hakemler içinde yol açıcı ve destekleyici bir rol oynamaktadır.
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Gençlerin Hakemliğe Yaklaşımları
Futbol hakemliği bazı ülkelerde farklılık gösterse de, belli bir yaşa 

kadar (45) yapılabilecek bir etkinliktir. Üst düzey müsabakalarda 
görev yapan hakemlerin gerek fiziksel gerekse psikolojik olarak yıp-
ranması, zaman içerisinde yerlerini motivasyon düzeyleri daha yüksek, 
fiziksel olarak daha iyi düzeyde genç hakemlere bırakmalarını gerekli 
kılmaktadır. Futbolculuğun aksine bu geçiş çok daha zaman alan 
ve yavaşça gerçekleşen bir yapı içermek durumundadır. Daha reşit 
bile olmadan çok önemli takımların yıldız statüsüne yükselmiş çok 
önemli futbolcular vardır ancak aynı durumu hakemlikte sağlamak 
olası değildir. Zaman zaman medyada genç hakem veya yeni yetenek 
olarak yansıtılan hakemlerin, 30’lu yaşlarına yaklaşmış veya 30’lu yaş-
larına yeni girmiş olduklarını görürüz. Üst düzeyde hakemlik yapan 
bir hakemin bu noktaya ulaşması için ortalama 10 ila 12 yıl arası bir 
zamana ihtiyaç duyduğu söylenebilir.

Hakem olmaya karar veren kişiler üzerinde yapılan bir araştırmada, 
hakemlerin %50’sinin amacının boş zamanlarını değerlendirmek 
olduğu görülmektedir. Özellikle bu oranlar hakemliğe yeni başlayan 
gruplarda yükselmektedir. Bu da bu hobinin özendirici özelliklerinden 
biri olarak düşünülebilir (Balyan ve Gençer, 2004). Bunun dışında 
sporun ekonomiden aldığı pay oranında artan hakem ücretleri ve bu 
oranların hakemlere de kısmen yansıması ile gelir oranlarının her 
geçen gün artması, üst düzeyde yapılan hakemliğin profesyonelce 
kazanç sağlanan bir sektör haline gelmesine yol açmıştır.

Ülkemizde gençlerin hakemliğe başlamaları ve devam etmeleri ile 
ilgili olarak bir kaynak sıkıntısı bulunmasa da bazı Avrupa ülkelerinde 
bu durum sıkıntı yaratmaktadır. Fransa özelinde yapılan bir spor 
sosyolojisi araştırmasında 2011 yılında tüm Fransa için 30000 futbol 
hakemine ihtiyaç duyulurken toplam hakem sayısının 26500 olduğu 
tespit edilmiştir. Bu durumun nedenleri incelendiğinde, gençlerin 
futbol hakemliğinin gerektirdiği fedâkarlıklara karşın aynı boyutta 
maddi ve manevi kazanım elde edemedikleri, saygı görmedikleri ve 
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olumsuz tutumlara maruz kalmalarından dolayı futbol hakemliğine 
başlama veya futbol hakemliğini devam ettirme konusunda çekinceler 
yaşadıkları, motivasyonlarının düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır 
(Borel-Hänni ve Sallé, 2012).

Futbolun hakem için olmadığı ama hakem olmadan da futbolun 
olamayacağı bir gerçektir. İyi bir oyuncu kaçmayacak bir gol şansını 
değerlendiremediği zaman hiç kimse ondan vazgeçmeyi veya onu 
ekipten atmayı düşünmez. Bunun sadece ufak bir şanssızlık olduğu 
ve anlayışlı olmak gerektiği düşünülürken, hakem hata yaptığında 
bu çoğunlukla onun beceriksizliğinin ve yanlı tutumunun bir gös-
tergesi sayılır. Bu durum pek çok ülkede benzer olmakla beraber, 
ülkemizde komplo teorileri çok daha acımasız ve kötü niyetli olarak 
üretilmektedir. Bu noktada çoğu zaman amaç, futbol dünyasındaki en 
zayıf halka olarak değerlendirilebilecek, hiçbir taraftarı ve destekçisi 
olmayan hakemlerin suçlu ilan edilmeleri yolu ile sorunlara geçici 
çözüm bulma kolaycılığıdır.

Futbol hakemliğine dair kişisel deneyimlerimi ve bilimsel çalışma-
ları harmanlayarak hazırlamaya çalıştığım bu yazıyı, değerli arkadaşım 
FIFA Plaj Futbol hakemi Arda Ergene’nin yazmış olduğu ve hakem-
liği çok güzel tanımlayan bir paragraf ile sonlandırmak istiyorum. 
Umarım bu güzel oyunun bir parçası olan bizlerin, futbol sahasına 
müsabakayı minimum hata ile bitirmekten başka hiçbir amaç ile çık-
madığımız gerçeği yapılan tüm anti-propagandalara rağmen görülür 
ve bu oyunun içerisinde hakem hatalarının tıpkı yağmur, kar, güneş 
gibi doğal bir durum olduğunun geç de olsa farkına varılır. Umarım 
ülkemde büyük bir aşk ile takip edilen bu güzel oyun, büyük futbol 
ülkelerinde olduğu gibi hakemlere değil, oyuna, oyunculara ve oyunun 
gelişimine odaklanarak takip edilir. Futbolumuzun gelişmesi için tek 
çıkar yol budur. 

KOŞARSIN: kaslardaki kan gevşeyen myocarda hızla dolar. Myo-
card hızla kasılır vücudunu dolaşmak üzere yola çıkan kan, görebi-
leceğin en mükemmel pompa olan kalbin tarafından minimum 180 
kez kasılarak görevini aralıksız sürdürür. GÖRÜRSÜN: bir adet 
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optik sinir serebral korteksle çapraz bağlantı kurar, hareketli cisimleri 
tespit eden Pariyetal Loba aktarır ve pozisyonu yorumlarsın. KARAR 
VERİRSİN: sinir kas koordinasyonu mükemmel biçimde çalışmak 
zorundadır. Beynin sadece insanda bulunan lateral frontal pole kısmı 
elektrik akımlarını gönderir, karar verir, sonuçlarını tahmin eder, ön 
görür ve uygular. NEFES ALIRSIN: adil dağılım için son aksiyonu 
alırsın ve düdüğü çalarsın.

NE KADAR ZAMANDA MI? 0.86 SANİYEDE!!!
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I- GENEL OLARAK SPOR

Eskiden insanların yaşamında,doğal günlük yaşamın bir parçası 
olarak yaşamlarını devam ettirmek amacıyla- atlama, kaçma, tır-
manma, yakalama, avlanma gibi faaliyetler şeklinde yer alan spor, 
zamanla insanların boş zamanlarını değerlendirmek, eğlenmek, sağ-
lıklarını kazanmak ve korumak, bedensel ve zihni melekelerini geliş-
tirmek amacıyla yapmış olduğu her türlü vücut ve zihin etkinliği 
olarak tanımlanmaya başlanmıştır.(Ş.Ertaş-H.Petek, Spor Hukuku.)

Ancak günümüzde spor, insanların sadece boş zamanlarını değer-
lendirmek ve eğlenmek anacıyla yaptıkları faaliyetler olma niteliğini 
değiştirmiş ve geliştirmiştir.

Sporun sadece eğlence ve sağlık nedeniyle değil, başka amaçlarla 
da yapılmaya başlaması, çağımızda sporun ikinci bir fonksiyonuna 
daha da ağırlık kazandırmıştır. Buna ‘sporun estetik (gösteri) ve eko-
nomik fonksiyonu’ denilmektedir. Seyir (gösteri) yönü yüksek olan 
dalları (futbol, basketbol, atletizm ve tenis gibi) topladıkları seyirci 
kitlesi ve yarattıkları maddi değerlerle büyük bir ekonomik sektör 
oluşturmuştur. Bu açıda spor ekonomik bir faaliyet olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Sporun üçüncü boyutu ise politik boyutudur. Devletler sadece 
ticari şirketleri ile değil, yetiştirdikleri sporcuların gücüyle kendi 
güçlerini ya da ideolojilerinin üstünlüğünü kanıtlamak ve başkalarını 
etkilemek yoluna gitmektedirler.

Ancak sporun çok daha önemli bir boyutu bulunmaktadır. Sportif 
faaliyetler, insanlar arasındaki kardeşlik ve beraberlik duygularının 
pekiştirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde dostluk ve iyi ilişkilerin 
geliştirilmesi, kısaca ırk, din, dil, cinsiyet farkı olmaksızın, insanlar 
arasındaki barışın sağlanması açısından son derece büyük öneme 
sahiptir.

Spor müsabakaları içinde futbolu ayrı bir yere koymak gerekir. 
Dünyanın hemen her yerinde futbol en çok ilgi gören spor dalıdır.



678

SPORDA ŞİDDET VE FANATİZM
Av. Talay ŞENOL

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

Gerçektende futbol günümüzde yaşamı büyük ölçüde ilgilendiren, 
etkileyen, kucaklayan ve renkli kılan bir toplumsal olay haline gelmiştir.

Basit bir oyun olmanın ötesinde futbol, yeryüzündeki önemli 
sosyo-ekonomik yapısında evrensel imparatorluğa soyunmuştur. 
Fansız sosyolog Pascal Boniface’e göre futbol küreselleşmenin nihai 
aşamasıdır. Futboldan daha evrensel bir olay yok gibidir. O kadar 
ki, demokrasi ve pazar ekonomisi bile meşin yuvarlak aşkına oranla, 
daha az yaygın ve daha az köklüdür.(S. Hasırcı, Futbolda Şiddet ve 
Çözüm Yolları).

II- ŞİDDET VE FANATİZM

Genellikle toplumsal kökenli soruların dışa vurma biçimi olarak 
niteleyebileceğimiz şiddet ve fanatizm önemli bir toplumsal sorundur.

Kendisini çok farklı biçimlerde gösterebilen şiddet olgusu, günü-
müzde her alanda toplumsal ve bireysel sık sık karşımıza çıkmaktadır.

Türk Dil Kurumu sözlüğünde şiddet, ‘karşı görüşte olanlara kaba 
kuvvet kullanma, kaba güç, duygu veya davranışta aşırılık ‘ anlam-
larına gelmektedir.

Dünya sağlık örgütü de şiddeti,bireylerin kendisine başkasına, 
belirli bir topluluk veya guruba yönelik yaralama, ölüm, fiziksel ve 
duygusal zarar, bazı gelişim bozuklukları veya yoksunlukları ile sonuç-
lanabilen, tehdit ya da fiziksel güç kullanma olarak tanımlamıştır. (İ. 
Saz, Spor-Şiddet İişkisi)

Öğretide şiddet, bir hareketin, bir kuvvetin veya gücün değerlen-
dirilmesi, sert hareket etmek, sert davranmak, kaba kuvvete başvurmak 
şeklinde de tanımlanmıştır.

Şiddet uygulayıcısı tarafından bilinçli olarak karşısındaki kişi 
veya kişilere , kurum veya kuruluşlara çeşitli amaçlar adına fiziksel, 
sözlü, psikolojik ya da işaretler yardımı ile uygulanan yaşam, özür-
lük hak, esenlik ve onurlarına zarar verici hal ve hareketler olarak da 
tanımlanabilir.
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Şiddet çok yönlü bir olgudur. Tek bir neden şiddeti doğurmaz. 
Ekonomik, toplumsal, psikolojik,siyasal boyutlar şiddet olayında 
birlikte söz konusudur.

Fanatizm ise sözlük anlamı itibariyle ‘sahip olunan veya peşinden 
koşulan değişik amaçlı görüşlere , fikir ve ideolojilere aşırı şekilde 
bağlılıktan doğan tavizsiz ve katı bir davranış şekli ve bundan doğan 
bir akımdır.

III- SPORDA ŞİDDET VE FANATİZM

Günümüzde şiddet ve fanatizm yaşamın her alanında siyasette, 
ideolojide, görüşte , dinde ve başka diğer alanlarda da kendini göster-
diği gibi, maalesef hiç olmaması geren yerde,özünde barış, kardeşlik ve 
dostluk kavramları olan sporda sıkça kendisini göstermektedir. Şiddet 
ve fanatizm bir çok spor dalında rastlanmakla birlikte, bu dallar ara-
sında, yaygınlığı ve çekiciliği nedeniyle, futbolun özel bir yeri vardır.

Sporda şiddet ve fanatizme yönelik eylemler değişik şekillerde 
ortaya çıkmaktadır.Oyun kurallarını ihlal edilmesi, ırkçılık, küfür, 
saldırganlık, fiziki güç kullanımı, vandalizm vb. gibi.

Genel olarak sporda, özel olarak da futbolda şiddet olaylarını 
‘bireysel şiddet olayları’ ve ‘kitlesel şiddet olayları’ olarak ikiye ayırmak 
mümkündür.

Sporda ve özellikle de futbolda şiddet ve fanatizm konusu ele 
alındığında karşımıza holigan ve holiganizm kavramları çıkmaktadır. 
Holiganizm en bilindiği şekli ile bir tür bağımlılığın ve alternatifsizliğin 
kolayca şiddete dönüşebilen halini simgeler. Holiganizm davranışı 
içinde bulunanlar, genellikle takımına ölesiye bağlı olan, aynı zamanda 
yıkıcı ve şiddet içeren davranışlarda (vandalizm) bulunan fanatiklerdir. 
Bu tip davranışlarda bulunan kişilere ise holigan adı verilmektedir.
(Sezer Ayan–Şiddet ve Fanatizm)

Holigan, taraftarlığı şiddet boyutuna vardıran, çevreye zarar veren 
ve azgınca davranışlarda bulunan kimse olarak da tanımlanmaktadır.
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Holiganizmin başlangıç yılları I. Dünya Savaşı’na kadar gitmek-
tedir. 50’li yılların sonlarına doğru inişe geçmişse de, 60’lı yıllarda 
yeniden yükselişe geçmiştir.

Bir zamanlar futbol kaynaklı şiddet olayları sadece bir İngiliz 
hastalığı olarak yorumlanmış , ancak çok geçmeden bu hastalık Kara 
Avrupası’nda, özellikle İtalya’da,Güney Amerika’da da kendini göster-
miş; ülkemizde ise özellikle son yıllarda üzücü sonuçlar doğurmuştur .

Genelde sporun, özelde de futbolun rekabete ve kazanmaya dayalı 
yapısı tarih boyunca insanlar arasında bir takım mücadelelere yol 
açmıştır. Elbette sporun toplumsal ilişkileri çok zaman olumlu etki-
lediği inkar edilemez. Ancak spor müsabakalarının düşmanlıklar 
doğurduğu veya körüklediği ve hatta ülkeler arasında (l969 Hondu-
ras–El Salvador arasında ki savaş gibi) savaşlara neden olduğunu da 
unutmamak gerekir.(Sezer Ayan, age)

Geçmişte özellikle futbolda şiddet ve holiganizm (fanatizm)’in 
neden olduğu bir çok acı olay yaşanmış, bu olaylarda bir çok kişi 
yaralanmış, hatta yaşamını yitirmiştir. Bunlara bir göz atacak olursak.

- 27 Mayıs 1964 tarihinde Lima (Peru)’da Peru-Arjantin Tokyo 
Olimpiyatları eleme grup karşılaşması sırasında hakemin ev sahibi 
takımın golünü iptal etmesi üzerine tribünlerde çıkan olaylar sırasında 
320 kişi ölmüştür.

- 17 Kasım 1984 tarihinde Cali (Kolombiya)’da Pascal Guerrero 
Stadı’nda oynanan Kolombiya-Amerika futbol müsabakasında çıkan 
olaylarda 24 kişi ölmüştür.

- 1985 yılında Brüksel (Belçika)’da Heysel Stadı’nda oynan Liver-
pool-Juventus futbol müsabakası esnasında İngiliz holiganlarının 
çıkardığı olaylarda 39 kişi yaşamını yitirmiştir

- 1 Şubat 2012’de Al-Masry Club ve Al-Ahly SC takımları ara-
sında Pord Said (Mısır)’da oynanan futbol müsabakası sonrası yaşanan 
olaylarda en az 74 kişi yaşamımı yitirmiştir.

- Ülkemizde de bunlara benzer olaylar yaşanmıştır. Bu olayların 
eh vahimi, 17 Eylül 1967 tarihinde oynanan Kayserispor-Sıvasspor 
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futbol müsabakasında gerçekleşmiştir. Resmi kayıtlara göre bu olaylar 
sırasında 40 kişi ölmüş300 kişi de yaralanmıştır.

IV- SPORDA ŞİDDET VE FANATİZMİN NEDENLERİ

Genelde olduğu gibi sporda da şiddet ve fanatizm çok yönlü bir 
olgudur.Tek bir neden şiddeti doğurmaz.

Sporda şiddet ve fanatizmi ortaya çıkaran sosyolojik, psikolojik, 
ekonomik, kültürel, siyasal ve toplumsal bir çok neden bulunmaktadır.

Genel kabul görmüş şekli ile şiddeti ve fanatizmi ortaya çıkartan 
nedenler arasında, cinsiyet, kitle psikolojisi,benlik sunumu, kimlik 
yitimi, engellenme ve ötelenme duygusu gibi nedenler gösterilebilir.
Yine parçalanmış aile yapısı, işsizlik, eğitim ve istihdamda yetersiz-
lik ve hayal kırıklığı, geleceğe ilişkin kuşkular, adaletsizlik ve güven 
bulanımı vb. gibi durumlar şiddeti ve fanatizmi yaratan nedenler 
arasında sayılabilir.

Genel olarak şiddeti doğuran bu nedenler, spor içinde geçerli 
olmakla birlikte,sporda şiddetin ve fanatizmin doğuşunda spora özgü 
nedenler de bulunmaktadır. Bunlar arasında spor kültürümüzün yeter-
sizliği başta olmak üzere, spor seyircisi, kulüp yöneticileri, teknik direk-
törler, antrenörler, hakemler, federasyon yetkilileri, güvenlik güçleri ve 
medyanın tutum ve davranışları ile spor alanlarının fiziki yapılarındaki 
yetersizlik ve çarpıklıklar ve müsabakaların düzenlenmesinde yapılan 
hatalar sayılabilir.Yine spordaki şiddet mevzuattaki eksiklerden ya da 
mevzuatın kararlılıkla uygulanmamasında da kaynaklanabilmektedir.

Her ne kadar şiddet ve fanatizmin evrensel boyutu varsa da, bir 
toplumda sporda şiddet ve fanatizme ilişkin değerlendirmelerde bulu-
nurken o topluma özgü koşullar ve özellikler de dikkate alınmalıdır. 
Her toplumda sporda şiddete başvuran kişiler, şiddetin nedenleri, şid-
detin gerçekleştiği alanlar ve özellikle şiddet konusu eylemler farklılık 
gösterebilir. Örneğin dünyada ırkçılık özel bir şiddet şekli olmasında 
karşın, ülkemizde ırkçılık eylemlerine ülkemizde rastlanmamaktadır. 
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Buna karşın başka ülkelerde rastlanmayan küfür eylemi ülkemizde 
çok yaygın bir şiddet aracıdır.

Geçmişte ülkemizde sporda ki şiddet olaylarına daha ziyade fut-
bol müsabakalarında rastlanılırdı. Ancak son zamanlarda kapalı alan 
sporu olan basketbol ve voleybol müsabakalarında şiddet olaylarına 
sıkça rastlanılmaktadır.

Spora özgü şiddeti ortaya çıkmasında özellikle kulüp başkan ve 
yöneticilerinin, antrenörlerin,futbolcuların ve hakemlerin ve özellik-
lede medyanın sorumsuz ve kitleleri kışkırtıcı tutum ve davranışları 
ile spor medyasının bunlara adete çanak tutan yayınları önemli bir 
rol oynamaktadır. Bunlara kısaca değinmek yararlı olacaktır.

Bir spor kulübü başkan ve yöneticinin takımının uğradığını 
düşündüğü haksızlıklar karşısında takımının haklarını araması onu 
en demokratik hakkıdır. Bu hakkın kullanımı bağlamında kişi ve 
kuruluşlara eleştiriler de yöneltebilir. Ancak eleştiri hakkının işlevinin 
ve üslubunun sınırları doğru çizilmelidir.

Eleştiri hakkının kullanılması kişi ya da kuruluşları küçük düşü-
rücü, onları toplum husumetine maruz bırakıcı ve özellikle de kitleleri 
tahrik edici ve onları şiddete yöneltici olmamalıdır.

Aynı şekilde futbolcuların ve onların rol modeli olan teknik 
direktör ve antrenörlerin de özellikle müsabaka sırasında ve sonrasında 
müsabakayı yöneten hakemlere ve nihai olan kararlarına yönelik her 
an patlamaya hazır taraftar kitlesini tahrik edici hareketlerden kaçın-
maları gerekir.

Sporda her oyun gibi belirli kurallar dahilinde yapılmaktadır. Bu 
kuralların saha içindeki uygulayıcıları hakemlerdir. Hakemler sporun 
(futbolun) en önemli unsurlarından birini oluşturmakta , seyirci, 
sporcu ve rakip takımlar arasında köprü görevini görmektedirler.Bu 
noktada hakemlerin görevi üzerlerinde ki olası medya baskısı, yöne-
tici baskısı, seyirci baskısı, hatta müsabaka sırasındaki futbolcuların 
baskılarına rağmen ve onlara direnerek görevlerini tam bir tarafsızlık 
içinde, adaletli yönetim göstermektir.
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Elbette ki hakemlerin de insan olduğu gerçeğiyle her pozisyonda 
doğru kararlar verilmesini kimse beklememelidir. Ünlü İtalyan hakem 
Collina’ın deyişiyle ‘hakemlerin hata yapma haklarını kimse ellerinden 
alamaz.Ancak hakemlerin de kararlarıyla olduğu kadar kişiliklileri, 
bilgileri ve donanımları ile de izleyicilere ve özellikle da taraftarlara 
belirli bir güven hissettirmesi önemlidir.

Sahada hak dağıtıcı konumunda olan hakemlerin kötü niyeti 
olmasa da verdikleri yanlış kararlar, maç içinde oyuncuların, maç 
dışında da yöneticilerin tahriki ile şiddete eğilim yaratmaktadırlar. 
Çok kez futbolcu, antrenör ve yöneticilerin kendi hatalarını örtmek 
adına popülist yaklaşımlarıyla hedef haline gelebilen hakemlerimizin 
kişilikleri, birikimleri, donanımlarıyla ve tavırlarıyla izleyicilere ve 
özellikle de taraftarlara güven hissettirmeleri durumunda spordaki 
şiddetin bu boyutu kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Unutulmamalıdır ki, müsabakalara katılan herkesin müsabaka 
öncesine, sırasında ve sonrasında müsabakanın sonucuna ve müsaba-
kayı yönetenlerin verdikleri kararlara saygılı olmaları sporun olmazsa 
olmazı fair- play’in gereğidir

Sporda şiddet ve fanatizm olgusunun ortaya çıkmasında kitle 
iletişim araçları (medya)’nın etkisi son zamanlarda en çok tartışılan 
bir konu haline gelmiştir.

İletişimin belirli bir teknoloji uygulanarak çoğaltılıp, güçlendiri-
lerek çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine kitle iletişimi, 
bu iş kullanılan araçlara da kitle iletişim araçları veya medya da denil-
mektedir. Kitle iletişim araçları olarak internet, televizyon, radyo, 
sinema, gazete, dergi, kitap sayılabilir.(İrfan Saz, age.)

Günümüz dünyasında medya oldukça etkin bir rol oynamaktadır. 
Bunlardan en önemlileri toplumun genel algılamasını etkilemesi ve 
önemli sosyal konular üzerinde toplumsal bir forum oluşturmasıdır. 
Bu rolleri olumlu şekilde oynaması için medya çalışılanlarının uyması 
gereken bir takım etik kodlar ortaya konmuştur. Tüm dünyada genel 
kabul gören bu etik kodlar , ya ülkelerin ulusal medya birlikleri, ya 
uluslararası medya birlikleri (örn. World Association of Press Consil) 
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ya da spor gibi bazı özel alanlarla ilgili medya birlikleri (örn. Associated 
Press Sports Editors) aracılığı ile üyelerine duyurulmakta ve uymaları 
istenmektedir. Türk Basın Konseyi de Türk medyası için 1980’li yıl-
ların sonunda 16 maddeden oluşan ve içinde medya etik kodlarının 
yer aldığı ‘Basın Meslek İlkeleri’ deklere etmiştir. (Erol İlhan-Zafer 
Çimen–Spor Alanlarında Şiddet)

Bu bildirge evrensel olarak kabul edilen ve literatürde sıklıkla yer 
alan ‘haber, makale, fotoğraf ve görüntülerin şiddet öğeleri içermemesi 
ve şiddete yönlendiren ve özendiren yayınlardan uzak durulmasını’ 
da içermektedir. Aynı zamanda bu etik koda ilişkin olarak bir çok 
ülkede terör. terörizm, suç ve suç örgütleri ile ilgili haberlerin sunu-
munda hukuki düzenlemeler yoluyla sınırlamalar ve sorumluluklar 
getirilmiştir. (Erol İlhan-Zafer Çimen, age.)

Oysa bu sınırlılık ve sorumluluklara rağmen ülkemizde spor alan-
larında görülen şiddet olaylarının önemli bir kaynağı olarak medya 
gösterilmekte, kamuoyunda spor ve şiddet medya ile birlikte anılmakta 
ve medyanın sporda şiddeti körüklediği düşünülmektedir. Hatta spor 
kamuoyunu sürekli meşgul ettiği için Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından ve içinde ‘sporda şiddet’ konusunun yer aldığı araştırma 
komisyonu raporunda medya ve spor ilişkisi önemli bir tutmuştur.

Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de başta futbol olmak üzere 
profesyonel olarak yapılan sporlar pazarlanabilir bir ürün haline gelmiş 
ve ticarileşmiştir. Bu nedenle özellikle futbol kulüpleri pazardan fazla 
pay almak için kulüp taraftarlığını teşvik edecek tavır ve tutumlar 
içine girmişlerdir.

Spor, özellikle de futbol ekonomisinde gelirin paylaşımı ve nüfuz 
alanının daha da artırılabilmenin yolu medya aracılığı ile da büyük 
kitlelere ulaşmaktan geçtiği için, kulüpler pastadan büyük pay alma 
adına medyayı yoğun bir şekilde kulüpler medyayı yoğun bir şekilde 
kullanmaktadırlar.Spor medyası da tiraj ve reyting kaygısıyla buna 
alet olarak, yukarıda sözü edilen yayın ilkelerine uygun olarak spor 
yayınlarını kışkırtılıktan uzak, doğru, objektif, izleyicileri, sporcuları ve 
halkı eğitici yayınlar yapmak yerine, televizyonlarda spor programları, 
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basında spora ilişkin haber ve köşe yazıları her zaman rutin olmayan 
şeyleri ön plana çıkartarak ; bir yandan bu tür olayların önüne geçilmesi 
şeklinde göstermelik bir popülist yaklaşım sergilerken, diğer yandan 
da taraftarların sporcu, yönetici, federasyon ve özellikle hakemlerle 
karşı karşıya gelmesini sağlayacak ve ateşi yüksek tutacak,kışkırtıcı ve 
şiddeti körükleyici yorum ve haberler yapmaktadır. (İrfan Saz, age.)

Yine aynı tiraj ve reyting kaygılarıyla müsabaka eleştirilerinin ve 
yorumlarının genellikle tribündeki taraftarın bakış açısından, özellikle 
dil bağlamında yapılması sporda atmosferin daha de gerilmesine yol 
açmaktadır

V- SPORDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE 
YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELER

1- 1982 Anayasasının 59. maddesinde ‘Devlet, her yaştaki Türk 
vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, 
sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder; başarılı futbolcuyu korur, 
hükmü yer almaktadır.

Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu gerekçesinde bu madde 
ile beden sağlığının, spor yaptırarak korunmasının amaçlandığı, 
sporun kitlelere yayılmasının ise amacın teminine yönelik en önemli 
araç olduğu; sporun geliştirilmesinin sadece fiilen spor yapanlara 
değil, seyirciler için de eğitici ve sağlık kurallarına uygun bir ortamda 
yaşamaya sevk edici ortamda yapılmasının amaçlandığı belirtilmiştir.

Anayasanın 41/4. maddesinde de ‘Devletin her türlü istimara ve 
şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alacağı’ hükme bağlanmıştır.

2- 25.09.1986 tarihli ‘Sportif karşılaşmalarda ve Özellikle Fut-
bol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına 
Dair Avrupa Sözleşmesi’ ülkemiz tarafında da imzalanmış olup, 
sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 3608 sayılı 
kanun 26.08.1990 tarihine kabul edilmiştir. Kanunun 1 maddesinde 
başta futbol maçları olmak üzere spor karşılaşmalarında seyircilerin 
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seyircilerin şiddet ve taşkınlıklarını önlemek için sözleşmede yer alan 
gerekli önlemlerin alınacağı belirtilmiştir.

3- Ülkemizde sporda şiddetle ilgili ilk yasal düzenleme 07.05.2004 
günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5149 sayılı Spor 
Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile 
yapılmış olup, uygulamada görülen yetersizlikler nedeniyle 01.04.2011 
günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 6222 sayılı ‘Sporda Şiddet ve 
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükte bulunan 6222 sayılı Kanun’un 1. maddesinde kanu-
nun amacının ‘müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında spor 
alanları ile bunların çevresinde , taraftarların sürekli veya geçici olarak 
gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı 
yere gidiş ve geliş güzergahlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi’ 
olduğu belirtilmiştir.

Yasada spor alanlarının güvenlik düzenine ilişkin tedbirler, saha, 
müsabaka ve seyir güvenliğine ilişkin yükümlülükler düzenlenmiştir.

Yine yasada şike ve teşvik primi, spor alanlarına yasak madde 
sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması, hakaret içeren tezahü-
rat yapmak, stada usulsüz girmek, spor alanlarında taşkınlık yapmak 
ve tesislere zarar vermek suç olarak düzenlenmiş,bunların faillerine 
seyirden yasaklanmak yaptırımı getirilmiştir.Ayrıca şiddete neden ola-
bilecek açıklamalar yapanlar hakkında da idare para cezası getirilmiştir.

Yasada getirilen önemli bir yenilik de yargılama ve usul hüküm-
lerine ilişkindir.

4- 16.05.2009 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 05.05.2009 tarih ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3. maddesinde Türkiye 
Futbol Federasyonu’nun görevleri arasında şiddet, teşvik primi, ırk-
çılık, doping ve her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek sayılmıştır. 
Yasanın 15. maddesinde ise futbol müsabaka ve faaliyetlerine kulüplere 
ve kişilere disiplin ihlalleri ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara 
uygulanacak cezalar, FIFA ve UEFA kurallarına uygun olarak Türkiye 
Futbol Federasyonu Statüsü ve Statü’nün çizdiği çerçevede yönetim 
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kurulunun yapacağı talimatlarla belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 
Ayrıca yasanın 5/1-b maddesinde cezai yaptırımların uygulayacak 
disiplin kurullarının ve 6. maddesinde de uyuşmazlıklarla ilgili nihai 
karar vermeye yetkili zorunlu tahkim mercii olan Tahkim Kurulu’nun 
kurulması düzenlenmiştir.

Yasa hükmüne uygun TFF Statüsü (2011) ile değişik talimatlar 
düzenlenmiştir. Bunları başlıcaları; Tahkim Kurulu Talimatı (2008), 
Futbol Disiplin Talimatı (2014), Fair- Play Talimatı (1999), Etik 
Kurulu Talimatı (2009), Futbolda Dopingle Mücadele Talimatı (2009) 
ve Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı (2006)’dır.

5- 28.o5.1986 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren, ancak 08.06.2011 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 
03.06.2001 tarih ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen yasa 
kapsamındaki tüm spor federasyonlarına sporda şiddetin önlenmesi 
için gerekli tedbirlerini almak görevi yüklenmiştir.

Bu bağlamda 28.01.2012 günlü Resmi Gazete’ de yayımlanan 
Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği ile 19.07.2012 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonları-
nın Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmenlik bulunduğunu 
belirtmek gerekir.

VI- SPORDA ŞİDDET VE FANATİZMİN 
ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ÇÖZÜŞ ÖNERİLERİ

Sporda şiddet ve fanatizmi önleye yönelik pek çok değişik öneriler 
bulunmaktadır. Bunların tamamını bu çalışma kapsamında irdelemek 
mümkün değildir. Kaldı ki yaşam ve özellikle de spor yaşamı öyle 
dinamik ve değişkendir ve bu nedenle tüm şiddet olayları kapsayacak 
bir çözüm paketini sunmak imkansıdır. Her zaman yeni durumlar 
ortaya çıkacak ve durumlara özgü yeni çözüm yolları bulunacaktır. Bu 
nedenle önemli bulduğumuz ve genel kabul görmüş bazı önerilerine 
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değinmek istiyoruz. Bunu yaparken özellikle iki noktayı göz önünde 
bulundurmanın yararlı olacağını düşünüyoruz.

Bunlardan ilki: Sporda şiddet ve fanatizmi ortaya çıkaran ve 
yukarıda incelediğimiz nedenleri dikkate alarak, onlara paralel çözüm 
önerileri getirmek.

İkincisi ise. Futbol tarihindeki ilk ve en dehşet verici şiddet olayları 
ile karşılaşan ve aldıkları önlemlerle adeta holiganizm kaynaklı şiddet 
olaylarının kökünü kazıyan İngiltere’nin deneyimlerden yararlanmak.

1- Yasal düzenlemeler: Ülkemiz sporda şiddetin ve fanatizm engel-
lenmesine ilişkin hukuki düzenlemeler açısından epey mesafe almış 
durumdadır. Ancak bu düzenlemelerin yeterli ve kararlı bir şekilde 
uygulanmadığı da ortadadır.Yasaların gerekleri mutlaka eksiksiz bir 
şekilde yerine getirilmelidir.

2- Cezai önlemler: Bir eylemin cezalandırılması gereken bir eylem 
olup olmadığına, bir başka deyişle suç teşkil edip etmediğine, suç 
teşkil ediyorsa ne gibi bir yaptırım (ceza) uygulanması gerektiğine 
karar vermek ceza siyasetinin işidir.

Diğer yandan ceza suçu önleyici ve böylece toplum düzenini bir 
araçtır. Ceza ile güdülen tek amaç toplumu suçtan korumaktır; suç 
işlenmesi ihtimalini olabildiğince ortadan kaldırmaktır.

Bütün bunlar sporda meydana gelen şiddet eylemleri için de 
geçerlidir. Sportif faaliyetler kapsamında suç teşkil eden bir eylemi 
gerçekleştirilen kişiler, eylemleri bir disiplin suçu kapsamında ise 
yetkili disiplin kurulları tarafından, eylemleri ceza yasaları anlamında 
suç teşkil ediyorsa o kapsamda ve yine görevli ve yetkili yargılama 
mercileri tarafından cezalandırılacaklardır.

Ancak yine bilinen bir gerçek, ,kitle psikolojisinin egemen olduğu 
şiddet olaylarında, ki sporda yaşanan şiddet olayları bu kapsamda 
gerçekleşmektedir,’ cezaların önleyici etkisi’ son derece azdır. Asıl olan 
suçun işlenmesini engelleyecek önlemlerin alınmasıdır. Ceza son çare 
‘Ultimo Ratio’ olarak düşülmelidir.

3- Aile ilişkileri: Toplumumuzdaki suça sürüklenen çocuklar 
incelendiğinde suça iten temel nedenin aile içi sorunlar olduğu ve 
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özellikle aile içi şiddetin bu çocukları şiddete , dolayısıyla da suça 
ittiği bir gerçektir. Bu nedenle şiddetin ve özellikle sporda şiddetin 
önlenmesinde aileye büyük görevler düşmektedir.

4- Eğitim: Genel olarak toplumdaki değer yargılarının oluşunda 
eğitim ve öğretimin büyük katkısı bulunmaktadır. Ailede başlayıp 
okullarda devem eden eğitim sürecinde, çocuklara ve gençlere şiddetin, 
özellikle de sporda şiddetin zararlarının öğretilmesi, Fair-Play’in tüm 
yaşamda ve özellikle sporda kurallara uymaktan öte belli bir davranış 
tarzını sergilemek olduğunu ve karşısındakine ( rakibe) saygı ve ona 
fizyolojik ve psikolojik açıdan zarar vermeme anlamına geldiğini 
öğreterek, onlara suça ve şiddete karşı bağışıklı iyi insan. iyi vatandaş 
ve iyi rakip olma şansı yaratılmalıdır,

5- Medya: Televizyonlarda spor programların ,yazılı basında ve 
her gün yaygınlaşan spora ilişkin haber ve yazı içeriklerinde sporsa 
şiddeti ve fanatizmi tetikleyerek artırdıkları yukarıda ifade edilmişti. 
Bu nedenle yapılan yayınların ve yayımlanan haber ve yazıların daha 
barışçı, şiddet içermeyen bir dil kullanılması sporda şiddetin önlen-
mesi ve hatta tümüyle ortadan kalkmasa bile, mümkün olan en aza 
indirilmesi, toplumsal barışın sağlanması açısında çok yararlı olacaktır. 
Sorumlu medyayı oto-kontrol yoluyla yaratmak görevi , demokrasinin 
olmazsa olmazı basın özgürlüğünün gereği yine medyaya düşmektedir.

6- Kulüp Yöneticileri: Kulüp başkan ve yöneticilerin sorumsuzca, 
hatta kışkırtıcı söz, tutum ve davranışlarının sporda şiddet ve fanatizme 
yol açtıklarına yine yukarıda değinilmişti.

Kulüp başkan ve yöneticilerinin saha ve taraftarlarının güvenliğin-
den hukuken sorumlu tutulmaları, onları sporda şiddet konusunda 
daha duyarlı hale getirecektir.Özellikle fanatik taraftarlara bedava bilet 
dağıtmaları mutlaka engellenmelidir.

7- Spor faaliyetlerinin gerçekleştiği alanların ve çevrelerinin güven-
liğinin nitelikli özel güvenlik güçlerine bırakılması, sporda şiddeti 
önlemede daha etkin olacaktır.
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8- Spor Alanlarının Güvenliği: Spor seyircisinin şiddetten uzak bir 
müsabaka izleyebilmeleri için bu alanlarda olması gerekenleri kısaca 
sıralamak gerekirse:

- Alanlar her türlü konforu içermeli, alan içerisinde her türlü büfe 
ve tuvalet olanakları sağlanmalı, özellikle seyircilerin en kısa sürede 
dolup boşalmasını sağlayacak biçimde yapılmalıdır.

- Spor alanlarının kapasiteleri tam olarak belirlenmeli, alanlarda 
sadece numaralı yerlerin biletlerinin satışına izin verilmelidir. Seyirci 
sayısı titizlikle kontrol edilmeli ve kapasite kesinlikle aşılmamalıdır.

- e-Bilet uygulaması mutlaka sürdürülmelidir.
- Tribünlerdeki merdivenler renkli olarak belirlenmeli ve devamlı 

boş olmalıdırlar; buralara kesinlikle seyirciler oturtulmamalıdır.
- Seyircilerin üzerinde ilk kontrolü yapmak ve daha sonra da 

onları yönlendirmek için bir ya da iki güvenlik kordonunu spor alanı 
dışına yerleştirilmelidir.

- Tribünde oturan seyircilerin hareketleri kamera düzeniyle mer-
kezi olarak kontrol edilmeli ve kitleyi olumsuz yönde etkileyecek 
hareketlere teşebbüs edenler tespit edilerek özel güvenlik tarafından 
derhal tribünden uzaklaştırılmalıdır.

Daha önce olay çıkaranların spor alanlarına girmeleri kesinlikle 
engellenmelidir.
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SONUÇ

Yukarıda da değindiğimiz gibi sporda yaşanan şiddet olaylarının 
oldukça karmaşık nedenleri vardır.Sorunun çözümü için olayın bütün 
boyutlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.Şiddet olaylarının 
ortaya çıkmasını körükleyen kulüp başkan ve yöneticileri,antrenörl
er,futbolcular ve özelliklede taraftarlara caydırıcı cezaların verilmesi 
geçiş döneminde fayda sağlayabilir.

Ancak kalıcı çözümün tüm tarafların eğitilmesinden geçtiğini 
söyleyebiliriz.Medyanın,yöneticilerin,antrenörlerin,futbolcuların,ha
kemlerin ve diğer tüm görevlilerin üzerlerine düşen görevleri yerine 
getirmeleri durumunda ve şiddet eğilimi gösterenin değilde sporda 
barış ve kardeşliği amaçlayan kişilerin gerçek taraftar kimliği taşıdığının 
vurgulanması bu anlamda önem taşımaktadır.

Bunlar yapıldığında insanlarımızın da gereken duyar-
lılığı göstereceğine yürekten inanıyoruz.Böylece sporun 
barış,dostluk,kardeşlik ve spor alanlarında kişilerin ve takımların 
bir şölen havasında centilmence yarıştıkları yöneticisi,sporcusu 
ve seyircisiyle karşılıklı sevgi ve saygının egemen olduğu yeni-
den hatırlanacak ve sporun gerçek ruhu sahalara yansıyacaktır. 
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ÖZET

Spor, önceden belirlenmiş kurallara göre bireysel veya takım 
halinde yapılan genellikle rekabete dayalı yarışma ve kişisel 
eğlence veya mükemmelliğe ulaşmak için yapılan fiziksel akti-

vite olarak tanımlanmaktadır. Spor faaliyetleri ise bu fiziksel aktivite 
anlamında yapılabilecek tüm etkinlikleri de içine alan geniş bir kav-
ramdır. Bu açıdan düşünüldüğünde bu kadar geniş bir uygulama alanı 
olan spor ve spor faaliyetleri kavramının aynı zamanda sakatlanma 
ile sonuçlanabileceği de bir gerçektir. Çalışmamızın inceleme konusu 
spor faaliyetleri sebebiyle meydana gelebilecek sakatlanmaların 6098 
Sayılı Türk Borçlar Kanunu m.49 hükmü kapsamında haksız fiil 
olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceğinin değerlendirilmesidir.
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SPORTS ACTIVITIES ARISING FROM INJURIES 
TORT EVALUATION OF ISSUE

ABSTRACT

Sport, according to predetermined rules made individually or in 
team competitions are usually made to achieve competitive excellence 
and personal entertainment, or is defined as physical activity. Sports 
activities is a broad concept that encompasses all the activities that 
can be done in terms of physical activity. In this respect, considera-
tion of the concept of such a wide range of applications, which sport 
and sports activities can also result in the injury is a fact. Malaria 
examination of our work injury may occur due to sports activities 
can not qualify as tort.
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I. GENEL OLARAK

Spor1 faaliyetleri2 hem kapalı alanlarda hem açık alanlarda spor 
adına yapılan tüm faaliyetleri içerisine alan geniş bir kavram 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Açık alanlarda özellikle sahada 

yapılan tüm faaliyetler ile kapalı alanlarda gerçekleştirilen tüm spor 
faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Spor faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi fiziksel aktiviteler sonucu 
gerçekleştiği için, bu fiziksel aktiviteler sebebiyle sakatlanmalar 
olması bu faaliyetlerin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Spor faaliyet-
leri sonucu meydana gelen sakatlanmalar, 6098 Sayılı Türk Borçlar 
Kanunun inceleme alanı içerisinde değerlendirilmesi gereken bir 
husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sakatlanmaların TBK m. 
49 hükmü çerçevesinde haksız fiil olarak değerlendirilip değerlen-
dirilmeyeceği hususu inceleme konusu yapılacaktır. Bu inceleme 
yapılırken haksız fiilin unsurlarından yararlanılacaktır.

1 “Spor kelimesi Türkçeye Fransızcadan aynı anlamı taşıyan “sport” kelimesinden 
geçmiştir. Kelimenin kökeni eski Fransızca da “eğlence, fiziksel ve zihinsel zevk” 
anlamına gelmektedir”. http://tr.wikipedia.org/wiki/Spor

2 “Spor faaliyetleri, spor hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Spor hukuku henüz 
gelişmekte olan bir hukuk disiplini olup, medeni hukuk ve ceza hukuku gibi kendine 
özgü kuralları bulunan belirli bir koda sahip değildir. Spora ilişkin kurallar, Anayasa, 
yasa ve diğer düzenleyici işlemlerde yer almaktadır. Ancak bu kuralların bir araya 
getirilmesi suretiyle bir spor kodu meydana getirilebilir ve spor ile hukukun kesiştiği 
noktalarda bir spor hukukundan bahsedilebilir”.; Recep Gülşen: Spor Hukuku, Ankara 
2013, s.59; Ramazan Çağlayan: Spor Hukuku, Ankara 2007, s.17. 
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II. SAKATLANMALARIN HAKSIZ FİİL OLARAK 
DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ

Spor faaliyetleri sebebiyle meydana gelen sakatlıkların kaynağı, 
TBK da düzenlenen haksız fiil sorumluluğu kapsamında değerlen-
dirilmesi gereken bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

Haksız fiil sorumluluğu; Borçlar Kanununda borcun ikinci 
kaynağı olarak düzenlenmiştir. Haksız fiil kavramındaki “haksız” 
sözcüğü hukuka aykırılığı ifade ettiği için haksız fiil kavramı ile 
de hukuka aykırı olan fiiller ve bu hukuka aykırılık durumu ifade 
edilmektedir3. Haksız fiil, hukuk kurallarına aykırı bir şekilde diğer 
bir kişinin malvarlığı veya şahıs varlığında zarar meydana gelmesine 
neden olan eylemdir. Bir kimsenin hukuka aykırı ve kusurlu bir 
davranışla sözleşme dışında diğer bir kimseye vermiş olduğu zararın 
giderilmesini düzenleyen sorumluluk türüne kusur sorumluluğu ya 
da haksız fiil sorumluluğu denilmektedir4.

III. HAKSIZ FİİLİN UNSURLARININ SPOR 
FAALİYETLERİNDEKİ SAKATLANMALAR 

BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. FİİL (EYLEM)
Haksız fiil sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için, önce-

likle bir fiilin yani eylemin gerçekleşmesi gerekmektedir. Hukuki 
değerlerin ihlali ve bundan doğan zarar, kusur sorumluluğunda 

3 Ahmet Kılıçoğlu: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2012, s. 270. 
4 http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1684.htm#; Haluk Nami Nomer: Borçlar 

Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2012, s. 109; Serdar Nart: Borçlar Hukuku, 
Ankara 2014, s. 49; Gökhan Antalya: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 
2012, s. 407 
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insan fiiline dayanmaktadır5. Haksız fiil nedeniyle doğan borcun 
giderilmesi talebi bir fiilin olmasına bağlıdır.

Fiil, insan davranışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak fiil adı 
verilen bu insan davranışının ortaya konuluş şekli önemli değildir6. 
Fiil olumlu bir davranış sonucu gerçekleşebileceği gibi olumsuz bir 
davranışın sonucu olarak da karşımıza çıkabilecektir7. Bu davranış 
biçimi, bir el-kol hareketi bir söz sarf edilmesi şeklinde olabileceği 
gibi bedensel bir davranış sonucu da gerçekleşebilecektir.

Haksız fiile sebep olacak eylemin spor faaliyetleri kapsamında 
haksız fiil olarak değerlendirilebilmesi için, o spor dalına ait kurala 
aykırı bir eylemin8 söz konusu olması gerekmektedir9. Spor dalına 

5 Fikret Eren: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2014, s. 516; Nomer: s. 110; 
Şahin Akıncı: Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler, Konya 2013, s. 136-137; 
Turgut Akıntürk-Derya Ateş Karaman: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 
2014, s. 88; Aydın Zevkliler- Şeref Ertaş- Ayşe Havutçu- Murat Aydoğdu- Emre 
Cumalıoğlu: Borçlar Hukuku, İzmir 2013, s. 203, Fatih Bilgili-Ertan Demirkapı: 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Bursa 2014, s. 86; Mehmet Ayan: Borçlar Hukuku, 
Konya 2013, s. 206; Safa Reisoğlu: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 
2014, s. 164; Kemal Oğuzman- Turgut Öz: Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.II, 
İstanbul 2014, s. 12; Abdulkerim Yıldırım: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
Ankara 2014, s.170; Ali Naim İnan- Özge Yücel: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
Ankara 2014, s. 381. 

6 “Futbolda 1997–1998 futbol sezonunda iki resmi müsabakanın benzer birer 
olay dolayısıyla tamamlanamaması üzerine çok farklı iki karar verilmiştir. Bu 
müsabakalardan ilki Van da oynanan Van spor- Antalyaspor lig maçı, diğeri de 
Trabzon da oynanan Trabzonspor Fenerbahçe kupa maçıdır. Her iki karşılaşmada 
da ev sahibi takım tarafından birer kişi konuk takımın teknik direktörüne saldırıda 
bulunmuştur. Sonrasında her iki takım teknik direktörü de sahadan çekilmiştir. 
Futbol Federasyonu bu maçlardan birinde ev sahibi takımın diğerinde konuk takımın 
hükmen mağlubiyetine karar vermiştir. Bu iki karar arasındaki benzerliğe rağmen 
ayrıca Fenerbahçe nin kupadan bir yıl süre ile ihracına karar verilmiştir”.; Fehmi 
Üçışık: Spor Hukuku, İstanbul 2011, s. 170. 

7 Erwin Deutsch: Haftungsrecht, Bd 1, Allgemeiner Teil, Köln- Berlin 1976, s.120 
vd.; Larenz-Canaris: Lehrbuch Des Schuldrechts, Bd 2/II, Besonderer Teil, 13A, 
München 1994, s. 361. 

8 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013/4-364 E., 2013/1543 K., 06.11.2013 Tarihli 
kararında: “Mahkemece, spor karşılaşmalarında meydana gelen yaralanma veya 
ölüm olayında hukuki veya cezai bir sorumluluğun doğabilmesi için, bu sonucun 
o spor dalının kurallarına aykırı bir hareket sonucu oluşması, bu hareketin hukuka 
aykırı olması ve hareketi yapanın kusurlu bulunması, zararla sonuç arasında uygun 
illiyet bağının bulunması gerektiği, davacının yaralanmasına yol açan olayın spor oyun 
kuralları içinde kaldığı…” hüküm altına alınmıştır. www.kazancı.com.tr 

9 Chelsea oyuncusu Elliott 1992 senesinde daha sonraları ülkemizde Galatasaray’da da 
top koşturan Dean Saunders’ın müdahalesi sonrası geçirdiği diz sakatlığı sonrası uzun 
süre sahalardan uzak kalmış ve daha sonra eski formuna kavuşamamıştır. Tazminat 
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ait kurallar o spor dalına ait daha önceden belirlenmiş kuralları ifade 
etmektedir. Özellikle takım sporlarında kuralların belirlenmesi spor 
faaliyetlerinin düzenlemesi açısından önemlidir. Örneğin; futbol 
maçında kırmızı kart gören bir oyuncunun sinirlenerek diğer takımın 
oyuncusuna tekme atması, karate sporunda vücudun çalışmasını 
engelleyecek ya da insan vücudunda kalıcı sakatlığa sebep olabilecek 
bir tekmenin atılması gibi.

Sporcunun eylemi oyun kuralları içinde kalsa bile spor ahlakı 
denilen “fair play10” kurallarına11 aykırı olması halinde de TBK 
m.49 hükmü uyarınca hukuka aykırı sayılmalı ve rakip sporcuya 
bu şekilde davranan sporcunun sorumlu olacağının kabul edilmesi 
gerekmektedir12. Fair play kurallarına uyma zorunluluğu ve bu 
kurallara aykırılık halinde sporcunun sorumlu olması hakkaniyet 
ilkesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

talebiyle hukuki yollara başvuran Eliott’un bu talepleri Saunders’in müdahalesinin 
oyun kuralları içerisinde görülmesi sonucu reddedilmiştir. http://www.sporhukukcusu.
com/sporcu-sakatliklarinda-hukuki-ve-cezai-sorumluluk/ “İngiliz Hukukunda oyun içi 
yaralanmaların söz konusu olabileceği, meydana gelen yaralanmalardan sorumluluğun 
söz konusu olabilmesi için o spor dalına ait bir kurala aykırılığın söz konusu olması 
gerektiği belirtilmiştir.” http://www.hg.org/article.asp?id=31398; Glenn M. Wong: 
Essentials Of Sports Law, USA 2010, p. 710; Patrick K. Thornton: Sport Law, LLC 
2011, p.21; Adam Epstein: Sports Law, South Western 2013, p.113. 

10 4.08.1993 tarih ve 21678 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Türkiye Futbol 
Federasyonu Fair Play Talimatı’nın “fair play tanımı” başlığını taşıyan 5 maddesinde 
“Futbol oyununu dürüstlük içinde oynama, rakibine  sportmence davranma 
düşüncesinden hareketle, müsabakalara katılan kulüpler, oyuncular, hakemler, teknik 
yönetici, öğretici ve eğiticiler ve seyircilerin: a-oyun ve yarışma kurallarına riayet 
etmeleri, b-karşı takım oyuncularına, maçı yönetenlere, maçla ilgili diğer görevlilere, 
seyircilere, basın ve yayın temsilcilerine sportmence davranmaları ve bu konuda her 
türlü çabayı harcamaları, c-maçlara katılan herkesin, maçtan önce, maç sırasında 
ve maç sonrasında, maçın sonucuna ve maçı yönetenlerin verdiği kararlara saygılı 
davranmaları, fair play hareketleridir.” şeklinde fair playin tanımı yapılmıştır. 

11 Fair-Play, sporda kurallara uymaktan da öte belli bir davranış tarzını sergileyen 
bir terimi ifade etmektedir. Rakibe saygı ve ona fizyolojik ve psikolojik açıdan 
zarar vermeme özentisidir. Rakip, bir düşman olarak değil, oyunun bir parçası 
olarak görülür ve yoğun mücadelede bile rakibin onuruna saygı duyulur. Fair-Play, 
oyunda hileye ve şiddete başvurmamak anlamına da gelmektedir. 

12 Şeref Ertaş- Hasan Petek, Spor Hukuku, Ankara 2005 s, 313.



701

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

SPOR FAALİYETLERİ SEBEBİYLE 
MEYDANA GELEN SAKATLANMALARIN 
HAKSIZ FİİL OLARAK DEĞERLENDİRİLİP 
DEĞERLENDİRİLMEYECEĞİ MESELESİ
Yrd. Doç. Dr. Selin SERT

B. ZARAR
Haksız fiilden söz edebilmek için gereken ikinci unsur; haksız 

fiil sonucu bir zararın meydana gelmesidir. TBK m. 49 hükmü 
zarardan söz etmekle birlikte, zararı tanımlamamıştır. Zarar, genel 
olarak, bir kişinin malvarlığında veya şahıs varlığında iradesi dışında 
meydana gelen eksilme olarak tanımlanabilir13. Haksız fiil borcunun 
doğmasının sebebi, doğan zararın giderilmesi yükümlülüğüdür. 
Zarar, haksız fiil açısından aynı zamanda haksız fiilin gerçekleşmesi 
sonucu oluşan zararın karşılığı olan tazminatın belirlenmesini de 
sağlamaktadır.

Spor faaliyetlerinde haksız fiil değerlendirilmesi yapılırken, spor 
faaliyetinin yapılmasını sağlayan eylem sonucunda bir zararın mey-
dana gelmesi gerekmektedir14. Spor faaliyetinin gerçekleştirilmesi 
sebebiyle haksız fiilden söz edebilmek için, oluşan zarar o sporu icra 
eden sporcunun şahıs varlığında iradesi dışında örneğin sakatlanma 
gibi meydana gelen eksilmeye sebep olmalıdır. Sakatlanmanın kalıcı 
veya geçici olması önemli değildir. Önemli olan, spor faaliyeti icra 
edilirken bir zararın oluşmasıdır.

Spor faaliyetleri sonucu meydana gelen zarar ile ilgili haksız fiil 
değerlendirilmesi yapılırken, zararın tespit edilmesi bakımından o 
spor dalına ait kurallar ve bu kuralların ihlal edilmesi her spor dalına 
ilişkin olarak ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken hususlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Her spor dalının kuralı farklı olduğu için 
bu değerlendirmelerin ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

13 Hüseyin Hatemi- Emre Gökyayla: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul 2012, 
s. 123; Aydın Aybay: Borçlar Hukuku Dersleri, İstanbul 2011, s. 88; Eren: s. 520; 
Akıntürk- Karaman: 3, s. 90; İhsan Erdoğan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 
2013, s. 85; Nomer: s. 118; Nart: s. 54; Akıncı: s. 137; Zevkliler- Ertaş- Havutcu- 
Aydoğdu- Cumalıoğlu: s. 215; Bilgili-Demirkapı: s. 87; Ayan: s. 229; Reisoğlu: s. 
171; Oğuzman- Öz: s. 38; Yıldırım: s. 179; İnan- Yücel: s. 382.

14 “İngiliz Hukukunda Donoghue v Stevenson davasında haksız fiil sorumluluğunun 
düzenlenmesinde üç unsurun gerekli olduğu belirtilmiştir. Buna göre; bir fiil sonucunda 
zarar olmalı, zararın meydana gelmesi oyun kuralları dışında gerçekleşen bir ihlal 
sonucu meydana gelmeli, ayrıca zarar ile ihlal arasında uygun nedensellik bağı 
olmalıdır”. http://www.lawteacher.net/tort-law/essays/sports-injury-law.php 
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C. HUKUKA AYKIRILIK
Bir eylem bir başkası için haksız fiil zararına sebep olmuşsa diğer 

bir deyişle bir kişinin kişilik hakkını veya mutlak mal varlığı hakkını 
ihlal etmiş ise kural olarak hukuka aykırıdır15.

Haksızlık ya da hukuka aykırılık unsuru, fiilin haklı ya da hukuka 
uygun olması halinde sorumluluğun söz konusu olmadığını ifade 
eder16. Hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmaması halinde başka-
larına zarar vermeyi yasaklayan veya zararlı sonucu önlemek amacıyla 
belirli bir davranışı emreden hukuk kurallarına aykırı her davranış 
hukuka aykırıdır17.

Bir eylem hukuka aykırı olsa bile, hukuka aykırılığı ortadan kal-
dıran hukuka uygunluk nedenlerinden birinin bulunması halinde, 
sorumluluktan söz edilmesi mümkün değildir.

Spor faaliyetleri hukuka uygunluk nedeni bakımından değerlen-
dirildiğinde18; Kanunun verdiği yetkinin kullanılması bakımından, 
bir  sporcu, ilgili  spor kurallarının kendisine verdiği yetkiyi kul-
lanmaktaysa, yaptığı hareketler sonucu bir zarar doğmuş olsa bile 
bu zarar nedeniyle sporcunun sorumluluğuna gidilmesi mümkün 
olmayacaktır. Yani spor faaliyetleri açısından da hukuka aykırılığı 
ortadan kaldıran nedenler TBK da düzenlenen hukuka uygunluk 
nedenleridir. Bu sebeple de sporcu ilgili spor kurallarına uymak 
kaydıyla zarara sebep olsa bile sorumluluk söz konusu olmayacaktır. 
Oyun kurallarına uygun hareket etmiş olması nedeniyle sporcunun 
eylemi hukuka uygun kabul edilecektir. Bununla birlikte sporcunun 
eylemi oyun kuralları içinde kalsa bile  spor ahlakı denilen “fair 
play” kurallarına aykırı olması halinde de hukuka aykırı sayılmalı ve 

15 Hatemi- Gökyayla: s. 110; Aybay: s. 83; Akıntürk- Ateş Karaman: s. 88; Erdoğan: s. 82; 
Antalya: s. 425; Akıncı: s. 140-141; Zevkliler- Ertaş- Havutcu- Aydoğdu- Cumalıoğlu: 
s. 215; Bilgili-Demirkapı: s. 90; Ayan: s. 209; Reisoğlu: s. 165; Oğuzman- Öz: s. 15; 
Yıldırım: s. 171; İnan- Yücel: s. 381. 

16 Kılıçoğlu: s. 274. 
17 Eren: s.586. 
18 Spor hukukuna özgü hukuka uygunluk nedenleri ayrıca düzenlenmemiştir. Bu yüzden 

hangi hallerin hukuka uygunluk nedeni olarak değerlendirilmesi gerektiği TBK ve 
TMK hükümleri çerçevesinde incelenmelidir. 
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rakip sporcuya bu şekilde davranan sporcunun sorumlu olacağının 
kabul edilmesi gerekmektedir.

Mağdurun rızası hukuka aykırı eylemi hukuka uygun hale getiren 
hukuka uygunluk sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani, spor 
faaliyeti yerine getirilirken bu faaliyet sonucu bir zarar doğmuş 
olsa bile sakatlanan sporcu bu eyleme rıza göstermiş ise sakatla-
yan sporcunun meydana gelen zarardan sorumluluğu söz konusu 
olmayacaktır. Eylem emredici hukuk kurallarına, ahlaka ve kişilik 
haklarına aykırı ise, mağdurun rızası olsa bile hukuka uygun hale 
gelmeyecektir. Spor karşılaşmalarında sporcular, oyun kuralları içe-
risinde kalması koşuluyla rakiplerinin müdahalelerine izin verdikleri 
kabul edilmektedir. Burada sporcuların rakiplerine verdikleri izin 
kendilerini yaralaması konusunda olmayıp, oyun kuralarının izin 
verdiği müdahalelerdir. Bu nedenle eylemin oyun kuralları içeri-
sinde kalan bir eylem olduğunun tespiti önemli olacaktır. Somut 
olayın değerlendirilmesi yapılırken öncelikle spor faaliyetine ilişkin 
kuralların belirlenmesi yoluna gidilecektir. Bu belirleme yapıldık-
tan sonra gerçekleştirilen faaliyetin oyun kuralları içerisinde kalıp 
kalmadığının değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Zararı göze alma konusuna gelince, spor veya gösteri amaçlı oyun 
ve yarışmalara katılan kişilerin, katıldıkları oyun ve yarışmalardan 
doğabilecek sakatlanmaları ve benzer sonuçları göze alarak katıldık-
ları kabul edilir. Burada verilen izinden kasıt oyunda yaralanmaya 
açıkça izin değil, yarışmalardan doğabilecek sakatlanma ve benzer 
sonuçlarını görme, bunları göze alma ile birlikte oyuna ve yarışmaya 
katılmasıdır. Sporcu oyuna ve yarışmaya katılırken, oyun kuralları 
çerçevesinde meydana gelebilecek normal sakatlanmalara izin ver-
diğinin kabulü gerekir, yoksa oyun kurallarına uymayan eylemlerle 
karşıdaki sporcuya verilen zararlar için izinden bahsedilmesi mümkün 
olmayıp söz konusu eylem sporcunun kişilik haklarına yapılan bir 
saldırı olarak kabul edilmesi gerekmektedir19.

19 Ertaş-Petek, s. 63.
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D. KUSUR
Kusur, bir kimsenin hukuk düzeni tarafından tasvip edilmeyen 

ve uygun bulunmayan davranış biçimidir20. Kusur her şeyden önce 
hukuka aykırı bir davranışın varlığını gerektirmektedir.

Haksız fiil nedeniyle ortaya konan davranış biçimi farklılıklar 
göstermektedir. Kişinin ortaya koyduğu davranışın hukuk düzeni 
tarafından tasvip edilip edilmemesi her somut olaya göre ayrı olarak 
değerlendirilmelidir.

Haksız fiil sorumluluğunda kusurun çeşitli dereceleri vardır. 
Kusurun bu dereceleri sorumluluğun kapsamını belirlemeye yar-
dımcı olacaktır. Kusur, kast ve ihmal olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Kast, hukuka aykırı eylemin sonuçları ile birlikte bilerek ve istenerek 
işlenmesidir21. İhmal ise, hukuka aykırı fiil işleyen kimsenin bunun 
önlenmesi veya işlenmemesi için gerekli özeni göstermemiş olması-
dır. İhmal ise ağır ihmal veya hafif ihmal olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Ağır ihmal, herkesin yapmaktan kaçınacağı bir şeyi yapmak çık 
bir tedbirsizlikte bulunmaktır. Hafif ihmal ise failin dikkatsiz veya 
ihtiyatsız davranması söz konusudur22.

Haksız fiil sorumluluğunda kusurun derecesi sorumluluğun kap-
samı bakımından önem taşımaktadır. Haksız fiil faili ağır kusurlu ise, 
bu yüzden uğranılan zararın ortadan kaldırılması daha ağır şartlara 
tabi tutulmuşken, buna karşılık kusur hafif ise uğranılan zararın 
ortadan kaldırılması daha hafif şartlara tabi tabidir.

Bir sporcuya zarar veren sporcu olumlu bir hareketiyle bu zarara 
sebep olabileceği gibi olumsuz bir hareketiyle de bu zarara sebep 
olabilecektir.

Amatör spor karşılaşmalarında meydana gelen zararda hukuki 
sorumluluğun söz konusu olabilmesi için, failin kastının veya ağır 

20 Eren: s. 569; Akıntürk- Ateş Karaman: s. 90; Erdoğan: s. 84; Nart: s. 53; Antalya: s. 
413; Akıncı: s. 151; Zevkliler- Ertaş- Havutcu- Aydoğdu- Cumalıoğlu: s. 211; Bilgili-
Demirkapı: s. 94; Ayan: s. 225; Reisoğlu: s. 171; Oğuzman- Öz: s. 53; Yıldırım: s. 
177; İnan-Yücel: s. 382. 

21 Eren: s. 574–575. 
22 Aybay: s. 87; Eren: s. 576.
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ihmalinin buna karşılık profesyonel spor karşılaşmalarında ortaya 
çıkan zarardan sorumluluğun söz konusu olabilmesi için failin hafif 
kusurunun dahi yeterli olduğu kabul edilmelidir23. Bunun sebebi 
amatör sporculara göre profesyonel sporcuların meslek olarak icra 
ettikleri sporu ciddiyetle ve itinayla yapmaları gerektiği için dikkatli 
ve özenli bir sporcunun göstermesi gereken dikkat ve özeni göster-
mesi gerekmektedir. Kanımızca amatör yapılan sporlar ile profesyonel 
olarak icra edilen sporlar için yapılan bu ayrım yerindedir. Çünkü 
profesyonel sporcular o spor dalının gerektirdiği tüm kuralları 
bilen ve sporu o kurallara göre icra eden kişiler olmaları dolayısıyla 
sorumlulukları daha ağır tutulmalıdır. Spor müsabakası yapılmadan 
önce sporcuların kendi aralarında yapmış oldukları sorumsuzluk 
anlaşmaları dahi bu konuda geçersiz sayılmalıdır.

E. İLLİYET BAĞI
İlliyet bağı, sebeple sonuç arasındaki bağlantıyı ifade etmek-

tedir24. Gerçekleşen zararla sorumluluğun bağlandığı olay veya 
davranış arasındaki sebep sonuç ilişkisine genel anlamda illiyet bağı 
denilmektedir25. Zarar adı verilen sonuç, buna sebep olan fiilden 
kaynaklanmaktadır.

Spor faaliyetlerinde meydana gelen sakatlanmalarda illiyet bağı-
nın varlığından söz edebilmek için; sakatlanmaya sebep olan hare-
ket spor faaliyeti sonucu gerçekleşmelidir. Örneğin; bir basketbol 
maçında meydana gelen sakatlanma olayı sonucunda basketbol-
cunun hastaneye götürülmesi sırasında ambulansın kaza yapıp 
basketbolcunun ölümü olayında basketbolcunun ölümüne sebep 
olan olayın meydana gelen sakatlanma mı yoksa ambulansın kaza 
yapması mı olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Somut olayın 

23 Ertaş-Petek: s. 417. 
24 Hatemi- Gökyayla: s. 128; Akıntürk- Ateş Karaman: s. 91; Erdoğan: s. 86; Antalya: 

s.519; Akıncı: s. 138; Zevkliler- Ertaş- Havutcu- Aydoğdu- Cumalıoğlu: s. 218; Bilgili-
Demirkapı: s. 88; Ayan: s. 234; Reisoğlu: s. 175; Oğuzman- Öz: s. 44; Yıldırım: s. 
181; İnan-Yücel: s. 382.

25 Deutsch: s. 37; Eren: s.536. 
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değerlendirilmesi yapılırken basketbolcunun ölümüne sebep olan 
olayın sakatlanma mı yoksa ambulansın kaza yapması mı olduğu 
noktasında basketbolcu sakatlanmasaydı hastaneye götürülmeyecekti 
dolayısıyla ölüme sebep olan olay sakatlanmadır diye düşünülmesi 
mümkün değildir. Basketbolcunun ölümüne sebep olan olay, ambu-
lansın kaza yapmasıdır. Dolayısıyla bu olayda sakatlanmaya sebep 
olan hareket spor faaliyeti sonucu gerçekleşmiş fakat sporcunun 
ölümü spor faaliyeti sonucu gerçekleşmediği için illiyet bağlantısı 
kesilmiştir. Artık sorumluluk söz konusu olmayacaktır.

İlliyet bağlantısı sorumluluğun söz konusu olduğu olaylarda 
haksız fiilin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemede en önemli 
ölçütlerden birisi olarak karşımıza çıkacaktır. Sorumluluğu belirleyen 
zararla sonuç arasındaki bağlantının varlığıdır. Spor faaliyetlerinde 
sakatlanma spor faaliyetlerindeki zarar verici fiilin gerçekleşmesi 
neticesinde meydana gelmelidir. Aksi halde sorumluluk söz konusu 
olmayacaktır.
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SONUÇ

Önceden belirlenmiş kurallara göre bireysel veya takım halinde 
yapılan genellikle rekabete dayalı yarışma ve kişisel eğlence veya 
mükemmelliğe ulaşmak için yapılan fiziksel aktivite olarak tanımla-
nan spor, bu fiziksel aktivitelerin sonucu olarak bazı sakatlıkları da 
beraberinde getirmektedir. Bu sakatlıklara hem Medeni Hukuk ile 
Borçlar Hukuku hem de Ceza Hukuku ile ilgili kurallar uygulanmak-
tadır. Çalışmamızda spor faaliyetleri sebebiyle meydana gelen sakat-
lanmaların TBK m.49 hükmünde düzenlenen haksız fiilin unsurları 
bakımından incelemesi yapılmıştır.

Haksız fiilin unsurları spor faaliyetlerinde meydana gelen sakat-
lanmalar açısından incelendiğinde; haksız fiilin unsurları olan fiil, 
zarar, hukuka aykırılık, kusur ve illiyet bağı unsurlarının spor faali-
yetlerinde söz konusu olduğu ve bu sebeple spor faaliyetleri sonucu 
meydana gelen sakatlanmalar sonucu meydana gelen zararın tazmin 
edilmesinde haksız fiil hükümlerinden yararlanılması gerektiği sonu-
cuna ulaşılmıştır.
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Başarılı bir sporcu ve antrenör olmak için, motivasyon, takım 
birlikteliği, doğru hedefler belirlemek ve sporda liderlik gibi 
başlıklar altında etkinlikleri başlatan nedenler, etkinliklerin 

gelişim seyri ve sonuçları incelenmektedir.
Hedef yönelimleri ve motivasyonel iklim, ülkemizde yeteri kadar 

yerini alamamış konuların başında gelmektedir.
Literatür incelendiğinde, takım sporcularının bütünleşmesi takı-

mın hedef yönelimlerinin açığa çıkmasını sağlayacağı düşünülmektedir. 
Takım içindeki hedef yönelimleri görev ve ego, takım performansını 
oluşturan bireylerin performansını da belirleyeceği için motivasyo-
nel iklim ustalık ve performans olarak birçok iç ve dış faktörlerden 
etkilenebilir (Vlachopoulos ve Karageorghis, 2005).

SPORDA HEDEF YÖNELİMLERİ

Çoğu spor etkinliği çeşitli başarı ölçütleri ile değerlendirilmekte, 
spor yaşamı haz alma, beceri geliştirme, sonuca ulaşma, kazanma gibi 
başarıyı örnekleyen özelliklerle betimlenmektedir. Dolayısıyla insanın 
çeşitli amaçlara veya hedeflere yönelmesi kaçınılmazdır. Bir sporcu 
için de değerli görülen hedefler vardır ve sporcu onları elde etmek 
için çeşitli davranış yönelimlerine girer (Nicholls, 1989).

Başarılı olmak için harcanılan performans ve bireylerin belirlediği 
değerler, kendileri ile kıyaslandığında hedef yönelimlerini belirler. 
İnsanları bir spor dalına çeken, onları spora bağlayan etkenler çok 
çeşitli olabilir. Bu öne sürülen çeşitli nedenler bireysel hedefler ile ve 
belirlenen hedef yönelimleri ile doğrudan ilişkili olabilir.

Motivasyon ile ilgili kuramların tarihsel gelişimi içerisinde, dav-
ranışı başlatan üç neden ileri sürülmüştür. Bunlar hedonist haz ilkesi, 
bilişsel ihtiyaç ilkesi ve holistik büyüme ilkesidir. Kuramın gelişimi 
çerçevesinde her öge konusunda çok sayıda araştırma yapılmış ve 
genellemelere ulaşılmıştır. Motivasyon konusunda araştırma yapan 
araştırıcıların çoğu hedonist haz ilkesini benimsemişlerdir. Davranışçı 
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kuramlar, hedonizmi farklı bir perspektiften kendilerine rehber almış-
lardır. Onlara göre, çevresel uyaranların acı verici ve haz verici olan-
larını öğrenme, insan tepkilerini biçimleyen ana düzenektir (Toros, 
2001).

Csikszentmihalyi (1975, 1988), kişinin beceri düzeyi ile etkinlik-
lerinin birlikte değerlendirilmesi gereğini belirtmiştir. Kişinin beceri 
düzeyi yeterliyse etkinlikleri ve bu etkinliklere karşı koyan etmenlerin 
zaman içerisindeki akışının haz duygusuna yol açacağı öne sürülmüş-
tür. Böylece salt dışsal bir başarıdan çok, bireysel gelişime, yetenek 
ve yeterlikte ilerlemeye yol açan amaçlı etkinliklerin bireysel büyüme 
ve grupsal uyum açısından önemli olduğu gözlenmektedir. Spor ala-
nında motivasyon ve hedef belirleme konusu, sosyal psikolojinin bu 
sorunsalı temelinde gelişmiş ve yeni kuramsal açılımları beraberinde 
getirmiştir (Toros, 2002).

Başarı ve başarısızlık, temel bir motivasyon etmeni olarak tanım-
lanmak durumundadır. Başarı, bireyin yapabildiği en iyi performans 
olarak değerlendirilmektedir. Başarısızlık ise en iyi performanstan 
daha az bir performans göstermektir. Burada bir sporcu için verilen 
tanımların diğer sporcularla, yarışma ortamında farklı bir öğeye göre 
yeniden ele alınması gerekecektir. Bu öğe, diğerlerinin performansıdır. 
Bir spor ortamında takım arkadaşları veya rakipler olarak diğerlerinin 
varlığı, sporcuların performansının göreli olarak değerlendirilmesine 
yol açmaktadır. Dolayısıyla durumsal başarı ile sürece dayalı olarak 
beceri geliştirmedeki başarı etmenleri farklı ancak birbirleriyle iliş-
kili olgular olarak incelenmektedir. Böylece başarı motivasyonunda 
durumsal karşılaştırma etmeni rol oynamaktadır. Bireyin ortaya koy-
duğu çabada bu tür karşılaştırmaların, izleyicilerin olumlu ve olumsuz 
etkileri olmaktadır (Duda, 1992; Duda, 1993; Duda ve diğerleri, 
1995).

Nicholls’un gelişimsel temelli algılanan yeterlik kuramından etkile-
nilerek sporda hedeflere ulaşmada ve başarı motivasyonunda iki temel 
stil belirtilmektedir (Duda, 1989a; Duda ve White, 1992). Hedef 
yönelimi üzerine yapılan araştırmalara bakıldığında, iki bağımsız 
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başarı fikrinin olduğu gözükmektedir. Bunlar görev yönelimli hedefler 
ve ego yönelimli hedeflerdir (Nicholls ve diğerleri, 1989; Nicholls ve 
diğerleri, 1990, Duda ve Nicholls, 1992).

Bu hedef yönelimlerinden, görev yönelimli hedeflere sahip spor-
cular, görev yönelimi yüksek ise, yarışmaları, sportif becerisini geliş-
tirmek için bir şans faktörü olarak görür. Rakip ne kadar iyi olursa, 
sporcunun gelişimi için harcadığı performansta o kadar büyük olur 
(Duda, 2005). Stephens ve Bredemeier (1995), görev yönelimi yük-
sek olan sporcuların, kendilerini becerikli gördüklerini ve sporda yer 
almaktan hoşnut olduklarını belirtmiştir. Görev yönelimli hedefleri 
benimseyen sporcular beceri gelişimini, öğrenmeyi, görevde ustalaş-
mayı, takım uyumunu ve işbirliğini öne alırlar. Görev ile ilişkili hedef 
yöneliminin doyum, hoşlanma ve sporla içsel olarak ilgilenme ile 
pozitif olarak ilişkili olduğu belirtilmiştir (Duda ve diğerleri, 1992, 
Vazou, Ntoumanis ve Duda, 2005).

Hedef yöneliminin ikinci boyutu ise ego yönelimli hedeflerdir. Ego 
yönelimli sporcu, başkalarına göre üstünlük sağladığında başarı hissi 
elde eder. O sporcu için “en iyi” nitelendirilmek zevktir, sürekli olarak 
kendini diğerlerinden en iyi olarak görür. Ego yönelimli hedeflere 
sahip olan sporcular üstün olmaya, rakiplerini alt etmeye, etkinliğin 
sonucuna odaklaşırlar (McArdle ve Duda, 2002; 2004).

Jagacinski ve Nicholls’a (1984) göre, hedef yöneliminin iki bağım-
sız faktörü her sporcuda mevcuttur ve her faktörün kendini sergilediği 
derece sporcunun hedef yönelimidir.

Görev yönelimli hedeflere sahip olan kişi, sıkı çalışmayla ve akran-
larıyla işbirliği ile başarıyı elde edeceğine inanırken; ego yönelimli 
hedeflere sahip kişi kendi üstün yeteneğini kanıtlayarak ve rakiplerini 
mağlup ederek başarıya ulaşacağına inanır (Roberts, Spink ve Pember-
ton, 1999; Duda, 1993). Bir önceki maçta %60 olan sayı yüzdesini 
bu maçta % 65’ e çıkarmaya çalışan bir basketbolcu, görev yönelimli 
hedeflere sahip sporcuya örnek gösterilebilir. Buna karşın karşı takım-
daki rakibinden bir sayı fazla yapmayı hedef edinen basketbolcu, ego 
yönelimli hedeflere sahip sporcuyu örneklemektedir (Toros, 2001).



716

SPORDA HEDEF YÖNELİMLERİ 
VE MOTİVASYONEL İKLİM

Doç. Dr. Turhan TOROS
Yrd. Doç. Dr. Recep CENGİZ

Ali Burak TOY

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu

“Av. Akın Ataksoy”  
Armağanı

Görev yönelimli hedeflere sahip bireyler kendi performansların-
dan daha hoşnutturlar. Oyundan haz alırlar ve göreve daha fazla ilgi 
gösterirler. Ego yönelimli hedeflere sahip sporcular, yüksek yeteneğe 
sahip olmadıkça performanslarından daha az hoşnut olurlar, spor-
dan daha az haz alırlar ve daha az ilgi gösterirler (Roberts, Spink ve 
Pemberton, 1999).

Görev ve ego yönelimli hedefler belirli derecelerde her sporcuda 
olduğu (Jagacinski ve Nicholls, 1987) ve iki bağımsız başarı düşünce-
sinin kombinasyonunun sporcuyu betimlediği bulunmuştur (Nicholls 
ve diğerleri, 1989; Nicholls ve diğerleri, 1990; Duda ve Nicholls, 
1992). Sporcu belirli derecelerde beceriye ve göreve yönelirken; belirli 
derecelerde de üstün olmayı sürdürmek isteyebilir. Bununla birlikte 
görev yönelimli hedeflerin baskınlığı, pek çok olumlu sonucu bera-
berinde getirmektedir. Yapılan çalışmalar, görev ve ego yöneliminin 
aynı sürekliliğin iki kutbu olmaktan çok bağımsız boyut olduklarını 
açığa çıkarmıştır. İnsanlar hem ego hem de görev yönelimleri yüksek, 
her iki yönelimi de düşük veya bir yönelimi yüksek, diğeri düşük 
olabilirler (Duda,1988). Hedef yönelimindeki bireysel ayrılıkları, 
görev ve ego yöneliminin değişik kombinasyonlarının ortaya çıkardığı 
kabul edilir (Maehr ve Braskamp, 1986; Nicholls, 1989). Bireylerin 
değişik ortamlarda taşıdıkları yönelimler (ego ve görev) birbirinden 
bağımsızdır ve bunların kazanılması çocukluk yaşantılarının, sosyal-
leşmelerinin bir sonucudur (Nicholls ve diğerleri, 1989; Nicholls, 
1989; Duda, 1998; Kavussanu, 2007a).

Nicholls ve diğerleri (1989), insanların çeşitli hedeflere ulaşmak 
için çaba gösterdiklerini ve bunlara ulaşınca başarı duygusunu elde 
ettiklerini belirlemişlerdir. İnsanın çeşitli amaçlara veya hedeflere 
yönelmesi kaçınılmazdır. Bir sporcu için de değerli görülen hedefler 
vardır ve sporcu onları elde etmek için çeşitli davranış yönelimlerine 
girer. Yine Nicholls ve diğerlerine (1989) göre, insanlar, belirledik-
leri hedeflerine ulaştıklarında başarı hissi elde ederler. Başarı hisleri, 
hedeflerin başarılmasının sonucu olarak elde edilir ve hedefin sporcu 
tarafından başarılmasına göre verilir. Örneğin; bir basketbolcu için, en 
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çok sayıyı atmak mı yoksa hayatının en iyi oyununu oynamak mı daha 
önemlidir? Kapasitesinin maksimum düzeyine kadar oynamadığını 
bilerek, sayı yapma performansı ve oyununu geliştirmede başarısız 
olması konularında, sporcu kendisini ne kadar başarılı hissedecektir? 
Başarı veya başarısızlık duygusu sporcunun hedef yönelimine bağlıdır. 
Hedef yönelimi, bireyin başarıyı değerlendirdiği, objektif algılarıdır. 
Başarılı olmak için, sporcu çok çalışmalı ve elinden gelen en iyi eforu 
ortaya koymalıdır. Başarı bu sürecin içindedir; sporcunun aldığı 
zevk de yaptığı çalışmalardadır (Toros, 2001). Yaptığı işten zevk alan 
sporcu, kazanmaktan da zevk alacaktır. Bunun sonucunda birbirine 
bağlı, ortak hedefleri olan ve takımdaşlığı ön plana alan sporcularda 
takım performansı da artacaktır.

ALGILANAN MOTİVASYONEL İKLİM

Antrenör kesin olarak vereceği görevleri ve sorumluluğu aynı 
zamanda ödülleri hissettirerek sporcuyu motive eder. Bunun sonucu 
olarak sporcu antrenmandan veya müsabakadan eve döndüğünde 
ailesinin ve arkadaşlarının, ona “Nasıldın?” veya “Kazandın mı?” gibi 
soruları, sporcunun antrenörünün yaptırdığı çalışmaları değerlendir-
diği birer ipuçlarıdır (Roberts ve Ommundsen, 1996).

Sporcunun çevreden aldığı her soru, beraberinde kendisi ve antre-
nörü hakkındaki bir değerlendirmeyi ve algıyı getirir. Eğer bir antrenör, 
çalışma zamanının çoğunu “starlarla” çalışarak geçiriyorsa, oyunculara 
bir mesaj gönderiyor demektir. Hedef türü ve antrenörün bu hedefleri 
başarmakta kullandığı yol, antrenörlerin nasıl algılanması hakkında 
oyunculara çok şey ifade eder (Ames ve Archer,1990).

Başarma hedefleri ile ilgili spor araştırmaları iki alanda toplanmış-
tır; Bunlardan ilki, hedef yönelimi tercihlerinde bireysel ayrılıklar üze-
rinde yoğunlaşmaktadır. Bu alandaki araştırmalar hedef yönelimleri ile 
bilişsel ve duygusal özellikler arasındaki ilişkileri ortaya koymuşlardır 
(Nicholls,1984; 1989). İkincisi, durumsal etmenlerin rolü üzerinde 
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yapılan çalışmalardır. Bir öğrenme ortamının yapısının, değişik hedef 
yönelimleri ve motivasyonlarla ilişkisi, derinlemesine incelenmiştir 
(Ames ve Archer,1988; Kavussanu, 2006; Kavussanu ve Spray, 2006).

Algılanan motivasyonel iklim, ustalık ve performans yönelimli 
iklim olmak üzere ikiye ayrılır. Ustalık yönelimli bir iklim, sosyal 
sorumluluğa yönlendirir, hayat boyu beceriyi artırır, deneyerek 
öğrenme arzusu ve ısrarcılık yaratır (Roberts ve Ommundsen, 1996; 
Solmon, 1996). Roberts ve Ommundsen’e (1996) göre, performans 
yönelimli iklim ise, takım üyelerinin veya rakibin becerisine üstün-
lükten elde edilen tatmin duygusunu kolaylaştırır.

Sporcunun motive edilmesinde yaşanan takım deneyimlerinin 
karakterinin ve yapısal özelliklerinin etkin olup olmadığı, algılanan 
motivasyonel iklim bakımından incelenmesi gereken bir niteliktir. 
Diğer bir ifade ile, başarı ortamının hedef yapısının, sporcuların ve 
antrenörlerin motivasyonunu etkileme biçimleri, araştırmamızı oluş-
turmaktadır. Kısaca bireylerin öğrenme, beceri geliştirme, etkinliklerini 
değerlendirme ortamları, ele alınmak durumundadır. Araştırmalar, 
birey etmenleri ve durum etmenlerini ayrı ayrı incelemesine rağmen; 
her iki alan arasında güçlü bağların olduğu ve motivasyonda her iki-
sinin birlikte etkilerinin bulunduğunu göstermektedir (Toros, 2005).

Motivasyon düzeyleri arasındaki farklar, takım yaşantıları ile 
birlikte incelenebilir. Örneğin; sporcuların etkili strateji kullanma-
larının, rekabet tercihlerinin, öğrenmeye olan olumlu tutumlarının 
ve çaba göstermelerinin ustalık yönelik ikliminde daha fazla gözlen-
diği bulunmuştur. Yine sporcuların etkili strateji kullanmalarının ve 
olumlu tutumlarının, onların ustalık yönelimli ortamlarda bulunma 
süreleriyle geliştiği gözlenmiştir (Ames ve Archer,1990).

Spordaki gelişimsel özellikler nedeniyle, bir yaş grubundan diğe-
rine geçme, aşağı düzeyden bir üst düzeye geçme, altyapılarda (minik, 
küçük, yıldız ve genç takımlar) gözlenir. Sporcular çocukluktan yetiş-
kinliğe kadar gelişimleri boyunca farklı atmosferlerde, farklı antre-
nörlerle ve felsefelerle karşılaşmaktadırlar. Genç takım seviyesine 
gelmiş motivasyonel düzeydeki değişiklikler spor etkinliğinin ortamsal 
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özelliklerinin etkisini oldukça net göstermektedir (Duda, 1998). Bu 
çalışmalar bize sporcu motivasyonunun bir ortama dayandığını ve 
algılanan ortamsal özelliklerin genç takımlardaki motivasyonel yapı-
sının bilişsel ve duygusal bileşenlerini anlamada önemli bir faktör 
olduğunu göstermektedir.

Solmon (1996), algılanan motivasyonel iklimin, sporcunun hedef 
yönelimini açıklamada bir etmen olduğunu belirtmiştir. Başarının 
sporcu tarafından tanımlanma ve algılanma biçimine yönelik iki fak-
tör kuramına göre sporcu ya yeteneğini diğer sporcuların yeteneği ile 
kıyaslayarak ya da şimdiki performansını geçmişteki performansıyla 
karşılaştırarak başarıya ulaşır. Her iki durumda da bir karşılaştırma 
vardır. Birincisinde bireyin kendisiyle eşdeğer diğer sporcuları; ikin-
cisinde kendi geçmiş performans değerlerini, karşılaştırma ölçütü 
olarak seçmesi söz konusudur.

İki faktör kuramı sosyal psikolojinin temel kuramlarını spor 
ortamına açımlayarak, bilimsel yargılama temelli başarı tanımlanması 
olgusunu anlamamıza katkıda bulunmuştur. İki faktör kuramında 
dile getirilen ilk karşılaştırma ustalık yönelimli iklim olarak ifade 
edilebilir. Bireylerin motivasyonel iklimi, takım kültürü, performansın 
geçmiş performansa göre karşılaştırmasını; dolayısıyla gelişimi, beceri 
artırımını destekleyebilir. Böylece bu tür kıyaslamalara izin veren ve 
destekleyen takım kültüründe beceri gelişimi, eforun farkına varıl-
ması, takım başarısı için tüm katılımcıların çaba harcaması özellikleri 
öne çıkmaktadır. Yine kuramda belirtilen ikinci karşılaştırma tarzı 
performans yönelimli iklim olarak görülebilir. Birey diğer bireylere 
göre kendi başarısını ortaya koyarken, egemenliğini ve üstünlüğünü 
sergilemektedir. Sporcunun algıladığı motivasyonel iklimi böyle bir 
karşılaştırmayı pekiştirebilir. Durumsal etmenler, öğrenme dene-
yimleri, antrenörler ve takım kültürü, sporcuların kendilerini diğer 
arkadaşları ile karşılaştırmasını teşvik edebilir (Toros, 2001).

Roberts (2001b), öğretmenlerin ve antrenörlerin takımlarında 
çeşitli yönergeler, pekiştirmeler yoluyla ya ustalık ya da perfor-
mans yönelimli bir iklim oluşturduklarına değinmiştir. Araştırmacı, 
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öğretmen ve antrenörlerin, açık veya gizli pekiştirmeler, yönergeler, 
tercihler yoluyla sporcuların kendi takımlarında belirli bir iklimi 
yaratmalarına neden olduklarına işaret etmiştir. Örneğin; kişisel 
beceride ustalığı vurgulayan antrenörler, sporcunun kendi gelişimini 
gösteren uygulamaları organize edeceklerdir. Yine sporcular arasında 
performans farklılığını ve rekabeti teşvik eden antrenörler, takımdan 
çok becerikli sporcular üzerinde duracaklardır.

Sporcunun uğraştığı spor dalındaki motivasyonel iklimi algılaması-
nın, onların hedef yönelimine katkıda bulunan bir etmen olduğu dile 
getirilmiştir. Örgütsel ikliminin iki faktör kuramı, ustalık ve perfor-
mans temelli unsurlar olmak üzere, iki boyut üzerinde durmaktadır. 
(Roberts ve Treasure, 1995).

Ustalık iklimi, beceri gelişimi, eforun algılanması ve takım başa-
rısı için tüm katılımcıların çabası değişkenlerini içerir. Buna karşın 
performans iklimi, diğerlerinin yeteneklerine bağlı olarak bireyin 
yetenek düzeyini kapsar. Performans ikliminde yönerge, takımdan 
çok, becerikli, star sporculara göre düzenlenir. Öğretmenlerin ve 
antrenörlerin, ödül ve beklentilerini kesin ve net şekilde açıklamak 
suretiyle; ya ustalık ya da performans yönelimli motivasyonel iklimi 
oluşturdukları ileri sürülmüştür. Örneğin; kişisel becerilerin egemen-
liğini vurgulayan antrenörler, sporcunun kendi gelişimini gösteren 
uygulamaları öne alacaklar ve onları organize edeceklerdir (Roberts 
ve Treasure, 1995).

Sporcunun hedef yönelimi, kendisinin motivasyonel iklim algı-
sını etkileyebilir. Hedef yönelimleri ve algılanan motivasyonel iklim 
değişkenleri, bilişsel yargılama ve değerlendirme temelli değişkenlerdir 
(Toros, 2002). Yine sporcunun görev veya ego yönelimli hedeflere 
sahip olma derecesi, ustalık veya performans ile ilişkili bir yaşantı 
değerlendirmesini gerektirir. Spor ortamının motivasyonel iklim 
algıları ve hedef yönelimleri değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemek 
yararlı olacaktır.

Antrenör davranışının, takımın motivasyonel ikliminin bir bileşeni 
olduğu söylenebilir. Yani bir takımı oluşturan nedenlerden biri olarak 
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(örneğin antrenörün kötü ününden dolayı takımın bir üyesi olmak 
vb. gibi) görülebildiği gibi takımın dağılmasında da bir değişken ola-
rak görülebilir. Antrenörün davranışı, takımı bireyler için katılmaya 
cazip hale getirecek şekilde olabileceği gibi tam ters etkiye sahip bir 
faktör olarak takım ve sporcuları üzerinde baskıcı bir tablo da çizebilir. 
Tanıma göre sargın bir grubun bir arada olmasının bir nedeni olmalıdır 
ve grup kendisini bölebilecek dış etkenler karşı direnme yeteneğine 
sahip olmalıdır. Antrenörün davranışı takım üzerinde baskı oluşturan 
bir dış etken de olabilir, aksine takımı bir arada tutan merkezi nokta 
da olabilir. Her ne şekilde olursa olsun takım sargınlığının liderlerinin 
antrenörlük stiliyle yakından bağlantılı olduğu yadsınamaz.

Antrenörlerin davranışı, sporcunun hedef yönelimi içinde görev ve 
ego yönelimli hedefler ve algılanan motivasyonel iklim içinde ustalık 
ve performans yönelimli iklim düzeylerinin değişimini kolaylaştırabi-
lecek çevrenin yaratılması bakımından sporcunun hayatında önemli 
rol oynadığını düşündürmektedir.
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I. Genel Bakış
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nca 15.12.1995 tarihli Futbolcu 

Jean Marc Bosman kararına dek futbolcuların serbest transfer hakkı 
bulunmamakta idi. Başka bir kulübe transfer olmak isteyen bir fut-
bolcu için sözleşmesi sona ermiş olsa dahi, eski kulübün “bonservis” 
adı altında bir transfer ücreti talep etmek hakkı bulunmaktaydı. Her 
ne kadar bonsevis ücretinin muhatabı futbolcu olmasa ve bu bedelin 
futbolcunun yeni kulübünce ödeneceği belirlenmişse de temel olarak 
futbolcunun yeni bir kulüp ile anlaşmasına engel olan bu durum 
futbolcunun transfer yapmasını zorlaştırmakta idi.

Uluslararası Transfer Yönetmeliği, oyuncuların sözleşmesi bitse 
dahi kulüp tarafından belirlenecek bonservis bedelinin yeni kulüp 
tarafından ödenmesini öngörüyordu.

Yetiştirme (Training) ve Dayanışma (Solidarity) Tazminatlarına 
ilişkin kurallar da Avrupa Adalet Divanı’nın Bosman kararı ile oluşan 
görüşü çerçevesinde FIFA mevzuatında yapılan köklü değişiklik ile 
ortaya çıkmış ve uygulanmaya başlamıştır. FIFA tarafından ortaya 
konan yeni transfer sisteminde, aslında bir transfer ücreti olan “bon-
servis” uygulamasının yerini Yetiştirme Tazminatı ve Dayanışma 
Ödemesi kavramları almıştır.

Yeni transfer sisteminde sözleşmesi sonlanmış bir futbolcunun 
transferi sebebiyle eski kulübün sağlayabileceği yegâne kazançta yetiş-
tirme tazminatı ve dolaylı olarak dayanışma ödemesi olmuştur.

II. Bosman Kararı
Jean Marc Bosman’ın 1990 yılının Temmuz ayında Royal FC 

Liege takımıyla kontratı sona ermiş ve Bosman öncelikle kendi kulübü 
ile yeni bir kontrat yapmak istemiştir. Bosman’ın Kulübü ile yaptığı 
sözleşme görüşmeleri neticesinde kendisine aylık 750-Euro gibi düşük 
bir kontrat önerilmesi üzerine, bu sefer Bosman başka takımlar ile 
görüşmeye başlamış ve daha tatminkâr şartlarla sözleşme yapmak iste-
miştir. Futbolcu büyük uğraşlar sonunda Fransız kulübü Dunkerque 
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ile anlaşmıştır. Ancak Bosman’a kontratını yenilemesi karşılığı aylık 
750-Euro teklif etmekte olan Royal FC Liege Kulübü, UEFA, FIFA ve 
Belçika Futbol Federasyonu’nun transfer talimatlarına uygun olmakla 
birlikte, son derece fahiş 400.000-Euro bedelle Bosman’ı satış liste-
sine koymuştur. Bu bedele ödeme gücü olmayan Dunkerque Kulübü 
başta Bosman’ın kiralanmasına ilişkin olarak girişimlerde bulunmuş, 
bu şekilde de transferi sağlayamaması üzerine ise Bosman’ın transfe-
rinden vazgeçmiştir.

Royal FC Liege Kulübü ile de sözleşmesini yenileyememiş olan 
Bosman, bu kulüpte de oynama şansını kaybetmiş, işsiz ve hiçbir 
sigortası olmayan bir futbolcu olarak büyük bir mağduriyet ile karşı 
karşıya kalmıştır.

Bunun üzerine Bosman, profesyonel futbolcularında diğer çalı-
şanlarla eşit haklara sahip oldukları teziyle, Avrupa Birliği’nin teme-
lini oluşturan 1960 tarihli Roma Anlaşması’nın bireylere getirdiği 
haklara dayanarak, serbest dolaşım hakkı olan bir Avrupa Topluluğu 
vatandaşı sıfatıyla öncelikle Liege Mahkemesi’nde dava açmıştır. 
Belçika vatandaşı olan Bosman bu davasını Royal FC Liege Kulübü 
ile birlikte bu kulübe anılan hakları veren düzenleyici işlemleri kabul 
etmiş olan Belçika Futbol Federasyonu ile UEFA’ya karşı ikame etme 
yoluna gitmiştir.

Davanın konusu, uluslararası transfer sisteminin Avrupa Toplu-
luğu düzenlemeleri çerçevesinde hukukiliğinin tartışılması olmuştur. 
Liege Mahkemesi hakimi bu davayı, davada Avrupa Topluluğu’nu 
ilgilendiren iki uluslararası yönetmeliğin Avrupa Topluluğu düzen-
lemeleri ile Uluslararası Transfer Yönetmeliği arasındaki çelişkinin 
söz konusu olmasını dikkate alarak Avrupa Adalet Divanı’na havale 
etmiş ve görüş istemiştir.

Bu yönetmelik de Avrupa Topluluğu’nun, çalışanların serbest 
dolaşım hakkını garanti altına alan yasalarıyla temelden çelişiyordu. 
Belçikalı hâkim ayrıca dava kapsamına liglerde uygulanan yabancı 
sınırlamasının Avrupa Topluluğu çalışma yasalarına aykırı olduğu 
yönündeki görüşünü de kattı. Beş yıllık yargılamanın ardından Avrupa 
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Adalet Divanı, 15 Aralık 1995 tarihinde futbol transfer sistemini 
tümüyle değiştirecek meşhur kararını açıkladı.

Bu kararda yer alan temel prensipler uluslararası transfer sisteminin 
yapılandırılmasında dikkate alınması gereken hususları belirlemekte 
idi. Buna göre;

•	 Öncelikle, futbolun bir ekonomik sektör olarak kabul edilmesi 
gerektiğini; futbol dâhil tüm profesyonel spor dallarının, birer 
ekonomik alan ve aktivite olarak görülmesi gerektiği;

•	 AB vatandaşı futbolcuların, kontratlarının bitiminin ardından 
bonservis gibi kısıtlamalarla transferlerinin engellenmesinin hiçbir 
hukuki dayanağı olmadığı;

•	 AB vatandaşı futbolcuların milliyetlerine dayalı herhangi bir 
kısıtlamanın

•	 (en fazla 5 yabancı oyuncu oynatma kuralı) milli takımlar dışında, 
yapılmasının yasadışı olduğu;

•	 Bu konuda kulüpler tarafından yapılacak rekabeti engelleyici 
centilmenlik anlaşmalarının Avrupa Komisyonu tarafından en 
ağır şekilde cezalandırılacağı;

•	 Bu kararların, bundan sonraki gelişmelere de kaynak olacağını,

Gerekçeli kararında hükme bağlamıştır.

Uzun bir hukuk savaşı neticesinde aslında kendisi için büyük bir 
menfaat sağlamamış olan Jean Marc Bosman, uluslararası transfer 
sisteminin tamamen değişmesine ve günümüzde futbolcuların modern 
kölelikten kurtulmasına sebep olmuştur.

Bunun üzerine FIFA, bonservis sistemini mevzuatından çıkar-
mak ve AB vatandaşları arasında yabancı futbolcu kısıtlamasını orta-
dan kaldırmak zorunda kalmıştır. FIFA tarafından kabul edilen ve 
mevzuata eklenen yeni sistemde, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 
tespitlerine uygun olarak futbolcuların sözleşmelerinin hitamını 
takiben serbestçe transfer yapabilmelerine imkân tanınmakta ve AB 
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vatandaşı bir futbolcu, tüm AB üyesi ülkelerde yerli futbolcu statü-
sünde oynayabilmektedir.

III. Yetiştirme Tazminatı ve Dayanışma Ödemesi
Futbolcuların kariyerindeki en önemli katkıyı yapan ve futbolcu-

ların yetiştirilmesi ve geliştirilmesini sağlayan kulüplerinde korunması 
gereken menfaatlerinin bulunduğu şüphesizdir.

Kulüpler, özellikle günümüzde çok küçük yaşlarda futbolcuları 
yetiştirmeye ve bu futbolcuları eğitmeye başlamakta, bu uğurda da 
çok ciddi bedeller ödemektedirler. Futbolcuları yetiştirerek ve eğitim 
vererek bir kulübün A Takımında oynayacak performansa ulaştırmak, 
çoğu zaman kulüplerin senelerini almaktadır. Bir kulüp bünyesinde 
yetişen bir futbolcudan kulüplerin çok daha üst düzeyde hizmet 
alması ve olgun yaşında ciddi bedeller ödeyerek transfer edilen “yıldız” 
futbolculardan çok daha fazla istifade edilmesi söz konusudur. Ancak 
yetiştirme ve geliştirme faaliyeti çok ciddi bedellere mal olmaktadır. 
Kulüpler, ticari hayatta faaliyet gösteren şirketler / holdingler gibi adeta 
futbolcuya yatırım yapmaktadırlar.

Bu emek ve yatırımın bir karşılığı olması gerektiği şüphesizdir. 
Sonuçta aldığı eğitim sonrasında futbolcunun serbestçe başka bir 
kulübe transfer olması halinde, üzerine yatırım yapılan bir değer 
kulübün tasarrufundan çıkmaktadır. Diğer yandan futbol ancak iyi ve 
yetenekli futbolcularla oynandığında zevk vermekte ve seyirci topla-
makta olduğundan, bir şekilde bu yetiştirme ve yatırım faaliyetlerinin 
özendirilmesi ve kulüplerin bu yolda cesaretlendirilmesi, FIFA’nın 
asli görevlerinden biridir.

Bu bakış açısından hareketle ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 
aldığı karar ile koruma yolunu seçtiği bireylerin serbest dolaşımına 
ilişkin kuralların da gözetilmesi sonucunda bir ara yol olarak, hem 
futbolcuların serbestçe transfer yapabilmelerine hem de kulüplerin 
futbolculara yaptığı yatırımın geri dönüşümünü kısmen de olsa sağ-
lamalarına imkân veren bir sistem geliştirilmiştir.
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Bu yeni sistemi ayakta tutmakta olan unsurlar ise Yetiştirme ve 
Dayanışma ödemesidir.

A. YETİŞTİRME TAZMİNATI
1. Bosman Kararı Sonrası Uluslararası Transferlere egemen 
olan ilkeler
a. Bosman kararı sonrasında futbolculara verilen hak, kulüpleri 
ile olan sözleşmelerinin bitimini takiben futbolcuların başka 
kulüplere serbestçe transfer olabilmeleridir.
Yetiştirme Tazminatı ile Dayanışma Ödemesine ilişkin açıklama-

lara geçmeden önce, futbolcuların Bosman kararı sonrasında sahip 
oldukları imkânı açıklamakta fayda bulunmaktadır. Futbolcular, 
Bosman kararı sonrasında, kulüpleri ile akdettikleri sözleşmelerin 
hitamını takiben, kulüplerinden herhangi bir muvafakat almak veya 
bu kulüplere bir transfer bedeli ödemek zorunluluğunda olmaksızın 
serbestçe transfer olabilmektedirler.

Bu şartlar altında Kulüpler için Futbolcuları ile akdettikleri söz-
leşmeler büyük önem kazanmıştır. Bu noktada spor hukukçularının 
alanı da genişlemiş, spor faaliyetinin ifasına ilişkin sözleşmelerde 
birçok yeni kavram ortaya çıkmıştır.

b. Futbolcuların akdettikleri sözleşmelere bağlı kalması ve 
sözleşmelerini ihlal niteliğinde olan davranışlardan uzak 
durması gerekmektedir.
Yeni sistem ile birlikte futbolcular ile kulüpler arasındaki sözleş-

meler ve içeriği daha önemli hale gelmiştir. Futbolcuların elde ettikleri 
serbest transfer hakkı, sözleşmelerin bitiminden sonraki döneme ilişkin 
olup, sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemde transfer yapabilmeleri 
kulüplerinin muvafakatine bağlı bulunmaktadır. Bu dönemde futbol-
cuların başka kulüpler ile transfer görüşmesi yapması dahi yasaklan-
mıştır. Futbolcularca sözleşmenin erken feshi yoluna gidilmesi hali 
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sportif cezalar ve yeni kulübün futbolcuların sorumluluğuna ortak 
edilmesi gibi kavramlar ile karşılanmaya çalışılmıştır.

c. Yetiştirme Tazminatı, futbolcunun eğitimine, yetiştirilmesine 
ve sportif gelişimine katkı sağlayan kulüplere, futbolcunun yeni 
kulübü tarafından ödenmekte olan bir ödemedir.
Futbolcunun yetiştirilmesine ve gelişmesine katkı sağlayan kulüp-

ler, demin bahsettiğimiz gibi bir şekilde ödüllendirilmeli ve özendi-
rilmelidir. Aksi takdirde kulüpler hazır futbolcu arayışına girecek, 
öncelikle futbolun kalitesinin düşmesi kaçınılmaz olacaktır.

d. Kural olarak yetiştirme tazminatı, yalnızca futbolcunun 
eğitim ve yetiştirilmesinin devam ettiği süreç için ödenmektedir.
Bu süreç FIFA düzenlemelerine 12 ile 21 yaş arası olarak yan-

sımıştır. Futbolcunun bu yaşlar arasında temel spor disiplinini ve 
eğitimini aldığı kabul edilmektedir. Ancak istisnai yetenek ve altyapı 
sahibi bazı futbolcuların 21 yaşından evvel gelişimini sağladığı görül-
mekte olduğundan FIFA, bu istisnai durumu da göz önüne almış ve 
bu hususa ilişkin özel bir düzenleme getirmiştir.

e. Yetiştirme tazminatı hesabında kulüpler, yetiştirme 
yatırımlarına göre ayrı kategorilere ayrılmıştır.
Bu kategoriler;

•	 Uluslararası transferlere ilişkin olarak FIFA tarafından yayınlanan 
sirkülerler ile belirlenmekte ve ulusal federasyonlara gönderilmekte,

•	 Ulusal transferlere ilişkin olarak ise TFF tarafından her futbol 
sezonu öncesinde ilan

edilerek duyurulmaktadır.
Ulusal transferler anlamında yarıştığı lige, uluslararası transferler 

anlamında ise yarıştığı ülkenin futbol düzeyine göre ve mali yapısına 
göre kategorilerin geliştiriliş amacı, Avrupa Birliği Adalet Divanı 
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kararı ile ortaya konmuş olan futbolcuların dolaşım hakkına sınırlama 
getirilmemesidir. Futbol faaliyetini mali yapısı daha düşük düzeyde 
olan bir kulüpte sürdüren bir futbolcu için yüksek bedeller ödenmesi 
zorunluluğu veya mali yapısı yüksek seviyede olan bir kulübe trans-
fer olan bir futbolcunun yeni kulübünün düşük bir bedel ödeyerek 
transferi sağlaması, futbola zarar verecek ve rekabeti sınırlayacak 
olgulardır. Temel amaç, futbolcuyu transfer eden kulübün kendi 
koşulları altında futbolcunun yetiştirilmesini ve geliştirilmesi sağlasa 
idi harcamak zorunda kalacağı bedellerin tahsilini sağlamaktır. Üst 
düzeyde bir futbolcu yetiştiren kulüp, bu sistem içinde daha fazla ödül-
lendirilmektedir. Yetiştiği kulübün seviyesine çıkamayan bir futbolcu 
ise astronomik bedellere bağlı kalarak sistem dışına itilmemektedir.

f. Yetiştirme tazminatına esas olan kategori sistemi dörtlü bir 
ayırım esas tutularak hazırlanmaktadır.
Her bir kategoriye ilişkin yetiştirme bedelleri, Ulusal Federasyonlar 

ile FIFA tarafından ayrı ayrı belirtilmektedir. FIFA düzenlemele-
rinde ülkemiz kulüplerinin, 2. 3. ve 4. Kategorilerde sınıflandırılması 
istenmiştir.

UEFA sınırlarındaki kategorilere ilişkin senelik yetiştirme 
tazminatı bedelleri,
1. kategori için 90.000,00-Euro
2. kategori için 60.000,00-Euro
3. kategori için 30.000,00-Euro
4. kategori için 10.000,00-Euro

olarak belirlenmiştir.
Bu bedeller uluslar arası transferler için belirlenmiştir. Örneğin 

bir Süper Lig kulübünün Avrupa’daki 1.kategori bir kulüp tarafın-
dan yetiştirilmiş futbolcuyu transfer etmesi halinde ödemesi gereken 
yetiştirme tazminatı bedeli senelik 60.000,00-Euro olacaktır.
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2. TFF tarafından ulusal transferlere ilişkin olarak belirlenen 
kategoriler;
1. kategori için 100.000,00-TL (Spor Toto Süper Lig)
2. kategori için 50.000,00-TL (PTT 1. Lig)
3. kategori için 20.000,00-TL (Spor Toto 2. Lig)
4. kategori için 10.000,00-TL (Spor Toto 3. Lig ve Amatörler)
Bu bedeller TFF tarafından her futbol sezonu öncesinde revize 

edilmektedir.
TFF tarafından uygulanan Yetiştirme Tazminatı Sistemi
Kural olarak yetiştirme tazminatı talep hakkına ilişkin TFF tara-

fından bir zamanaşımı öngörülmemiş olduğundan, BK.’nda belirtilen 
genel zamanaşımı süreleri uygulanacaktır.

Hâlihazırda yürürlükte olan Borçlar Kanunu’nda 5 ve 10 yıllık 
genel zamanaşımı sürelerine yer verilmektedir. Yetiştirme Tazminatı 
talep hakkı, tahdidi olarak belirlenmiş olan 5 yıllık zamanaşımına 
tabi konular arasında yer almadığından, 10 yıllık zamanaşımına tabi 
bulunmaktadır. Bu süre futbolun dinamik yapısına uygun olmayan 
uzunluktadır.

Genel olarak TFF Talimatlarındaki yetiştirme tazminatına ilişkin 
prensipler FIFA Talimatlarındakilerle örtüşmekte ise de oldukça dikkat 
çekici farklılıklarda bulunmaktadır.

TFF, ulusal düzenlemelerinde ulusal unsurları göz önüne alarak 
değişiklikler yapmak hakkına sahiptir. TFF talimatlarında 21 yaş 
sınırı, 23 olarak benimsenmiş ve kulüplerin koruması artırılmıştır.

Yetiştirme tazminatı, futbolcunun 23 yaşına kadar yapacağı trans-
ferlerde, 12 ile 21 yaş arasındaki yetiştirmeye ilişkin olarak ödenir.

Yetiştirme Tazminatı’nın varlığı, sözleşmenin ihlali sebebiyle ifa 
edilmesi gereken tazminat ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Futbolcunun sözleşmesini haklı bir sebebe dayanmaksızın feshet-
mesi halinde futbolcu ve yeni kulübü, eski kulübün talebi halinde 
haksız fesih tazminatı ödemek yükümlülüğünde olacak, futbolcunun 
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transferi 23 yaşından önce gerçekleşmekte ise eski kulübün ayrıca 
yetiştirme tazminatı talebinde bulunmak hakkı da olacaktır.

Yetiştirme Tazminatı talebi, doğumuna neden olan tescil tari-
hinden itibaren 2 yıl içinde yapılmalıdır. Bu süre zamanaşımı süresi 
olarak tayin edilmiştir.

TFF düzenlemelerinde eksik olduğunu düşündüğümüz özel zama-
naşımı süresi, FIFA talimatlarında kabul edilmiş ve bu süre 2 yıl olarak 
belirlenmiştir. Haklı dahi olsa bir kulüp tarafından 2 yıldan sonra 
yapılan talepler dinlenmeyecektir.

3. FIFA yargı kurullarında iki ayrı ulusal federasyona tabi 
kulüpler arasındaki uluslar arası transferlere ait yetiştirme 
tazminatına ilişkin ihtilaflar çözümlenmektedir.
Bir transferin ve bunun sonuçlarının FIFA düzenlemelerine tabi 

olabilmesi için, ortada uluslar arası bir transferi bulunması gerek-
mektedir. Uluslararası transfer nedir? Uluslar arası transfer, iki ayrı 
ulusal federasyon bağlısı olan kulüpler arasında gerçekleşen transferdir. 
Transferin uluslar arası transfer olmasını sağlayan futbolcunun tabiiyeti 
değildir. Örneği yabancı bir futbolcunun ülkemiz kulüpleri arasındaki 
transferi ulusal sayılmaktadır. Bu sebeple FIFA düzenlemeleri, yabancı 
bir futbolcunun transferine ilişkin 2 Türk kulübü arasındaki ihtilafa 
uygulanamaz ve FIFA yargı kurulları bu ihtilafı çözümlendiremez. 
Bu sebeple FIFA Talimatlarında Yetiştirme Tazminatı’na ilişkin olarak 
yapılan tanımlama ve tespitler, yalnızca uluslar arası transferlerde 
uygulama alanı bulmaktadır.

Bu konuda ihtilaflar uluslararası transferler ile sınırlı olarak FIFA 
DRC tarafından karara bağlanmaktadır.

Ülkemiz kulüplerinin taraf olduğu, DRC tarafından yürütülmekte 
olan yetiştirme tazminatına ilişkin ihtilaflar azımsanmayacak ölçüdedir. 
Bunun da iki asli sebebi bulunmaktadır. Biri yeteri kadar araştırma 
yapmaksızın ve bilgi sahibi olmaksızın yapılan transfer yapılması, 
diğeri ise kulüplerimizin yetiştirme tazminatını fiilen geç ödeyerek 
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geçici bir finansman sağlama yoluna gidilmesidir. DRC’nin yoğun-
luğu ihtilafların çözüm süresini uzatmış olduğundan, kulüplerimiz bu 
ödeme yükümlülüklerini oldukça uzun sürelerle ileri atabilmektedirler. 
Bu bedellere karar tarihinden itibaren faiz işletiliyor olması ve DRC 
tarafından avukatlık ücretine hükmedilmiyor olması bu yolu daha da 
cazip hale getirmektedir.

4. Yetiştirme Tazminatı ne zaman doğar?

•	 Futbolcu’nun ilk profesyonel sözleşmesini imzalaması halinde

•	 Futbolcunun 23 yaşını doldurmasına kadar profesyonel olarak 
yapacağı her bir uluslararası transferde,

Yetiştirme tazminatını doğuran iki hal bulunmakta ve bu hal-
lerde yetiştirme tazminatını hakeden kulüpler yönünden farklılık 
bulunmaktadır.

İlk Profesyonel Sözleşme
Kural olarak Yetiştirme Tazminatı, futbolcunun ilk profesyonel 

sözleşmesini imzaladığı kulüp tarafından, futbolcunun yetiştirilmesine 
12 yaşından itibaren katkıda bulunan kulüplere “pro-rata” esası ile 
ödenmektedir. Bu bedelin ödenmesinden, futbolcunun yeni kulübü 
sorumlu olup, tescili takiben 30 gün içinde ödenmelidir.

FIFA, TFF düzenlemeleri aksine kulüpler arasındaki özel hukuka 
tabi ilişkiye karışmamış ve bedellerin ödenmesini transferin ger-
çekleşmesine bir ön şart olarak getirmemiştir. Bir kulübün ödeme 
yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde tazminat alacaklısı oldu-
ğunu düşünen kulüp DRC nezdinde talepte bulunmalıdır. Bu süreç 
futbolcunun transferini engellememekte, futbolcu faaliyetine aralıksız 
olarak devam edebilmektedir.

Öncelikle Futbolcunun Profesyonel olup olmadığının tespiti 
gerekmektedir. FIFA Talimatı’nın 2. maddesi uyarınca Profesyonel 
Futbolcu;
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•	 Kulübü ile yazılı sözleşmesi olan,

•	 Futbol faaliyeti karşılığında, masraflarından daha fazla gelir elde

Eden futbolcudur.
Bu kavram FIFA yargı kurullarında da çok tartışılmış ve halen 

tartışılmaktadır. Özellikle “masraflarından çok gelir elden etmek” 
olgusu, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin FIFA 
bir kararında, burs karşılığı transfer olan bir futbolcunun bu sözleş-
mesinin, profesyonel statü kazandırmadığına karar vermiştir. Ancak 
DRC’nin yerleşik kararları ile FIFA, ulusal federasyonların bu yöndeki 
tespitlerini dikkate almakta, bu konudaki tartışmayı iç hukuka göre 
sonlandırma gayreti içinde bulunmaktadır.

Ülkemizde profesyonel futbolculuk, futbolcunun kulübü ile yazılı 
sözleşmesi bulunması ve en az asgari ücret karşılığı hizmet vermesine 
bağlanmıştır. Ancak futbolcunun aldığı ortalama net 850,00-TL 
tutarındaki asgari ücretin “futbolcunun masraflarının ne kadarını 
karşılayabildiği” ve bu gelirin masraflardan fazla bir gelir olup olma-
dığı tartışılması gereken bir konudur. Aslında özellikle alt liglerde 
oynayan ve profesyonel statü kazanmış futbolcuların birçoğu halen 
amatör olarak nitelendirilebilecek şartlara sahiptirler.

Profesyonel Statü Korunarak Yapılan Müteakip Transferler
Yetiştirme tazminatı ödenmesini gerektirir ikinci hal, profesyonel 

statüyü kazanmış 23 yaşından küçük futbolcuların bu statüyü kay-
betmeden yapacakları müteakip transferlerin yapılmasıdır.

Futbolcuların 23 yaşına kadar, profesyonel statüyü koruyarak 
yapacakları her bir müteakip transferlerde, yalnızca son kulübe yetiş-
tirme tazminatı ödenmektedir.

Futbolcu’ nun yetiştirilmesine katkı sağlayan önceki kulüplerin 
herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır. Bu kulüplerin yetiştirme 
tazminatı hakları, futbolcunun ilk profesyonel sözleşmesini imzaladığı 
zaman ödenmiş ve bitmiştir.
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Bahsettiğimiz iki hal arasındaki asli fark, futbolcunun ilk profes-
yonel sözleşmesini imzaladığı kulübün futbolcunun yetiştirilmesine 
katkı sağlayan tüm önceki kulüplere tazminat ödemesi, takip eden 
profesyonel transferlerde ise yalnızca yeni kulüp tarafından eski kulübe 
tazminat ödenmesidir. Takip eden profesyonel transferde yeni kulü-
bün eski kulübe ödeyeceği tazminat, yalnızca eski kulübün fiilen 
futbolcunun yetiştirilmesine katkı sağladığı süre ile sınırlı olacaktır.

5. Yetiştirme Tazminatı Ödeme Yükümlülüğü
Yetiştirme Tazminatı ödeme yükümlülüğü münhasıran 

Futbolcu’nun yeni kulübüne aittir. Futbolcunun transferi sebebiyle 
doğan yetiştirme tazminatından hiçbir şekilde sorumluluğu söz konusu 
değildir. Bu tazminatın tek sorumlusu yeni kulüptür. Tazminatın çıkış 
noktası, yeni kulübün gerekli yatırımı yaparak futbolcunun yetişti-
rilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlasa idi harcayacağı bedellerin, 
futbolcudan o ana kadar var olan gelişimine katkı sağlamaksızın 
yaralanmakta olduğundan ödenmesinin sağlanmasıdır. Eski kulüpte, 
yetiştirdiği futbolcunun seviyesine göre bir ödeme alabilmektedir.

Futbolcunun tazminatın ödenmesi ile bu anlatılanlar ışığında teo-
rik olarak hiçbir ilgisi olmasa da çoğu zaman bu tazminatın ödenmesi, 
özellikle profesyonel statü sahibi futbolcuların takip eden transferleri 
sebebiyle doğan yetiştirme tazminatında, futbolcunun alacaklarını 
bırakması ile ödenmektedir. Aslında FIFA’nın yetiştirme tazminatı 
sistemini getirirken murat ettiği sonuç olmayan bu durum, yetiştirme 
tazminatı ödemek istemeyen kulüplerin davranışı sonucunda ortaya 
çıkmıştır. Kulüpler, futbolcuların transferi sırasında yetiştirme tazmi-
natı konusunun futbolcularca çözümlendirilmesini beklemektedirler. 
Bunun sonucunda da aslında kulüplerin dayanışması esasına dayanan 
sistem, futbolcuları borçlu kılacak bir sonuca ulaşmıştır. Yeni Kulüp, 
Yetiştirme Tazminatı’nın hangi kulübe veya kulüplere ödeneceğinin 
tespiti ile bedellerin hesaplayarak ödemekten sorumludur.
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Yeni Kulüp bu yükümlülüğünü yerine getirirken Futbolcunun 
pasaportunu kullanacak ve ulusal federasyonundan bu konuda yardım 
alacaktır. Pratikte özellikle kulüpler üzerlerine düşen bu yükümlülüğü 
kendiliğinden yapmamaktalar ve hak sahibi kulüplerce keşide edilen 
ihtarlar sonucunda ödeme yapacakları kulüpler hakkında bilgi sahibi 
olmaktadırlar.

Yetiştirme Tazminatı, futbolcuyu fiilen yetiştiren kulüplere öden-
mekte olduğundan futbolcunun bu dönemde geçici veya kalıcı hizmet 
ilişkisi içinde olmasının önemi bulunmamaktadır.

FIFA’nın bu konudaki görüşü son derece nettir. Yetiştirme Taz-
minatını doğuran olay, futbolcu ile kalıcı veya geçici sözleşmeye taraf 
olmak değil, futbolcunun yetiştirilmesi ve gelişimine katkı sağlamaktır. 
Bu sebeple de FIFA, futbolcuyu fiilen yetiştiren kulüplerin bu hakka 
sahip olması gerektiğini ve bu çerçevede futbolcunun geçici transferi 
olmuşsa, ilgili dönem için yalnızca futbolcudan geçici olarak fayda-
lanan kulübün talep hakkı doğmaktadır.

6. Yetiştirme Tazminatının Ödenmemesi
Kural olarak yetiştirme tazminatı, futbolcunun yetiştirilmesine 

katkı sağlayan kulüplere ödenmektedir. İlgili kulübün 18 ay içinde 
tespit edilememesi veya ilgili kulübün bu süre içinde tazminat tale-
binde bulunmaması halinde bu tazminat futbolcunun yetiştiği ülkenin 
Ulusal Federasyonunca da talep edilebilmektedir.

Bu bedeller genç futbolcuların yetiştirilmesine ilişkin programlarda 
kullanılmalıdır. Özellikle Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerin-
den yapılan uluslar arası transferlerde sıklıkla, Futbolcuyu yetişti-
ren kulüplere ulaşılamamakta ve bu kulüplerde herhangi bir talepte 
bulunmayarak kendilerini belli etmemektedirler. FIFA bu durumu göz 
önüne alarak, futbolcudan yararlanacak kulüp tarafından yetiştirme 
tazminatı ödenmesini garanti altına almak amacıyla talep hakkının 
ilgili kulübün ulusal federasyonunca kullanılmasına imkan vermiştir. 
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Ulusal federasyonlarca elde edilen bu bedellerin ise genç oyuncuların 
yetiştirilmesi amacı dışında kullanılması yasaklanmıştır.

Ulusal Federasyonun talep hakkı, ancak tescili takiben 18 ay 
içinde yeni kulübe ödeme yapılmaması veya yeni kulüp tarafından 
doğrudan veya DRC kanalıyla yeni kulüpten talepte bulunmaması 
şartlarına bağlanmıştır. Gerçek kak sahibi ilgili kulüp olduğundan, 18 
aylık süreç ile 24 aylık zamanaşımı süresi arasındaki periyotta, ulusal 
federasyon tarafından talepte bulunulmuş olduktan sonra dahi ilgili 
kulübün talebinin öncelikli olduğu kabul edilmektedir. Bu takdirde 
ulusal federasyonun kazandığı hak kendiliğinden düşmektedir.

Hak sahibi kulübün iflas etmesi veya kapanması veya yok olması 
hallerinde ulusal federasyonun talep hakkı için 18 ay bekleme zorun-
luluğu da bulunmamaktadır.

7. Yetiştirme Tazminatı’nın Doğmadığı Haller
A� Kulübün futbolcu ile olan sözleşmesini haklı bir sebebe dayan-

maksızın Feshetmesi hali,
B� Futbolcunun 4. Kategorideki bir kulübe transfer olması hali,
C� Profesyonel futbolcunun yeniden amatör statüsüne dönmesi 

hali
Bu hallerde, futbolcunun 23 yaşından küçük olarak transfer yap-

masına rağmen yetiştirme tazminatı doğmamaktadır. Temel amaç, 
yetiştirme tazminatı ödeme mükellefiyetinin futbolcunun faaliyetini 
sınırlayacak bir nitelik almasını önlemektir.

•	 Kulüp futbolcudan yararlanmamak yolunu seçmiştir. Bu durumda 
futbolcunun faaliyetini sürdürebileceği bir kulübe gitmek hakkı 
sınırlandırılmamalıdır. Bu hali geniş yorumlamak ve futbolcunun 
haklı sebeple sözleşmesini sona erdirmesi halinde de bu tazminat 
ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığını söylemek mümkün-
dür. Tabi bu konu çok tartışmalıdır. Hatta yakın zamanda, son 
transfer tescil penceresindeki bir transfer sırasında bu konuyu 
aramızda tartıştık. Konu yoruma açık bir konudur. Sonuç olarak 
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sistemin ruhundan hareketle bu maddenin geniş yorumlanması ve 
kulübün yükümlülüklerini yerine getirmeyerek futbolcunun söz-
leşmesini sona erdirmesine sebebiyet vermesi halinde de tazminat 
talep hakkının bulunmadığı sonucuna varmak daha mümkündür.

•	 Bu halde Futbolcunun gelişimini üst seviyede sürdürmediği hal-
lerde, futbolcunun kariyerinin bitmesine sebebiyet vermemek 
amaçlanmıştır. 4. kategori bir kulübün çoğu zaman yetiştirme 
tazminatı ödeyecek bir mali yapısı bulunmamaktadır. Ülkemizde 
de uygulanan bu istisna, futbolcunun 30 ay süre ile daha yük-
sek bir kategoriye transfer yapmaması şartına bağlanmıştır. Aksi 
takdirde ilgili kulübün yetiştirme tazminatı talep hakkı yeniden 
doğmaktadır.

•	 Bu hal, aslında yetiştirme tazminatının doğumuna sebebiyet vere-
cek unsurlardan birini taşımamaktadır. İlk profesyonel sözleşme 
veya profesyonel statü korunarak yapılan müteakip transferler. Bu 
durumda futbolcu amatör statüsüne dönmektedir ve profesyonel 
statüsünü kaybetmektedir. Ülkemizde de uygulanan bu istisna, 
futbolcunun 30 ay süre ile daha yüksek bir kategoriye transfer 
yapmaması şartına bağlanmıştır. Aksi takdirde ilgili kulübün 
yetiştirme tazminatı talep hakkı yeniden doğmaktadır.

8. Yetişmenin ve Gelişmenin Tamamlanması Kavramı
Karine, futbolcunun yetiştirilmesinin 12 ile 21 yaşları arasında 

sağlandığı yönündedir. Ancak 21 yaş bağlayıcı değildir. Futbolcunun 
gelişimini 21 yaşından daha önce tamamladığı yeni kulüp tarafından 
ispat edilirse, bu döneme ilişkin olarak tazminat hesaplanmamaktadır.

FIFA DRC, istisnai bir yol olan bu kavramı, olağandışı yetenek-
lerin varlığı halinde kabul etmektedir. Tamamen DRC’nin takdirine 
bırakılmış bir doğmama hali daha bulunmaktadır. Bu hal, futbolcunun 
gelişimini 21 yaşından daha evvel tamamlamış olduğunun ve son 
kulübün futbolcunun gelişiminde temel bir faydasının bulunmadığının 
ispatı halidir. Çok istisnai olarak kabul edilebilecek bu hususu ispat 
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külfeti yeni kulüptedir. FIFA, bu durumun futbolcunun kulübün 
müsabakalarının birçoğunda oynaması ve olağandışı bir çıkış yap-
masında veya ülke milli takımında görev alması durumlarında ortaya 
çıktığını kabul etmektedir. Çok olağan dışı yetenekli futbolcular için 
uygulanmaktadır.

9. AB İle İlgili Özel Hükümler
AB sınırlarında gerçekleşen transferlere ilişkin Yetiştirme Tazminatı 

konusunda 2 özel hüküm getirilmiştir.

•	 Futbolcunun düşük kategoriden yüksek kategoriye transferi 
halinde, hesaplama iki kategorinin ortalaması alınarak, tersi 
halinde ise hesaplama düşük kategori esas alınarak yapılmaktadır.

•	 Kulübün futbolcuya yeni sözleşme teklif etmemiş olması

Bu transferin, Avrupa Birliği ülke ulusal federasyonlarına tabi 
kulüpler arasında gerçekleşmesi şartı bulunmaktadır. Bu zorunluluk 
Bosman kararında da işlenen hizmetin serbest dolaşımına ilişkin 
Avrupa Birliği müktesebatından kaynaklanmaktadır.

Yetiştirme tazminatının orantısız boyutlara ulaşmasını engelle-
mek amacı bulunmaktadır. Normalde aslın yüksek kategori kulübün 
yetiştirme masrafları üzerinden hesap edilmelidir.

Sözleşmenin bitiminden en az 60 gün öncesine kadar asgari aynı 
şartları havi bir sözleşme teklif edilmemiş olması hali.

10. Yetiştirme Tazminatı’nın Hesaplanması
Kural, tazminatın yeni kulübün kategorisi dikkate alınarak hesap-

lama yapılmasıdır. Futbolcunun 12 yaşını takiben yetiştirildiği sene 
sayısı, yeni kulübün kategorisi için belirlenen tazminatın çarpımı 
yoluna gidilmelidir. 12 ile 15 yaş arasındaki 4 futbol sezonuna ilişkin 
tazminatta, 4. kategori bedelleri esas alınmaktadır. DRC’nin, orantısız 
olan durumlarda takdir hakkı bulunmaktadır. Buradaki amaç, yeni 
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kulübün futbolcuyu yetiştirse idi harcayacağı masrafların yeni kulüp 
tarafından ödenmesini sağlamaktır.

FIFA uygulaması ile en temel fark, 21 yaş olgusunun talimata 
alınmaması, tazminat doğuran transfer ile yetiştirilme sürecinin 23 
yaş olarak sınırlandırılmasıdır.

Yetiştirme Tazminatı’na ilişkin ihtilaflar münhasıran TFF Uyuş-
mazlık Çözüm Kurulu’nca karara bağlanmaktadır. Sözleşmenin feshi, 
kulübün haksız bir eylemine dayalı ise ilgili kulüp yetiştirme tazmi-
natı talep edemez. Tazminata esas olan kategoriler TFF tarafından 
belirlenmektedir.

TFF uygulaması büyük oranda FIFA düzenlemeleri paraleldir. Bu 
sebeple daha ziyade TFF düzenlemelerindeki ayrık noktalar üzerinde 
duracağım. Açıklama getirmediğimiz tüm konular FIFA düzenleme-
lerinden aynen adapte edilmiş bulunmaktadır.

TFF talimatları, ulusal transfer söz konusu olduğu takdirde 
uygulanmaktadır.

11. Yetiştirme Tazminatının hesaplanmasında TFF uygulaması
İkili bir sistem kabul edilmiştir. Futbolcunun ilk profesyonel 

sözleşmesini imzalaması halinde yapılacak hesaplamada, futbolcuyu 
yetiştiren kulüplerin kategorileri esas alınmaktadır. 12 ile 15 yaş ara-
sındaki 4 sezonluk süreç için FIFA uygulaması paralelinde, 4 kategori 
esası ile hesaplama yapılmaktadır. 18. yaş gününün bitiminden önce 
tazminata esas olan olgunun gerçekleşmesi halinde, tazminat hesap-
lamasında yeni kulübün kategorisi esas alınmaktadır.

a. Profesyonelliğe Geçişte Tazminatın Hesaplanması ve 
Ödenmesi:
Futbolcunun ilk profesyonelliğe geçişinde yetiştirme tazminatı, 

futbolcuyu yetiştiren kulüplerin kategorileri ve bu kategoriler için 
TFF tarafından belirlenmiş sezonluk yetiştirme tazminatı miktarı esas 
alınarak hesaplanır. Bununla birlikte, genç futbolculara ait yetiştirme 
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tazminatının yüksek seviyede saptanmaması için futbolcunun 12. 
yaşına girdiği ve 15. yaşını tamamladığı sezonun sonuna kadar olan 
dört sezonluk transfer ve tescil döneminde, kulüplerin kategorilerine 
bakılmaksızın dördüncü kategorinin sezonluk yetiştirme tazminatı 
masraflarına dayanılarak yetiştirme tazminatı hesaplanır.

Ancak yetiştirme tazminatı hakkını doğuran haller futbolcunun 
18. yaş günü sezonunun bitiminden önce ortaya çıkmış ise, anılan 
süreler arasındaki yetiştirme tazminatı hesabı yeni transfer olacağı 
kulübün kategorisine bakılarak yapılır.

Bunun için futbolcuyu 12 yaşından itibaren yetiştiren eski kulüp-
lerin kategorilerindeki yetiştirme tazminatı miktarı o kulüpteki amatör 
olarak tescilli olduğu sezon sayısı ile çarpılır.

b. Futbolcunun profesyonel statüsünü bozmadan yapacağı 
müteakip transferler için yapılacak hesaplamada, futbolcunun 
eski kulübü ile yeni kulübünün kategorileri esas alınarak 
değişken bir sistem kabul edilmiştir.

•	 Alt Kategoriden Üst Kategoriye Transfer Halinde;

•	 Aynı Kategorilerdeki Kulüpler Arasında Transfer Olması Halinde;

•	 Üst Kategoriden Alt Kategoriye Transfer Halinde;

•	 1. 2. ve 3. Kategorilerden 4. Kategoriye Transfer Halinde.

c. Profesyonel futbolcunun alt kategoriden üst kategoride bir 
kulübe transfer olması halinde;

•	 Eski kulübün söz konusu futbolcu için daha önce ödemiş olduğu 
yetiştirme tazminatı,

•	 Ayrıca, eski kulübündeki tescil süresi ile futbolcunun transfer 
olduğu kulübün kategorisi için TFF tarafından belirlenmiş sezon-
luk yetiştirme tazminatının çarpımı ile ortaya çıkan futbolcunun 
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son kulübündeki yetiştirme tazminatı; yeni kulüp tarafından 
futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği kulübe ödenir.

Ayrıca futbolcunun aynı sezon içerisinde daha üst kategorideki bir 
kulübe transfer olması halinde, futbolcunun son kulübünün yetiştirme 
tazminatı hakları saklı kalmak kaydı ile önceki kulübün yetiştirme 
tazminatından kaynaklanan kaybı yeni kulüp tarafından ödenir.

d. Profesyonel futbolcunun aynı kategorilerdeki kulüpler 
arasında transfer olması halinde;

•	 Futbolcunun en son kayıtlı olduğu kulüpteki tescil süresi dikkate 
alınarak, son kulüpteki tescilli olduğu sezon sayısı ile Federasyonca 
o kategori için belirlenmiş olan sezonluk yetiştirme tazminatının 
çarpımı ile hesaplanan yetiştirme tazminatı, futbolcunun kayıtlı 
olduğu son kulübe, yeni kulüp tarafından ödenir.

•	 3. ve 4. kategorilerdeki bir futbolcunun aynı kategori içerisinde 
kulüp değiştirmesi halinde, kayıtlı olduğu son kulübün önceki 
transfer için ödemiş olduğu yetiştirme tazminatı yeni kulüp tara-
fından ayrıca ödenir.

e. Profesyonel futbolcunun yüksek kategorideki bir kulüpten 
düşük kategorideki bir Kulübe transfer olması halinde;
Futbolcunun transfer olduğu kulübün kategorisine bakılarak 

yetiştirme tazminatı hesaplanır.
Hesaplama en son kulüpteki tescilli olduğu sezon sayısı ile transfer 

olduğu kulüp için TFF tarafından belirlenmiş sezonluk yetiştirme 
tazminatının tutarı ile çarpılarak yapılır.

Ortaya çıkan yetiştirme tazminatı futbolcunun yeni kulübü tara-
fından en son tescilli olduğu kulübe ödenir.

Birinci, ikinci ve üçüncü kategorideki bir kulüpte profesyonel ola-
rak kayıtlı olan futbolcunun, dördüncü kategorideki bir kulübe transfer 
olması halinde yetiştirme tazminatı ödenmez. Ancak, futbolcunun 
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iki yıl içerisinde yeniden üst kategorideki bir kulübe transfer olması 
halinde, eski kulübün yetiştirme tazminat talep etme hakları saklıdır.

f. Yetiştirme Tazminatı’nın Ödenmesi Usulü
TFF, FIFA uygulamasından ayrılmakta ve yetiştirme tazminatının 

ödenmesini tescil öncesinde sağlamaktadır.
Yetiştirme Tazminatı’nın ödendiğine dair belge, tescil evrakları 

arasında istenmekte, aksi takdirde tescil yapılmamaktadır.
Bu sistem sebebiyle Yetiştirme Tazminatı’na ilişkin TFF yargı 

kurallarında çok az sayıda ihtilaf bulunmaktadır.
Var olan ihtilaflar da, Yetiştirme Tazminatı’nın doğumuna engel 

olan 16/6 maddesi uygulaması sebebiyle doğmaktadır. TFF bu hali 
de “depo etme” sistemi ile aşmaktadır.

FIFA’nın kabul ettiği sistem uluslar arası transferin şartlarına 
ilişkin olarak yapılandırılmıştır.

TFF uygulaması ise ulusal transferin şartları göz önüne alınarak 
yapılandırılmıştır. FIFA DRC nezdindeki ihtilafların birçoğu yetiştirme 
tazminatı taleplerine ilişkindir.

B. DAYANIŞMA TAZMİNATI
Bosman kararı sonrasında yapılandırılan sistemin ikinci önemli 

unsuru, Dayanışma Ödemesidir.
Profesyonel bir futbolcunun sözleşmesinin hitamı öncesinde 

yaptığı her transferde, futbolcunun 12 ile 23 yaşları arasında oynadığı 
tüm kulüpler belirlenmiş oranlarda Dayanışma Ödemesi almaya hak 
kazanmaktadır.

Dayanışma Tazminatı’nın sorumlusu yeni kulüptür.
Yetiştirme Tazminatı’ndan en temel farkı yalnızca sözleşmenin 

erken sonlandırılarak transfer yapılması halinde doğmasıdır.
Diğer bir önemli fark Yetiştirme Tazminatı’nın ancak 23 yaşına 

kadar yapılacak transferlerde doğmasına rağmen, Dayanışma Öde-
mesinde böyle bir sınırlandırmanın bulunmamasıdır.
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Dayanışma Ödemesi’ ne ilişkin talep hakkı da 2 yıllık zamanaşı-
mına tabi tutulmuş ve uluslar arası transferler ile sınırlandırılmıştır.

Dayanışma Ödemesi, ilgili transferin gerçekleşmesini (tescili) 
takiben 30 gün içinde ödenmelidir.

1. Dayanışma Tazminatı’nın Hesaplanması
Dayanışma Ödemesi, futbolcunun transferi karşılığında ödenen 

tazminatın (yetiştirme tazminatı da olması halinde bu bedel dikkate 
alınmamaktadır) % 5’i olarak belirlenmiştir. Toplam tazminatın;

12. 13. 14. ve 15. yaşlardaki sezonlar için % 0,25’ i
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ve 23. yaşlardaki sezonlar için % 0,5’ i
olarak hesaplanmaktadır.

2. Dayanışma Tazminatı’nın Ödenmesi
Futbolcunun yeni kulübü, futbolcunun eski kulüplerini tespit ile 

her bir kulübün hak ettiği ödemeyi 30 gün içinde yapmalıdır.
18 ay içinde kulübün tespit edilememesi veya ilgili kulübün 

talepte bulunmaması halinde, ilgili ulusal federasyonun talep hakkı 
doğmaktadır.

Bu yükümlülük 3. taraflara devredilememektedir.
Üçüncü kişilere devir, transfer sırasında dayanışma ödemesinin 

transfer bedeli içinde olduğu ve talep halinde transfer bedelini alan 
kulüp tarafından ilgili kulüplere ödeneceği yönünde sözleşme yapıl-
ması ile ortaya çıkmaktadır. FIFA, bu yönde sözleşme hükümlerini 
geçersiz saymakta ve yeni kulübün ödeme yükümlülüğünün ortadan 
kaldırılamayacağını kabul etmektedir. Tabi ki yeni kulübün bu bedeli 
bir önceki kulüpten talep ve tahsil hakkı bulunmaktadır.

3. Geçici Transferlerde Dayanışma Tazminatı
FIFA DRC kararları, futbolcuyu geçici olarak transfer eden kulüp-

lerinde, geçici  transfer için ödenen bedellerden Dayanışma Tazminatı 
ödemesi gerektiği yönündedir.
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Bununla birlikte Dayanışma Tazminatı’na da futbolcuyu geçici 
olarak transfer ederek yetiştirilmesine ve geliştirilmesine katkıda 
bulunmuş kulüp hak kazanmaktadır.

Dayanışma Tazminatı, Yetiştirme Tazminatı’ndan farklı olarak 
Futbolcu’nun kariyeri boyunca sözleşme süresinin bitiminden önce 
yaptığı tüm transferlerde doğan bir katkı payıdır. Önemli futbolcu-
ların yetiştirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunan kulüpler, bu 
futbolcuların kariyerleri boyunca ödüllendirilmektedirler.

Dayanışma Ödemesi’ne ilişkin ihtilaflar da FIFA DRC  tarafından 
çözümlendirilmektedir.
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SONUÇ

Futbolcular, futbol içindeki en değerli unsurdur. Aynı zamanda 
futbolcular, kulüplerin sermeye değerleri içinde de en önemli 
aktifi oluşturmaktadır. Milyonlarca Euro maliyeti olan bir 

futbolcunun kulüp ile olan ilişkisinin yalnızca iş hukuku prensipleri 
ile ele alınması, işçi – işveren ilişkisine sıkı sıkıya bağlı bir hale sokul-
ması ve Avrupa Adalet Divanı kararı ile hatırlatılan “hizmetin serbest 
dolaşımı” prensibine bağlı tutulması çoğu zaman futbolun unsurları 
ile bağdaşmamaktadır. Futbolcunun alelade bir işçi olmadığı açıktır. 
FIFA’nın getirdiği yeni sistem her ne kadar futbolcuların haklarının 
korunması yanında kulüplerin de haklarını gözetmekte ise de, ince-
lenen öznel olaya göre bir tarafın üstün olması sonucunu doğurmak-
tadır. Bu tespitte de futbolcunun değeri büyük önem taşımaktadır. 
Sistem yıldız futbolculara büyük avantajlar sağlarken, alt kategorilerde 
oynamakta olan futbolcuların ise kariyerlerinin devamına engel teşkil 
edebilmektedir.




