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ÖNSÖZ
Spor hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası. Bir yaşam biçimi, bir 

hobi, insanlık tarihi ile özdeş bir olgu. 

Sosyal hayatımızı ilgilendiren ve bugün büyük kitleleri peşin-
den sürükleyen “spor”un ilgilenilen, branşına göre, çeşitli tanımları 
yapılabilmektedir.

Elbette, dünyaya spor penceresinden bakıldığında, onun hukuku-
nun da olacağı, tartışmasızdır.

“Spor  Hukuku”, çoğu  kez  hukuk  disiplinlerinin  bileşkesi  olarak  
ulusal  ve  uluslararası düzenlemelerde varlık bulmaktadır.

“Spor Hukuku” Anayasa, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Borçlar 
Hukuku, İş Hukuku ve diğer hukuk disiplinlerinden (birlikte ya da 
bir kısmı ile) yararlanılan, kendine özgü kuralların geliştirildiği bir 
hukuk disiplini olma yolundadır.

“Av. Atilâ Elmas” armağanında da bu amaca yönelik çalışmalar 
bulunmaktadır.

Armağan’ın sözlük anlamı; hediye, mükâfat olarak kullanılmasının 
yanı sıra, “kişinin anısına çıkarılan ve çeşitli kişilerin bilimsel yayınlarını 
içeren kitap” olarak da sözlüklerde yer almaktadır.

Av. Atilâ Elmas adına hazırlanan elimizdeki yapıt, gerek hukukçu 
olarak onun spora bakışı ve yaşayışını; gerekse sporcu /spor adamı 
olarak “spor hukukuna bakışını” da yansıtmakta olup, armağana katkı 
veren yazarlarımızın makale ve çevirileri ile kütüphanenizdeki yerini 
alacaktır.

Hem “avukat” hem de “spor adamı” olarak tanınan, Av. Atilâ Elmas 
adına hazırlanan armağan, Baromuz  Spor Hukuku  Kurulu tarafın-
dan hazırlanmasıyla bir ilktir. O nedenle Spor Hukuku  Kurulu’na 
ve emeği geçenlere, yürekten teşekkür ediyorum.

Atilâ Elmas üstadımızın “meslek” ve “spor” yaşamını yıllarca sür-
dürmesini diliyoruz.

Av. Metin FEYZİOĞLU
Ankara Barosu Başkanı
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SUNUŞ
Spor Hukuku Kurulumuz, toplantılarında önce “Dergi çıkarabilir 

miyiz ?” sorusuna cevap aradı; “Güncellik” ve “Periyodiklik” önümüze 
çıkan, cevap verilmesi gereken soruların başlangıcı idi; sekreteryası, 
hazırlıkları, basımı, dağıtımının (vb.) yanı sıra, ekonomisi de dikkate 
alındığında, daha etkili ve “bizden” olabileceğini düşündüğümüz 
“Armağan” hazırlanmasına karar verildi, verilen kararın sonucunda, 
şu an okumakta olduğunuz Av. Atilâ Elmas armağanı oldu.

Armağanda yayımlanan yazılar ve çeviriler genellikle uygulamaya 
dönük olmakla birlikte, kuramsal nitelikteki yazılar da yer almaktadır. 
Bu haliyle “Armağan” da iyi bir denge kurulduğu söylenebilir.

Elinizdeki “Armağan” bizlerin çalışmasının yanı sıra Baromuzun 
yardımları ve katkıları ile sizlere sunulabilmiştir. Bu nedenle Başkan 
Avukat Metin Feyzioğlu ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Avukat Hakan 
Canduran, Avukat Sema Aksoy, Avukat Mine Baş, Avukat Erol Aras, 
Avukat Hilal Akdeniz, Avukat Tuba Berrak Ünal, Avukat Özgün 
Şimşek, Avukat Aşkın Demir, Avukat Orhan Şimşek ve Avukat Ramiz 
Erinç Sağkan’a teşekkür borçluyuz. 

Ayrıca emekleri ile “Armağan”a can veren, Koza Matbaacılık 
çalışanlarına, Baromuz çalışanı Burak Kayıkçı ve grafiker Ali Kemal 
Çerşil’e yürek dolusu teşekkürlerimizi sunarız.

Av. Tacar ÇAĞLAR
Ankara Barosu 
Spor Hukuku Kurulu Başkanı
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ATİLÂ ELMAS
Avukat Atilâ Elmas, 08.08.1939 tarihinde Ankara’da doğdu.

İlk, Orta ve Lise tahsilini, sırasıyla Necatibey İlk Okulu, Yıldırım 
Bayazıt Orta Okulunda ve Gazi Lisesinde tamamladı.

1957 Yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 
1961/1962 öğrenim yılının güz döneminde “iyi” derece ile mezun 
oldu.

1963 Yılının ilk aylarında stajına başlayarak, 31.01.1964 tarihinde 
Ankara Barosuna Avukat olarak kaydını yaptırdı.

O tarihten itibaren Ankara Barosunda dergi kurulu başkanlığı da 
dahil Baro Yönetim Kurulu Üyeliği, dört yılı başkanlık olmak üzere 
on iki yıl Baro Disiplin Kurulunda görev yaptı. Bu arada Ankara 
Barosunun TBB delegeliğinde bulundu.

1983 ve 1984 yıllarında iki sömestr, Konya Selçuk Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinde Roma Hukuku Derslerinde Öğretim Görevlisi 
olarak hizmet Verdi.

Daha sonraları 1977-1978 ders yılından başlamak üzere 1993 yılı 
ortalarına kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesindeki 
kurslarla, kısa surely de olsa, Meslek Yüksek Okulunda Hukuk Der-
sleri Öğretmenliği yaptı.

1993 yılının Nisan ayında, Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. (TÜGSAŞ) 
de 1. Hukuk Müşavirliği yaptı. Bu görevinden aynı yılın Ekim ayında, 
kendi isteğiyle emekli oldu.

Serbest olarak Avukatlığa devam ederken, 1997 yılının Ocak ayından 
1998 yılı Eylül ayına kadar da Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş. 
(ER-DEMİR) de Hukuk Müşavirliğinde bulundu.

Halen Ankara Barosunda kayıtlı bulunan Atilâ ELMAS. Mesleğini 
serbest olarak icra etmekle birlikte, Ankara Ufuk Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinde de 2008 yılından bu yana Spor Hukuku Dersleri Öğretim 
Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Atilâ ELMAS, spor yaşantısına 1957 yılında, Ankara 2. Profesyonel 
Liginde bulunan Altındağ Spor Kulübünde başladı. Bu kulübün hem 
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Genç Takımında hem de Profesyonel kadrosunda yer almak suretiyle 
1960 yılının Temmuz ayına kadar aralıksız futbol oynadı.

1957 Yılının Ankara Sanat Okulları ve Liselerarası Futbol 
Birinciliğinde Gazi Lisesi takımının Ankara Şampiyonu olan kad-
rosunda yer aldı.

Bu arada Ankara Genç Karmasında da forma giydi.

Futbol yaşantısına 1960 yılının Temmuz ayından itibaren, o yıl 
Türkiye 1. Futbol Ligine terfi eden Adana Demirspor Kulübüne 
transfer olmak suretiyle, 1965-1966 futbol sezonuna kadar Türkiye 1. 
Futbol Liginde (1961-1962 sezonundan itibaren Ankara Demirspor 
Kulübü futbolcusu olarak) futbol oynama olanağı buldu.

Birinci Türkiye Futbol Ligindeki statü ve fikstürler nedeniyle, 
1966 yılında, tekrar ilk kulübü Altındağ Spor Kulübüne transfer 
olarak, askerlik görevine gittiği 1967 yılının Nisan ayına kadar faal 
futbolculuğunu sürdürdü.

Askerliği görevinin kıta hizmetini yaptığı birbuçuk yıllık sure içinde 
Çanakkale Jandarma Gücü futbol takımında hem çalıştırıcı hem de 
futbolcu olarak görev yaptı.

1968 Yılında, Konya’da açılan “Futbol Antrenör (C Sınıfı) Kursu”na 
katılarak 20 günlük bu kursu, sonrasında aynı yıl Bolu’da açılan 
“Futbol Antrenör (B Sınıfı) Kursu”nu da bitirdi.

Yönetmelik gereği iki yıl bir kulüpte görev yapma zorunluluğu 
nedeni ile, Ankara Amatör Ligindeki Ziraat Fakültesi Futbol takımında 
1970 yılına kadar hem sporcu hem de çalıştırıcı (antrenör) olarak 
görev yaparak 1970 yılının ortalarında İstanbul Ziverbey Eğitim 
Enstitüsünde açılan “Futbol Antrenör (A Sınıfı) Kursu”na katılarak 
48 aday arasından kursu 3. Olarak bitirdi.

Bu zaman dilimlerinde Türkiye Antrenörleri ve Menajerliği 
Derneği’ne üye oldu ve bu dernekte 2. Başkanlık görevinde de bulundu.

1972 yılında Mersin’de açılan (C), (B) ve (A) sınıfı antrenör 
kurslarında Petrescu’nun yardımcılığını yaptı.

Sonraki yıllarda, Futbol Federasyonunca açılan muhtelif kurslarda 
öğretmen ve kurs teknik direktörlüklerinde bulunarak yaklaşık 10 yıl 
hizmet verdi.
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1976-1977 yıllarında Ankara 19 Mayıs Spor Akademisi’nde iki yıl 
süreyle futbol ihtisas dersleri verdi.

1978 ve 1979 yıllarında Sahir GÜRKAN ile Güngör SAYARI 
federasyonlarında Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulundu.

İskenderunspor – Altınordu futbol takımları arasında İzmir’de 
yapılan Altınordu takımının 8-1 galip geldiği müsabakanın şike 
olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma sonunda Federasyon Yöne-
tim Kurulunca alınan “Şike nedeniyle her iki takımın bir alt kümeye 
düşürülmesi” kararında imzası bulunmaktadır.

Bir ara PTT Spor Kulübünün 3. Futbol liginde (profesyonel) 
katılma müsabakalarında kısa bir sure teknik direktör olarak görev aldı.

1982 yılının Ağustos ayının 14. de başlayıp Eylül ayının 3. de sona 
eren ve Londra’daki Uluslararası Futbol Antrenör Kursuna katılarak 
sertifika aldı.

Daha sonraları muhtelif tarihlerde Futbol Federasyonu adına kulüp 
ve antrenörlerin denetlenmesi için kurulan komisyonlarda başkan 
olarak görev yaptı.

1986-1987 Futbol sezonunda oynayan ve Boluspor’un 2-1 kazandığı 
ve Zonguldak’taki müsabakanın – Şike tahkik kurulu başkanı olarak 
ve gözlemcisi sıfatıyla – şikeli olması ihtimaline değinerek verdiği 
raporun kurulunca da benimsenmesi üzerine, durumu Futbol Fed-
erasyonunun özerk bir yapıya kavuşması gerektiği hususundaki FIFA 
uyarısı üzerine Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Teşkilatı 
adı altında çıkarılan Kanun’un çıkarılmasına vesile olmuştur.

Ayrıca muhtelif tarihlerde, A ve Genç Milli Takımlarımıza oyuncu 
seçiminde seçici olarak da görev yapmıştır.



Atilâ Elmas







Ankara Altındağ Futbol Takımı’nda (Kaptan olarak)



14 Ağustos – 3 Eylül 1982 tarihinde Londra’daki (Merlov) Futbol Antrenör Sertifika 
programına katılanlar. FIFA Başkanı Sir Stanley Rous ile birlikte.
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Adana Demirspor Takımı (Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda)
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1974-1975 Ankara Barosu Yönetiminde
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1990-1992 Disiplin Kurulu’nda.





TBB Dergi Yayın Kurulunda.
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I. GİRİŞ

Özellikle günümüzde spor; gündemin ilk sırasındadır. Milyon 
dolarlık kulüp bütçeleri ve transfer ücretlerinin yanında 
sadece sponsorluk, ürün satışı, pazarlama ve reklam faaliyet-

leri bile başlı başına bir sektör haline gelmiştir.1 Devletin vergilendirme 
yetkisi bakımından büyük önem taşıyan spor faaliyetleri, bu yönüyle 
vergi hukuku için ilgi çekici bir alandır.

Bu çalışmada, spor kulüpleri ile ve sporcuların vergilendirilmesinde 
geçerli olan ilke ve kurallar açıklanmaya çalışılarak uygulamada aksayan 
yönlere temas edilmek suretiyle değerlendirmelerde bulunulmuştur.

II. SPORCULARIN VERGİLENDİRİLMESİ

A. KAPSAM
Bir sporcunun, gerçekleştirdiği spor faaliyeti karşılığında maddi 

bir menfaat beklemesi doğaldır. Özellikle profesyonel bir sporcu, ifa 
ettiği spor faaliyeti karşılığında bir gelir elde eder. Sporcu, 4721 sayılı 
Türk Medeni Kanunu bakımından “gerçek kişi” kabul edildiğinden, 
ancak gerçek kişi için öngörülen vergilerden sorumlu olabilir. 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 61/3 maddesinin (6) numa-
ralı bendine göre, sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan 
ödemeler ve sağlanan menfaatlerin tümü “ücret” olarak kabul edilir. 
Herhangi bir spor faaliyetinde bulunan ve bundan gelir elde eden 
bir sporcu, kural olarak, gelir vergisi mükellefi olmalıdır. 193 sayılı 
GVK’nda mükellefiyet bakımından profesyonel ve amatör sporcular 
arasında herhangi bir ayrıma gidilmediğinden, ifa ettiği spor faaliyeti 

1 Sporcuların transfer ve kiralama bedelleri, prim ve maaş gelirleri, formalara alınan 
reklamlar, müsabakaların televizyon yayın hakları, stat inşası ve kiralanmasına bağlı 
olarak ortaya çıkan gelirler, kulüplerin bayrak, flama, forma ve benzeri ürünlerinin 
üretim ve satışını yapan mağazaların (store) gelirleri ve buna benzer birçok gelir 
sağlayan faaliyet, günümüzde “spor endüstrisi”nin varlığına karine teşkil eder. 
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sonucunda gelir elde eden bir sporcu, profesyonel veya amatör olup 
olmadığına bakılmaksızın, gelir vergisi mükellefi olmalıdır.

193 sayılı GVK’nun 7/3-a maddesine göre, dar mükellefiyete2 tâbi 
kimseler bakımından (spor faaliyetinden elde edilen) ücretlerde, hiz-
metin (spor faaliyetinin) Türkiye’de ifa edilmiş veya edilmekte olması 
veya Türkiye’de değerlendirilmesi gerekir. 193 sayılı GVK’nun 7/son 
maddesine göre “değerlendirme”den maksat; ödemenin Türkiye’de 
yapılması veya ödeme yabancı ülkede yapılmışsa Türkiye’de ödeyenin 
veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi 
veya kârından ayrılmasıdır. Buna göre, spor faaliyetinden elde edilen 
gelirin (ücretin) Türkiye’de elde edilmesi ve Türkiye’de vergilendiril-
mesi için sayılan şartlardan birinin tahakkuku yeterlidir. Eş anlatımla, 
“dar mükellef” olarak nitelenen gerçek kişiler, Türkiye’de elde ettikleri 
gelir (ücret) için vergilendirilir. Tam mükellefiyette ise, Türkiye içinde 
veya dışında elde edilen gelirin tümü vergiye tâbidir. Ancak 193 sayılı 
GVK’nun 123/1 maddesine göre, tam mükellefiyete tâbi mükelleflerin 
yabancı ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde öde-
dikleri benzeri vergiler, Türkiye’de tarh edilen gelir vergisinin yabancı 
ülkelerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirilir.

193 sayılı GVK’nun 4. maddesinde sayılan özellikleri taşıyan 
sporcular, “tam mükellefiyet” esasına göre vergilendirilir. Buna göre; 
yerleşim yeri Türkiye’de bulunan veya Türkiye’de bir takvim yılı içinde 
devamlı surette 6 (Altı) aydan fazla oturan sporcular tam mükellefiyete 
tâbi olup, Türkiye içinde ve dışında elde ettiği gelirlerin tümü üze-
rinden vergilendirilir. Mükellefiyette yerleşme esasının geçerli olduğu 
durumlarda gerçek kişilerin uyruğu önemli değildir.3 Türk vatandaşı 
sporcuların yurtdışında spor faaliyetinde bulunmaları mümkündür. 

2 “Dar mükellefiyet”, bir ülkede yerleşik olmayan kişi ve kurumların o ülkede elde ettikleri 
kazanç ve iratlar nedeniyle vergi mükellefi olmasıdır. Türkiye’de yerleşik olmayan 
gerçek kişiler, Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlardan dolayı dar mükellef olarak 
vergilendirilir. Dar mükellef gerçek kişiler, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve 
iratlar üzerinden vergilendirilir; yabancı ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratlarını 
Türkiye’de beyan etmezler.

3 ÖZBALCI, Y., Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara, Nisan, 2007, 
s. 89. 
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Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşı sporcuların spor faaliyetinden 
dolayı elde ettikleri gelir (ücret), Türkiye’de elde edilmiş sayılmaya-
cağından, bu durumda herhangi bir vergilerdirme yapılmaz. Yabancı 
uyruklu sporcular ise, Türkiye’de yerleşmiş olmaları veya bir takvim yılı 
içinde devamlı surette 6 (Altı) aydan fazla bir süre Türkiye’de oturma-
ları halinde, elde ettikleri gelirler yönünden tam mükellef sayılırlar ve 
Türkiye’de yerleşik bir Türk vatandaşı gibi vergilendirilirler. 193 sayılı 
GVK’nun 4. maddesinde sayılan şartları taşımayan yabancı uyruklu 
sporcular ise spor faaliyetinden ötürü Türkiye’de gelir elde etmeleri 
halinde dar mükellef kabul edilmek suretiyle sadece Türkiye’de elde 
ettikleri gelirleri kapsamında vergilendirilir.

B. SPORCU GELİRLERİ VE VERGİLENDİRİLMESİ
1. “Ücret” Niteliği
193 sayılı GVK, sporculara, transfer ücreti veya sair adlarla yapılan 

ödemeler ve sağlanan menfaatlerin ücret olduğunu açıkça belirtmiş-
tir. 193 sayılı GVK’da yer alan sporcular ibaresi genel olarak tüm 
sporcuları kapsar. Amatör–profesyonel ayrımı yapılmamıştır. Spor 
kulüpleri tarafından profesyonel veya amatör sporculara yapılan her 
türlü ödemeler ve sağlanan menfaatler ücrettir. Amatör sporcuların 
istisna kapsamındaki gelirleri dışında gelir vergisine tâbi bir geliri 
olması halinde de haklarında 193 sayılı GVK hükümlerine göre 
vergilendirme yapılır.

Vergiyi doğuran olayla birlikte başlayan vergilendirme süreci, 
matraha vergi oranının uygulanmasıyla gerçekleşen tarh işlemiyle 
devam eder. Soyut mükellef durumundaki kişinin vergi borcunun 
somut olarak saptanması için gereken işlem “verginin tarhı”dır. Söz 
konusu işlemin tesis edilmesi, vergi konusunun “matrah” olarak 
nitelenen ve üzerinden verginin hesaplandığı ekonomik biriminin 
bilinmesini gerektirir.
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Somut vergi ilişkisinin başlangıç noktası, “vergiyi doğuran olay”dır.4 
“Yasa koyucunun, gerçekleşmesine vergisel sonuçlar bağladığı olay ve/
veya olgulara ilişkin tasavvuru”5 olarak tanımlanan “vergiyi doğuran 
olay”, 213 sayılı VUK’nun 19/1 maddesinde; “Vergi alacağı, vergi 
kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun 
tekemmülü ile doğar.” şeklinde ifade edilmiştir.6

 Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi veya hukuki durumun 
gerçekleşip tamamlanması, kapsamı daha önceden vergi kanunlarıyla 
belirlenmiş olduğundan, devletin vergi alacağı ve yükümlünün de 
vergi borcunun sebebini oluşturur ve söz konusu alacağın/borcun 
ödetilmesine ilişkin idari işlemlerin içinde yer aldığı süreci başlatır.7 

 Vergiyi doğuran olay, tipik bir idari işlem olan vergilendirme 
işleminin “sebep” unsurunu oluşturur.8 Vergiyi doğuran olay terimi, 
“vergi yasasındaki soyut tanıma uygun gerçekleşmeyi”, bir diğer anla-
tımla “somut, maddi olayı” belirtir. Ancak özel vergi yasalarında bu 
terimin daha çok normun soyut boyutunu işaret ettiği görülür. Ver-
giyi doğuran olayın, 1982 Anayası’nın 73/3 maddesindeki “verginin 
kanuniliği” ilkesi uyarınca bir kanunla belirtilmesinde zorunluluk 
vardır.9 Örneğin; gelir vergisinde gelirin elde edilmesi (193 sayılı GVK 
m. 1), kurumlar vergisinde vergi yükümlüsü kurumların kazanç elde 
etmesi (5520 sayılı KVK m. 1, 2), veraset ve intikal vergisinde Türkiye 
Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan kişilere ait mallar ile Türkiye’de 
bulunan malların ivazsız olarak bir kişiden başka bir kişiye intikali 
(7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu m. 1), emlâk vergisinde 

4 “Vergiyi doğuran olay, bir yandan devletin vergi alacağının, diğer yandan da mükellefin 
vergi borcunun doğmasına neden olur. Vergiyi doğuran olayı izleyen, beyanname 
verilmesi, tarh ve tahakkuk gibi işlemler verginin ödenebilir hale gelmesini sağlar.”, 
AYM, 14/01/2003, E. 2001/34, K. 2003/2, RG, 19/11/2003, 25294.

5 AKKAYA, M., Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Ankara, 2002, s. 14.
6 213 sayılı VUK’nun 3/B ve 9/2 maddelerinde de “vergiyi doğuran olay” ifadesi 

geçmektedir. 
7 ÖZAY, İ. H., Günışığında Yönetim, İstanbul, 1996, s. 461.
8 ÖNCEL, M., KUMRULU, A., ÇAĞAN, N., Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş, 

Değişikler İşlenmiş 20. Baskı, Ankara, Eylül, 2011, s. 87.
9 KANETİ, S., Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Bası, İstanbul, 

1989, s. 106.
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Türkiye sınırları içinde bir bina veya araziye malik veya intifa hakkı 
sahibi olarak, her iki durum da söz konusu değilse malik gibi tasarruf 
edilmesi (1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu m. 1), motorlu taşıtlar 
vergisinde kanundaki tarifelerde yer alan motorlu taşıtların ilgili 
sicillere kayıt ve tescili (197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 
m. 1, 7), banka ve sigorta muameleleri vergisinde banka ve sigorta 
şirketlerinin yaptıkları işlemler dolayısıyla lehlerine nakden veya 
hesaben bir para almaları (6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu m. 
28), damga vergisinde kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların 
imza edilmesi veya kullanılması (488 sayılı Damga Vergi Kanunu m. 
1, 3), KDV’de mal teslimi, hizmet ifası ve kanunun 10. maddesinde 
sayılan diğer işlemler (3065 sayılı KDV Kanunu m. 1, 10) ile vergiyi 
doğuran olay gerçekleşir.10

Her vergi kanunu, verginin konusunu, diğer bir anlatımla ver-
ginin ne üzerinden alınacağını açık bir şekilde belirler. Hatta genel 
olarak vergi kanunları isimlerini vergilendirdikleri konudan alırlar.11 
Verginin konusu; vergi borcunu doğuran ekonomik unsurlar olup, 
genel ve soyuttur.12 Gelir vergisi, ödeme gücünü kavramaya çalışır. 
Gelir vergisinin konusu, elde edilen gelirdir.13

Gerçek kişilerin gelirleri, gelir vergisine tâbidir. Gelir; bir gerçek 
kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı-
dır (193 sayılı GVK m. 1). Ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest 
meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile 
diğer kazanç ve iratlar, gelir kapsamındadır. Gelir vergisinde vergiyi 
doğuran olay, gelirin elde edilmesidir.

Sporculara yapılan transfer ödemelerinin bir defada yerine getiril-
mesi istisna olup, çoğu zaman ödemeler sözleşme süresine yayılmak 

10 AĞAR, S., İdari İşlem Kuramı Perspektifinden Verginin Tarhı, http://www.idare.gen.
tr/tarh.htm, 03/07/2012.

11 MUTLUER, M. K., Vergi Genel Hukuku, İstanbul, Ocak, 2006, s. 124. 
12 KIRBAŞ, S., Vergi Hukuku: Temel Kavramlar, İlkeler ve Kurumlar, 18. Baskı, Ankara, 

2008, s. 102. 
13 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s. 238.
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suretiyle garanti para, maç başına ücret, şampiyonluk kazanılması 
halinde ek transfer ücreti vb. isimler altında belirli aralıklarla yapılır.14

193 sayılı GVK’nda sporcuların elde ettikleri gelirin ne zaman 
elde edilmiş sayılacağı, bir diğer anlatımla vergiyi doğuran olayın ne 
zaman gerçekleştiği konusunda herhangi bir belirleme yapılmamıştır. 
193 sayılı GVK, gelirin elde edilmesini her bir kazanç ve irat türü 
için farklı belirlemiştir. Gelirin ekonomik tasarruf (elde eden kişinin 
emrinde hazır bulunması) imkânı doğmadıkça, gelir elde edilmiş 
sayılmaz. Hukuki tasarrufun (gelirin sahibi tarafından talep edilebilir 
olması) gerçekleştiği anda ekonomik tasarrufun da meydana geldiği 
kabul edilir.15

193 sayılı GVK’nun 7. maddesi, ücretin Türkiye’de elde edilmiş 
sayılması için; hizmetin Türkiye’de ifa edilmiş ve edilmekte olmasını 
veya hizmetin Türkiye’de değerlendirilmiş olmasını arar. Bunlardan 
birinin gerçekleşmesi, ücretin Türkiye’de elde edildiği sonucunu doğu-
rur. Ücretin elde edilmesi, tahsil esasına bağlı olup, ücretten doğan 
vergi, ücretin tahsil edilmiş olması durumunda ortaya çıkar. Ücret 
geliri, hukuki tasarruf hakkının doğduğu anda ödenmiş sayılır.

İfa ettikleri spor faaliyeti karşılığında sporculara sağlanan menfaat 
para (ücret) olabileceği gibi para dışında ayın olarak sağlanan ev, kira 
yardımı, ev eşyası veya otomobil gibi maddi bir menfaat da olabilir.16 
193 sayılı GVK’nın 61/3 maddesinin (6) numaralı bendinde, spor-
culara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ile sağlanan 
menfaatler “ücret” olarak kabul edilmiştir. Eş anlatımla sporculara; 
transfer ücreti, prim, aylık, ikramiye ve benzeri isimler altında yapılan 
ödemeler ve sağlanan menfaatler ücrettir.17 Ücretin bir gelir unsuru 
olması nedeniyle, gerçek kişi sayılan sporcuların gelirleri de 193 sayılı 
GVK kapsamında “ücret” olarak vergiye tâbidir.

14 DORUKKAYA, Ş., KIRATLI, A., EBİÇLİOĞLU, F. K., Türkiye’de Futbol 
Kulüplerinin Şirketleşmesi, Halka Açılması, Finansmanı ve Vergileme, İstanbul, 
1998, s. 81.

15 ÖZBALCI, a.g.e., s. 511-512. 
16 BAŞARAN, M., ATAY, T., Spor ve Sporcunun Vergilendirilmesi ve Vergi Avantajları, 

Ankara, 2003, s. 340.
17 YALÇIN, H., Ücretlerin Vergilendirilmesi, İstanbul, 1998, s. 35.
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4857 sayılı İş Kanunu’nun 32/1 maddesine göre ücret; “Bir kimseye 
bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para 
ile ödenen tutardır.” Ücret, hizmet sözleşmesinin esaslı unsurlarından-
dır. Bir işin görülmesi diğer tarafın ücret ödemesi karşılığında taahhüt 
edilir. Ücretin kararlaştırılmadığı bir anlaşma, hizmet sözleşmesi değil-
dir.18 Ücret borcunun işçiye verilecek bir mal karşılığında ödenmesi 
mümkün değildir. Ücretin para olarak verilmesi zorunluluğu ücreti 
koruyucu hükümler içinde yer alır.19

193 sayılı GVK’nın 61. maddesine göre ücret; “İşverene tâbi belirli 
bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayın-
lar ile sağlanan ve parayla temsil edilebilen menfaatler”dir. 4857 sayılı 
İş Kanunu’na göre sadece nakit ödemeler ücret sayıldığı halde, 193 
sayılı GVK’na göre ücret ; para, ayın veya parayla temsil edilebilen 
herhangi bir menfaat olabilir. 193 sayılı GVK, hizmet sözleşmesinden 
doğan kazançları ücret kabul ederek vergilendirdiğinden, özel sektör 
ile kamu sektöründe değişik isimlerle yapılan ödemelerin tümünü 
kapsayacak bir ücret tanımını esas almıştır.20 Bununla birlikte, 4857 
sayılı İş Kanunu’nun 4/g maddesi uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu 
sporcular hakkında uygulanmaz. Ancak bu istisna, sadece profesyonel 
sporcular için geçerli olup, amatör sporcular 4857 sayılı İş Kanunu 
kapsamındadır.

Profesyonel sporcuların hizmet sözleşmeleriyle ilgili uyuşmazlık-
ları, tümüyle 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine tâbidir. İster 
özel hakem, isterse genel mahkemede görülsün, sporcuyla kulübü 
arasındaki alacaklarla ilgili uyuşmazlıkta 4857 sayılı İş Kanunu uygu-
lanmaz. Ancak antrenör, teknik direktör, idareci, masör ve ben-
zeri elemanlar ile kulüpleri arasında çıkan uyuşmazlıklarda, bağlı 

18 SÜZEK, S., İş Hukuku, 7. Baskı (Tıpkı Basım), İstanbul, Ekim, 2011, s. 212.
19 TUNÇOMAĞ, K., CENTEL, T., İş Kanunu Esasları, 5. Bası, İstanbul, Ocak, 2008, 

s. 124. 
20 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s. 291.
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bulundukları federasyonun özel hükümleri dışında, 4857 sayılı 
İş Kanunu uygulanır.21

21 “5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca İş Kanunu’na göre işçi sayılan 
kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya İş Kanunu’na dayanan 
her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yeri iş mahkemeleridir. 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinin 1. fıkrasının 9. bendi uyarınca, ‘sporcular’ 
hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. Sporcular, kulüplerinin (işverenlerinin) 
gösterdiği yerlerde tespit edilmiş çalışma saatlerine tâbi olarak ve işverenin emir ve gözetimi 
altında antrenman ve müsabakalar yaptıkları ve karşılığında da önceden kararlaştırılmış 
bir ücret aldıklarına göre kulüpleri ile bağları iş sözleşmesine dayanmaktadır. Faaliyetin 
sporla ilgili oluşu sporcu ile kulüp arasındaki bağın iş ilişkisi sayılmasına engel oluşturmaz. 
Federasyon ile kulüp, federasyon ile hakem, sporcu, teknik direktör, antrenör, idareci ve 
benzeri spor elemanları ile kulüpler arasında çıkan uyuşmazlıklar için federasyonun kendi 
özel yasalarında veya hukuk talimatlarında özel kurullar ve tahkim şartı benimsenmiştir. 
Bu nedenle sporcu, antrenör gibi kimselerin işverenleri olan kulüplerle ilgili uyuşmazlıklarda 
öncelikle bağlı olduğu federasyonun kurullarına başvurması gerekmektedir. Spor; kişisel 
veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, birtakım kurallara 
göre uygulanan beden hareketlerinin tümü olarak tanımlanabilir. Buna göre kısaca sporcu, 
sporla uğraşan, aktif olarak içinde yer alan, yarışan, maç yapan kişidir. Antrenör, gerekli 
bilgiyi bilim ışığında sporcunun başarısı için kullanan, daha sonra bu bilgileri spor 
becerileri ve strateji ile birleştiren kişidir. Teknik direktör ise, eğitim sonucu aldığı teknik 
bilgileri  sporcunun ve doğal olarak çalıştırdığı takımın başarısı için kullanan, daha 
sonra bu bilgileri spor becerileri, strateji ve eğitici kimliği ile birleştiren ve antrenör ve 
yardımcıları aracılığı ile uygulatan, eğiten, bu anlamda direktif veren kişidir. Yargıtay 
İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 23.05.1960 gün ve 11-10 ile 10.05.1974 gün 
ve 3-44 sayılı kararları uyarınca özellikle iş hukukunda istisnai hükmün genişletilerek 
değil, dar yorumlanması gerekir. İşçiler yararına konulan hükümlerin, işçiler yararına 
yorumlanması asıldır. Yukarıdaki tanımlar ve içtihadı birleştirme kararları ışığında 
sporla doğrudan 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 İş Kanunu kapsamında bir işçi olarak 
kabul edilmesi gerekir. Bu nedenle antrenör veya teknik direktör ile kulüpleri işveren 
arasındaki iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarının iş mahkemesinde görülmesi 
gerekir. İşgüvencesi hükümleri dışında, İş Kanunu’nda işçilik alacakları ile ilgili tahkim şartı 
öngörülmediğinden, antrenör veya teknik direktör ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların 
çözümü için, açık yasa düzenlemesi dışında bağlı bulunduğu federasyonun yönetmelik 
veya genelge ile özel hukuk kurulu ve tahkim kurulu öngörmesi, iş mahkemesinin görevini 
ortadan kaldırmayacaktır. İster özel hakem, isterse genel mahkemede görülsün sporcu ile 
kulübü arasında alacaklarla ilgili uyuşmazlıkta İş 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, İş Kanunu hükümlerinin uygulanmasına engel bir durum yoktur. 
Somut olayda, davacının voleybol antrenörü olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Yukarıda 
belirtilen yasal ve hukuksal gerekçelere göre doğrudan aktif spor yapmayan, sporcuyu 
aktif spor yapması için hazırlayan antrenörün İş Kanunu kapsamında işçi olarak kabul 
edilmesi gerekmektedir.”, Yargıtay 9. HD’nin 02/12/2010 tarih ve E. 2010/45651, K. 
2010/35814 sayılı kararı (Kazancı içtihat programından alınmıştır).
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01/07/2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren22 6098 sayılı BK’nun 
393/1 maddesine göre hizmet sözleşmesi; işçinin işverene bağımlı 
olarak belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de 
ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme-
dir. İşçinin işverene bir hizmeti kısmi süreli olarak düzenli biçimde 
yerine getirmeyi üstlendiği sözleşmeler de hizmet sözleşmesidir. Hiz-
met sözleşmesi, kanunda aksine bir hüküm olmadıkça, özel bir şekle 
bağlı değildir. Bir kimse, durumun gereklerine göre, ancak ücret 
karşılığında yapılabilecek bir işi belli bir zaman için görür ve bu iş de 
işveren tarafından kabul edilirse, aralarında hizmet sözleşmesi kurul-
muş sayılır (6098 sayılı BK m. 394). İşveren, işçiye sözleşmede veya 
toplu iş sözleşmesinde belirlenen; sözleşmede hüküm bulunmayan 
hâllerde ise, asgari ücretten az olmamak üzere emsal ücreti ödemekle 
yükümlüdür (6098 sayılı BK m. 401). İşveren ayrıca, fazla çalışma 
için işçiye normal çalışma ücretini en az yüzde elli fazlasıyla ödemekle 
yükümlüdür. İşveren, işçinin rızasıyla fazla çalışma ücreti yerine, uygun 
bir zamanda fazla çalışmayla orantılı olarak izin verebilir (6098 sayılı 
BK m. 402).

Diğer yandan, profesyonel sporcuların 4857 sayılı İş Kanunu 
kapsamı dışında olması, bunlar hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun uygulanmasını engellemez. 
Profesyonel sporcular da, eskiden beri, “sigortalı” kabul edilir.23

22 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı kanunun hükmüdür:
 6098 sayılı BK Geçici Madde 2 – Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak 

sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 
11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 322, 324, 330, 339, 341, 
342, 343, 345, 346 ve 353 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle 
uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara 
ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur.

23 “Davada söz konusu edilen futbolcuların bu işi meslek edinmiş kimseler, uygulamadaki 
deyimiyle, ‘profesyonel futbolcular’ oldukları yönü uyuşmazlık nedenleri arasında yer 
almamaktadır. Uyuşmazlığın temeli, futbolu meslek edinmiş ve bir kulübe bağlanmış 
kimselerin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu açısından ‘sigortalı’ sayılıp sayılmayacakları 
noktasında toplanmaktadır. Anılan kanunun 2. maddesi hükmüne göre, ‘bir hizmet 
akdine dayanarak, bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar, bu kanuna 
göre sigortalı sayılırlar.’ Borçlar Kanunu’nun ‘hizmet akdi’ni tanımlayan 313. maddesinde 
ise, ‘hizmet akdi, bir mukaveledir ki onunla işçi, muayyen veya gayrı muayyen bir 
zamanda hizmet görmeyi ve iş sahibi dahi ona bir ücret vermeyi taahhüt eder.’ şeklinde 
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2. Sporcu Ücretlerinin Türleri
a. Genel Bakış
Sporculara; transfer ücreti, aylık ücret, teşvik primi, idman ve maç 

primi gibi çeşitli ücret kalemleri ödenir. Bu ödemeleri yapanlar 193 sayılı 
GVK’nun 62. maddesi uyarınca “işveren” kabul edilir. Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri 
Talimatı’nın (PFSTT) 21. maddesine göre ücret, sözleşmede belirlenmesi 
zorunlu olan ve futbolcuya aylık asgari ücret tutarının altında olmamak 
kaydıyla ödenen tutardır. Özellikle futbol kulüpleri; takım kadrolarını 
yeni sezonda takviye etmek veya yenilemek gibi amaçlarla transfer yap-
tıkları gibi, taraftarlarını statlara veya ekran başına çekerek gelirlerini 
artırmak için yüksek meblağlara mâl olan transferler yapar. Örneğin; 
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) hazırladığı rapora 
göre, 2011 yılında futbolda uluslararası transferlerin maliyeti $ 3 milyar 
olarak gerçekleşmiştir. FIFA’nın futbolcu transferlerini izlediği Transfer 
Eşleştirme Sistemi’nin (Transfer Matching System-TMS) verileriyle 
hazırlanan rapora göre, 01 Ocak-31 Aralık 2011 tarihlerinde 11 bin 
500’den fazla futbolcu, bir ülkeden başka bir ülkenin takımına transfer   

açıklanmıştır. Şu duruma göre, hizmet akdi süresi ister belirli olsun, isterse belirli olmasın 
işgücünü sunan kimse ile bunu kabul eyleyen kimse ya da kimselerin irade bildirimlerinin 
birleşmesinden oluşmakta ve ‘zaman’ ve ‘bağımlılık’ unsurları, bu sözleşmenin ayırıcı 
özellikleri olarak belirlemektedir. Yasa, hizmet akdinin varlığı yönünden, karşı tarafa 
sunulan işgücünün mutlaka bedensel bir nitelik taşımasını aramamaktadır; işgücünün 
düşünsel, bilimsel ya da artistik bir nitelik göstermesi de mümkündür. Gerçekten burada 
önemli olan, faaliyetin türü değil, belki de hukuksal bir değer taşıması ve yabancı bir 
gereksinmenin giderilmesine yönelmesidir. Bu bakımdan, anılan nitelikteki futbolcuların 
kulüpleri arasındaki sözleşme ilişkisi, belirgin olarak, hizmet akdine dayanmaktadır (…) 
O halde, profesyonel futbolcular, SSK’nun 2. maddesi gereğince, ‘sigortalı’ sayılmalıdırlar. 
Hatta bunların her zaman için karşı karşıya kaldıkları tehlikelerin önemi, toplumsal 
yönden sosyal sigortadan özellikle yararlanmalarını zorunlu kılar. Günlük basına yansıyan 
bazı olaylar, bu zorunluluğu hiçbir kuşku ve duraksamaya yer bırakmayacak açıklıkta 
ortaya koyacak niteliktedir. Nihayet Sosyal Sigortalar Kanunu’nda, açık ya da üstü kapalı 
bir biçimde profesyonel futbolcuların kanunun kapsamı dışında tutuldukları yollu bir 
hüküm de yer almış değildir.”, Yargıtay 10. HD’nin 24/01/1974 tarih ve E. 1974/199, 
K. 1974/1274 sayılı kararı (Kazancı içtihat programından alınmıştır).



45

Sporun Vergilendirilmesi
/ AĞAR

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

olmuştur. Buna  göre, günde yaklaşık 30 futbolcu (45 dakikada bir 
futbolcu) kulüp değiştirmiştir.24

b. Transfer Ücreti
Transfer; sporcuların ve antrenörlerin kulüp değiştirmesidir. Mün-

hasıran futbolcu transferine yönelik bir başka tanıma göre transfer; 
profesyonel veya ilk defa profesyonel olacak futbolcunun, futbol faa-
liyetini devam ettirmeye yönelik olarak mevcut kulübünden farklı bir 
kulüple sözleşme imzalamasıdır. Profesyonel sporcular, “transfer ücreti” 
karşılığında kulüp değiştirir. Sporcunun kulüp değiştirmesi için transfer 
ücretinin yanında bazen bonservis bedeli de ödenir. Bonservis; transfer 
edilen sporcunun kulübüne belirli şartlar altında ödenen bedeldir. Fran-
sızca kökenli bir sözcük olan “bonservis”; bir kimsenin çalıştığı yerden 
ayrılırken görevini iyi yaptığını belirtmesi amacıyla verilen belgedir 
(temiz iş belgesi).25 Futbol branşında profesyonel futbolcuların transfer 
rejimi PFSTT’na,26 amatör futbolcuların transfer rejimi ise TFF Amatör 
Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı’na27 (AFLTT) tâbidir. Spor Genel 
Müdürlüğü bünyesindeki spor federasyonlarının denetimindeki spor 
branşlarındaki transferler ise, Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer 
Yönetmeliği’ne28 göre yapılır. PFSTT’nın 2/1-c maddesinde transfer; 
“Futbolcunun ilk kez profesyonel sözleşme imzalaması, mevcut kulübünden 
başka bir kulüp ile sözleşme imzalaması veya geçici olarak kulüp değiştir-
mesi” şeklinde tanımlanmıştır.

Bir profesyonel futbolcunun profesyonel futbol faaliyetinde buluna-
bilmesi için öncelikle bir kulüple Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi (PFS) 

24 http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/news/newsid=1592495/index.html, 
14/06/2012.

25 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.
GTS.4fda3b8f2844d9.39998238, 14/06/2012.

26 http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/0002012/TFF-Dokuman/Talimatlar/
Profesyonel-Futbolcularin-Statusu-ve-Transferleri-Talimati-24.08.2011.pdf, 
04/07/2012.

27 http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/0002012/TFF-Dokuman/
Talimatlar/2011-Temmuz-AmatorFutbolcuLisansveTransferTalimati.pdf, 04/07/2012.

28 RG, 07/12/2001, 24606.
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imzalaması gerekir. PFSTT’nın 19 ilâ 23. maddelerinde düzenlenen 
PFS’yi, TFF’ye tescil ettirmeleri zorunludur. Sözleşmenin süresi en 
fazla 5 (Beş) yıl olarak belirlenir. Ancak 18 yaşın altındaki futbolcularla 
imzalanacak olan sözleşmelerin süresi 3 (Üç) yıldan fazla olamaz. Söz-
leşmelerin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. 
Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi 
halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır. 
Futbolcu ile sözleşme imzalayan kulüp, bu sözleşmenin geçerliliğini, 
sağlık muayenesinin olumlu sonuçlanması veya çalışma izni alınmış 
olması koşuluna bağlayamaz. Mevcut kulübüyle sözleşmesi devam eden 
profesyonel bir futbolcuyla sözleşme imzalama niyetinde olan kulüp, 
futbolcuyla görüşmelere başlamadan önce futbolcunun sözleşme iliş-
kisinin devam ettiği kulübünün iznini yazılı olarak almak zorundadır. 
Yazılı izin almaksızın görüşmelere başlayan kulüp, futbolcu, futbolcu 
temsilcisi ve diğer kişiler hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri 
uygulanır.

PFS’nin, imzalandıkları transfer ve tescil dönemi içerisinde ilgili 
kulüp tarafından TFF’ye sunulması zorunludur. Futbolcu da aynı 
sürede sözleşmeyi TFF’ye sunma hakkına sahiptir. Futbolcu ile mevcut 
kulübü, transfer ve tescil dönemi ile bağlı kalmaksızın sözleşme imza-
layabilir. Bu sözleşmenin imza tarihini takip eden ilk transfer ve tescil 
döneminin sonuna kadar TFF’ye sunulması ve kulüp tarafından tescil 
ettirilmesi zorunludur. Mevcut kulüp ile imzalanan yeni sözleşmenin 
tescili esnasında, imzalandığında yürürlükte olan sözleşmenin bakiye 
süresi ile yeni sözleşmenin süresi birlikte dikkate alınır ve toplam sürenin 
5 (Beş) yılı aşması halinde yeni sözleşme, toplamda 5 (Beş) yılı aşmayan 
kısım için tescil edilir. Ancak yürürlükte olan sözleşme sezon sonunda 
sona erecek ise, mevcut kulüple 5 (Beş) yıl süreli olarak yapılan yeni 
sözleşme tescil edilir.

Bir futbolcunun aynı sezon için birden fazla kulüp ile sözleşme 
yapması halinde herhangi bir kulüp adına tescil yapılmaz. Uyuşmaz-
lığın taraflar arasında ilgili transfer ve tescil dönemi içerisinde çözüme 
kavuşturulamaması halinde futbolcu, ilgili transfer ve tescil döneminin 
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başlangıcından itibaren 12 (On İki) ay süreyle hiçbir kulüpte oynayama-
yacağı gibi ikinci sözleşmeyi yapan kulüp hakkında da Futbol Disiplin 
Talimatı hükümleri uygulanır.

Yüksek transfer ücretinden kaynaklanan vergi yükü nedeniyle genel-
likle PFS’de ücretin tutarı belirtilmez. Zira futbolcuların (sporcuların) 
vergileri çoğunlukla kulüpleri tarafından ödenir. Bu nedenle profes-
yonel futbolcular (sporcular), PFS imzalarken genel olarak kulüplerle 
net ücret üzerinden anlaşırlar. Böylece elde edilen gelir, tevkifattan 
arındırılmış olur.

c. Aylık Ücret
PFSTT’nın 21. maddesine göre, sözleşmede ücretin belirlenmesi 

zorunludur ve bu ücret futbolcuya aylık asgari ücret tutarının altında 
olmamak kaydıyla ödenir. Bu kapsamda, kulüplerine bir hizmet sözleş-
mesiyle bağlı olan profesyonel futbolcuların (sporcuların) kulüplerinden 
aylık ücret alması zorunludur.

PFSTT’nın 2/1 maddesine göre; kulüp, futbolcunun ücretlerini 
ödemekte temerrüde düştüğü takdirde, futbolcu PFS’ni feshetmek 
arzusunda ise, kulübüne ve bilgi için TFF’ye noterden keşide edeceği 
bir ihtarnameyle ücretinin 30 (Otuz) gün içinde ödenmesini bildirmek 
zorundadır. Kulüp, verilen mehle rağmen ücretini ödemediği takdirde, 
futbolcu mehilin sona ermesinden itibaren ancak 7 (Yedi) gün içinde 
sözleşmesini feshedebilir. Görüldüğü üzere, futbolcunun ücretinin 
ödenmemesi PFS’nin haklı nedenle feshi nedenidir.

Aylık ücret, sporcunun “ücret” kapsamındaki gelirlerinden sayıl-
dığından, 193 sayılı GVK’nun 61/3 maddesinin (6) numaralı bendi 
gereğince “ücret” geliri kabul edilerek vergilendirilir. Ferdi lisanslı spor-
cular, bir kulübe (işverene) bağlı olmadıkları için, aylık ücret almazlar.

d. Prim
Prim, kulübü tarafından sporcuyu isteklendirip verimini artırmak 

veya sonuca daha kolay ve çabuk ulaşmasını sağlamak amacıyla verilen 
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paradır. Primin teşvik niteliği ağır basar.29 Primin ödenmesi usulü, belli 
kurallara tâbi değildir. Müsabaka başına ödenebileceği gibi tek bir maç 
için de öngörülebilir ve sezon başında veya sonunda ödenebilir. 193 
sayılı GVK’nun 61/3 maddesinin (6) numaralı bendinde, açıkça “prim” 
ifadesi kullanılmamıştır. Ancak aynı hükümde, sporculara transfer ücreti 
veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler “ücret” olarak 
kabul edildiğinden, prim ödemelerini de bu kapsamda değerlendirmek 
mümkündür. Milli takımdaki sporculara ilgili federasyon veya SGM 
tarafından sağlanan menfaatler de, ismi ne olursa olsun, 193 sayılı GVK 
kapsamında ücret olarak değerlendirilir.

e. Sponsorluk Geliri
Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak bilgiye hızlı ve kolay erişim 

tüm sektörlerdeki rekabeti daha da aktif ve hareketli kılmıştır. Bugün 
tüketiciler bir ürün ve hizmetten çok, markayı satın alır. Tüketiciler, 
satın aldıkları marka ile, aslında, ait oldukları veya ait olmak istedikleri 
yaşam tarzına, markanın anlattığı hikâyeye, yaşattığı veya yaşatmayı vaat 
ettiği deneyime ve duyguya para öder. Bunu gerçekleştirecek pazarlama 
aracı ise, “sponsorluk” olarak nitelenir. Sponsorluk, bağış veya yardım 
olmadığı gibi, reklâm da değildir. Sponsorluk, sponsorun hedeflediği 
kitleyle doğrudan iletişimini sağlamayı amaçlayan bir faaliyettir.

En eski ve yaygın sponsorluk türü spor sponsorluğudur. Spor spon-
sorluğunda amatör, yarı profesyonel veya profesyonel sporcular, ferdi 
veya takım olarak teşvik edilir. Bir spor organizasyonunun da sponsorluk 
faaliyetiyle desteklenmesi mümkündür.30 Sponsorluk sözleşmesinde 
“sponsor” ve “desteklenen” olmak üzere iki taraf vardır. Sponsorun asıl 
borcu desteklenenin faaliyetini gerçekleştirebilmesi için gereken yar-
dımda/destekte bulunmak olup, yardımın konusu para, malzeme sağ-
lama şeklinde ayni edim veya hizmet edimi olabilir.31 Aşağıdaki tablo 
incelendiğinde, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında spor sponsorluğunun 

29 KARTAL, Z., Sporcu Ücretleri, Vergi Dünyası, S. 262, Haziran, 2003, s. 139. 
30 GRASSINGER, G. E., Sponsorluk Sözleşmesi, Ankara, 2003, s. 53-54. 
31 İMAMOĞLU, S. H., Sponsorluk Sözleşmesi, Ankara, 2003, s. 97.
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alt sıralarda yer aldığı görülmektedir. Ancak tabloda yer almayan futbol 
sponsorluğu da hesaba katıldığında, sporun teşvikinde spor sponsorlu-
ğunun önemli bir yere sahip olduğu açıktır.

Sponsorların tercihlerinde vergi düzenlemelerinin payı büyüktür.32 
Sponsorluk harcamaları vergi matrahından indirilebilir. 04/03/2004 
tarih ve 5105 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun33 kapsamında, özendirici olması amacıyla, sportif faaliyetlere 
ilişkin sponsorluk harcamalarının 193 sayılı GVK ve 5520 sayılı KVK 
mükellefleri tarafından amatör spor dalları için tamamının ve profesyonel 
spor dalları için %50’sinin giderleştirilmesine izin verilmiştir. Eş anla-
tımla, gelir vergisi matrahının tespitinde, sponsorluk harcamaları, gelir 
vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilir (193 sayılı 
GVK m. 89/1-8; 5520 sayılı KVK m. 10/1-b). Sponsorluk sözleşmesi 
kapsamında desteklenen sporcu tarafından elde edilen gelir 193 sayılı 
GVK’nun 61/3 maddresinin (6) numaralı bendi kapsamında “ücret” 
niteliğinde olup, vergiye tâbidir.

TARIM 138.810.00

1.211.050.00
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2.923.600.00
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4.359.793.48

4.227.458.62
5.142.901.05

6.013.312.63

6.437.757.68

8.537.828.01

9.150.104.49
12.981.130.32

15.143.570.15

16.275.888.45
19.698.557.83

29.350.630.12
31.922.789.12

31.994.841.87

39.029.319.64

43.679.243.22

0.00 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000

DEKORASYON

TURİZM

BAHİS OYUNLARI

MAKİNE-KİMYA

BASIN YAYIN

TEKSTİL

MADEN METAL

KAMU

ENERJİ

OTOMOTİV

EĞİTİM

SPOR

SAĞLIK

TELEKOMÜNİKASYON

ELEKTRİK-ELEKTRONİK

HİZMET

İNŞAAT

GIDA

FİNANS

ULAŞIM

SPONSORLUKLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
(13.09.2001 - 21.05.2012)

TOPLAM SPONSORLUK MİKTARI: 294.698.544.69 TL.
NOT: SGM Sponsorluk Şubesi verilerine dayanarak hazırlanmıştır.

32 SONSUZOĞLU, E., Sporda Sponsorluk ve Reklam Yasaklarının Dolanılması-I, 
Yaklaşım, S. 142, Ekim, 2004, s. 32. 

33 RG, 13/03/2004, 25401.
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f. Sporculara Sağlanan Menfaatler
Sporcuların elde ettiği “ücret” kavramı kapsamına başka unsurlar 

da dâhildir. Sporculara sağlanan ev, araba, ev eşyası vb. menfaatler, 
193 sayılı GVK’nun 61/3 maddesinin (6) numaralı bendi uyarınca 
“ücret” olarak kabul edilir. Spor kulüplerinin sporculara nakit olarak 
gıda, giyim ve yol parası olarak yaptığı ödemeler de “ücret” sayılır ve 
bunlar için ücret bordrosu düzenlenir.

193 sayılı GVK’nun 63. maddesi uyarınca hizmet erbabına verilen 
ayınlar, verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlarına, konut 
tedariki ve sair surette sağlanan menfaatler konutun emsal kirasına veya 
menfaatin emsal bedeline göre değerlendirilir. Bu nedenle, kulüpleri 
tarafından sporculara sağlanan taşıt, konut vb. eşyalar, bu hükme göre 
yapılacak değerlemeye göre vergilendirilir. Hizmet erbabına verilen 
ayni değer dışarıdan satın alınmış ve toptan alış niteliğinde değilse, alış 
fiyatı üzerinden; dışarıdan toptan olarak alınmışsa, ödemenin yapıldığı 
gün ve yerdeki ortalama perakende satış fiyatı üzerinden değerlenir ve 
bu tutar, ücretin gayrisafi tutarı olur. Parayla temsil edilen menfaatler 
için ise, sağlanan menfaatin emsal bedeli ücret sayılır.

3. İSTİSNALAR
a. Genel Bakış
Vergi hukukunda istisna; vergi kanunlarına göre bir verginin 

konusu üzerinden vergi alınması gerekirken, kanunla yapılan düzen-
leme uyarınca vergi konusunun belirli şartlarda tamamen veya kısmen 
vergilendirilmemesidir. Bu kapsamda, bazı gelir unsurları sporcu 
ücretlerinden müstesnadır. Bu gelir unsurları sporcu ücretleri içinde 
değerlendirilmediğinden vergiye tâbi tutulmaz.

b. Amatör Sporculara Ödenen Ödül ve İkramiyeler
193 sayılı GVK’nun 29/1 maddesinin (3) numaralı bendine göre; 

spor yarışmalarına katılan amatör sporculara verilen ikramiyeler ve 
ödüller, gelir vergisinden müstesnadır. Zira bu türden ödemelerle 
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sporcunun teşvik edilmesi amaçlanır. Profesyonel sporculara verilen 
ödül ve ikramiyeler ise, ücret kabul edilerek vergiye tâbi tutulur.

c. Milli Müsabakalara İştirak Eden Amatör Sporculara Ödenen 
Ücretlerde İstisna
193 sayılı GVK’nun 23/1 maddesinin (15) numaralı bendine 

göre, 100 (Yüz) ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde 1 (Bir), 
100’den (Yüz) fazla işçi çalıştıran işyerlerinde 2 (İki) amatör sporcu 
çalıştıranların, her yıl millî müsabakalara iştirak ettiklerinin belge-
lenmesi ve bu amatör sporculara ödenen ücretler, asgari ücretin iki 
katını aşmamak kaydıyla, gelir vergisinden müstesnadır. Bu istisna, 
gerçek veya tüzel kişiler bakımından geçerli olduğu gibi, kamu idare 
ve müesseselerinde çalışan sporcular hakkında da uygulanır.

147 seri numaralı GVK Genel Tebliği’nin 1/d kısmındaki açık-
lamalara göre;34 istisnanın uygulanabilmesi için sporcunun amatör 
sporcu olduğunun ve Spor Genel Müdürlüğü’nden veya bu genel 
müdürlüğün mahalli teşkilatından her yıl için milli müsabakalara 
iştirak ettiğini gösterir bir belgenin alınarak, işverenler tarafından 
muhafazası gerekir. Bu şartları haiz amatör sporcuları çalıştıran işve-
renlerin, işyerinde çalıştırdığı işçi sayısı 100 (Yüz) ve daha aşağı sayıda 
ise 1 (Bir) amatör sporcuya, işyerinde çalışan işçi sayısı 100’den (Yüz) 
fazla ise 2 (İki) amatör sporcuya ödenen ücretlerin, yürürlükte olan 
asgari ücretin iki katı tutarını aşmaması kaydıyla, vergiden müstesna 
tutulması mümkündür. Amatör sporcu sayısının fazla olması halinde 
istisna; Spor Genel Müdürlüğü veya bu genel müdürlüğün mahalli 
teşkilatı tarafından uygun görülecek sporcunun ücretine uygulanır.

d. Sporculara Demirbaş Olarak Verilen Giyim Eşyası
193 sayılı GVK’nun 27/1 maddesinin (2) numaralı bendine göre; 

demirbaş olarak verilen (resmi ve özel daire ve müesseseler tarafından 
hizmet erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları 

34 RG, 09/02/1986, 19014.
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halinde geri alınan) giyim eşyası gelir vergisinden müstesnadır. Spor-
culara verilen spor malzemeleri, bu istisnaya örnektir. Bu durumda, 
kulüpler tarafından sporculara verilen spor giyim eşyaları (spor mal-
zemeleri) ücrete dâhil edilmez.

4. İNDİRİLECEK GİDERLER
193 sayılı GVK’nun 63/1 maddesinde ücretin gerçek sâfi değeri, 

“İşveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler top-
lamından, aynı maddede sayılan indirimlerden sonra kalan miktar” 
olarak tespit edilmiştir. Buna göre; işveren tarafından hizmet erbabına 
nakden veya mahsuben yapılacak ödemelerin gayrisafi tutarı topla-
mından SGK’ya yatırılması gereken aidat, sigorta primi ve 193 sayılı 
GVK’nun 63. maddesinde yazılı diğer indirimler yapıldıktan sonra 
kalan kısım vergi matrahı olarak tevkifata tâbi tutulur.

193 GVK’nun 63. maddesine göre, ücretin sâfi değerinin tespi-
tinde “sadece” aşağıdaki giderler indirilebilir:

•	 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 190. maddesi uyarınca 
yapılan kesintiler ile Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu 
kurumları için yapılan kanuni kesintiler,

•	 Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu’nun Geçici 20. maddesinde35 belirtilen sandıklara ödenen 
aidat ve primler,

35 506 sayılı Sosyal Sigortlar Kanunu Geçici Madde 20 – “Bankalar, sigorta ve reasürans 
şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları,borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler 
personelinin malûllük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere, bu kanunun 
yayımı tarihine kadar tesis veya dernek olarak kurulmuş bulunan sandıklar, bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde:

 a) İlgili bulundukları banka, sigorta şirketi, reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi 
odası, borsa veya bunların birliklerinin bütün personelini kapsayacak,

 b) Bu personelin, iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık 
ve ölüm, eşlerinin analık, eş ve çocuklarının hastalık hallerinde, en az bu kanunda 
belirtilen yardımları sağlayacak,

 c) Sandıkların statülerine tabi personelin bu madde şümulüne giren banka, sigorta 
şirketi, reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi odası, borsa veya bunların birliklerinden 
birinden diğerine geçmesi halinde bu gibi personelin kendi sandıklarındaki müktesep 
haklarının da diğer ilgili sandığa veya aralarında kuracakları müşterek bir sandığa 
intikalini temin edecek,
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•	 (6327 sayılı kanunun36 5. maddesiyle değişen bent; Yürürlük: 
01.01/2013) Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de 
bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş 
olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait 
hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen 
primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, 
analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet 
erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak 
primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve 
yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.),37

•	 Çalışanlar tarafından ilgili kanunlarına göre sendikalara ödenen 
aidatlar (Şu kadar ki, aidatın ödendiğinin tevsik edilmesi şarttır).

 Birer tesis haline getirildiği ve bunu tevsik eden statülerini, bu kanunun yayımı 
tarihinden en geç altı ay içinde Çalışma Bakanlığına verdikleri takdirde, bu teşekküllerin 
ve sandıkların personeli işbu kanunun uygulanmasında sigortalı sayılmazlar.

 Şu kadar ki, bu sandıkların statüleri ve statü değişiklikleri Çalışma Bakanlığınca 
onaylanmak suretiyle tekemmül eder. Mali durumları da Çalışma, Maliye ve Ticaret 
Bakanlıklarınca müşterek kontrol ve murakabe edilir. Mali durumlarının kontrol ve 
murakabesi sonunda alınmasına bu Bakanlıklarca müştereken lüzum gösterilecek 
tedbirleri, sandıklar ve ilgili bulundukları teşekküller yerine getirmekle yükümlüdür.

 Sözü edilen sandıkların mevzuatına tabi olarak geçen hizmetler ile emekli sandıkları 
kanunlarına veya malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak geçen hizmetler 
yazılı istek halinde, 5/1/1961 tarihli 228 sayılı kanunun aylık bağlanmasına ilişkin 
esasları dairesinde birleştirilerek tahsis yapılır.

 (Ek fıkra: 13/02/2011-6111/m. 53) Birinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında, 
yardımların sağlanması ve bağlanması yönünden alt sınırın belirlenmesinde muadil 
miktar karşılaştırması esas alınır. Ancak, gelir ve aylıkların artırılmasında 506 sayılı 
Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların artırımına ilişkin hükümler devir tarihine 
kadar uygulanmaz. 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin onikinci fıkrasında 
yer alan sınırlama dâhilinde sandıkların kuruluş senetlerinde yer alan hükümler 
ve sandıkların uygulamaları saklıdır. Bu hüküm, yürürlüğe girdiği tarihten önceki 
artışlarda ve görülmekte olan davalar hakkında da uygulanır.”

36 RG, 29/06/2012, 28338.
37 Değişmeden önceki şekli: “Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kâin ve 

merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması 
şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, 
sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı 
tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,İndirim 
konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 
10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, 
ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5’ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını 
aşamaz.”
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Ücretin gerçek değeri belirlenirken gelir vergisi gibi şahsi vergiler 
ücretten indirilmez. Yabancı parayla ödenen ücretler ödeme gününün 
borsa rayiciyle Türk parasına çevrilir. Hizmet erbabına verilen ayınlar, 
verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlarına göre; konut 
tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler, konutun emsal kirasına 
veya menfaatin emsal bedeline göre değerlenir.

Bu çerçevede; gelir vergisine tâbi sporcu ücretlerinin toplamına 
karşılık gelen brüt ücretten (gayrisafi ücretten), varsa 193 sayılı 
GVK’nun 63. maddesinde sayılan giderler indirildikten sonra vergi 
matrahı bulunur ve bunun üzerinden 193 sayılı GVK’nun Geçici 72. 
maddesindeki belirlenen oranlara göre tevkifat yapılır. Ücretin net 
değer üzerinden belirlenmesi halinde, net değerden brüte gidilerek 
gayrisafi ücret bulunur ve bu tutar üzerinden işlem yapılır.

5. TEVKİFAT VE BEYAN USÛLÜ
Sporcu ücretlerinin vergilendirilmesinde bugüne kadar yaşanan 

yasal süreci özetlemekte yarar vardır:
3986 sayılı kanunla38 193 sayılı GVK’na Geçici 40. madde39 

eklenerek sporcu transfer ücretleri 01/05/1994-31/12/2000 tarihleri 
arasında gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. Bu tarihler arasında 
sporculara yapılan ödemeler üzerinden sadece %15 oranında vergi 
tevkifatı yapılmıştır.

4369 sayılı kanunun40 82. maddesiyle 193 sayılı GVK’nun Geçici 
40. maddesi 01/01/1999 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 
Sporculara yapılan transfer, prim vb. ödemelerin, 193 sayılı GVK’nun 
ücrete ilişkin hükümlerine göre vergilendirilmesi ve sporculara yapılan 

38 RG, 07/05/1994, 21927.
39 193 sayılı GVK Geçici Madde 40 – “(3986 sayılı kanunun 15. maddesiyle eklenen 

geçici madde; yürürlük: 07/05/1994) Sporculara transfer ücreti olarak yapılan ödemeler, 
01/05/1994-31/12/2000 tarihleri arasında gelir vergisinden müstesnadır. Bu ücretler 
üzerinden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır. Bu istisnanın tevkif yoluyla 
ödenen gelir vergisine şümulü yoktur. Bakanlar Kurulu %15 oranını %25 oranına kadar 
artırmaya veya kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.”

40 RG, 29/07/1998, 23417.
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bu ödemelerden aynı kanunun 94. maddesi uyarınca tevkifat yapıl-
ması öngörülmüştür.

4444 sayılı kanunla41 193 sayılı GVK’nun 86. maddesi değiştiri-
lerek, ücret alan sporcuların beyanname verme zorunluluğu ortadan 
kaldırılmış, tevkifat yoluyla vergilendirilen ücretin işveren sayısına 
bakılmaksızın beyannameye dâhil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

4842 sayılı kanunla42 193 sayılı GVK’na Geçici 64. madde eklen-
miştir. Buna göre; 31/12/2007 tarihine kadar sporculara ücret olarak 
yapılan ödemeler gelir vergisinden müstesnadır. Bu ücretler üzerinden 
%15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır. Bu istisnanın tevkif yoluyla 
ödenen gelir vergisine şümulü yoktur. Bu kanunla, sporculara ödenen 
ücret ödemeleri gelir vergisinden müstesna tutulmuş ve bu ödemeler 
üzerinden %15 oranında tevkifat yapılması öngörülmüştür. Sporcu 
ücretleri üzerinden yapılacak tevkifat, sporcular için nihai vergidir.

Son olarak, 5766 sayılı kanunla43 193 sayılı GVK’na Geçici 72. 
madde eklenmiştir. Buna göre; 01/07/2008-31/12/2017 tarihleri ara-
sında sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki 
oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır:

“a) Lig usulüne tâbi spor dallarında;
1) En üst ligdekiler için %15,
2) En üst altı ligdekiler için %10,
3) Diğer liglerdekiler için %5,
b) Lig usulüne tâbi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan 

ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları 
karşılığında yapılan ödemelerden %5.”

Bu ödemeler üzerinden 193 sayılı GVK’nun 94. maddesi kap-
samında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu gelirler için yıllık beyanname 
verilmez, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de 
bu gelirler beyannameye dâhil edilmez. Bu hükmün yürürlüğe gir-
diği tarihten önce yapılmış olan ücret ve ücret sayılan ödemelerin 

41 RG, 14/08/1999, 23786.
42 RG, 24/04/2003, 25088.
43 RG, 06/06/2008, mükerrer 26898.
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vergilendirilmesinde 31/12/2007 tarihinde yürürlükte olan hükümler 
uygulanır. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belir-
lemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Buna istinaden Maliye Bakanlığı 
tarafından 267 seri numaralı GVK Genel Tebliği yayımlanmıştır.44

193 sayılı GVK’nun Geçici 72/3 maddesi uyarınca, 01/01/2008 
tarihinden Geçici 72. maddenin yürürlüğe girdiği 01/07/2008 tarihine 
kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler, Geçici 64. 
maddedeki hükümler çerçevesinde %15 oranında tevkifat yapılmak 
suretiyle vergilendirilir. Bu dönem içinde yapılan ücret ödemelerinden 
genel hükümlerin uygulanması nedeniyle fazla kesilen vergi, ödenmiş 
olması kaydıyla, hak sahibi olan sporcuların talebi üzerine 213 sayılı 
VUK’nun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca ret ve iade edilir. 
İade işleminin yapılabilmesi için dilekçe ile birlikte, mükelleflerin 
çalıştıkları kurumlardan alacakları söz konusu dönemlere ilişkin vergi 
tevkifatı tutarları ile ücretlilere vergi indirimi (vergi iadesi) tutarlarına 
ilişkin bilgileri içeren bir belgeyi de vermeleri zorunludur.

Sporcular tarafından elde edilen gelirler gelir vergisinden müs-
tesnadır. Bu nedenle beyan edilmesi gerekmediği gibi, 193 sayılı 
GVK’nun Geçici 72/2 maddesinde de, bu gelirler için yıllık beyan-
nameye verilmeyeceği açıkça belirtilmiştir. Sporcuya yapılan ücret 
ödemesi üzerinden sporcunun bağlı olduğu kulüp veya anonim şirket 
tarafından 213 sayılı VUK’nun 8. maddesi kapsamında vergi sorum-
lusu sıfatıyla tevkifat yapılır. Tevkifat nispetleri 193 sayılı GVK’nun 
Geçici 72. maddesinde belirlenmiştir. Bu gelirler üzerinden 193 sayılı 
GVK’nun 94. maddesine göre ayrıca tevkifat yapılmaz.

Dernekler ve anonim şirketler tarafından vergi sorumlusu olarak 
yapılan tevkifat, muhtasar beyannameyle bağlı bulunulan vergi daire-
sine beyan edilerek ödenir. Yaptıkları ödemelerden tevkifat yapmaya 
zorunlu olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve diğer 
görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur (213 sayılı VUK m. 
11/1).

44 RG, 24/06/2008, 26916. 
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193 sayılı GVK’nun Geçici 72. maddesi, sporcu ücretlerinden 
yapılacak tevkifatın hangi şekilde ve hangi nispetler üzerinden yapıla-
cağını düzenlediği halde, buna ilişkin muhtasar beyannamenin hangi 
süre içinde verilmesi gerektiğini belirlememiştir. 193 sayılı GVK’nun 
94, 98 ve 119. maddeleri, 193 sayılı GVK‘nun Geçici 72/2 madde-
sinde açık hüküm karşısında uygulanma kabiliyetine sahip değildir. O 
halde sporcu ücretleri üzerinden yapılacak tevkifatın beyan ve ödeme 
zamanı hakkında yasal bir düzenlemeye ihtiyaç vardır.45

Sporcu ücretlerinde, sporcunun istisna dışındaki ücret olarak 
değerlendirilen gelir unsurları toplamından, varsa 193 sayılı GVK’nun 
63. maddesineki indirimler ve SGK primi işçi hissesi düşüldükten 
sonra ulaşılan vergi matrahından 193 sayılı GVK‘nun Geçici 72. mad-
desinde belirlenen gelir vergisi tevkifatı yapılır. Brüt ücret üzerinden 
hesaplanacak damga vergisi düşülerek sporcunun net ücretine ulaşılır.

ÖRNEK:
Aylık brüt ücreti ̈  20.000,00 olan bir sporcunun geliri üzerinden 

tevkifat ve diğer kesintiler aşağıdaki şekilde yapılır:
Aylık Brüt Ücret    : ¨ 20.000,00
İşçiye Ait Sigorta Primi Kesintisi (%14)  : ¨ 6.113,4046 X %14 = ¨ 855,88
İşçiye Ait İşsizlik Sigortası Primi Kesintisi (%1) : ¨ 6.113,40 X %1 = ¨ 61,13
İşçinin Asgari Geçim İndirimi Öncesi
Ödeyeceği Gelir Vergisi (%15)    : ¨ 6.113,40–(¨ 855,88 + ¨ 61,13 =) ¨ 
917,01      = ¨ 5.196,39 X %15 = ¨ 779,46
Damga Vergisi Kesintisi (‰ 6,6)   : ¨ 40,35
Kesintiler Toplamı    : ¨ 1.736,82
Asgari Geçim İndirimi Hariç
İşçiye Ödenecek Net Ücret   : ¨ 4.376,58
Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz)  : ¨ 66,49
Asgari Geçim İndirimi Dâhil
İşçiye Ödenecek Net Ücret   : ¨ 4.443,07

45 KAVAK, A., Yatırım İndirimi İstisnası İle Sporculara Ödenen Ücretler Üzerinden 
Yapılan Gelir Vergisi Tevkifatının Beyan ve Ödeme Süresine İlişkin Sorun, Vergi 
Sorunları, S. 196, Ocak, 2005, s. 10. 

46 2012/2 dönemi prime esas kazanç üst sınırı ¨ 6.113,40’tır. 



58

Sporun Vergilendirilmesi
/ AĞAR

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

III. SPOR KULÜPLERİ
A. GENEL AÇIKLAMA
1982 Anayasası’nın 33. maddesine göre; herkes, önceden izin 

almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma 
hürriyetine sahiptir. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye 
kalmaya zorlanamaz. Spor kulüpleri, anonim şirket şeklindekiler hariç, 
04/11/2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na47 göre kurulan 
ve bu kanun kapsamında faaliyet gösteren müesseselerdir. 5253 sayılı 
Dernekler Kanunu’nun 1. maddesine göre; bu kanunun uygulanma-
sında “dernek”, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış 
belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere en az 7 (Yedi) gerçek 
veya tüzel kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek 
suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluğudur.

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 14. maddesinde göre; der-
neklerin başvurmaları halinde spor faaliyetine yönelik olanları spor 
kulübü, boş zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik olanları 
gençlik kulübü, her iki faaliyeti birlikte amaçlayanları ise gençlik ve 
spor kulübü adını alır. Bunlar, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tutulan kütüğe kayıt ve tescil 
edilir. Spor kulüplerinin organları, bu organların görev ve yetkileri, 
Spor Genel Müdürlüğü tarafından denetlenmeleri ve bunlara yapı-
lacak yardımların şekil ve şartları, üst kuruluş oluşturmada uyula-
cak esas ve usuller, spor faaliyetlerini yürüteceklerin nitelikleri ve 
bunlara uygulanacak disiplin işlemleri, kulüplerin kayıt ve tesciline 
ilişkin esaslar İçişleri Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine Spor Genel 
Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 
yürürlüğe konulan yönetmelikte düzenlenir.48

47 RG, 23/11/2004, 25649.
48 06/04/2011 tarih ve 6223 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 03/06/2011 

tarih ve 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 
kurulmuştur. 3289 sayılı kanunda yer alan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi 
anılan KHK ile “Spor Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.
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3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un49 18/2 maddesine göre; amatör ve profesyonel 
futbol faaliyetleri Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı iki ayrı kurul 
tarafından yürütülür. Aynı kanunun 24/3 maddesine göre ise; spor 
kulüpleri, profesyonel takımlarını 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu50 
(TTK) hükümlerine göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere 
devredebilirler veya profesyonel futbol takımlarını kiraya verebilirler.

Spor kulüpleri, ancak dernek şeklinde kurulur. Bu nedenle, 5253 
sayılı Dernekler Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yayımlanan yönet-
melik ve tebliğler spor kulüpleri hakkında da caridir. Spor kulüpleri, 
5520 sayılı KVK karşısında kurumlar vergisi mükellefi olarak kabul 
edilmediğinden doğrudan vergi kanunlarına tabiiyetlerinden söz edi-
lemez. Ancak bağlı iktisadi işletmeleri ve bazı iş ve işlemleri nedeniyle 
vergi kanunları ve bunlara dayanılarak yayımlanan ikincil mevzuattaki 
düzenlemelere uymakla yükümlüdürler.

B. “DERNEK” OLMAYA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER
Dernek; kazanç paylaşma dışında, kanunlarla 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 topluluklarıdır (5253 sayılı 
kanun m. 2). Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden 
izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir (5253 sayılı kanun 
m. 3). Derneğin amacı, faaliyet sahası, üyelikle ilgili bilgiler ve diğer 
hususlar dernek tüzükleri ile belirlenir. Dernek, kuruluş bildirimini ve 
eklerini merkezinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine 
vererek tüzel kişilik kazanır.

Başvurmaları halinde derneklerden; spor faaliyetine yönelik olan-
ları spor kulübü, boş zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik 
olanları gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanları 

49 RG, 28/05/1986, 19120.
50 RG, 14/02/2011, 27846.
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gençlik ve spor kulübü adını alır. Bu kulüpler, Spor Genel Müdürlüğü 
tarafından tutulacak kütüğe kayıt ve tescil edilir. Kulüplerin organları, 
bu organların görev ve yetkileri, kulüplerin Spor Genel Müdürlüğü 
tarafından da denetlenmesi 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 
Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine Spor Genel Müdürlüğü’nün 
bağlı olduğu Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte 
düzenlenir (5253 sayılı kanun m. 14).

Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin 
sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna 
kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Beyanname-
nin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir. 
Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen ama-
çlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve 
kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı 
veya mülkî idare amiri tarafından denetletilebilir. Bu denetimlerde 
kolluk kuvveti mensupları görevlendirilemez. İçişleri Bakanlığı ve 
mülkî idare amirlerinin yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde 
yapılır. Bu denetimler en az yirmi dört saat önce derneklere bildirilir. 
Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü 
bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi 
veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme 
isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetim sırasında, suç teşkil 
eden fiillerin tespit edilmesi hâlinde, mülkî idare amiri durumu derhal 
Cumhuriyet savcılığına ve derneğe bildirir (5253 sayılı kanun m. 19).

İçişleri Bakanlığı tarafından 31/03/2005 tarihinde yayımlanan 
Dernekler Yönetmeliği’nin 31. maddesinden 45. maddesine kadar 
dernekler tarafından tutulması gereken defterler ve düzenlenmesi ger-
eken belgelere yönelik açıklamalar yapılmıştır. 32. maddede dernekler 
tarafından tutulması gereken defterler sıralanmıştır:
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İşletme hesabı esasında aşağıdaki defterlerin tutulması ve esaslara 
uyulması gerekir:

•	 Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla 
bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce 
imzalanır.

•	 Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, 
derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri 
giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

•	 Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numa-
rası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın 
kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden 
evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

•	 Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve 
şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini 
dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

•	 İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan 
giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

•	 Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra 
numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları 
ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bilanço esasında aşağıdaki defterlerin tutulması ve esaslara uyul-
ması gerekir:

•	 Yukarıdaki (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı def-
terleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

•	 Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defter-
lerin tutulma usulü ile kayıt şekli 213 sayılı VUK ile bu kanunun 
Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muha-
sebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
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Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defter-
lerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Defter tasdikine ilişkin düzenlemelere yönetmeliğin 37. madde-
sinde yer verilmiştir. Yukarıda sayılan defterleri kullanacak dernekler, 
bunları kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya 
notere tasdik ettirmelidir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene 
kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço 
esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı 
defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden 
tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir ve gider belgelerine yönelik açıklamalar ise 38. maddede 
yapılmıştır. Dernek gelirleri alındı belgesiyle tahsil edilir. Dernek 
gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili halinde banka tarafından 
düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine 
geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek 
makbuzu gibi harcama belgeleriyle yapılır. Ancak dernekler 193 sayılı 
GVK’nun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için 213 sayılı 
VUK’na göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri 
için ise gider makbuzu düzenlerler. Dernekler tarafından kişi, kurum 
veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yar-
dım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından 
derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış 
Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Yukarıda yer alan kanun ve yönetmelik hükümlerinden anlaşı-
lacağı üzere, spor kulüplerinin kuruluşu, işleyişi, denetimi, defter 
tutma, tasdik ve ibraz mecburiyeti, hangi belgelerin basılacağı ve 
hangi belgelerin düzenleneceği, kurum beyanları vb. hususlar 5253 
sayılı Dernekler Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanan yönet-
meliklerle düzenlenmiştir.
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C. VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER
1. TFF’nin Gelirleri ve Vergilendirilmesi
Spor kulüplerinin vergisel yükümlülüklerinden söz etmeden önce, 

öncelikle futbolun yegâne otoritesi TFF’nin vergisel durumundan bah-
setmek yararlı olacaktır. 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un51 8. maddesinde TFF’nin 
gelirleri sayılmıştır. Buna göre, TFF’nin gelirleri şunlardır:

•	 Futbol müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarından kulüplere 
verilen isim hakkının %15’i,

•	 Başvuru harçları ve para cezaları,

•	 Kulüplerin televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz 
ve benzeri araçlarla yapılacak müsabaka yayınlarından ve yayın 
organları ile yapacakları her türlü sözleşmelerden elde ettikleri 
gelirlerin %10’u,

•	 TFF tarafından akdedilen sponsorluk sözleşmelerinden elde edilen 
gelirler,

•	 Resmi ve özel milli müsabakalardan elde edilen gelirlerin kesinti-
lerden sonra kalan net meblağı ile bu müsabakaların televizyon, 
radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla 
yayınlarından elde edilecek gelirler,

•	 Tescil, vize, aktarma, aidat ve TFF’ye bağlı futbolcular ve kulüp-
lerden elde edilen benzeri gelirler,

•	 Malvarlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik, satış ve 
kiralanması gibi hususlardan elde edilen gelirler,

•	 TFF tarafından kurulacak veya ortak olunacak her türlü iktisadi 
teşebbüs ve şirketlerden elde edilecek gelirler,

•	 Faiz gelirleri,

51 RG, 16/05/2009, 27230.
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•	 Bağış ve yardımlar,

•	 Diğer gelirler.

TFF’nin tüm gelirleri vergi ve harçtan muaftır.52 5894 sayılı kanu-
nun 11. maddesiyle TFF’ye vergi muafiyeti ve alacaklarının önceliği 
tanınmıştır. Buna göre, Türkiye’de FIFA, UEFA ve TFF himayesinde 
gerçekleştirilen müsabakalar ile 5894 sayılı kanun kapsamında organize 
edilen müsabakalardan elde edilecek gelirler ve TFF’nin diğer tüm 
gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Ancak bu muafi-
yet, TFF’ye ait iktisadi işletmeleri, 193 sayılı GVK ile 5520 sayılı 
KVK uyarınca yapılacak kesintileri kapsamaz. TFF tarafından 5894 
sayılı kanunun 15. maddesi gereğince verilen para cezaları kulüplerin 
TFF’den olan alacaklarından öncelikle mahsup edilir.

2. Kurumlar Vergisi Yönünden
5520 sayılı KVK’nun 1. maddesinde, kurumlar vergisine tâbi 

kazançlar sayılmış olup, kurumlar vergisine tâbi kazançlar arasında 
derneklerin (spor kulüplerinin) kazançları yer almamıştır. Amatör 
veya profesyonel spor kulüplerinin kazançları kurumlar vergisi kap-
samında değildir. Aynı kanunun 2/5 maddesinde kurumlar vergisi 
mükellefleri arasında derneklere (spor kulüplerine) yer verilmemiş, 
ancak bu kurumlara ait iktisadi işletmeler sayılmıştır. Bu kapsamda, 
dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve 
ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, 
dernek veya vakıfların iktisadî işletmeleridir.

1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin53 2.4 bölü-
münde derneklerin iktisadi işletmelerine yönelik açıklamalar yapıl-
mıştır. 5520 sayılı KVK’nun 1/1-ç maddesine göre; dernek veya 
vakıflar (tüzel kişiliği itibarıyla) kurumlar vergisinin konusu dışında 
olup bunlara ait iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi mükellefiyeti 

52 AĞAR, S., Türk Spor İdaresinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun Yeri ve İşlevi, 
Kurumsal İnceleme, TBB Dergisi, S. 63, Ankara, 2006, s. 297.

53 RG, 03/04/2007, 26482.
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vardır. 5520 sayılı KVK’nun 2. maddesine göre, dernek veya vakıflara 
ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketleri 
ile kooperatifler dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler ile benzer 
nitelikteki yabancı işletmeler, “dernek veya vakıflara ait iktisadi işletme-
ler” olarak tanımlanmıştır. Bu durumda, dernek veya vakıflara ait veya 
bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ticari, sınai ve zirai işletmeler 
ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler kurumlar vergisi mükellefidir.

İktisadi işletmenin belirlenmesinde 5520 sayılı KVK’nun 2/5 
maddesinde belirlenen koşullar dikkate alınacak olup, işletmelerin 
belirgin özellikleri bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya 
zirai bir mahiyet arz etmesidir. İktisadi işletmenin unsurları, ticari 
faaliyetin de temel özelliklerinden olan, bir organizasyona bağlı olarak 
piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alım satımı, imalatı 
veya hizmet ifası gibi faaliyetlerdir. 5520 sayılı KVK, bu gibi halleri 
tek tek saymak yerine, dernek ya da vakıf tarafından piyasa ekonomisi 
içinde icra edilen tüm iktisadi faaliyetleri kapsama almıştır.

Dernek veya vakfa ait bir iktisadi işletmenin varlığından söz edi-
lebilmesi için iktisadi işletmenin;

 ü Dernek veya vakfa ait veya bağlı olması (ait olma, sermaye bakı-
mından; bağlı olma ise idari bakımdan bağlılığı ifade eder.),

 ü Sermaye şirketi veya kooperatif şeklinde kurulmamış olması,

 ü Ticari, sınai veya zirai alanda devamlı olarak faaliyette bulunması

gerekir.

“Devamlılık”; bir hesap dönemi içinde aynı veya ayrı faaliyet alan-
larında ticari mahiyet arz eden işlemlerin birden fazla yapılmasıdır. 
Aynı hesap döneminde tek işlem nedeniyle ticari faaliyetin devamlılık 
unsurunun oluştuğu kabul edilemez ise de, faaliyetin organizasyon 
gerektirmesi veya amacının ticari olması durumunda devamlılık 
unsurunun varlığı kabul edilir. Örneğin; bir dernek tarafından (telif 
ve yayın hakkı elinde bulundurulmak suretiyle) bir kitabın yayınla-
narak satışa sunulması halinde, bir defada yapılmış olsa bile piyasaya 
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sunularak birden fazla kişiye pazarlanması nedeniyle devamlılık unsuru 
gerçekleşmiş olur. Pazarlama işleminin bir defada herhangi bir dağıtım 
şirketi aracılığı ile yapılmış olması da durumu değiştirmeyecektir.

Ticari organizasyon; sermaye tahsisi, işyeri açılması, personel 
istihdamı, ticaret siciline kaydolmak gibi unsur ve şartlardan tümü 
veya bir kısmı yerine getirilmek suretiyle belirli şekilde kurulmuş 
olacaktır. Bu takdirde bu organizasyon içinde bir takvim yılında veya 
iki veya üç yılda tek bir işlem yapılmış olsa bile ticari faaliyetin varlığı 
kabul edilir. Yukarıdaki örnekte, bir dernek tarafından (daha önce 
herhangi bir şekilde basım ve dağıtımı yapılmamış) bir kitabın telif 
ve yayın hakkının satılması halinde iktisadi işletmeden söz edilemez. 
Bir derneğin bir defaya mahsus olmak üzere basımını yaparak satışa 
sunacağı kitaptan elde edeceği gelir, devamlı olarak yapılan bir faali-
yet sonucu elde edilmiş sayılacağından, iktisadi işletme oluşur ve söz 
konusu gelirler de kurumlar vergisine tâbi olur.

Bir derneğin nakit varlıklarının bir kısmının, derneğin amaçlarını 
gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri sağlamak amacıyla 
menkul kıymet alımına tahsis edilmesi, daha sonra bu menkul kıymet-
lerin yıl içinde farklı tarihlerde birkaç kez elden çıkarılması veya itfa 
tarihinde neması ile birlikte tahsil edilmesi durumunda, devamlılık 
arz eden ticari, sınai ve zirai bir faaliyetten söz edilemeyeceğinden, 
derneğe bağlı bir iktisadi işletmenin varlığından bahsedilemez. Ancak 
aynı derneğin, üyelerinden aidat veya bağış adıyla topladığı ve/veya 
üyelerin değerlendirilmek üzere verdikleri paralarla müstakil bir eleman 
istihdamını gerektirecek boyutta menkul kıymet alım satım faaliye-
tinde bulunulması ve münhasıran bu faaliyet için eleman istihdam 
edilmesi ticari organizasyonun oluştuğunu gösterir.

Ekonomik faaliyetin ticari organizasyonu gerektirmesi ve yılda 
birden fazla tekrar ettirilmesi veya her yıl bir defa olmakla beraber 
müteakip yıllarda ya da birkaç yıl arayla yapılmasına karşılık periyo-
dik olarak tekrar etmesi durumunda da bu faaliyetin devamlı olduğu 
kabul edilir. Örneğin; aynı vergilendirme döneminde birden fazla 
veya birden fazla vergilendirme döneminde periyodik olarak, ticari 
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bir organizasyon çerçevesinde çay, yemek, tiyatro, kermes, konser 
gibi faaliyetlerin düzenlenmesi ve bu faaliyetlerden dolayı gelir elde 
edilmesi nedeniyle oluşacak iktisadi işletme için kurumlar vergisi 
mükellefiyeti tesis edilmelidir. Yapılan işlemlerin ticari mahiyet arz 
etmemesi durumunda, devamlı bir ekonomik faaliyetten söz edilemez. 
Örneğin, bir derneğin üç yıl önce satın aldığı nakil vasıtalarından 
aynı yıl içinde bir veya bir kaçını elden çıkartması halinde, devamlı 
surette yapılan bir iktisadi faaliyet yoktur. Faaliyetin dönemsel veya 
mevsimlik olması (havuz ve plaj işletmeciliği gibi), işin niteliği nede-
niyle faaliyetin devamlılığına engel teşkil etmez.

Yukarıda sayılan bütün bu şartları taşıyan iktisadi işletmelerin 
sermaye şirketi veya kooperatif şeklinde kurulmamaları da şarttır. 
Aksi halde, derneğe ait iktisadi işletme olarak değil, sermaye şirketi 
veya kooperatif olarak müstakilen vergilendirilir.

Anılan şartları taşıyan derneklerin iktisadi işletmeleri;

 ü Kazanç gayesi güdüp gütmediklerine,

 ü Faaliyetin kanunla verilmiş görevler arasında bulunup 
bulunmamasına,

 ü Tüzel kişiliğe sahip olup olmamalarına,

 ü Bağımsız muhasebelerinin bulunup bulunmamasına,

 ü Kendilerine tahsis edilmiş sermaye veya iş yerlerinin olup 
olmadığına,

bakılmaksızın vergiye tâbi tutulur.

Diğer yandan;

 ü Satılan mal veya hizmete ait bedelin sadece maliyeti karşılayacak 
kadar olması,

 ü Kâr edilmemesi,

 ü Kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi,

bunların iktisadi işletme olma vasfını değiştirmez.
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Kazanç sağlama amacı olmasa bile işletmenin konusunun ve faa-
liyetinin, her türlü mal ve hizmet satışı veya bunlara benzer şekillerde 
olması ve devamlı surette yapılması durumlarında da, dernek veya 
vakıflara ait iktisadi işletmenin varlığı kabul edilir. İktisadi işletmenin 
tanımı içinde yer alan ve devamlı olarak yapılan ticari, sınai veya zirai 
faaliyetten söz edebilmesi için bu işletmenin tedavül ekonomisine 
katılması, başka bir ifadeyle işletmede üretilen veya alınan malların 
veya verilen hizmetin bir bedel karşılığı satılmış olması gerekir. Aksi 
halde diğer unsurlar olsa bile bir iktisadi işletmenin varlığından söz 
edilemez. Buna göre; derneklerin eğitim ve sağlık gibi bir takım hiz-
metleri bir bedel karşılığı olmaksızın yerine getirmeleri halinde, bu 
faaliyetler derneğe bağlı iktisadi işletme olarak nitelendirilmez. Ancak 
sözü edilen hizmetlerin yerine getirilmesi için yapılan masrafların hiz-
met verilenlerden tahsil edilmesi veya bu kişilerden veya ailelerinden 
bağış adıyla bir bedel alınması durumunda, bu faaliyetler, derneğe 
ait iktisadi işletme olarak kabul edilir ve kurumlar vergisine tâbi olur.

Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olarak faaliyet gösteren ve tüzel 
kişiliği bulunan iktisadi işletmeler tarafından elde edilen kazançlar 
üzerinden tarh edilecek kurumlar vergisinin muhatabı anılan iktisadi 
işletmelerdir. Ancak bu işletmelerin ayrı bir tüzel kişiliklerinin olma-
ması halinde tarhiyatın muhatabı iktisadi işletmenin ait veya bağlı 
olduğu dernek olur. Bazı dernekler, 5253 sayılı Dernekler Kanunu 
dışında özel kanunlarla da kurulabilir. Hangi şekilde kurulursa kurul-
sun, yukarıda nitelikleri açıklanan derneklere ait veya bağlı iktisadi 
işletmeler, 5520 sayılı KVK ile 01/01/2007 tarihinden önce yürür-
lüğe giren özel kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde kurumlar 
vergisinden muaf tutulmadığı sürece kurumlar vergisi mükellefidir.

Derneklerin kamuya yararlı derneklerden sayılması, bunlara bağlı 
iktisadi işletmelerin vergilendirilmesine engel teşkil etmez. Yabancı 
derneklere ait olup da, sermaye şirketleri ve kooperatifler haricinde 
kalan iktisadi işletmelerin vergilendirilmesinde de, yukarıda yapılan 
açıklamalar geçerlidir.



69

Sporun Vergilendirilmesi
/ AĞAR

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edil-
miş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi 
işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim 
şirketler, 5520 sayılı KVK’nun 4/1-j maddesi kapsamında kurumlar 
vergisinden muaftır.

Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil 
edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan 
iktisadi işletmelerinin muafiyet hükmünden yararlanabilmesi için 
iktisadi işletmenin;

•	 Spor Genel Müdürlüğü ve/veya özerk spor federasyonlarına tescil 
edilmiş olan spor kulüplerine ait olması,

•	 Faaliyetlerinin sadece idman ve spor faaliyetlerinden ibaret olması,
gerekir.

İdman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler ise, sadece 
idman ve spor faaliyetinde bulunmaları kaydıyla kurumlar vergisin-
den muaftır. Transfer ve bonservis gelirleri, saha reklam gelirleri, maç 
bileti satışları, sporcuların formalarına aldıkları reklamlar, maç yayın 
hakkının satılması faaliyetleri de idman ve spor faaliyeti kapsamında 
değerlendirilir.

Örneğin; Türkiye Futbol Federasyonu’na tescil edilmiş bir spor 
kulübünün, idman ve spor faaliyetlerine bağlı olarak maç bileti satış-
ları, sporcuların formalarına aldıkları reklamlar, maç yayın hakkının 
satılması gibi faaliyetleri muafiyet kapsamındadır. Ancak kulübün 
söz konusu idman ve spor faaliyetlerinin yanı sıra forma, ayakkabı ve 
diğer malzeme satışı, otopark, benzin istasyonu, restoran, otel, büfe 
ve plaj işletmeciliği yapması durumunda, idman ve spor faaliyetleri 
dışındaki faaliyetler ayrı bir iktisadi işletme olarak kurumlar vergisine 
tâbi tutulur.

Spor kulüplerinin sadece sporla ilgili faaliyetleri muafiyet kapsa-
mındadır. Diğer ticari amaçlı faaliyetlerinin (forma, ayakkabı satışı, 
otopark işletmeciliği, benzin istasyonu, restoran, büfe, plaj işletme-
ciliği vb.) kurumlar vergisine tâbidir. Bu işletmelerin tüzel kişiliğinin 
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olmaması, vergilendirilmelerine engel değildir. Mükellefiyetle ilgili her 
türlü ödevin spor kulübü (dernek) tarafından yerine getirilmesi gerekir.

Kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurum-
lar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıf-
ların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek 
gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, 
ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit 
eden çiftçiler; kurumlara avanslar da dâhil olmak üzere nakden veya 
hesaben yaptıkları aşağıdaki ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin 
kurumlar vergisine mahsuben (01/01/2006 tarihinden geçerli olmak 
üzere) %15 oranında kesinti yapmak zorundadırlar:

•	 193 sayılı GVK’nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim 
yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri 
ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri,

•	 Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara 
yapılan kira ödemeleri,

•	 Kurum kazancından dağıtılan kâr payı ödemeleri.

Spor kulüpleri tarafından istihkak sahiplerine yapılan bu ödemeler 
üzerinden sorumlu sıfatıyla yapılan kurumlar vergisi kesintilerinin, 
kesintinin (stopajın) yapıldığı ayın muhtasar beyannamesi ile beyan 
edilmesi gerekir.

3. KDV Yönünden
3065 sayılı KDV Kanunu’nun 1/1 maddesinde ticari, sınai, zirai 

ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetle-
rin vergiye tâbi olduğu hükme bağlanmıştır. Aynı maddenin 1/3-g 
maddesinde ise, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, 
belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, 
dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tâbi olan 
yahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner 
sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tâbi diğer müesseselerin 
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ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV’ye 
tâbi olduğu belirtilmiştir.

KDV, bir muamele vergisi olması nedeniyle işlemi yapanın hukuki 
kişiliğine göre alınan bir vergi olmayıp, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 
1. maddesinde sayılan işlemlerden alınan bir vergi türüdür. Spor 
kulüplerinin kurumlar veya gelir vergisi mükellefi olmamalarının 
veya bağlı iktisadi işletmelerinin kurumlar vergisi mükellefi olmala-
rının KDV mükellefiyetiyle hiçbir ilgisi yoktur. Vergiyi doğuran olayı 
gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler verginin mükellefidir. Spor 
kulübünün, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 1. maddesi kapsamında 
yaptığı her türlü mal teslimi ve hizmet ifası KDV’ye tâbidir.

Spor kulüplerinin iktisadi işletmeleri tarafından 193 sayılı 
GVK’nun 70. maddesinde belirtilen her türlü mal ve hakların kira-
lanması işlemi KDV’ye tâbi tutulurken, aynı kanunun 17/4-d bendine 
göre iktisadi işletmeye dâhil olmayan (spor kulübünün tüzel kişiliğine 
ait) gayrimenkullerin kiralanması işlemleri KDV’den istisna tutul-
muştur. Spor kulübünün tüzel kişiliğinin (derneğin) gayrimenkul 
dışındaki diğer ve mal hakların kiralanması işlemleri ise, KDV’ye 
tâbidir. Bu konudaki açıklamalara, 55 seri numaralı KDV Genel 
Tebliği’nde54 yer verilmiştir.

Dernekler ile kamu idare ve müesseselerinin faaliyetleri doğrudan 
KDV’nin konusuna alınmamış, bu kuruluşlara ait veya tâbi olan mües-
seselerin teslim ve hizmetlerinin vergiye tâbi olduğu belirlenmiştir. 
Bu belirleme gereği idman ve spor müesseselerine sahip dernekler ile 
kamu idare ve müesseseleri bu statüleri ile verginin mükellefi olmayıp, 
yalnızca bu müesseselere ait veya tâbi olan iktisadi işletmeleri nede-
niyle mükelleftirler. Anonim şirket statüsünde sportif faaliyetlerde 
bulunan kuruluşların bütün teslim ve hizmetleri ise, 3065 sayılı KDV 
Kanunu’nun 1/1 maddesi uyarınca vergiye tâbidir.

Spor kulübü dernekleri, amatör ve profesyonel spor faaliyetleri 
yanında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren müesseselere sahiptir. Bir 

54 RG, 30/05/1996, 22651.
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iktisadi işletme niteliğinde olan profesyonel futbol şubeleri ile, sosyal 
tesis, lokal, otopark, spor okulları ve kursları, spor sahaları, sağlık 
merkezleri, plaj tesisleri ve benzeri iktisadi işletmelerin teslim ve 
hizmetleri, KDV’nin konusuna girer.

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 1/3-g maddesine göre, profesyonel 
futbol şubelerinin aşağıdaki teslim ve hizmetleri KDV kapsamındadır:

 ü Maç hasılâtları,

 ü Spor toto-loto isim hakkı gelirleri,

 ü Spor malzemesi ve hediyelik eşya satışı,

 ü Yayın hakkı gelirleri,

 ü Reklâm gelirleri,

 ü Diğer gelirler.

Ticari nitelikten ziyade faaliyetin zorunlu bir unsuru olarak yapı-
lan futbolcu transferleri ile kiralamaları karşılığı kulüpler tarafından 
elde edilen bedeller 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 1/3-g maddesi 
kapsamında sayılamayacağından KDV konusuna girmez.

Profesyonel sporcuların katıldığı futbol faaliyetlerine ilişkin ola-
rak düzenlenen biletler, 213 sayılı VUK hükümlerine uygun olmalı 
ve bilet bedeli KDV dâhil olarak belirlenmelidir. 3065 sayılı KDV 
Kanunu’nun 10/b maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin 
yapılmasından önce fatura veya benzeri belgelerin verilmesi hallerinde 
vergiyi doğuran olayın, bu belgelerin düzenlenmesiyle meydana geldiği 
hükme bağlanmıştır. 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 20/1 maddesinde 
ise, teslim ve hizmet işlerinde KDV’nin matrahının, bu işlemlerin 
karşılığını teşkil eden bedel olduğu belirtilmiştir. Buna göre, profes-
yonel futbol şubelerinin teberrulu, sezonluk bilet ve giriş kartlarının 
toplam satış bedeli KDV dâhil olarak belirlenir ve bunların satışının 
yapıldığı vergilendirme döneminde beyan edilir.

Profesyonel futbol şubelerinin yukarıda sayılan spor malzemesi ve 
hediyelik eşya satışı, spor toto-loto isim hakkı, yayın hakkı, reklâm 
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ve benzeri gelirleri ile spor kulüplerinin spor okul ve kurs, lokal, 
sosyal tesis, otopark, spor sahaları, sağlık, plaj tesisleri işletmek gibi 
faaliyetlerine ticari faaliyet kapsamında KDV uygulanır.

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 17/2-b maddesinde ise, kanunların 
gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet 
ifaları ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapı-
lan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV’ye tâbi olmadığı 
hükme bağlanmıştır. Buna göre, söz konusu hüküm kapsamına giren 
profesyonel spor faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen serbest giriş 
kartlarına KDV uygulanmaz. Ancak bunun dışında kalan kartlara ise, 
3065 sayılı KDV Kanunu’nun 27/1 maddesi gereğince emsal bedeli 
üzerinden KDV hesaplanır.

Profesyonel futbol şubeleri yukarıda yer alan faaliyetleri nedeniyle 
gerçek usulde KDV mükellefi olduklarından, doğrudan kendilerine 
verilen reklâm hizmetlerine ait KDV genel esaslara göre spor kulüpleri 
tarafından beyan edilir. Yayın hakkı ve reklâm hizmetleri karşılığı elde 
edilen gelirlere ait KDV, bu hizmetlerin yapılmasından önce fatura ve 
benzeri belgelerin düzenlenmiş olması halinde düzenlendiği vergilen-
dirme dönemi, aksi halde hizmetin gerçekleştiği her bir vergilendirme 
dönemi itibariyle hesaplanıp, beyan edilir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel futbol faaliyet-
lerini düzenleme hizmeti karşılığında maç hasılatlarından, spor toto-
loto gelirlerinden pay alır ve ayrıca milli maç hasılatları ile yayın ve 
reklam gelirleri elde eder. Bu faaliyetler, iktisadi işletme kapsamına 
girdiğinden, bu faaliyetler için KDV hesaplanır ve TFF tarafından 
beyan edilip ödenir. TFF aldığı paylar için ilgili kuruluşlara fatura 
ve benzeri belge düzenler, milli maç hasılatlarını ise giriş biletleriyle 
belirler.

Profesyonel futbol maçları, genellikle, mülkiyeti Spor Genel 
Müdürlüğü’ne ait olan statlarda oynanır. Kanun gereği kulüplere 
tahsis edilen veya kiraya verilen statlar için Spor Genel Müdürlüğü’ne 
ödenen kira veya tahsis bedelleri KDV’nin konusuna girmez. Ancak 
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statlardaki büfe ve benzeri yerlerin kiraya verilmesi veya işletilmesi 
işleminin ticari organizasyon oluşturması nedeniyle KDV’ye tâbidir.

Yukarıda sayılan kuruluşlardan vergiye tâbi mal teslimi ve hizmet 
ifalarında bulunanlar KDV mükellefiyetlerini tesis ettirmek ve 213 
sayılı VUK’na göre defter tutmak ve belge düzenlemek zorundadır.

Spor kulüplerinin iktisadi işletmelerinin, TFF ile Spor Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı spor müdürlüklerinin vergiye tâbi işlemler üzerin-
den hesaplanan KDV’den sadece vergiye tâbi işlemler için yüklenilen 
KDV’nin indirilmesi mümkündür. Adı geçen kurum ve kuruluşların 
vergiye tâbi olmayan işlemleri nedeniyle ödenen KDV’nin indirim 
konusu yapılması mümkün olmayıp, bu vergilerin gider veya maliyet 
unsuru olarak dikkate alınması gerekir. Ancak vergiye tâbi olan veya 
olmayan işlemler için birlikte yapılan ve ayrılması mümkün olmayan 
ortak harcamalara ilişkin KDV indirim konusu yapılabilir.

4. Gelir Vergisi Yönünden
Spor kulüpleri ve iktisadi işletmeleri kurum niteliğinde olduk-

larından gelir vergisi mükellefi değildir. Ancak kira, temettü ve faiz 
gelirleri vb. üzerinden 193 sayılı GVK’nun 94. maddesine ve 5520 
sayılı KVK’nun 15. maddesine göre ödemede bulunanlar tarafından 
stopaj yoluyla vergi kesintisi yapılır. Ayrıca iktisadi işletmelerinden 
elde ettikleri kâr payı için gelir vergisi stopajı yapılmalıdır.

193 sayılı GVK’nun 94. maddesi ve 5520 sayılı KVK’nun 15. 
maddesi gereği gelir vergisi kesintisi yapması gerekenler arasında 
dernekler (spor kulüpleri) de vardır. Bu kapsamda, spor kulüpleri ve 
iktisadi işletmeleri aşağıda sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler 
dâhil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir 
vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar:

•	 Hizmet erbabına ödenen ücretler yönünden ücrete yönetici, 
futbolcu, antrenör, masör, sağlık görevlisi vb. kulüp tarafından 
ücret niteliğinde yapılan her türlü ödeme (transfer ücreti, maaş, 
prim vb.) girer. Spor kulübünün amatör veya profesyonel ligde 
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olması veya hiçbir ligde olmaması vergilendirmeyi etkilemez. 
Ücret ve ücret sayılan haller şeklinde yapılan her türlü ödeme 
durumunda gelir vergisi kesintisi yapılması gerekir. 193 sayılı 
GVK’nun Geçici 72. maddesine göre, 31/12/2017 tarihine kadar 
193 sayılı GVK’nun 94. maddesi yerine aynı kanunun Geçici 
72. maddesi geçerli olacak ve ayrıca 94. maddeye göre kesinti 
yapılmayacaktır.

Diğer yandan spor kulüpleri;

•	 Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere 
yapılan ödemelerden,

•	 193 sayılı GVK’nun 42. maddesi kapsamına giren işler dolayısıyla 
bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden,

•	 Dar mükellefiyete tâbi olanlara, telif ve patent haklarının satışı 
dolayısıyla yapılan ödemelerden,

•	 193 sayılı GVK’nun 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kira-
lanması karşılığı yapılan ödemelerden,

•	 Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin 
kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,

•	 Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bun-
lara yapılan kira ödemelerinden,

•	 Kâr payı ödemelerinden,

•	 Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan 
ödemelerden,

•	 Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşı-
lığında yapılan ödemelerden,

kesinti yaptıkları gelir vergisi tutarını ertesi ay muhtasar beyan-
nameyle beyan etmek zorundadırlar.

193 sayılı GVK’nun, kanunla kurulan dernekler hariç, ikti-
sadi işletmelerinden elde edilenler dışında kalan ve tevkifata tâbi 
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tutulmamış olan her türlü gelirlerinden gelir vergisi kesintisi yapılma-
sını öngören 94/1-6 maddesinin (c) bendi, 5035 sayılı kanunun55 49/2 
maddesiyle 01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten 
kaldırılmıştır.56

5. Vergi Usul Kanunu Yönünden
Spor kulüplerine (derneklere) ait iktisadi işletmeler; kurumlar vergi-

sinden muaf olan (spor ve idman) faaliyetleri dışındaki ticari faaliyetleri 
ile KDV’ye tâbi teslim ve hizmetleri nedeniyle diğer mükellefler gibi işe 
başlama bildiriminde bulunmak, mükellefiyet açtırmak, defter tutmak, 
defter tasdik ettirmek, beyanname vermek, belge düzenine uymak (fatura 
vb. belgeleri bastırmak, düzenlemek) gibi 213 sayılı VUK’nda hükme 
bağlanan vergisel ödevlerini yerine getirmek zorundadırlar.

213 sayılı VUK’nun 172. maddesinde, defter tutmak zorunda olan 
kişi kuruluşlar sayılmıştır:

•	 Ticaret ve sanat erbabı;

•	 Ticaret şirketleri;

•	 İktisadi kamu müesseseleri;

•	 Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler;

•	 Serbest meslek erbabı;

•	 Çiftçiler.

55 RG, 02/01/2004, mükerrer 25334.
56 Kaldırılmadan önceki şekli: “c) (4369 sayılı kanunun 48. maddesiyle eklenen alt bent. 

Yürürlük: 01/01/1999) Vakıflar ve derneklerin (kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile 
sendikalar, meslek odaları ve bunların üst kuruluşları, borsalar ve siyasi partiler hariç), 
iktisadi işletmelerinden elde edilenler dışında kalan ve tevkifata tabi tutulmamış olan 
her türlü gelirlerinden (dernek ve vakıflara kuruluşları sırasında tahsis edilen sermaye, 
üyelerine emeklilik aylık ve ikramiyesi vermek üzere çalışan vakıfların aidat gelirleri 
hariç, sıfır oranlı tevkifata tabi tutulmuş gelirleri ile bağış ve yardımlar dahil);

 i - Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu menfaatlerine 
yararlı sayılan dernekler için (Bu bent gereğince yapılan tevkifat binde birden fazla 
olamaz.) (2003/6577 sayılı BKK ile %0. Yürürlük: 01/01/2004).

 ii - Diğer vakıf ve dernekler için (Bu bent gereğince yapılan tevkifat yüzde birden 
fazla olamaz).”
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İktisadi kamu müesseseleri ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işlet-
meler defter tutma bakımından tüccarların tâbi oldukları hükümlere 
tâbidir.

213 sayılı VUK’nun 173. maddesinde “İstisnalar” başlığı altında 
defter tutmak zorunda olmayan kişi ve kuruluşlar sayılmıştır :

•	 Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi 
olmayan çiftçiler,

•	 193 sayılı GVK’na göre kazançları basit usulde tespit edilenler,

•	 Kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi kamu müesseseleri ile 
dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,

defter tutmak zorunda değildir.

Yukarıdaki istisna hükümlerinin, gelir veya kurumlar vergilerinden 
muaf olmakla beraber diğer vergilerden herhangi birine tâbi olan ve bu 
vergileri götürü usulde tespit edilmeyen mükelleflerin muaf olmadıkları 
vergiler için tutacakları defterlere şümulü yoktur.

Kurumlar vergisinden muaf olunsa bile, örneğin KDV’den mükel-
lef olunması halinde, defter tutulması zorunludur. Kurumlar vergisi 
muafiyeti, defter tutma muafiyeti anlamına gelmez.

•	 KDV, stopaj gelir vergisi mükellefiyeti olan spor kulüplerinin tüzel 
kişilikleri,

•	 Spor kulüplerine ait ve muafiyet şartlarını taşımayan iktisadi 
işletmeler,

•	 Kurumlar vergisinden muaf olmakla beraber diğer vergilerden 
(KDV, stopaj gelir vergisi) mükellefiyeti olan, spor kulüplerine ait 
iktisadi işletmeler,

defter tutmak zorundadır.

•	 KDV ve stopaj gelir vergisi mükellefiyeti olmayan spor kulüplerinin 
tüzel kişilikleri,
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•	 Kurumlar vergisinden muaf olmakla birlikte KDV ve stopaj gelir 
vergisi mükellefiyeti olmayan, spor kulüplerine ait iktisadi işletmeler,

defter tutmak zorunda değildir.

213 sayılı VUK’nun 220. maddesinde, tasdiki zorunlu defterler 
sayılmıştır:

•	 Yevmiye ve envanter defterleri,

•	 İşletme defteri,

•	 Çiftçi işletme defteri,

•	 İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri (Basit istihsal vergisi defteri dahil),

•	 Nakliyat Vergisi Defteri,

•	 Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri,

•	 Serbest meslek kazanç defteri.

Bu defterlerin yerine kullanılacak olan defterler de tasdike tâbidir.

Spor kulüplerine ait iktisadi işletmeler; kurumlar vergisi veya stopaj 
gelir vergisi mükellefi olmaları ya da KDV’ye tâbi teslim ve hizmetlerinin 
bulunması durumunda 213 sayılı VUK hükümlerine göre, diğer her 
türlü faaliyetleriyle ilgili olarak da 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na 
göre defter tutmak ve tasdik ettirmek zorundadır.

IV. SONUÇ

Yukarıda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere, spor kulüplerinin 5253 
sayılı Dernekler Kanunu ve vergi kanunları uyarınca yerine getirmek 
zorunda oldukları birçok yükümlülükleri vardır. İktisadi işletmeleri 
aracılığıyla elde ettikleri faiz, temettü, kira vb. gelirleri, 5520 sayılı 
KVK’nun 15. maddesindeki vergi kesintisi yapma sorumluluğu nede-
niyle kurumlar vergisine; 3065 sayılı KDV Kanunu’nda yer alan teslim 
ve hizmetleri nedeniyle KDV’ye; faiz, temettü, kira vb. gelirleri ve 193 
sayılı GVK’nun 94. maddesindeki vergisel sorumlulukları nedeniyle 
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(futbolcu ve antrenörlere ödenen transfer vb. adlar altında yapılan ve 
ücret niteliğinde olan ödemeleri başta olmak üzere) gelir vergisine ve 
bunların takibi için (bildirim, defter tutma, belge düzenleme, ibraz 
vb.) 213 sayılı VUK’na tâbidir.

Diğer yandan, Türkiye’de FIFA, UEFA ve TFF himayesinde ger-
çekleştirilen müsabakalar ile 5894 sayılı kanun kapsamında organize 
edilen müsabakalardan elde edilecek gelirler ve TFF’nin diğer tüm 
gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Ancak bu muafiyet, 
TFF’ye ait iktisadi işletmeleri, 193 sayılı GVK ile 5520 sayılı KVK 
uyarınca yapılacak kesintileri kapsamaz.
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I. SPOR TAHKİM MAHKEMESİNİN (CAS) KURULUŞU :

Spor Tahkim Mahkemesi (Court of Arbitration for Sport-CAS–
Tribunal Arbitral du Sport- TAS), Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
(International Olympic Committee-IOC) tarafından oluşturulmuş, 
ancak faaliyet alanının olimpik hareketin sınırları içinde kalmayıp 
spor ile ilgili uyuşmazlıkların büyük bölümünü kapsayacak kadar 
geniş olması öngörülmüş bir tahkim kurumudur.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi üç hukukçu tarafın-
dan hazırlanan ve Komitenin 1983 yılında gerçekleşen oturumunda 
kabul edilen CAS’ın statüsü, 30 Haziran 1984 tarihinde yürürlüğe 
girmiş ve bu tarihten itibaren CAS faaliyete başlamıştır.

22 Haziran 1994 tarihinde spor dünyasını temsil eden üst düzey 
kuruluşların başkanları tarafından imzalanan “Uluslararası Spor Tah-
kim Konseyi’nin Kuruluşuna İlişkin Konvansiyon” (Paris Konvansi-
yonu) ile Uluslararası Spor Tahkim Konseyi kurulmuş ve CAS’ın yeni 
yapılanması sağlanmıştır.

Paris Konvansiyonu imzalandıktan sonra bütün uluslararası olim-
piyat federasyonları ve çok sayıda milli olimpiyat komitesi CAS’ın 
yargılama yetkisini kabul ederek statülerine CAS’ın yargılama yetkisini 
öngören hükümler koymuşlardır.

22 Kasım 1994 tarihinden itibaren CAS’ın organizasyonunu ve 
tahkim yargılamasını Spor Tahkim Kodu (Code of Sports-related 
Arbitration) düzenlemektedir. Bu Kod, 2003 yılında, gerek CAS 
içtihadı, gerekse hakemlerin ve sekreteryanın sürekli uygulamaları ile 
yerleşik hale gelmiş bazı prensipleri kodifiye etmek amacıyla değişikliğe 
uğramıştır. Bu yeni düzenlemeler 1 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Bilahare 1 Ocak 2010 tarihinde de bazı yeni teknik düzen-
lemeler yapılmıştır.
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II. CAS’IN STATÜSÜNE GÖRE UYUŞMAZLIKLARIN 
ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA YETKİLİ ORGANLAR :

Spor Tahkim Kodu’nun ilk bölümünde (Statü), uyuşmazlıkla-
rın çözümü konusunda yetkili organların yapısı ve işleyişine ilişkin 
hükümler (S21-S26) yer almaktadır.

Buna göre, sportif uyuşmazlıkların çözümü konusunda yetkili iki 
organ bulunmaktadır. Bunlar, Uluslar arası Spor Tahkim Konseyi ve 
Spor Tahkim Mahkemesi’dir.

A. Uluslararası Spor Tahkim Konseyi (İCAS )
Konsey, CAS’ın en yüksek merciidir. Asli görevi, CAS’ın bağım-

sızlığını sağlamak ve tarafların haklarını korumaktır. Ayrıca CAS’ın 
yönetimini ve mali imkanlarının da teminini sağlar (S2, S6/5)

Konsey, 20 hukukçu üyeden oluşur (S4). Üyeler, dört yıl için 
seçilirler, tekrar seçilmeleri mümkündür (S5). Göreve başlarken, 
görevlerini objektif ve tarafsız bir şekilde ve Kod hükümlerine uygun 
olarak, özellikle R43’de öngörülen sır saklama yükümlülüğüne riayet 
ederek yerine getirecekleri konusunda bir beyanname imzalarlar. 
Konsey üyeleri hakem listesinde yer alamazlar ve CAS’da görülmekte 
olan bir davada, taraflardan birinin temsilcisi veya danışmanı olarak 
hareket edemezler (S5).

Konseyin yetki ve görevleri S6’da belirtmiştir. Bunlar arasında, 
Kod’un kabul edilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması, CAS hakem 
ve uzlaştırıcı listelerinde yer alacak kişilerin belirlenmesi, hakemlerin 
reddi ve görevden alınması konusunda karar verilmesi, CAS sekre-
teryasının faaliyetlerine nezaret edilmesi, gibi görev ve yetkiler yer 
almaktadır. İCAS yılda 2 defa toplanır. Son toplantısını 15 Mayıs 
2012’de TMOK’un davetlisi olarak İstanbul’da yapmıştır.



85

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS-TAS)
/ARSLAN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

B. Spor Tahkim Mahkemesi (CAS-TAS)
Spor Tahkim Mahkemesi, hakemler aracılığıyla görevlerini yerine 

getirir. Hakemlerin sayısı, 2011 yılı itibariyle 89 ülkeden 279’dur. 
Bunların 139 kişisi 32 Avrupa ülkesinden seçilen hakemlerdir. Hakem-
ler, Konsey tarafından 4 yıl için seçilirler (S13). Hakemlerin seçim 
yöntemi ve sahip olmaları gereken nitelikler, Statüde ayrıntılı olarak 
belirtilmiştir (S13-S19).

Mahkeme, sportif uyuşmazlıkların Kod hükümlerine uygun olarak 
tahkim veya uzlaştırma yoluyla çözümlenmesini oluşturduğu 3 kişilik 
heyetlerle (panel) sağlamaktadır. (S21/1).

Tahkim yargılaması, olağan ve temyiz tahkim yargılaması olmak 
üzere iki şekilde cereyan edebilir. Bu iki tahkim yargılaması dikkate 
alınarak CAS içinde iki tahkim dairesine yer verilmiştir (S20).

1. Olağan Tahkim Dairesi

2. Temyiz Tahkim Dairesi

CAS’ın önüne gelen bir uyuşmazlığın bu iki daireden hangisinin 
görevine girdiği konusunda, uyuşmazlığın niteliğini dikkate alarak 
sekretarya karar verir.

C. Merkez Dışında Yer alan Bürolar
CAS’ın merkezi ve sekreteryası Lozan’da olduğundan, özellikle 

Avrupa kıtası dışındaki ülkelerden gelecek başvuruların daha kolay 
yapılmasını sağlamak üzere 1996 yılında Amerika Birleşik Devletleri 
ve Avustralya’da sekreterya hizmeti verecek daimi ofisler açılmıştır.

Bu ofisler, Lozan’daki sekreteryaya bağlı olarak faaliyet görürler 
ve yargılama ile ilgili tüm belgeleri kabul etme ve tebliğ etme konu-
sunda yetkilidirler.
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III. CAS’IN YARGILAMA YETKİSİ

CAS Tahkim Tüzüğü R27 maddesi, CAS’ın yargılama yetkisinin 
doğabilmesi için gereken koşulları düzenlemektedir.

A. CAS’ın Yargılama Yetkisinin Doğabilmesi İçin Gereken Koşullar

1. Taraflar Arasında Uyuşmazlığın CAS Tarafından 
Çözümleneceğine Dair Bir Anlaşmanın Varlığı
Bir uyuşmazlığın olağan tahkim prosedürü çerçevesinde CAS 

yargılamasına tabi tutulabilmesi için, uyuşmazlığın tarafları arasında 
CAS’ın yetkisini öngören bir tahkim anlaşmasının yapılmış olması 
gerekmektedir. Tüzük R27 maddesine göre bu anlaşma, bir sözleşmede 
veya bir tüzükte yer alan tahkim şartı ile veya sonradan yapılan bir 
tahkim anlaşması ile ifade edilebilir.

CAS’ın temyiz tahkim yargılaması kuralları çerçevesinde faaliyet 
gösterebilmesi için ise, kararına karşı başvurulacak olan federasyonun, 
derneğin veya diğer sportif kuruluşların tüzüğünde veya statüsünde 
CAS’ın bu yetkisinin kabul edilmiş olması veya özel bir tahkim anlaş-
ması ile bunun öngörülmüş olması gerekir.

2. Uyuşmazlığın Spor ile İlgili Olması
CAS, sadece spor ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü konusunda 

hizmet vermektedir. Bu nedenle, CAS’ın yargılama yetkisinin doğa-
bilmesi için aranan ikinci şart, uyuşmazlığın sportif olmasıdır.

Tahkim Tüzüğünde, sportif uyuşmazlıklar çok geniş bir şekilde 
tanımlanmıştır. Buna göre, spor ile ilgili prensip uyuşmazlıkları veya 
sporun uygulanması veya gelişimi ile ilgili ve genel olarak spor ile 
ilgili tüm parasal veya diğer menfaatlerle ilgili uyuşmazlıklar (R27/2) 
CAS’ın yargılama yetkisine girmektedir.

Sporla ilgili uyuşmazlıkları iki grupta toplamak mümkündür.

•	 Ticari nitelik taşıyan uyuşmazlıklar, (sözleşme ihtilafları)
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•	 Disiplin uyuşmazlıkları (doping dahil).

IV. CAS BÜNYESİNDE TAHKİM YARGILAMASI

Ortak Yargılama Kuralları

1. Yargılama Yeri ve Yargılamada Kullanılan Dil
CAS’ın ve hakem heyetlerinin merkezi İsviçre’nin Lozan kentidir. 

Ancak, koşullar gerektirirse, Hakem Heyeti Başkanı veya onun yoklu-
ğunda ilgili Dairenin (olağan veya temyiz dairesi) başkanı, tarafların 
da görüşünü aldıktan sonra duruşmanın başka bir yerde yapılmasına 
karar verebilir ve bunun usulünü belirler (R28). Ancak, bu durumda 
söz konusu olan tahkim yerinin değil, sadece duruşmanın yapılacağı 
yerin değiştirilmesidir. CAS kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen 
tüm tahkim yargılamalarında tahkim yeri Lozan’dır.

Tahkim Kodu’nun R29. maddesine göre yargılama, İngilizce veya 
Fransızca dillerinden birinde yapılır. Bu konuda taraflar arasında bir 
uzlaşma sağlanamazsa Heyet başkanı, henüz başkan atanmamışsa ilgili 
Daire başkanı, tüm koşulları dikkate alarak, yargılamanın başında bu 
iki dilden birisini yargılama dili olarak belirler.

2. Tebligat ve İhbar Usulü
CAS veya hakem heyetinin taraflara yapması gereken tebligatlar 

sekreterya aracılığıyla gerçekleştirilir. Burada izlenmesi gereken belirli 
bir yöntem öngörülmemiş, onun yerine, tebligatın muhatap tarafından 
alındığını ispat etmeye yarayan herhangi bir yöntemin kullanılabileceği 
belirtilmekle yetinilmiştir. Böylece, Sekreterya, taahhütlü posta, kurye, 
faks ve hatta elektronik posta ile dahi tebligatı gerçekleştirebilecektir.

Tarafların CAS’a veya hakem heyetine göndermek istedikleri tüm 
iletilerin ise kurye ve/veya faks ile CAS’ın sekreteryasına gönderilmesi 
zorunludur. Aksi takdirde bu gönderiler kabul edilmezler.
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Tahkim Kodu’nda belirtilen süreler, tebligatın muhatabı tarafın-
dan alındığı günü izleyen günden itibaren başlar. Resmi tatil günleri 
ve çalışma günü olmayan günler de sürenin hesabında dikkate alınır.

3. Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı
a) Genel Olarak
Hakemler, bir yargılama faaliyeti yerine getirdiklerinden, bu faali-

yetin adil bir şekilde yerine getirilmesi için her şeyden önce hakemlerin 
de aynen hâkimler gibi tarafsız ve bağımsız olmaları zorunludur.

b) Hakemlerin Reddi veya Görevden Çekilmeleri
Hakemlere, yargılamanın başında, bağımsız veya tarafsız kalma-

larını önleyecek koşullar varsa bunları bildirme yükümlülüğü getiril-
miştir (R33/1). Uygulamada, bu durum hakemlere, göreve başlarken 
imzalattırılan bir bağımsızlık bildirisi ile sağlanmaktadır.

Ancak, bu yükümlülük bağımsızlık beyannamesinin imzalanması 
ile bitmemekte ve tüm yargılama boyunca devam etmektedir.

Uyuşmazlığın tarafları da, bir hakemin tarafsız olmadığı veya artık 
tarafsız kalamayacağı düşüncesinde iseler o hakemin reddini talep 
edebilirler. Red usulü Kodun R34 maddesinde düzenlenmiştir. Buna 
göre, taraflar, hakem heyetinde yer alan bir hakemin tarafsızlığından 
makul olarak şüphe etmeyi gerektiren sebeplerin varlığı halinde onun 
reddini talep edebilirler. Red talebinin, red sebebinin öğrenildiği günü 
izleyen yedi gün içersinde iletilmesi gerekmektedir.

Red konusunda münhasıran Konsey yetkilidir. Konsey, Statüye 
uygun olarak Bürosu aracılığıyla da bu konuyu karara bağlayabilir.

Red talebi üzerine Konsey tarafından verilen karar kesindir. Bu 
karara karşı iptal davası açılamaz.

Bir hakemin reddi, istifa etmesi, ölümü veya görevden alınması 
hallerinde, onun yerine, atanmasında izlenen yönteme uygun olarak 
yeni bir hakem atanır (R36).
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4. Geçici ve Koruyucu Tedbirler
Geçici ve koruyucu tedbirler, yargılama sonucunda elde edilecek 

hükmün etkin bir şekilde uygulanabilmesini sağlamaya yöneliktir.
Yargılama henüz başlamadan veya devam ederken, verilecek kararın 

etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaya yönelik tedbirlere başvu-
rulması, hukuki ve fiili bir zorunluluk olarak kendini gösterebilir.

Özellikle sportif uyuşmazlıklarda, yargılamanın sonuçlanmasını 
beklemek, dava açılmasındaki menfaatin ortadan kalkmasına yol aça-
bileceğinden bu tür tedbirlere karar verilmesi bir zorunluluk olarak 
ortaya çıkmaktadır.

Geçici veya koruyucu tedbir kararı verilmesi, teminat gösterilmesi 
hususuna bağlanabilir ( R37/4).

B. Olağan Tahkim Prosedürüne Özgü Yargılama Kuralları

1. Dava Dilekçesi ve Davalının Cevabı
Olağan tahkim prosedürü, davacının başvurusunu CAS sekre-

teryasına iletmesi ile başlar. Bu başvurunun nasıl yapılacağı Tahkim 
Kodu’nun R38 maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Maddenin birinci fıkrasına göre dilekçede bulunması gereken 
hususlar şunlardır: Davalının adı ve adresi; davaya yol açan olayların 
kısa bir özeti ve çözümü istenen sorunların tanımlanması; davacı 
tarafın iddiaları; tahkim şartını içeren sözleşmenin veya CAS tahki-
mini öngören her türlü belgenin bir örneği; hakem veya hakemlerin 
seçimine ve sayısına ilişkin davacı tarafından yapılması gereken belir-
lemeler, özellikle tahkim anlaşmasına göre üç hakem tayin edilmesi 
gerekiyorsa, davacı tarafından CAS hakem listesinden seçilen hakemin 
ismi.

Davacının, dilekçesini sunarken Tahkim Kodu m.R64.1’de öngö-
rülen ödemeyi yapması da zorunludur (R38/F.2).

Sekreterya (taraflar arasında CAS’ın yargı yetkisini öngören bir 
anlaşmanın bulunmadığının açıkça görüldüğü durumlar dışında), 
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yargılamanın başlatılması için gereken tüm tedbirleri alır. Bu çerçe-
vede, dava dilekçesini davalıya iletir, tarafların uyuşmazlığın esasına 
uygulanacak hukuk hakkındaki görüşlerini alır ve davalının davaya 
karşı cevapları ile hakem sayısı ve seçimi konusundaki cevabını bil-
dirmesi için bir süre tayin eder (R39/f.1).

Davalının cevap dilekçesinde savunma gerekçelerinin kısa bir 
özetini, varsa, yetki itirazını ve yine varsa, karşı dava taleplerini bil-
dirmesi gerekir (R39/f.2).

2. Hakem Heyetinin (Panel) Oluşumu
Tahkim yargılaması tek hakem veya üç hakemden oluşan bir heyet 

tarafından gerçekleştirilir. Hakem sayısını taraflar tahkim anlaşmasında 
veya tahkim şartında belirleyebilir.

Eğer tek hakem tayin edilecekse, dava dilekçesinin sekreterya 
tarafından alınmasından itibaren 15 gün içinde tarafların anlaşarak 
bu tek hakemi belirlemeleri mümkündür. Taraflar anlaşamazlarsa, 
daire başkanı tek hakemi tayin eder.

Eğer üç hakem tayin edilmesi gerekiyorsa, davacı dava dilekçesi ile 
birlikte veya hakem sayısına ilişkin kararda belirtilen süre içinde kendi 
hakemini tayin eder. Davalı da, dava dilekçesinin sekreterya tarafından 
alınmasından itibaren tayin edilen süre içinde kendi hakemini tayin 
eder. Eğer taraflar bu süreler içinde kendi hakemlerini seçmezlerse , 
onların yerine daire başkanı seçer.

Bu şekilde belirlenen iki hakem, sekreterya tarafından kararlaş-
tırılan sürede, Heyet Başkanı olarak da görev yapacak olan üçüncü 
hakemi seçer. Eğer hakemler üçüncü hakemin seçimi konusunda 
anlaşamazlarsa, bu hakem Daire başkanı tarafından seçilir.

3. Yazışmaların yapılması
CAS yargılaması prensip olarak yazılıdır. Tahkim Kodu’nun R44.1 

maddesi yazılı aşamanın nasıl gerçekleşeceğini ve bu aşamada uyulması 
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gereken prensipleri ortaya koymaktadır. Buna göre, daire başkanı, 
dosyayı alır almaz yazılı aşamanın nasıl gerçekleşeceğini belirler.

Taraflar, dilekçelerinin ekinde, kendi tasarruflarında bulunan, 
dayandıkları tüm yazılı delilleri de eklemek zorundadırlar. Eğer, 
taraflardan birinin iddia veya savunmasını dayandırdığı belgeler, diğer 
tarafın kontrolünde veya elinde bulunuyor ise, heyetten o tarafın bu 
belgeleri sunmasına karar vermesini talep edebilir.

Yazılı aşama tamamlandıktan sonra, taraflardan hiçbiri karşı tara-
fın rızası olmaksızın herhangi bir belge ileri süremez. Ancak istisnai 
durumlarda Heyetin izni ile bu mümkün olabilir.

Taraflar, şahit veya uzman dinletmek istiyorlarsa onları da ve diğer 
tüm delillerini yazılı aşamada belirtmek zorundadırlar.

4. Duruşma
Duruşmanın nasıl yapılacağı Kodun R44.2 maddesinde açık-

lanmıştır. Buna göre, her şeyden önce, duruşma yapılması zorunlu 
değildir. Eğer Heyet dilekçe aşaması sonrasında yeterince bilgi sahibi 
olduğuna kanaat getirirse, tarafların da görüşünü aldıktan sonra, 
duruşma yapılmamasına karar verebilir.

Eğer Heyet tarafından duruşma yapılmasına karar verildi ise, 
dilekçe teatisi tamamlandıktan sonra sözlü aşamanın nasıl yapılacağı, 
özellikle duruşma tarihi heyet başkanı tarafından belirlenir.

Sözlü aşama prensip olarak bir duruşmadan oluşur. Duruşmaya, 
her iki tarafın bizzat ve/veya varsa temsilcileri aracılığıyla katılmaları 
gerekir. Ancak, usulüne uygun olarak çağrılmalarına rağmen taraflar-
dan birinin duruşmaya katılmaması, duruşmanın gerçekleştirilmesine 
engel olmaz (R44.5-3).

Duruşmayı heyet başkanı yönetir ve tarafların iddia ve savunma-
larının, yazılı aşamada ileri sürülen hususlarla ilgili ve kısa olmasına 
dikkat eder. Tarafların aksine anlaşmaları olmadıkça duruşmalar kapalı 
oturumda gerçekleşir. Bu durumda, duruşmaya , taraflar, temsilcileri ve 
dinlenmesi heyet tarafından uygun görülen şahit, uzman ve dinlenen 
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kişilerin ifadesinin açıklanması ile görevli tercüman gibi kişiler dışında 
kişilerin katılması yasaktır.

Taraflarca dinlenmesi talep edilen ve heyet tarafından da uygun 
görülen şahitlerin ve uzmanların ifadeleri, prensip olarak, duruşma 
sırasında sözlü olarak alınır.

Ancak, heyet başkanı, şahitlerin ve uzmanların, istisnai olarak, 
telekonferans veya video konferans yöntemiyle dinlenmesine karar 
verebilir.

5. Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk
Uyuşmazlığın çözümünde hakemlerce esas alınması gereken maddi 

hukuk kurallarının tespitinde irade serbestisi prensibi geçerlidir. Buna 
göre, taraflar hakemlerce uygulanması gereken maddi hukuk kural-
larını serbestçe kararlaştırabilirler (R45).

Tarafların uygulanacak maddi hukuk kurallarını seçmedikleri 
durumlarda hakem heyeti İsviçre Hukukuna göre karar verecektir 
(R45).

6. Hakem Kararı
Hakem kararının nasıl alınacağı ve kararda bulunması gereken 

unsurlar R46 maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, hakem kararı 
çoğunlukla alınır. Bu durumda, üç kişilik bir hakem heyeti söz konusu 
ise, en az hakemlerden ikisinin aynı yönde oy kullanması gerekir ki 
hakem kararı alınabilsin. Çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda heyet 
başkanı tek başına karar verme yetkisine sahiptir. Hakem kararı, yazılı 
olarak hazırlanır, tarafların aksine anlaşmaları yoksa kısa bir gerekçe 
içerir, tarih ve imza taşır. İlk aşamada, hakemlerin tamamının imzasına 
gerek olmayıp sadece heyet başkanının imzası yeterlidir.

CAS sekreteryası tarafından tebliğ edilen hakem kararı kesindir 
ve icra edilebilir nitelik taşır. Hakem kararına karşı sadece İsviçre 
Uluslararası Özel Hukuk Kanunu (LDIP) m. 190-192 ile öngörülen 
iptal davası açılabilir.
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C. Temyiz Yargılamasına Özgü Yargılama Kuralları

1. CAS’a Temyiz Başvurusu Yapılabilmesi İçin Gereken Koşullar
CAS’ın, daha önceden verilmiş kararlara karşı temyiz mercii ola-

rak görev yapabilmesi için CAS Kodu R47 ile öngörülen koşulların 
gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu koşulları açıklamak gerekirse,

a.  İlk koşul, verdiği karar aleyhine temyiz başvurusu yapılmak 
istenen kuruluşun tüzüğünde veya statüsünde CAS’ın bu 
yetkisinin kabul edilmiş olması veya taraflar arasında yapılan 
özel bir tahkim anlaşması ile bunun öngörülmüş olmasıdır.

 Bu koşul, tahkimin taraf iradesine dayanan bir yargı yöntemi 
olmasının sonucudur.

b.  İkinci koşul, söz konusu sportif kuruluşun tüzüğü veya statüsü 
ile öngörülmüş olan başvuru yollarının tüketilmiş olmasıdı

 Buna göre, temyiz başvurusunun CAS nezdinde yapılabilmesi 
için, ilgili federasyon veya sportif kuruluşun tüzük hükümle-
rinde, CAS’a başvurmadan önce mutlaka gerçekleştirilmesi 
öngörülen (zorunlu) iç başvuru yollarının tüketilmiş olması 
gerekmektedir

 Yapılan bir temyiz başvurusu üzerine, iç başvuru yollarının 
tüketilmediğini ileri süren tarafın, etkili bir iç başvuru meka-
nizmasının bulunduğunu ispat etmesi gerekmektedir.

c.  Maddenin ikinci paragrafında, CAS’ın ilk yargı mercii olarak 
verdiği kararlara karşı CAS’a temyiz başvurusunun yapı-
labilmesi için, ilk yargı mercii karar vermesini düzenleyen 
kurallarda böyle bir başvuru imkânının açıkça öngörülmüş 
olması aranmaktadır (R47/2).

d.  Her türlü uyuşmazlık hakkında verilecek kararlar için temyize 
başvurulabilir.
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Aleyhine, temyiz mercii olarak CAS’a başvurulabilecek kararların 
niteliği hakkında CAS Kodu’ndan kaynaklanan bir sınırlama yer 
almamaktadır. Gerçekten de, gerek Statü’nün (S20), gerekse Tahkim 
Tüzüğü’nün konuya ilişkin hükümlerinde (R27, R47), “federasyon, 
birlik veya diğer sportif kuruluşların kararları”ndan bahsedilmiş, 
bu kararların niteliği ile ilgili olarak herhangi bir sınırlamaya yer 
verilmemiştir.”

2. Temyiz Yargılamasının Tabi Olduğu Hükümler

a) Başvurunun yapılması
Temyiz başvurusunun nasıl yapılacağı, R48’de düzenlenmiştir. 

Buna göre, başvuruda bulunan kişinin, maddede belirtilen hususları 
içeren bir dilekçe sunması gerekir.

Bu hususlar, yukarıda dava dilekçesi bölümünde belirtilmiştir.
Bu maddede öngörülen koşulların temyiz başvurusu sırasında 

yerine getirilmemesi halinde, sekreterya, eksiklerin tamamlanması için 
başvuru sahibine kesin ve kısa bir süre verir. Bu süre içinde eksikler 
tamamlanmazsa başvuru geri alınmış sayılır.

b) Temyiz Süresi
Temyiz süresi, Tahkim Kodunun R49 maddesinde düzenlenmiştir. 

Maddede, öncelikle, temyize konu kararı veren federasyonun, birliğin 
veya diğer sportif kuruluşun statüsünde veya tüzüğünde temyiz süresi 
hakkında bir hüküm varsa ona uyulması öngörülmektedir. Diğer yan-
dan, taraflar arasında yapılan özel bir anlaşma ile de temyiz süresinin 
belirlenmesi mümkündür. Eğer, bu şekilde temyiz süresi belirlenmedi 
ise, R49 ile öngörülen 21 günlük süre esas alınacaktır.

Bu süre temyize konu olan kararın, temyiz başvurusu yapan kişiye 
tebliğ edildiği tarihten itibaren hesaplanacaktır. Süreye uyulmuş 
sayılması için, temyiz başvurusunun süresi içinde başvuruyu yapan 
kişi tarafından gönderilmiş olması yeterlidir (R32).
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Temyiz başvurusunu yapan tarafın, sürenin bitimini izleyen 10 
gün içinde temyiz gerekçesini oluşturan maddi ve hukuki olguları 
içeren bir dilekçeyi CAS’a iletmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tem-
yiz talebi geri alınmış sayılır. Bu dilekçenin ekinde, temyiz gerekçesi 
olarak ileri sürülmek istenen delillerin listesinin (dinletilmek istenen 
şahitler, uzmanlar ve diğer tüm deliller) ve varsa yazılı belgelerin de 
sunulması gerekir. Eğer şahit ifadeleri yazılı olarak sunulacaksa, bun-
ların da temyiz dilekçesinin ekinde sunulması gerekir; ancak heyet 
başkanı aksini karalaştırabilir (R51).

Temyiz başvurusunu alan CAS sekreteryası, tahkim yargılama-
sının başlatılması için gerekli işlemleri yapar. Bu çerçevede, başvuru 
dilekçesinin davalıya iletir.

c) Hakem Heyetinin Oluşumu
Temyiz başvurusu üç hakemden oluşan bir heyet tarafından ince-

lenir. Bu heyet, davacının, başvuru sırasında tayin ettiği bir hakem 
(R48); davalının, başvuruyu almasını izleyen 10 gün içinde tayin ettiği 
ikinci hakem (R53) ve daire başkanının tayin ettiği ve heyet başkanı 
olarak görev yapan üçüncü hakemden oluşur (R54/f.2). Davalı, süresi 
içinde hakemini tayin etmezse onun yerine daire başkanı hakem 
tayin eder. Diğer yandan, tarafların tayin ettikleri hakemler ancak 
daire başkanı tarafından onandıktan sonra atanmış sayılırlar. Daire 
başkanı hakemlerin R33’de öngörülen niteliklere sahip olduğundan 
emin olduktan sonra onları tasdik eder.

Heyet oluştuktan sonra sekreterya durumu tespit ederek dosyayı 
hakemlere iletir.

d) Davalının Cevabı
Tahkim Kodu R55 hükmü uyarınca, davalının temyiz gerekçelerini 

de içeren dilekçenin kendisine ulaşmasından itibaren 20 gün içinde 
cevap dilekçesini sunması gerekir. Bu dilekçede, savunma gerekçeleri-
nin, varsa yetki itirazının ve karşılık dava talebinin ileri sürmesi gerekir. 
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Ayrıca, savunmasını gerekçelendirmek üzere ileri sürmek istediği 
tüm delillerin (dinletmek istediği şahitlerin ve uzmanları isimleri de 
dahil olmak üzere) bu dilekçede belirtilmesi ve varsa yazılı belgelerin 
ve (daire başkanın aksine karar verdiği durumlar dışında) yazılı şahit 
ifadelerinin dilekçenin ekinde sunulması gerekmektedir.

Davalı süresi içinde cevap vermese dahi Heyet yargılamaya devam 
ederek bir karar verebilir.

e) Heyetin İnceleme Yetkisi, Sözlü Yargılama
Temyiz başvurusunun nasıl inceleneceği ve hakem heyetinin yetkisi 

R57 maddesinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Heyet, temyiz başvurusunu yerinde görmediği takdirde başvu-

runun reddine karar verir. Eğer başvuru yerinde görülürse, temyiz 
konusu karar yerine kendisi yeni bir karar verebilir veya kararı bozarak, 
davanın son kararı vermiş olan mercii tarafından tekrar ele alınmasına 
karar verebilir.

Heyet, tarafların dilekçeleri üzerine yeterince bilgi sahibi olduğuna 
kanaat getirirse, duruşma yapılmasına gerek görmeyebilir.

V. CAS NEZDİNDE VERİLEN HAKEM KARARLARININ İPTALİ

CAS Tahkim Tüzüğü çerçevesinde verilen hakem kararları, sekre-
terya tarafından taraflara tebliğ edildiği tarih itibariyle taraflar açısından 
uyulması gereken (bağlayıcı) kararlardır.

CAS sekreteryası tarafından tasdik edilen hakem kararları, taraf-
lara tebliğ edildiği tarih itibariyle uyulması gereken, icrai kabiliyeti 
olana kararlardır.

CAS hakem kararlarına karşı tek bir başvuru yolu mevcuttur, 
o da Uluslararası Özel Hukuk Hakkındaki Federal Kanun İsviçre 
(LDIP) m. 190 vd. hükümleri çerçevesinde açılması mümkün olan 
iptal davasıdır.
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Ancak, iptal davalarında dava konusu kararın esas bakımından 
denetimi söz konusu olmamakta, sadece tahkim yargılamasında yapı-
lan şekli veya usuli hatalar iptal sebebi olarak ileri sürülebilmektedir.

İsviçre mevzuatında, uluslar arası tahkime ilişkin hükümler, Ulus-
lar arası Özel Hukuk Hakkında Federal Kanun (LDIP)’un 12.Bölü-
münde (m.176-194) yer almaktadır. Kanun’un m.190-192 hüküm-
lerinde, hakem kararına karşı iptal davası ile ilgili düzenlemelere yer 
verilmiştir. İptal davası ile ilgili olarak karşılaşılabilecek usuli sorunlar 
bu hükümler çerçevesinde çözümlenecektir.

LDIP m. 191/f.1 uyarınca, iptal davası İsviçre Federal Mahkemesi 
nezdinde açılır.

Maddede, iptal davasında uygulanacak usul konusunda, 17 Hazi-
ran 2005 tarihli Federal Mahkeme Kanunu’nun (LTF-Loi sur le 
Tribunal Federal, RS 173.110) 77. maddesinin esas alınacağı belir-
tilmiştir. 1 Ocak 2007 Tarihinde yürürlüğe giren bu Kanun, Uluslar 
arası Tahkim başlıklı 77. maddesinde, hakem kararlarına karşı LDIP 
M.190-192’de öngörülen koşullarla başvuruda bulunulabileceğini 
belirtmiştir. Diğer yandan, maddeye göre, Federal mahkeme, kendi-
sine yapılan başvuru üzerine, uyuşmazlığın esası hakkında yeni bir 
karar veremez (f.2). Dolayısıyla, Federal Mahkeme, hakem kararının 
iptaline ilişkin başvuru üzerine eğer iptal gerekçelerini yerinde görürse 
kararın iptaline, aksi takdirde iptal başvurunun reddine karar vere-
cektir. Bunlar dışında hakem kararının yeniden tesisine yönelik, esasa 
ilişkin bir karar vermesi mümkün değildir.

A) Aleyhine İptal Davası Açılabilecek Kararlar
İptal davası, sadece nihai, yani tahkim yargılamasını sona erdiren 

kararlar aleyhine açılabilir (LTF m.90).
Aleyhine iptal davası açılabilecek hakem kararları şunlardır:

1.  Nihai Kararlar (la sentence finale, final award): Uyuşmaz-
lığı, usuli veya esasa ilişkin gerekçelerle sona erdiren kararlardır.
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2.  Ara (nihai olmayan) Kararlar (la sentence préjudicielle 
ou incidente; interlocutory award): Ara kararlar, yargılama 
sırasında alınan ve prensip olarak uyuşmazlığı sona erdirmeyen 
kararlardır.

Uyuşmazlığı sona erdirdiği için nihai karar niteliği taşıyan kararlar 
aleyhine iptal davası açılması mümkündür. Uyuşmazlığı sona erdir-
meyen, bu nedenle arar karar niteliğini koruyan kararlar aleyhine 
bağımsız olarak iptal davası açılması prensip olarak mümkün değildir. 
Bu kararlar ancak, nihai karar verildikten sonra ve nihai karar ile 
birlikte iptal davasına konu olabilirler.

B. İptal Gerekçeleri
Hakem kararına karşı, ancak LDIP m.190/f.2’de sınırlı olarak 

sayılan gerekçelerden biri veya birkaçına dayanarak iptal davası açı-
labilir. Bu gerekçeler daha çok hakem heyetinin yapmış olduğu usuli 
hatalarla ilgilidir. Sadece son gerekçe olan “kamu düzenine aykırılık”, 
esasa ilişkin bazı durumları da istisnai olarak içerebilmektedir. Mad-
dede öngürülen iptal gerekçeleri şunlardır :

1- Tek Hakemin Tayininde veya Hakem Heyetinin Oluşumunda 
Usule Aykırı Hareket Edilmiş Olması
LDIP m. 190/f.2, a bendi uyarınca, tek hakemin tayininde veya 

hakem heyetinin oluşumunda usule aykırılık bir iptal sebebidir.

2-Hakemin Hukuka Aykırı Olarak Yetkili veya Yetkisiz Olduğuna 
Karar Vermiş Olması
LDIP m. 190/f.2,b bendinde, hakem heyetinin hukuka aykırı 

olarak yetkili veya yetkisiz olduğuna karar vermiş olmasının iptal 
sebebi olacağı kabul edilmiştir.



99

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS-TAS)
/ARSLAN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

3- Hakem Heyetinin Talepten Fazlasına Karar Vermiş Olması 
veya Talep Edilen Konularda Karar Vermemiş Olması
LDIP m.190/f.2, c bendinde, hakem heyetinin, talebi aşarak karar 

vermesi veya talep edilen konularda karar vermeyi unutması halinde 
hakem kararı aleyhine iptal davası açılabileceği belirtilmiştir.

4- Temel Usuli Prensiplerin İhlal Edilmiş Olması
Kısaca, temel usuli prensiplerin ihlal edilmiş olması olarak adlan-

dırılan gerekçe, LDIP m.190/f.2, d bendinde “tarafların eşitliği veya 
onların, karşılıklı olarak bulundukları (contradictoire-adversarial) bir 
yargılamada dinlenme haklarının ihlal edilmiş olması” olarak ifade 
edilmiştir.

Tarafların eşitliği prensibi (principe de I’egalité), hakemlerin, iddia 
ve savunmalarını ileri sürme konusunda her iki tarafa da aynı imkânı 
tanımış olmalarını gerektirir. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin 
iddia ve savunmalarından haberdar edilmesini öngören prensip (prin-
cipe de la contradiction), tarafların her birine, karşı tarafın iddialarını 
inceleme ve bunlar hakkında kendi savunmasını yapabilme konusunda 
bir güvence sağlamaktadır.

Tarafların dinlenme hakkına ( le droit d’être entendu) riayet 
edilmesi ise, tarafların her birinin kendi iddia veya savunmalarını ileri 
sürmesine, bu çerçevede, dava konusu olaylar hakkında görüşlerini 
açıklayabilmesine, hukuki gerekçelerini, delillerini ileri sürebilmesine, 
duruşmalara katılabilmesine ve dosyadan haberdar olmasına olanak 
tanınmasını gerektirir.

5- Kamu Düzenine Aykırılık
LDIP m.190/f.2, e bendinde, hakem kararının kamu düzenine 

aykırı olması bir iptal gerekçesi olarak düzenlenmiştir. Hakem kararının 
iptal gerekçesi olarak kamu düzenine aykırılık, kararın ulaştığı sonuç-
ların temel hukuki prensiplerle bağdaşmaması olarak ifade edilebilir. 
Bu şekilde kararın kamu düzenine aykırı olarak değerlendirilmesine 
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yol açan gerekçeler iki başlık altında toplanabilir. Usuli kamu düzenine 
aykırılıklar ve esas bakımından kamu düzenine aykırılıklar.

a.  Usuli bakımından kamu düzenine aykırılıklar, LDIP m. 
190/f.2 de düzenlenmiş olan ilk dört sebep dışında kalan 
ve yargılamanın temel prensiplerine aykırılık teşkil edecek 
nitelikteki uygulamalar olarak kabul edilmektedir.

Federal Mahkeme, ihlal edilmesi, bir hukuk devletinde tanınan 
temel değerlere ( valeurs fondamentales) aykırılığa yol açacak 
prensipler söz konusu olduğunda kamu düzenine aykırılık 
gerekçesinin kullanılabileceğini kabul etmektedir. Bu bağ-
lamda Federal Mahkeme kararlarında esas alınan gerekçelerden 
biri adil yargılanma hakkının ( le droit a un procès équitable) 
ihlal edilmesidir.

b.  Hakem kararının esas bakımından kamu düzenine aykırılığı 
ise, kararın esas bakımından çok sınırlı ölçüde denetimine 
imkân veren bir gerekçe olarak kabul edilmektedir.

Federal Mahkeme, 08.03.2006 tarihli bir kararında (ATF 
4P.278/2005), kamu düzeni kavramının muğlâk olduğunu, her zaman 
için geçerli bir tanımını vermenin mümkün olmadığını belirttikten 
sonra, bir hakem kararının, esasa ilişkin temel prensipleri ihlal etmesi 
ve bu ihlalin temel değerler ve hukuk düzeni açısından kabul edileme-
yecek nitelikte olması halinde esas bakımından kamu düzenine aykı-
rılığın söz konusu olabileceğini belirtmiştir. Kararda, bu prensiplere 
örnek olarak, sözleşmesel sadakat, iyi niyet kurallarına saygı, hakkın 
kötüye kullanılması yasağı, ayırımcılık yasağı (eşitlik prensibi), ehil 
olmayan kişilerin korunmasına ilişkin prensipler sayılmıştır.



DOPİNGLE MÜCADELEDE 
ADALET KAVRAMI

Av. Anıl GÜRSOY ARTAN*

* Ankara Barosu.
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GİRİŞ

Dopingin, ilk Olimpiyat Oyunlarından (M.Ö 776 – 393) 
beri kullanıldığı bilinmektedir. Etimolojik kökeni Hollanda 
dilindeki “doop” sözcüğünden gelir ve Antik Yunan’da koyu 

kıvamlı afyon içeceğine verilen isimdir.
Antik Yunan’da sadece bu afyon içeceği değil, faydalı olduğu bili-

nen bir takım ot karışımları da oyunlarda ödül olarak verilen altına 
ya da zeytin hasadına ulaşmak için tüketimi normal kabul edilen 
performans arttırıcılardandır.

M.S 100lü yıllara gelindiğinde Roma devrinde oldukça popüler 
olan ve kolezyumlarda 60.000 seyirci tarafından ilgiyle izlenen araba 
yarışlarında gladyatörlerin, atlarına daha hızlı koşmaları için hidro-
mel adı verilen baldan elde edilen bir sıvı içirdikleri, kendilerinin 
ise yorgunluğa engel olacak, kavgaların hararetini arttıracak bir çeşit 
halusinojen olan sitriknin tükettikleri bilinmektedir.

Dopingin ilaç formunda sporda kullanılması 1800lü yılların 
sonuna rastlar. Bu yıllarda sporcular, koka yaprağından elde edilen 
alkaloidleri kullanmaya başlamışlardır. Bu yıllarda sporculara koka 
yaprağından elde edilen alkaloidler kullanılmaya başlanmıştır. Vin 
Mariani adında “Sporcu Şarabı” olarak bilinen koka yaprağı özü ve 
şarap karışımı olan içecek bisikletçiler tarafından sıklıkla kullanıl-
mıştır. Sporcular koka yaprağı tüketerek yorgunluk ve açlık hissini 
geciktirmeye çalışmışlardır.

1904 Olimpiyatlarında maraton koşucusu Thomas Hicks, brendi 
ve sitriknin ile hazırladığı (yüksek dozlarda ölümcüldür) kokteylle 
ölüm tehlikesi geçirmiştir. Sitriknin, eroin, kokain ve kahve karışım-
larının geniş bir sporcu kitlesi tarafından kullanıldığı bilinmektedir. 
1920li yıllarda eroin ve kokainin ancak reçete ile tüketilebileceği 
hakkında karar alınana kadar her takım bu maddeleri ve alkolü karış-
tırarak kendi gizli formüllerini yaratmış ve kullanmıştır.

İkinci Dünya Savaşına gelindiğinde, 1940lı yıllarda, Almanların 
mahkûmlar üzerinde steroidleri denediği söylenir. Hatta Hitler’in de 
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beş yıl süre ile steroid kullandığı; paranoid psikoz, yüksek seyreden 
şiddet eğilimi ve sinirli davranışlar ile depresif ve intihara meyilli 
olmasının da yüksek dozda ve devamlı steroid kullanmasından kaynak-
landığı düşünülmektedir. Aynı şekilde İkinci Dünya Savaşı sırasında 
Amerikan, Alman, Japon ve İngiliz askerlerine yorgunluk hissini 
azaltmak, dayanıklılığı arttırmak ve ruh hallerini yüksek tutmak için 
amfetamin verildiği bilinmektedir.

1950li yıllarda askerlerin kullanımı ile yaygınlaşan ve sonuçları 
görülen amfetamini sporcular da kullanmaya başlamışlardır.

1960 Roma Olimpiyatları sırasında doping kullanımı sonucu 
kayıtlara geçen ilk ölüm olayı yaşanmıştır. Danimarkalı bisikletçi Knut 
Jensen yarış sırasında düşmüş ve kafatasında oluşan kırık sebebiyle 
hayatını kaybetmiştir. Başlarda sıcak havadan dolayı düştüğü düşünülse 
de yapılan otopsinin ardından sporcunun bünyesinde amfetamin 
bulunduğu ölüm sebebinin amfetamin olduğu açıklanmıştır.

13 Temmuz 1967’de Tour de France’da bir başka sporcu Tommy 
Simpson amfetamin ve alkol kullanımı sonucu hayatını kaybetmiş-
tir. Ölümlerin sıklığı ve sebepleri uluslararası spor kuruluşlarına 
dopingi önlemeye yönelik tedbirler almaları yönünde yapılan baskıyı 
arttırmıştır.

Tommy Simpson’ın ölümünün ardından Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi (IOC), dopingle mücadele amacıyla bir Sağlık Komitesi 
oluşturmuştur.

I. ULUSLARARASI SPOR YAPILANMASI VE DOPİNG
Kurulduğu 1894 yılından bu yana Uluslararası Olimpiyat Komitesi 

(International Olympic Committee – IOC), olimpiyat hareketi ile ilgili 
olarak tüm spor yapılanmasının en üst otoritesidir. Olimpiyat sporu 
olarak adlandırılan tüm spor dallarının Uluslararası Federasyonları ve 
Milli Olimpiyat Komiteleri IOC kurallarına tabiidirler. Uluslararası 
Federasyonlar ise Milli Federasyonlardan oluşur, Milli Federasyonların 
üyeleri ise spor dalının özelliğine bağlı olarak Kulüplerden ve/veya 
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ferdi sporculardan oluşur. Milli Olimpiyat Komitelerinin temel görevi 
olimpiyat ruhunu yaymaktır. Bunun yanı sıra Olimpiyat Oyunlarına 
katılacak milli sporcuları belirleme, önemli bir diğer görevidir. Yukarıda 
kısaca bahsettiğim piramit yapılanma dahilinde spor yönetilmektedir.

IOC’nin Olimpik Antlaşmasında (Olympic Charter) dopingle 
mücadeleye, IOC’nin görevlerini düzenleyen 2. maddesinde yer 
verilmektedir. Olimpik Antlaşmaya göre IOC’nin görevlerinden biri 
dopingle mücadelede önderlik etmektir. Yukarıda dopingin tarihine 
kısaca değinirken ilk kurumsal mücadelenin IOC tarafından başla-
tıldığını belirtmiştim. 1967 yılında IOC bünyesinde kurulan Sağlık 
Komitesi’nin görevi; sporcuların sağlıklarını korumak, tıp ve spor 
etiğine saygılı davranmak ve tüm yarışan sporcular için eşitliği tesis 
ve temin etmek şeklinde tanımlanmıştır.

IOC’nin dopingle mücadelesine Birleşmiş Milletler ve Avrupa 
Konseyi’nden de destek gelmiş, hazırlanan dopingle mücadeleye 
ilişkin uluslararası sözleşmelerle sadece spor otoriteleri değil, devletler 
de dopingle mücadeleye dahil edilmişlerdir.

Avrupa Komisyonu ise 16.11.1989’da Strazburg’da Dopingle 
Mücadele Konvansiyonu’nu taraf devletlerin imzasına açmıştır. Daha 
sonra 12.12.2002 tarihinde yapılan doping kontrollerinin karşılıklı 
tanınması hususunda bu konvansiyona ek bir protokol imzalanmıştır.

UNESCO 19.10.2005 tarihinde düzenlenen 33. Genel Kurul’da 
Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşme’yi kabul etmiştir. Bu sözleşme 
imza sahibi devletlere ülkelerinde dopingle mücadeleye ilişkin bir 
takım yükümlülükler öngörmüş, 01.02.2007’de yürürlüğe girmiştir.

1967 yılından Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (World 
Anti-Doping Agency – WADA) kurulduğu 1999 yılına kadar dopingle 
mücadeleyi yürüten en üst organ IOC idi. 1999 yılında İsviçre huku-
kuna tabii bir tüzel kişilik olarak kurulan WADA, dopingle mücade-
lede hem hükümetleri hem de olimpiyat hareketini içine alan bir yapı 
kurarak dopingle mücadeledeki en üst yetkili kurum haline gelmiştir.
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II. ULUSAL SPOR YAPILANMASI VE DOPİNG
638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hak-

kında Kanun Hükmünde Kararname ile Türk spor yapılanması yeni 
bir döneme girmiştir. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 
Görevler başlıklı 2. maddesi Bakanlığa spor ile ilgili olarak şu görev-
leri veriyor:

“d) Spor faaliyetlerinin plan ve program dâhilinde ve mevzuata 
uygun bir şekilde yürütülmesini gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını 
teşvik edici tedbirler almak.

e) Spor alanında uygulanacak politikaları tespit etmek ve uluslararası 
kuralların ve talimatların uygulanmasını temin etmek”

Spor Genel Müdürlüğü ise teşkilat içerisinde bağlı kuruluş olarak 
anılmakta ve spor ile ilgili tüm işlerin sevk ve idaresi bu genel müdür-
lük eliyle yürütülmektedir.

Yukarıda kısaca anılan WADA ve uluslararası antlaşmalar, dopingle 
mücadele konusunda taraf ülkelere kendi ülkelerinde bağımsız birer 
kurum kurulması şeklinde bir yükümlülük öngörmüştür.

Türkiye bu yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Spor Genel 
Müdürlüğü (o zamanki adıyla Gençlik Spor Genel Müdürlüğü) 
24.05.2011 tarihli protokol ile bağımsız bir dopingle mücadele 
kurumu oluşturma işini Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne bırak-
mıştır. Anılan Protokol uyarınca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
bünyesinde bir Dopingle Mücadele Komisyonu kurulmuş ve derhal 
çalışmalarına başlamıştır.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonu 
23.09.2011 tarihinde yayınladığı Dopingle Mücadele Talimatı ile 
doping ihlallerini ve uygulanacak yaptırımları belirlemiştir1.

1 http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/tmok/komisyonlar/anti-doping-komisyonu
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III. DOPİNG İHLALLERİ VE YAPTIRIMLARI
WADA Kuralları’nın 2. maddesi Dopingle Mücadele Kural 

İhalleri’ni belirler. Bu maddeye göre sekiz durumda dopingle müca-
dele kural ihlali yapılmış olur:

1.  Sporcudan alınan örnekte yasaklı bir maddenin veya onun 
metabolitlerinin veya belirteçlerinin bulunması

2.  Yasaklı bir madde veya yasaklı bir yöntemin sporcular tara-
fından kullanılması veya kullanılmaya teşebbüs edilmesi

3.  Yürürlükteki dopingle mücadele kurallarına uygun olarak 
yapılan bildirim sonrasında örnek vermemek veya haklı bir 
nedene dayanmaksızın örnek vermeyi reddetmek veya her-
hangi bir şekilde örnek vermekten kaçınmak

4.  Sporcunun nerede bulunduğu hakkında gerekli bilgileri verme-
mesi ve uluslararası doping kontrol standardına uygun olarak 
yapılan bildirim sonrasında doping kontrollerine katılma-
mak da dahil, sporcuların müsabaka dışı doping kontrolüne 
tabi tutulması için hazır bulunmasına ilişkin yürürlükteki 
yükümlülüklerin ihlali, sporcunun bağlı bulunduğu dopingle 
mücadele kuruluşu tarafından belirlenen on sekiz aylık bir 
süre içinde üç kez doping kontrolüne katılmaması ve/veya 
bildirimde bulunmaması, dopingle mücadele kural ihlali 
sayılacaktır

5.  Doping kontrolünün herhangi bir bölümünde hile yapmak 
veya hile yapmaya teşebbüs etmek

6.  Yasaklı madde ve yasaklı yöntemleri bulundurmak

7.  Herhangi bir yasaklı maddenin veya yasaklı yöntemin ticaretini 
yapmak veya yapmaya teşebbüs etmek

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 
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herhangi bir yasaklı madde veya yasaklı yöntemi herhangi 
bir sporcuya müsabaka dışındaki dönemde tatbik etmek veya 
tatbik etmeye teşebbüs etmek veya dopingle mücadele kural 
ihlalini veya ihlal teşebbüsünü içeren herhangi bir suça yar-
dımcı olmak, teşvik etmek, desteklemek, katılmak, örtbas 
etmek veya suç ortaklığı yapmak

Bir sporcunun dopingle mücadele kural ihlalinde bulunması 
halinde ilk ihlalde yaptırım 2 yıl hak mahrumiyeti cezasıdır (Kural-
lar md. 10.2). Yukarıda sayılan ihlallerden 7. ve 8. sırada anılan 
ihlalin gerçekleşmesi halinde ise en az 4 yıl süre ile hak mahrumiyeti 
cezasından başlamak üzere ömür boyu men cezasına kadar yaptırım 
uygulanabilir.

İhlal halinde derecelerin iptal edilmesi, kazanılan ödüllerin iadesi 
gibi cezalar da hak mahrumiyeti cezasına ek olarak verilir.

Kurallar’ın 10. maddesi altında ise cezaların iptali ile hafifletici 
veya ağırlaştırıcı sebepler de öngörülmüştür.

IV. DOPİNG YARGILAMASI
Doping ihlallerine karşılık öngörülen yaptırımların ağırlığı karşı-

sında doping yargılamasında ne kadar dikkatli bir sistem kurulması 
gerektiği açıktır. Sistem oluşturulurken önce dopingin ve sonuçlarının 
değerlendirilmesi sürecinin bir özel hukuk mu yoksa ceza hukuku 
konusu mu olduğu tartışılmış, akabinde yargılama sürecinde bir takım 
prensipler benimsenmiştir.

Aşağıda sırasıyla önce ihlalin hukuki niteliği daha sonra da oluş-
turulan prensiplerden bahsedeceğim. Ulusal dopingle mücadele, 
uluslararası dopingle mücadeleye paralel ve ona bağlı olarak geliştiği 
için konuyu direkt olarak uluslararası ve son yargılama makamı olarak 
da CAS kararları çerçevesinde yapacağım.
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A. Doping İhlallerinin Hukuki Niteliği
Dopingle mücadele hukuki niteliği itibariyle özel hukuk konusu-

dur. Yukarıda spor yapılanması sistemi içerisinde kısaca değindiğim 
üzere Uluslararası Federasyonlar kuruldukları ülkelerde Medeni Hukuk 
hükümlerine tabii birer özel hukuk tüzel kişisi olarak yapılanmış-
lardır. Çoğunlukla dernek olarak yapılanan bu kuruluşlarda, ulusal 
federasyonlar, uluslararası federasyonların üyeleridirler. Aynı şekilde 
ulusal düzeyde de Federasyonlar birer özel hukuk tüzel kişisi olarak 
yapılanmışlardır ve gerek sporcular gerekse Kulüpler üye sıfatıyla ilgili 
sporu yöneten federasyona bağlıdırlar. Dopingle mücadele kuralları 
esas olarak Federasyonların üyelerinin kabul etmelerini şart koştuğu 
düzenlemelerdir. Üyeler, tıpkı bir başka dernek yapısında olduğu gibi 
bu kuralları üye olmakla kabul eder ve uygulayacaklarını taahhüt 
ederler. Bu sebeple doping ihlallerine karşı verilecek cezaları da içeren 
bu kurallar bütünü özü itibariyle özel hukuk konusudur.

CAS pek çok kararında bu konuya değinmiştir. Polonyalı kart 
sürücüsü Wladika’dan alınan örnekte nikethamide adlı uyarıcı madde-
nin tespiti üzerine FIA (Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu) 
tarafından sporcu aleyhinde verilen 2 yıl hak mahrumiyeti cezasına 
itirazının görüşüldüğü davada CAS şu şekilde görüş belirtmiştir;

“…İsviçre Federal Mahkemesi 2. HD 31.03.1999: Spor disiplin 
kuralları kaynağını ceza hukukundan değil özel hukuktan alır. Bu 
sebeple özel hukuk davaları, salt ceza hukuku prensipleri ile düzenlemez. 
Disiplin cezası alan sporcu normal bir yaşam sürer sadece spor yapmaktan 
alıkonulur, ceza hukukunda ise durum böyle değildir.2”

Yunanlı yüzücü Demetis’in doping ihlali neticesinde kendisine 
FINA (Uluslararası Yüzme Federasyonu) tarafından verilen cezaya itira-
zının görüldüğü davada CAS konu hakkında şu yorumda bulunmuştur;

“…Anti-doping rejiminin ceza hukukuna benzer olduğu yönündeki 
tez tamamen ve kesin olarak inkar edilemez. Anti-doping kurallarının 
uygulanması ile verilen cezalar tam anlamıyla ceza hukukundaki «ceza» 

2 CAS 2010/A/2268 Wladika v FIA
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anlayışını karşılamasa da yargılama sırasında özel hukukta karşılığı 
bulunmayan, ceza hukuku prensiplerinden yararlanır.3”

Gerek İsviçre Federal Mahkemesi gerekse pek çok CAS kara-
rında belirtildiği üzere, doping, özel hukuk konusu olmakla birlikte, 
dopingle mücadele kural ihlali tespit edildiği durumlarda ihlale kar-
şılık öngörülen yaptırımlar sebebiyle disiplin hukuku kapsamında 
ceza hukuku bir yönüyle yargılamaya dahil oluyor. Yukarıdaki alıntı 
yapılan metinlerden de anlaşılacağı üzere salt ceza hukuku prensipleri 
katı olarak uygulanamıyor ancak bu prensiplerden destek alınıyor.

B. Doping Yargılamasında Yer Alan Ceza Hukuku Prensipleri
Doping yargılamasında yararlanılan ceza hukuku prensiplerinden 

bazıları şu şekilde sıralanabilir;

Nullum crinem sine lege certa
Kanunsuz suç olmaz; 1994 yılında Amerikalı sporcu Quigley, UIT 

(Uluslararası Atıcılık Federasyonu) tarafından Kahire’de düzenlenen 
atıcılık yarışında ikincilik kazanıyor. Derece alması sebebiyle kendisine 
yapılan doping kontrolünde idrarında efedrin yasaklı maddesine rast-
lanıyor. UIT’in sporcuya verdiği 3 ay hak mahrumiyeti cezasına karşı 
itirazda bulunan sporcunun CAS’ta görülen davasında Panel; UIT’in 
kurallarında sporcunun performans arttırma amacıyla ilaç kullanması 
durumunda ceza verilebileceğinin öngörüldüğünü, sporcunun bu 
ilacı yarışmadan önceki gece rahatsızlandığı ve kendisine ilacın acil 
serviste verildiğinin ispatlandığını, dolayısıyla performans arttırma 
amacının olmadığını, dopingle mücadele kurallarının uygulanabilmesi 
için kuralların açıkça belirlenmesi gerektiğini belirterek sporcuya bu 
ihlalden dolayı ceza verilmesinin yerinde olmadığı kararını veriyor4.

Legis neminem excusat

3 CAS 2002/A/432 Demetis v FINA
4 CAS 1994/A/129 Quigley&USASF v UIT
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Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz; yukarıda kısaca değinilen 
kararda, kart sürücüsü Wladika’nın 12 yaşında olması dolayısıyla 
dopingle mücadele kurallarını bilemeyeceği yönündeki itiraza Panel; 
kanunu bilmemenin mazeret sayılamayacağı ilkesini hatırlatarak bu 
yönde yapılan itirazı kabul etmiyor5.

Nulla poena sine culpa
Kusursuz suç olmaz; her ne kadar Dopingle Mücadele’de esas 

olan “Kusursuz Sorumluluk” olsa da WADA Kuralları Madde 10.5.1 
“Bir sporcu kusursuz olduğunu ispatlarsa ceza verilmeyebilir ya da 
indirime gidilebilir” şeklindeki hükümle kusurun da yargılamada bir 
kriter olduğunu belirtiyor.

In dubio pro rero
Şüpheden sanık yararlanır; “şüphe” doping yargılamasında ilk 

aşamada değerlendirmeye alınıyor. Sporcunun dopingle mücadele 
ihlalinde bulunup bulunmadığı noktasındaki şüpheden sanık yarar-
lanır. Triatlon atleti Bernhard 1998 yılında organize edilen “Power-
man Uzun Mesafe Şampiyonası”na katıldıktan sonra yapılan doping 
kontrolünde sporcudan alınan örnekte yasaklı maddeye rastlanıyor. 
CAS kararında; “Sporcunun vücudunda yasaklı maddenin bulunması 
ile artık şüphe ortadan kalkar.” tespitini yapmıştır6.

Suç ile ceza arasında orantılılık
Disiplin Yargı Makamı, kendisine tanınan takdir hakkını, 

ancak doping ihlali ile ihlale karşılık verilmesi gereken ceza arasında 
açık ve kabul edilemez bir biçimde orantısızlık olması durumunda 
kullanabilir7.

5 Bkz. Dipnot 2
6 CAS 1998/222 Berhard v ITU
7 CAS 2009/A/1870 WADA v Hardy&USADA
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C. İspat Yükü ve Standartları
Dopingin ceza hukuku değil, özel hukuk konusu olduğu belirlen-

dikten sonra durumun kendine özgülüğü ve ispat açısından benim-
senmesi gereken kriter şu şekilde belirlenmiştir;

“…İhlal beraberinde yaptırımı getirdiği için Ceza hukuku devreye 
giriyor gibi görünse de bu noktada CAS’ın görüşü: İspat şartlarının 
sağlanması gerektiğini ancak bu şartların yorumunda ceza hukuku 
standardından daha düşük; özel hukuk standartlarından daha yüksek 
bir seviyede olması gerektiği yönündedir.8”

Madde 2.1 Sporcudan Alınan Örnekte Yasaklı bir Maddenin 
veya onun Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin Bulunması

2.1.1 Herhangi bir yasaklı maddenin vücuduna girmesini önlemek 
sporcunun sorumluluğundadır…

Madde 2.1.2
Madde 2.1 çerçevesindeki bir kural ihlali, aşağıdaki hallerden biriyle 

yeterli şekilde kanıtlanmış olur; Sporcunun A örneğinde bir yasaklı 
maddenin veya onun metabolitlerinin veya belirteçlerinin bulunması ve 
sporcunun B örneğinin incelenmesinden feragat etmesi üzerine B örneğinin 
incelenmemesi veya Sporcunun B örneğinin incelenmesi ve A örneğinde 
bir yasaklı maddenin veya onun metabolitlerinin veya belirteçlerinin 
bulunduğunun B örneğinin incelenmesiyle teyit edilmiş olması.

WADA Kuralları ihlali ve ihlalin ispatı hakkındaki ilk ilkeleri 
yukarıda andığımız maddeler ile ortaya koyduktan sonra Dopingin 
Kanıtlanması başlıklı 3. maddesinde detayları olarak konuyu inceler.

3.1 İspat Yükü ve Standartları
Dopingle Mücadele Organizasyonu, bir dopingle mücadele kuralının 

ihlal edildiğini ispatla yükümlüdür. İspat standardı, Dopingle Müca-
dele Organizasyonu tarafından bir dopingle kuralının ihlal edildiği 
konusunda, bu iddianın ciddiyetini göz önünde bulunduran yargılama 
makamının kolaylıkla ikna edilmesini gerektirir. Bu ispat standardı, 
her vakada safi bir olasılık dengesinden daha önemli, makul şüphenin 

8 CAS 1998/A/211 De Bruin v FINA
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ötesindeki bir kanıttan daha önemsizdir. [WADA Anti-Doping] Kural-
ları, 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 10.49 ve Madde 10.610 hükümleri istisna olmak üzere, bir 
olasılık dengesiyle sağlanır.

Madde ruhunu Anglo – Sakson ceza yargılaması sisteminden 
almaktadır. Bu sebeple “makul şüpheden uzak” (beyond a reasonable 
doubt), “kolaylıkla emin olma” (comfortable satisfaction) ve “olasılık-
lar dengesi” (balance of probability) gibi hukuk sistemimize yabancı 
kavramlarla doping ihlallerindeki yargılamada adalet sağlanmaya 
çalışılmaktadır.

İspat yükü ilke olarak iddia eden makamdadır. Doping yargılama-
sındaki uygulamasına bakacak olursak bir dopingle mücadele kural 
ihlalinin varlığını ispat yükü dopingle mücadele kuruluşundadır. 
Yukarıda tam metni verilen WADA Kuralları’nın 3.1. maddesi ispat 
yükünü dopingle mücadele kuruluşuna yüklemiştir.

Maddenin devamında dopingle mücadele kural ihlalinin ispatı 
açısından bir başka kriter öngörülmüştür. Bu kriter “kolaylıkla emin 
olma”dır.

Alman sürat pateni sporcusu Pechstein ve Alman Paten Federas-
yonu ile Uluslararası Paten Birliği arasındaki sporcudan alınan kan 
örneklerindeki bulgulara dayanılarak verilen doping cezasına itiraz 
üzerine yapılan yargılamada CAS, kolaylıkla emin olma kavramına 
aşağıdaki şekilde değinmiştir:

«Kolaylıkla emin olma» pek çok CAS kararında yerini bulan ve 
ceza hukuku prensibi olan «makul şüpheden uzak» kavramının ceza 
hukukundakinden hafif, genel özel hukuk ilişkisindekinden ağır bir ispat 
şartıdır. İsviçre Federal Mahkemesi kararında11 yer aldığı üzere «makul 

9 Madde 10.4 “Tanımlanmış Maddelerin Kullanılmasına İlişkin Hak Mahrumiyeti 
Cezasının Belirli Koşullarda İptali veya Hafifletilmesi”

10 Madde 10.6 “Hak Mahrumiyeti Cezasının Süresini Artırabilecek Ağırlaştırıcı Sebepler”
11 Bkz. Dipnot 2
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şüpheden uzak» gibi salt ceza hukuku prensibi özel hukuk ilişkilerinde 
kullanılamaz12.

Gerek yukarıda sunulan CAS kararında gerekse 3. madde met-
ninde geçen “makul şüpheden uzak” kavramı iddia makamının davayı 
hazırlarken göz önünde bulundurması gereken bir ispat başka bir 
deyişle kanıt şartıdır. İddia makamı davasını öyle bir şekilde hazırla-
malıdır ki ortalama zekâya sahip bir insanın suçun sanık tarafından 
işlendiğinden şüphe etmemesi gerekir. Ortada yine de bir şüphe ola-
bilir ancak yukarıda anıldığı üzere ortalama zekâya sahip bir insanın 
suçun varlığı konusundaki inancını etkilemeyecek oranda olmalıdır.

Burada ispat değerlendirilirken, «makul şüpheden uzak» şeklinde 
tanımlanan ceza hukuku prensibinde olduğu gibi değil «kolaylıkla ihlalde 
bulunulduğundan emin olmak» şeklinde olacaktır13.

“Kolaylıkla ihlalde bulunulduğundan emin olma” kavramı, CAS 
tarafından yaratılan ve İsviçre Federal Mahkemesi tarafından özel 
hukuka ilişkin bir konunun çözüme ulaştırılmasında ceza hukuku 
prensiplerinin uygulanamayacağı yönündeki kararı ile dopingle müca-
dele ihlallerindeki disiplin yargılamasında uygulanması gerektiğinin 
doğruluğu pekişen bir kavramdır.

CAS kararlarına göre; «olasılıklar dengesi»; sporcunun yargılama 
makamını olayların meydana geliş tarzının kendi savunduğu şekilde 
olduğu; başka bir deyişle kendi savunduğu şekilden başka bir şekilde 
olmasının daha düşük olasılıkta olduğunu ispat etmesidir14.

Konu hakkında örnek bir karar Fransız tenisçi Richard Gasquet 
ile Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve WADA arasında görü-
len 2009/A/1926 ve 1930 esas sayılı CAS kararıdır. Fransız tenisçi 
Gasquet, ABD’deki bir tenis turnuvasına katılmak üzere Miami’de 
bulunduğu sırada önceki bir sakatlığının nüksetmesi üzerine ilk 
maçına çıkmadan turnuvadan çekilir. Turnuvadan çekilme kararını 

12 CAS 2009/A/1912 & 1913 Pechstein & DESG v ISU
13 CAS 2011/A/2384 UCI v Contador & RFEC, CAS 2011/A/2386 WADA v Contador 

& RFEC
14 Bkz. Dipnot 9
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ise bu kararı aldığı gün değil, ertesi gün ayni maçın oynanacağı günün 
sabahında turnuva komitesine bildirir. Sporcuya doping kontrolü 
yapılır ve bu kontrol neticesinde sporcudan alınan örnekte çok az bir 
miktar da olsa “kokain” maddesine rastlanır ve sporcuya ceza verilir. 
Fransız tenisçi bu cezaya itiraz etmek üzere CAS’a başvurur. CAS 
nezdinde görülen davada turnuvadan çekilme kararı aldıktan sonra, 
aynı akşam koçu ve arkadaşları ile gece eğlenmeye çıktığını, burada 
yeni tanıştığı bir bayanla muhtelif kereler öpüştüğünü, vücuduna 
yasaklı maddenin bu şekilde girmiş olabileceğini iddia eder. İddiasını 
ise söz konusu bayanın bir kokain bağımlısı olduğunu, kendisinin 
bunu bilmediğini ve bilebilecek durumda da olmadığını ispat ederek 
destekler. CAS heyeti; bulguları ve iddiaları değerlendirdikten sonra 
sporcunun kokain maddesini kasten kullanmış olma olasılığının, 
sporcunun iddia ettiği şekilde bulaşmış olma olasılığından daha düşük 
gördüğü için sporcuya verilen cezayı kaldırır.

D. Kusursuz Sorumluluk (Objektif Sorumluluk)
Madde 2.1 Sporcudan Alınan Örnekte Yasaklı bir Maddenin 

veya onun Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin Bulunması
2.1.1 Herhangi bir yasaklı maddenin kendi vücuduna girmesini 

önlemek her sporcunun kendi sorumluluğundadır. Sporcular, kendile-
rinden alınan örneklerde tespit edilen her türlü yasaklı maddeden veya 
onun metabolitlerinden veya belirteçlerinden sorumludurlar. Bu yüzden, 
Madde 2.1 hükmü çerçevesinde bir dopingle mücadele kuralının ihlal 
edildiğini belirlemek için sporcunun yasaklı maddeyi kasten, kusur veya 
ihmal neticesinde veya bilinçli olarak kullanıp kullanmadığı önemli 
değildir.

Doping yargılamasındaki «kusursuz sorumluluk» sporcudan alı-
nan örnekte yasaklı bir maddenin bulunması ile başlar, bu noktadan 
sonra o maddenin sporcunun vücuduna nasıl girdiğinin, herhangi bir 
kusurunun, dikkatsizliğinin olup olmamasının sorumluluk açısından 
bir önemi yoktur.
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CAS da kararlarında tutarlı bir biçimde bu ilkeyi uygulamıştır, 
konuya ilişkin üç karar:

İngiliz Alp Disiplini Kayakçısı Baxter, Salt Lake City Kış 
Olimpiyatları’nda kazandığı Bronz madalyasını kendisinden alınan 
örnekte bulunan yasaklı madde sebebiyle kaybetmiştir. Sporcu uzun 
süredir titizlikle takip edilen burun tıkanıklığı problemini İngiltere’de 
Vicks Vapor ürününü kullanarak aşabilmektedir. İngiltere’de ürün 
yasaklı madde içermemektedir ve kullanımı serbesttir. Sporcu, yarışlar 
için bulunduğu Amerika’da rahatsızlığı nüksedince takım doktoru 
kendisine her zaman kullandığından başka bir vicks ürünü verir. 
Sorununa çare olmayınca Park City’de bir dükkânda İngiltere’deki ile 
aynı ambalaja sahip Vicks Vapor’u görünce alır ve kullanır. Madalya 
kazanmasının ardından yapılan doping kontrolünde kendisinden 
alınan örnekte «levmetamfetamin» maddesine rastlanır. Derhal dis-
kalifiye edilir ve ceza alır15.

Romen sporcu Raducan 4 yaşından beri jimnastik yapmaktadır. 
Bunca yıllık emeğinin ardından 16 yaşında Sidney Olimpiyatlarında 
altın madalya kazanır. Yarışmadan önceki akşam burun akıntısı ve 
baş ağrısı şikâyetiyle takım doktoruna başvurur ve takım doktoru 
kendisine içinde «psödoefedrin» (yasaklı madde) bulunan bir ilaç 
verir. Sporcu ertesi gün aldığı madalya ardından doping testine tabii 
tutulur ve sonuç pozitif çıkar. Hakkında diskalifiye kararı verilir ve 
ayrıca ceza alır16.

İspanyol bisikletçi Contador’a Tour de France sırasında yapılan 
bir doping kontrolü sonucunda sporcudan alınan örnekte clenbute-
rol17 yasaklı maddesinin saptanması üzerine İspanyol Kraliyet Bisiklet 
Federasyonu (RFEC) nezdinde yapılan disiplin yargılamasında sporcu; 
yediği etten vücuduna bu maddenin girmiş olabileceği savunmasında 

15 CAS 2002/A/376 Baxter v IOC
16 CAS 2000/OG/011 Raducan v IOC
17 Clenbuterol hem insanlarda hem de hayvanlarda kullanılan bir çeşit semptomimetik 

aminedir. Nefes yollarını açmak üzere kullanılır. Ancak non-steroid anabolik olan bu 
madde, kas kitlesini arttırıcı etkisi de mevcuttur. Kullanımı yasak olmasına rağmen 
hayvanların karkasını arttırmak için kullanılmaktadır.
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bulunur ve RFEC sporcuda tespit edilen clenbuterol miktarının azlığı 
sebebiyle sporcunun bu iddiasını, direkt clenbuterol kullanmış olabi-
leceği savından daha akla yatkın bularak sporcuya herhangi bir ceza 
vermez. Ancak Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) ve WADA, 
RFEC’in bu kararına CAS nezdinde itiraz ederek sporcuya dopingle 
mücadele kural ihlali sebebiyle ceza verilmesi gerektiğini savunur. 
CAS yargılaması sırasında sporcu maddenin vücuduna nasıl girdiğine 
yönelik olarak aynı savunmayı yaparken, UCI ve WADA Avrupa 
Birliği sınırları dahilinde clenbuterol kullanımının yasak olduğu ve 
sıkı denetim yapıldığı, sporcunun vücuduna bu maddenin clenbu-
terol bulaşık bir et yemek suretiyle girmiş olma olasılığının düşük 
olduğunu iddia ettikten sonra sporcudan alınan kan örneklerinde kan 
transfüzyonu yapmış olabileceği yönündeki bulgulardan bahsederek 
sporcuya ceza verilmesi gerektiğini iddia etmiştir. Her iki taraf da 
titizlikle iddialarını ispatlamaya yönelik bulgular, bilirkişi raporları 
ve tanık beyanlarını CAS heyetine sunmuşlardır. CAS yargılamanın 
neticesinde her iki iddianın da kesin olarak ispatlanmasının mümkün 
olmadığını belirtmiştir. Eldeki verilerden sporcunun iddia ettiği üzere 
kendisinde saptanan yasaklı maddenin yediği etten bulaşma olasılığının 
diğer iddiadan daha akla yatkın olduğunu ancak her halükarda cezayı 
hafifletecek ya da ortadan kaldırabilecek nitelikte kanıtların sporcu 
tarafından sunulamadığından bahisle iki yıl hak mahrumiyeti cezası 
ile cezalandırılması gerektiği yönünde karar vermiştir.

Görüldüğü üzere ilk olayda sporcu İngiltere’de kullanımı serbest 
olan ve her zaman kullandığı bir ilacı, bir başka ülkede, aynı ambalaj 
içerisinde satın alıp kullanıyor ancak ilacın Amerika Birleşik Devlet-
leri’ndeki terkibinde yasaklı madde bulunması sebebiyle ceza alıyor. 
İkinci olayda ise sporcu takım doktorunun dikkatsizliği sebebiyle 
ceza alıyor. Üçüncü olayda ise sporcunun vücuduna giren yasaklı 
maddenin nasıl girdiğine ilişkin kesin bir sonuca dahi varılamıyor. 
Bu ve bunun gibi yaşanan olaylar, kusursuz sorumluluk ilkesinin bu 
kadar katı uygulanmasının adil olmadığını düşündürse de CAS bir 
başka kararında bu düşünceye cevap veriyor;
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“… bazen kusursuz sorumluluk prensibini uygulamak adaletsizlik 
gibi algılanabilir. Burada olduğu gibi sporcunun yanlış etiketlenmiş veya 
yanlış tavsiye sonucu, kendi kusuru olmaksızın, yabancı bir ülkede geçi-
rilen ani rahatsızlık sebebiyle alınan ilaç ve akabinde çıkan pozitif sonuç 
gibi… Aynı şekilde yarışmadan önceki gece besin zehirlenmesi geçiren 
bir sporcu için de «adil» olmayabilir. Her iki durumda da yarışmanın 
kuralları adaleti sağlamak için değiştirilemez. Yarışmanın sporcunun 
iyileşmesi için ertelenemeyeceği gibi, yanlışlıkla tüketilen doping/yasaklı 
madde de yokmuş gibi farz edilemez. Yarışmanın kurallarının, progra-
mının değiştirilmesi de pek çok çeşitte adaletsizliği beraberinde getirir, 
kazara olsun veya itibar edilmeyecek insanlar sebebiyle olsun, bu durumu 
hukuk onaramaz.

Bir kişi için kazara adaletsiz olma durumunu onararak, diğer tüm 
yarışmacılar aleyhine kasti bir adaletsizliğe yol açmamak takdire şayan 
bir tutumdur. Kazara tüketilen yasaklı maddelerin tolare edilmesi halinde 
olacak olan budur. Ayrıca kastın aranması, ispatı gibi durumlarda 
gerçekten suç işleme kastıyla yasaklı madde kullanımı cezalandırılamaz 
bir hale gelebilir18.”

E. Cezanın Belirlenmesinde Kusur ve İhmalin Yeri
WADA Code 2.1.1. için Açıklama: …Sporcunun, herhangi bir 

kusurunun veya ciddi bir kusurunun olmadığını veya belli koşullarda 
sportif performansını artırmak niyetinde olmadığını kanıtlaması duru-
munda cezanın kaldırılması veya cezanın azaltılması olanağı vardır.

Wada Code 10.5.1. Kusur veya İhmalin Olmaması: Bir Sporcu-
nun bir vakada bir kusurunun veya ihmalinin olmadığını kanıtlaması 
halinde, Hak Mahrumiyeti cezası uygulanmaz. Madde 2.1’e aykırılık 
teşkil eden bir yasaklı maddenin veya onun metabolitlerinin veya belir-
teçlerinin bir sporcudan alınan örnekte bulunması halinde, sporcunun 

18 CAS 1994/129 ABD Atıcılık Federasyonu & Quigley v Uluslararası Atıcılık 
Federasyonu
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ceza almaması için o yasaklı maddenin kendi vücuduna nasıl girdiğini 
kanıtlaması zorunludur…

Kusurun ve kastın ayrımı önemlidir. Bir sporcunun kasten bir 
yasaklı maddeyi tüketmiş olması, onun hiç kusuru olmadığı anla-
mına gelmez. Yine de «Kusur veya İhmalinin» ya da «Ağır Kusur 
veya İhmalinin» olmadığını göstermesi halinde cezası kaldırılabilir 
ya da indirilebilir.

«Kusur ve İhmalin olmaması» tanımını CAS şu şekilde yapmıştır;
“..sporcunun azami dikkati göstermesine, makul ölçüde şüphe ile 

yaklaşmasına rağmen, yasaklı bir madde ile karşı karşıya olduğunu 
bilmemesi veya bilebilecek durumda olmaması…19”

CAS’ın kusur ve ihmali nasıl değerlendiğini daha iyi anlayabilmek 
için üç örnek karar:

İtalyan yüzücü Squizzato’ya, Almanya’da organize edilen Avrupa 
Açık Deniz Turnuvası sırasında doping kontrolü yapılıyor ve numune-
sinde düşük miktarda clestebol yasaklı maddesine rastlanıyor. Derhal 
diskalifiye ediliyor, hakkında tedbir kararı alınıyor (30.09.2004) ve 
1 yıl hak mahrumiyeti cezası veriliyor (09.12.2004). Yüzücü ayak 
parmaklarındaki bir yara için annesinin aldığı ve kullanmasını tavsiye 
ettiği Trofodermin isimli bir ilaç kullandığını, ilacın yasaklı madde 
içerdiğini bilmediğini, üstelik bulunan yasaklı maddenin performansı 
arttırıcı bir etkisi olmadığını, doping yapma kastının olmadığını belir-
terek kendisine ceza verilemeyeceğini belirtiyor. CAS, değerlendirme-
sinde 17 yaşında bir sporcunun yüzme branşında bu türde profesyonel 
bir yarışa katılmasının yaygın olmadığını, sporcunun yeteri kadar bu 
konuda eğitilmediğini ve uyarılmadığını ancak yine de yasaklı mad-
denin bulunması sebebiyle sorumlu olacağını belirtiyor. Verilen ceza 
ile suç ve bunların sonucundan beklenenler arasında bir oran olması 
gerektiği, bu sebeple normalde 2 yıl olan ilk ihlale verilen cezanın 1 
yıl olarak belirlenmesinin yerinde olduğu ancak infazın FINA’nın 
karar tarihi değil, tedbir tarihinde başlaması gerektiğini belirtiyor20. 

19 CAS 2003/A/484, CAS 2005/A/830
20 CAS 2005/A/830 Squizzato v FINA
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Bu karar ile hem cezanın süresinde indirime gidildiği hem de cezanın 
infaz tarihi, tedbir tarihinde başlatarak karar tarihine kadar geçen iki 
ay dokuz günlük süreyi de infazdan sayıyor.

Futbolcunun takım doktorları tarafından onaylanan ve kilo ver-
mek için kullanılan bir besin takviyesi kullanımı sebebiyle çıkan 
pozitif sonuç sonrası futbolcu hakkında 3 ay hak mahrumiyeti cezası 
veriliyor21.

İngiliz gülle atıcı Wallader, Endure isimli besin takviyesini kul-
landıktan sonra doping kontrolünde rastlanan MHA yasaklı maddesi 
sebebiyle 4 ay hak mahrumiyeti cezası alıyor. Sporcunun 21 yaşında 
olması, besin takviyesinin kendisine deneyimli koçu tarafından veril-
mesi, kendisinin de takviye üzerinde yazan maddeleri yasaklı listeden 
kontrol etmesine rağmen rastlayamaması (çünkü «MHA» bu ismiyle 
listede yer almıyor) sebebiyle yeteri kadar ihtiyatlı davrandığına kanaat 
getiriliyor ancak hiçbir tıbbi gereksinim olmaksızın kullandığı için 
yine de ceza alıyor22.

SONUÇ

Dopingle Mücadele bilim; adaletin sağlanması açısından oldukça 
önemli bir rol oynamaktadır.

Bir tarafta doping kontrol testlerini bertaraf edecek yeni doping 
maddesi ve yöntemlerini geliştirmek üzere çalışan ciddi bütçelere 
sahip laboratuvar ve bilim adamları diğer tarafta ise bu madde ve 
yöntemleri tespit etmek üzere çalışan laboratuvar ve bilim adamları 
yer almaktadır. Dopingle mücadele kuruluşları kimi madde ve yön-
temlerin varlığına kriminal soruşturmalar neticesinde kimileri ise itiraf, 
ihbar veya ihmal sonucu olimpiyat köyünde unutulan materyaller ile 
vakıf oluyorlar. Bu noktada başta WADA olmak üzere diğer dopingle 
mücadele kuruluşları farmakolojik buluşları yakından takip etmeli, 

21 CAS 2009/A/1918 Wawrzyniak v HFF
22 CAS 29.10.2010 NADP v Wallader
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test tekniklerini geliştirebilmek için de bu sahaya daha fazla ödenek 
ayırmalıdırlar. Aksi takdirde yeterli maddi imkanları olan sporcuların 
doping testlerinden başarı ile geçen yeni doping madde ve yöntemleri 
kullanarak elde ettikleri dereceler aradan yıllar geçtikten sonra fark 
edildiğinde kamuoyunun dopingle mücadele sistemine olan inancının 
sarsılmasına sebep olacaktır.

Daha sonra doping kontrolünde incelemeyi yapan laboratuvarların 
ve uyguladıkları test tekniklerinin sporcuları doping yapma konu-
sunda tereddütte bırakacak kadar gelişmiş, sonuçları açısından da 
spor kamuoyunu tatmin edecek kadar hatasız olmalıdır. Sık rastlanan 
hatalar doping yargılamasında uygulanan kusursuz sorumluluk ilkesi 
üzerinde şüphe uyandıracaktır.

Her ne kadar dopingle mücadeledeki disiplin yargılamasına ilişkin 
CAS tarafından oluşturulan bir içtihat topluluğu söz konusu ise de 
kuralların daha öngörülebilir, belirgin ve açık olarak düzenlenmesi 
dopingle mücadeledeki adalet kavramını güçlendirecek, tüm sporcular 
için sağlanmaya çalışılan adil yarışma koşullarının bu sefer bireyler 
için adaletsiz sonuçlar doğurmasının önüne geçecektir.

Kanımca tüm bu sayılanlardan daha önde yer alan ve yapılması 
gereken spor kamuoyunun eğitilmesidir. Dopingin sonuçları ve insan 
sağlığı üzerindeki etkilerinin sporculara anlatılmasının yanı sıra spor 
ruhunun safi kazanmak olmadığı yönünde sağlanacak yaygın görüş 
dopingle mücadeledeki en önemli kilometre taşı olacaktır.





FUTBOL ÖZELİNDE 
İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Av. Alev AYBERS*

* Ankara Barosu.
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İHTİLAFIN TANIMI

İhtilaf adı üstünde uyuşmazlık, anlaşmazlıktır. Yaşamın her ala-
nında uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar olabilir. Futbolda da ihtilaflar 
sıkça görülebilmektedir.
Futbolda ihtilaf özellikle belirli bir alanda yoğunluk göstermek-

tedir. Şöyle ki; Kulüplerin teknik ekiplerine ve/veya oyuncularına 
karşı maddi edimlerini yerine getirmemelerinden kaynaklı ihtilaflar 
çoğunlukla karşılaşılanlardandır.

Futbolun amatörlükten çıkıp profesyonelliğe dönüşmesiyle bu 
alanda faaliyet gösteren kişiler arasında maddiyat ilişkisi doğmuştur. 
Bu ilişki bir tür arz – talep ilişkisidir. Kulüpler, teknik ekipten ve oyun-
culardan üzerlerine düşen yükümlülüklerini (müsabakalarda başarı 
kazanma, kulübü temsil, takım ruhuna ve fair-play kurallarına uyma, 
vs) yerine getirmelerini arz etmekte, teknik ekipler ve oyuncularda bu 
edimleri karşılığı olan özellikle maddi kazanımlarını talep etmektedir.

Karşılıklı talepler kağıda dökülmekte, bu da taraflar arasında 
yapılan sözleşmelerle resmiyet kazanmaktadır.

Her konu uzun uzun, ince ayrıntıları ile sözleşme hükümlerine 
bağlanmış, taraflar karşılıklı olarak sözleşmenin bütününü tamamen 
kabul etmiş olmasına rağmen, neden ihtilaf doğmaktadır?

Durum bu kadar basite indirgenebilir: ne yazıktır ki ihtilafların 
büyük bir kısmını, sözleşmelerle imza altına alınan hususların yerine 
getirilmemesi oluşturmaktadır. Taraflar arasında anlaşmazlıkların 
büyük çoğunluğu “yoruma dayalı” hususlardan değil, açık ve net 
hükümlere uyulmamasından doğmaktadır.

Ülkemizde, Amatör Lig hariç, bütün liglerde Kulüpler ile Oyuncu-
lar arasında karşılıklı olarak maddiyata dayalı bir ilişki bulunmaktadır. 
Kulüpler kendileri adına müsabakalarda oynayan oyuncular sayesinde 
belirli maddi kazanımlar elde etmektedirler. Bunlara örnek olarak, 
futbolcularından birinin başka bir takıma kiralanması veya verilmesi, 
müsabaka bileti satışları, reklam, yayın, basın ve iddia gelirlerinin elde 
edilmesi sayılabilir. Bunun karşılığında da oyunculara sözleşmesel 
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alacaklar olarak aylık maaş (asgari ücretten az olmamak kaydıyla), 
maç başı alacağı, peşinat ve prim ödemeleri yapılacağı tip sözleşmelerle 
taahhüt altına alınmaktadır.

Peki ihtilaflar çoğunlukla nerede doğmaktadır?
Günümüz Profesyonel Futbol ilişkilerinde sıklıkla karşımıza çıkan 

ihtilaf türü, ne yazık ki, aralarında sözleşme bulunan taraflardan Kulüp-
lerin teknik ekiplerine ve/veya oyuncularına karşı maddi edimlerini 
yerine getirememelerinden kaynaklanmaktadır.

Bu da yukarıda da dile getirdiğimiz gibi sözleşmenin tarafları 
arasında sık karşılaşılan sözleşmelerden kaynaklı finansal ihtilafları 
doğurmaktadır.

Makalemizin içeriğinde bu ihtilafların çözüm yollarına her ne 
kadar değinecek olsak da öncelikli olarak ülkemizde futbolun ve 
Türkiye Futbol Federasyonu’ nun hukuki anlamda tarihsel gelişimine 
ilişkin kısa bilgiler vermekte yarar görüyoruz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE TÜRKİYE 
FUTBOL FEDERASYONU’ NUN HUKUKİ 

ANLAMDA TARİHSEL GELİŞİMİ:

Yıllar içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun tarihsel ve 
hukuksal anlamda gelişimine ilişkin pek çok makale yazılmış, aka-
demik araştırmalar yapılmıştır.

Bu nedenle, Cumhuriyet sonrası Türk futbolunun kurumsallaş-
masına yön veren önemli olay ve dönemleri kronolojik sıraya tabi 
tutmak mümkündür.

Bunlar; Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Dönemi, Türk Spor 
Kurumu Dönemi, 3530 Sayılı Yasa Dönemi, 3289 Sayılı Yasa Dönemi 
ve Özerk Türkiye Futbol Federasyonu Dönemleridir.

Dolayısıyla, fazla ayrıntıya girmeden, Türkiye Futbol Federas-
yonu’nun, Cumhuriyet sonrası, bugünkü yapısına ulaşmasında rol 
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oynayan, hukuki süreci başlatan yasalar ve her biriyle birlikte gelen 
önemli değişiklikler bu bölümde kısaca derlenmiştir.

3530 SAYILI YASA DÖNEMİ – BEDEN TERBİYESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ (1938 – 1986)

Almanya Spor Modelinin Türkiye’ ye uyarlanmasına karar verilmiş 
ve bu yasanın yürürlüğe girişiyle kamu otoritesinden sorumlu, tüzel 
kişiliğe haiz, katma bütçeli bir teşkilat olan Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Merkezci teşkilat anlayışını benimseyen bu teşkilat Türk Sporunu 
1986 yılına kadar sevk ve idare etmiştir.

Yasa çerçevesinde 1942 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanan 
BTGM, beklenen atılımları sağlayamadığından 1960 yılında tekrar 
Başbakanlığa bağlanmıştır.

1963 yılı itibariyle planlı bir atılım hamlesi başlatılmış, bunun 
sonucunda Spor Toto Genel Müdürlüğü, gelirleri ile birlikte, BTGM’ye 
bağlanmıştır.

Sözü edilen yasa çerçevesinde, futbolla ilgili taşradaki faaliyetleri 
yürütmek üzere, her vilayette ajanlıklar ile her bölgenin amatör fut-
bol faaliyetlerinin organizesi için “Lig Tertip Heyetleri” ve “Hakem 
Komiteleri” kurulmuştur.

BTGM bünyesindeki federasyonların ana hedefi amatör spor 
faaliyetleri ile ilgili olmuş; bu nedenle etkinliklerde hep amatörlük 
prensipleri dikkate alınmıştır.

Türk sporunda ilk profesyonelleşme hareketi BTGM bünyesinde 
yer alan Futbol Federasyonu tarafından gerçekleşmiştir.

Şöyle ki; İstanbul 1. lig futbol kulüp temsilcilerinin, futbol orgi-
zasyonlarının profesyonel bir forma kavuşturulması amacıyla Federas-
yona başvurmaları neticesinde “Futbol Profesyonellik Talimatnamesi” 
hazırlanmıştır.



128

Futbol Özelinde İhtilafların Çözümü
/ AYBERS

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

Böylece TFF ligleri 61 maddelik bu talimatname çerçevesinde 
düzenlenerek 1958–1959 sezonunda Türkiye Profesyonel Futbol Ligi 
oluşturulmuştur, Profesyonel Futbol Yönetmeliği takip eden zamanda 
resmi gazetede de ilanıyla resmiyet kazanmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonunun UEFA’ya girişi de bu döneme 
rastlamaktadır (16 Nisan 1962).

3289 SAYILI YASA DÖNEMİ – GENÇLİK VE SPOR 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ (1986–1988)

Günün ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelerek yetersizliği anla-
şılan 3530 sayılı kanun yürürlükten kaldırılarak yerine yeni BTGM 
nin teşkilatını ve görevlerini belirleyen 3289 sayılı kanun getirilmiştir.

“Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” (GSGM) adını alarak Spor dan 
Sorumlu Devlet Bakanlığına bağlanmıştır.

3289 sayılı Kanuna ait tasarının genel gerekçesinde belirtildiği 
üzere, bu kanun, teşkilatı, sporcuyu, kulüpleri, özel ve kamu tüzel 
kişileri ile spor ve spor faaliyetlerini bir bütün olarak düzenlemiş spor 
kanunu niteliğindedir.

Amatör ve profesyonel futbolun iki ayrı kurul tarafından yöne-
tilmesine karar verilmiştir.

Futbol, hukuki bir zemine oturtularak, yasal desteğe kavuştu-
rulmuştur. Bu yapılanmaya kavuşan federasyonun ayrı ve kendine 
has bir kanuna göre yönetilmesi gerektiği görüşü ağırlık kazanmaya 
başlamış, bu yönde çalışmalar hızlanmıştır.

3461 SAYILI KANUN KAPSAMINDA (1988 – 1989)

Yasanın hazırlanmasındaki amaç, futboldaki başarısızlıkların 
nede ninin teşkilatlanmadaki aksaklıklar olduğu kanaatine varılması 
ve bu anlamda profesyonel futbolun, İngiltere örneğinde olduğu 
gibi Lig Komitesi tarzında bir komite yönetiminde idare edilmesi 
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ile Fede rasyonun ekonomik ve idari anlamda özerkliğinin olması 
gerekliliği olarak dile getirilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), “Profesyonel” futbol faali-
yetlerini yürüten, “Özel Hukuk Hükümlerine Tâbi ve Tüzelkişiliğe 
Sahip” bir kuruluş olarak kabul edilmiştir.

TFF’nun, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden (BTGM) ayrı-
larak, özel hukuk hükümleri ile birlikte Başbakanlığın gözetimine ve 
denetimine tâbi olduğu kabul edilmiştir.

Amatör futbol, bu kanun içerisinde BTGM’ ye bağlı bir kurulun 
yönetiminde düzenlenmiştir.

Anılan kanunda TFF’nun görevleri, Türkiye’de profesyonel futbol 
faaliyetlerini milli ve milletlerarası kaidelere göre yürütmek, teşkilat-
landırmak, geliştirmek ve Türk futbolunu yurt içinde ve yurt dışında 
temsil etmek olarak belirlenmiştir.

3524 SAYILI KANUN KAPSAMINDA (1989 – 1992)

TFF Başkanlarının ve diğer kurulların Başbakan tarafından 4 
(dört) yıl süre ile atanmalarına karar verildiği dönemdir.

Ana Statü hazırlanmış, devreye girmiştir. Bu şekilde TFF’nun 
çalışma usul ve esasları belirlenmiştir.

3813 SAYILI KANUN KAPSAMINDA (1992 – 2000)

TFF’nun özerkliği tam anlamıyla ve açık olarak tanımlanmıştır.
Amatör futbolun düzenlenmesi TFF’na devredilmiştir.
Merkez Hakem Kurulu ile ilgili teşkilatlanma başlamıştır.
Kulüplerin, futbol ile ilgili televizyon, radyo, basın – yayın ve 

reklam konularında mali ve ticari haklarının düzenlenmesi, eksiklik-
lerin giderilmesi de bu döneme rastlamaktadır.
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4563 SAYILI KANUN KAPSAMINDA (2000 – 2004)

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın denetimi ve gözetimi 
ilkesine sadık kalınmıştır.

Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle, Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanının kararıyla olmak şartıyla, yurtdışında gerekli olduğu kada-
rıyla personelden oluşacak temsilciliklerin açılması ve kapatılması 
kabul edilmiştir. Buradan çıkan sonuç da, özerkliğin temel ilkesi olan 
karar alma yetkisinin henüz tanınmamış olduğudur.

5175 SAYILI KANUN KAPSAMINDA (2004 – 2007)

İdari birimlerin görev yerlerinin Yönetim Kurulunca belirlenmesi 
esası getirilmiştir.

Tahkim Kurulu’ nun, Genel Kurulca seçilecek 5 üyeden oluşması 
bundan böyle, Yargıtay’ ın vereceği 2 üye, Danıştay’ ın önereceği 1 
üye ve Genel Kurulun seçeceği 2 üyeden oluşması kabul edilmiştir.

Merkez Hakem Kurulu ve Tahkim Kurulları oluşturulmuş, TFF 
bütçesinin %2 sinin MHK’ ye tahsis edilmesi kabul edilmiştir.

Cezaların üst sınırının belirlenmesi esası getirilmiştir.

5719 SAYILI KANUN KAPSAMINDA (2007–2009)

“TFF, FIFA ve UEFA’nın üyesidir.” ibaresi eklenmiştir.
Avrupa Futbol Modeli ile uyumluluk amacıyla, TFF’nun hesap-

larının ve mali durumunun, uluslararası spor sektöründe denetim 
tecrübesi bulunan bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi 
esası getirilmiştir. Denetim raporlarının kamuoyuna duyurulması, söz 
konusu raporun Genel Kurul tarihinden en az 1 ay önce Genel Kurul 
üyelerine gönderilmesi ve Genel Kurula sunulması kabul edilmiştir.

Gençlik Spor Genel Müdürlüğünün (GSGM) Spor Federasyonları 
Çerçeve Statüsü ile Federasyonların Genel Kurullarının toplanması 
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ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar ile GSGM nin Tahkim Kurulu 
ile ilişkisi belirlenmiş, Özerk Federasyonların Ana Statülerinin buna 
aykırı olamayacağı kabul edilmiştir.

Kısacası, TFF’ nin yapısını, denetimini Uluslararası Federasyon-
ların kurallarına uygun olarak yeniden düzenleyen bir yasadır.

5894 SAYILI KANUN KAPSAMINDA (2009–… )

5719 sayılı kanun ile TFF’nun görevlerinin belirlenmesine ilişkin 
en önemli noktalardan biri olan sporun uluslararalığı ilkesi aynen 
korunmuştur.

İcra Kurulu oluşturulmuş ve buna göre, TFF Yönetim Kurulu 
toplantıları arasında alınması gereken acil kararları almak için topla-
nacak ve bünyesinde TFF Yönetim Kurulu üyelerini barındıracak bir 
kurul olarak düşünülmüştür. İcra Kurulunca alınacak kararların TFF 
Yönetim Kuruluna sunulması da şart koşulmuştur.

Kulüp Lisans Kurulu oluşturulmuştur. Kurul; lisans için başvuran 
kulüplerin sunduğu bilgi ve belgeler çerçevesinde ve TFF kulüp lisans 
talimatı doğrultusunda başvuru sahibi bir kulübe lisans verilip verilme-
mesine, lisansın geri alınmasına ve kulüp lisans talimatında öngörülen 
cezaların uygulanıp uygulanmamasına karar verecektir. Kulüplerin 
liglere katılma kriterlerini sağlayıp sağlayamadığını inceleyerek karara 
bağlayacak kuruldur. Kulüp Lisans Kurulu değerlendirmelerini sportif, 
alt yapı, personel ve idari, hukuki ve mali kriterlere dayandıracaktır.

Etik Kurulu oluşturulmuştur. Bu Kurul, Türk futbolunun etik 
değerleri ile marka değerinin korunması ve toplumdaki saygınlığının 
zedelenmesinin önüne geçilmesi konusunda gerekli hukuki denetimleri 
yapacaktır. Yapacağı incelemelerle disiplin ihlâli düzeyine ulaşmamış 
etik dışı davranış ve söylemleri inceleyerek karara bağlayacak, aynı 
zamanda şike ve teşvik primi iddiaları hakkında her türlü ön incele-
meyi yapacaktır.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE FUTBOL KAPSAMINDA 
İHTİLAFLARIN HUKUKİ ANLAMDA TARİHSEL GELİŞİMİ

Hukuki anlamda ihtilafların çözüm yollarının tarihsel gelişimi 
dikkate alınırsa; 3461 sayılı kanun kapsamında ihtilafların çözüm 
yeri Danıştay iken, 3813 sayılı kanun kapsamında ulusal ihtilafların 
çözüm yeri Tahkim Kurulu olmuştur. TFF, UEFA nın ve FIFA nın 
bir üyesi olduğu için de uluslararası ihtilafların çözüm yeri FIFA ve 
CAS olarak kabul edilmiştir.

2007 senesine gelindiğinde 5719 sayılı kanun ile Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu oluşturulmuş ve bundan sonra futbolla ilgili her türlü 
ulusal ihtilafın ilk derece çözüm yeri olarak bu kurul faaliyetlerine 
başlamıştır.

UÇK’nun kararlarına itiraz mercii olarak da Tahkim Kurulu 
görevlendirilmiş ve buradan çıkan kararların nihai olduğu kabul edil-
miştir. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu göreve başladığı 2007 senesinden 
2011 senesine kadar her türlü ihtilaf dosyasını karara bağlamış, uzun 
zamandan beri beklemekte olan dosyaları çözüme kavuşturmuştur. 
UÇK, kararlarını ivedilikle ve uzman hakemler vasıtasıyla vermesiyle 
tarafların herhangi bir hak kaybına uğramasına engel olmuştur.

2011 yılına kadar devam eden bu sistem, Anayasa Mahkemesi-
nin 2010/61 Esas – 2011/7 Karar sayılı ilamı ile 5894 Sayılı Türkiye 
Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6. 
maddesinin (4) numaralı fıkrası Anayasa’ nın (7), (9), (10), (36), 
(125) ve (138) maddelerine aykırı olması nedeni ile iptal edilmiştir. 
İptal edilen madde içeriği şöyledir;

5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un 6. maddesine göre Tahkim Kurulu;

1.  Tahkim Kurulu, bu Kanun uyarınca bağımsız ve tarafsız 
bir zorunlu tahkim mercii olup TFF’ nin en üst hukuk 
kuruludur ve TFF Statüsü ve ilgili talimatlarda belirtilen 
nitelikteki uyuşmazlıklar ile ilgili nihai karar merciidir.
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2.  Tahkim Kurulu, TFF Statüsü ve ilgili talimatlar uyarınca 
karar verme yetkisine sahip kurul ve organlar tarafından 
verilecek kararları nihai olarak inceleyerek münhasıran 
karara bağlar. Tahkim Kuruluna başvuru süresi TFF tali
matlarının yayımından veya itiraz edilen kararın tebliğin
den itibaren yedi gündür.

3.  Tahkim Kurulunun oluşumu, görev, yetki, hak ve sorum
lulukları ile üyelerinin sahip olması gereken nitelikler TFF 
Statüsünde belirlenir. Tahkim Kurulunun işleyişi ve usul 
kuralları TFF tarafından çıkarılacak talimatta yer alır.

4.  Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve 
nihai olarak karara bağlar ve bu kararlar aleyhine yargı 
yoluna başvurulamaz.

5.  Tahkim Kurulu üyeleri de bu Kanunun 5 inci maddesinin 
altıncı fıkrası hükümlerine tabidir.

Kararın dayandığı olay; davacı Ankaraspor Kulübü AŞ tarafın-
dan TFF Statüsü ile Futbol Disiplin Talimatının belirli maddele-
rinin mutlak butlanla batıl olduklarının tespitiyle Tahkim Kurulu’ 
nun 06.10.2009 günlü kararının iptali ve maddi manevi tazminat 
istemleriyle Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada, 
itiraz konusu kuralların Anayasa’ ya aykırı olduğu savını ciddi bulan 
mahkemenin, iptalleri için başvurmasıdır.

Anayasa Mahkemesi önüne gelen davada 5894 Sayılı Türkiye 
Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6. 
maddesinin 1, 2, 3 numaralı fıkraları Tahkim Kurulu’nun oluşumu, 
yapısı, niteliği, görev, yetki, işleyiş, usul ve esasları ile ilgili olduğundan 
ve Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi önündeki ihtilafa uygulan-
mayacağından, bu fıkralara ilişkin iptal isteminde esasa girmeden, 
bu fıkraların Anayasa’ya aykırı olup-olmadığını incelemeden usulden 
reddetmiştir.
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Buna ek olarak, Anayasa Mahkemesi Tahkim Kurulu kararlarının 
kesin ve nihai olarak belirtilmiş olmasının savunma ve hak arama 
özgürlüğü ile adli mercilere müracaat etme hakkını engellemediğine 
karar vererek, 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun’un 6. maddesinin 4. fıkrasının tama-
mını iptal etmemiş, sadece 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6. maddesinin 4. fıkrasının 
içeriğinde yer alan “…..ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvu-
rulamaz” hükmünü Anayasanın 9. ve 36. maddesine aykırı bulmuş 
ve iptal etmiştir.

Bu karar sonrası 2011 yılının Ağustos ayında TFF Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu Talimatında değişiklik yapılmıştır. Kurulun Yargı 
yet kisini belirleyen 2. Maddesi “Kulüpler, futbolcular, teknik direk-
törler, antrenörler, futbolcu temsilcileri, sağlık personelleri ve müsabaka 
organizatörleri aralarındaki futbolla ilgili her türlü sözleşmeden doğan 
ihtilafların çözümü için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yetkisini kabul 
edip etmemekte serbesttirler.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bununla birlikte sportif cezalarla, yetiştirme tazminatına ilişkin 
ihtilaflar münhasıran Uyuşmazlık Çözüm Kurulu önünde çözülür.” 
Şeklinde değiştirilmiştir. Böylece belirli futbol ihtilaflarında uyuş-
mazlığın çözümü için başvurulara serbestlik getirilerek, tarafların 
Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvurmadan genel yargı yoluna gide-
bilecekleri kabul edilmiştir.

Günümüz itibariyle de ihtilafın tarafları her türlü sözleşmeye 
dayalı anlaşmazlıklarının çözümü amacıyla genel mahkemelerde 
davalarını açmakta ve takip etmektedirler. TFF, özellikle alacaklara 
ilişkin kesinleşen genel yargı kararlarının kendilerine ibrazı halinde, 
bu alacakları futbol ailesi kapsamında alacak sayarak kararların gere-
ğini yapmaktadır.
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MUKAYESELİ DEĞERLENDİRME

Şimdiye kadar ülkemizdeki futbol yargısının hukuki ve tarihsel 
gelişimi kısaca anlatılmıştır. Bu kısımda ise FIFA ve UEFA üyesi 
Avrupa ülkelerinin bazılarının konu ihtilafa ilişkin çözüm yollarına 
değinilecektir.

İNGİLTERE FUTBOL FEDERASYONUNUN FİNANSAL 
İHTİLAFLARA İLİŞKİN YARGISAL YAPISI

İngiltere, FIFA statülerine uygun olarak oluşturulmuş olan kural-
ları gereği, taraflar arasında çıkan herhangi bir ihtilafın zorunlu tahkim 
yoluyla çözümünü benimsemiştir.

Ancak, Kulüpler ile oyuncular arasında çıkacak uyuşmazlıklarda 
farklı mekanizmalarla ihtilafların çözümünü de kabul etmiştir.

Bunlardan bir tanesi, İngiltere Premier Ligi Kulüplerinden biri 
ile oyuncusu arasındaki sözleşmenin feshine ilişkin olarak çıkacak 
ihtilaflara Lig Kurallarına uygun olarak Premier Lig Temyiz Kurulu-
nun bakacağıdır. Bu kararlara karşı da Federasyon Temyiz Kuruluna 
gidilebilmekte ve bu kurulun kararı nihai karar olmaktadır.

İTALYA FUTBOL FEDERASYONUNUN FİNANSAL 
İHTİLAFLARA İLİŞKİN YARGISAL YAPISI

İtalya Futbol Federasyonu, oyuncular, menajerler, teknik ekip, vs 
arasında çıkan uyuşmazlıkları bünyelerinde bulunan Tahkim Panelleri 
vasıtasıyla çözüme ulaştırmakta ve karara bağlamaktadır.

Özellikle oyuncular ile Kulüpler arasındaki ihtilaflara ilişkin yar-
gısal yapısı FIFA tarafından oluşturulmuş olan Dispute Resolution

Chamber (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) standardındadır ve Ulusal 
Yargı Organları tarafından da tanınmaktadır. Kurulun yargı yetkisi 
her türlü sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklarda geçerlidir.
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İtalya’ da zorunlu tahkim kabul edilmiştir.

ALMANYA FUTBOL FEDERASYONUNUN FİNANSAL 
İHTİLAFLARA İLİŞKİN YARGISAL YAPISI

Almanya Futbol Federasyonu, sözleşme tarafları arasında çıkan 
uyuşmazlıklarda Alman İş Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul 
etmiştir.

Fakat Antrenörler açısından Almanya Futbol Federasyonu Çalışma 
ve Eğitim Yönetmeliği (DFB Training and Education Regulations) 
gereğince yargı süreci öncesi tahkim yoluna başvurulması kabul 
edilmiştir.

Belirli alanlarda zorunlu, belirli alanlarda seçimlik tahkimi benim-
seyen Almanya, durum her ne kadar böyle olsa da, finansal ihtilaflarda, 
konusunda uzman adli mercileri görevlendirmiştir.

BELÇİKA FUTBOL FEDERASYONUNUN FİNANSAL 
İHTİLAFLARA İLİŞKİN YARGISAL YAPISI

Belçika Futbol Federasyonu’nun uyuşmazlıklara ilişkin olarak üç 
ayrı kurulu bulunmaktadır.

Bunlardan birincisini Profesyonel Futbol Tahkim Komisyonu 
(Arbitration Commission for Remunerated Football) oluşturmakta-
dır ve sözleşmeleri gereği İş Kanunu kapsamında olan ve kendilerine 
ödeme yapılan sporcular ile Profesyonel Futbol Kulüpleri arasındaki 
ihtilafları karara bağlamaktadır.

İkincisi, Futbolcu Statüleri Komisyonudur (Commission for 
The Status of The Player). Burada İş Kanunu kapsamında sözleşmesi 
olmayan oyuncular ile Kulüpler arasındaki ihtilaflar çözüme ulaştırılır.

Üçüncü olarak da, Kulüpler arasındaki ihtilaflara ilişkin olarak 
taraflarından biri Amatör Kulüp olan ihtilaflarda karar mercii Yasa 
Komisyonudur.
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Belçika Futbol Federasyonu, söz konusu bu kurulların işgücüne 
ilişkin uyuşmazlıklarda tahkim yetkisinin zorunlu olmadığını, seçim-
lik olduğunu, Ulusal İş Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul 
etmektedir.

HOLLANDA FUTBOL FEDERASYONUNUN FİNANSAL 
İHTİLAFLARA İLİŞKİN YARGISAL YAPISI

Hollanda Futbol Federasyonu seçimlik tahkimi benimsemiştir ve 
taraflar istedikleri takdirde bu yola başvurabilmektedir.

Burada da genel yargı yolu her zaman açıktır. Örneğin, zorunlu 
ulusal yargı nedeniyle taraflar federasyon tahkim kurulu bir karar 
verse bile aynı konuya ilişkin olarak genel yargı yoluna her zaman 
gidebilmektedirler.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARINA İLİŞKİN ÖNERİLER

Hukuk düzeninin gerçekleştirilmesi ve devam ettirilmesi amacını 
taşıyan ve devlet tarafından yerine getirilen yargı faaliyeti, “Yargı Yet-
kisi” başlığı adı altında Anayasa’nın 9’uncu maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkeme-
lerce kullanılır.

Haklarının ihlal edildiği inancında olan kişilerin mahkemelere 
müracaat etmek zorunda olmaları kuralının istisnasını ise “Alternatif 
Uyuşmazlık Çözüm Yolları” (ADR) ve “Tahkim” oluşturmaktadır.

Alternatif uyuşmazlık çözümünde yargılama faaliyeti yapılma-
makta, objektif hukukun uygulanmadığı ve şekle sıkı sıkıya bağlı 
olmayan, esnek yöntemlerle uyuşmazlığın taraflarca çözüme ulaştı-
rılması amaçlanmaktadır.

Tahkim yolunda ise; taraflar kanunun yasaklamadığı konularda, 
doğmuş veya doğması muhtemel uyuşmazlıklarının, devlet yargısına 
başvurmadan kendilerince veya kanunla doğrudan doğruya seçilmiş 
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olan veya kanunun yetki tanıdığı şahıs veya mercilerce tayin edilmiş 
kişiler aracılığı ile çözümü yoluna başvurmaktadırlar.

Tahkim, devletin yargı hakimiyetine bir müdahale sayılmaz. Aksine 
uyuşmazlıkların genel yargıya gidilmeden çözüme ulaşmasına vesile 
olur. Zira, yargı organlarına başvurulması ile birlikte, uyuşmazlık 
sadece taraflar arasında bir sorun olmaktan çıkıp, yargı organlarını 
da içine alan üçlü bir ilişkiye dönüşmektedir.

Kaldı ki, genel yargı yolunda taraflara mahkemelerce ilk sorulan 
ve dava müddetince de sorulmaya devam edilen soru, tarafların sulh 
yolunu seçip seçmeyecekleridir. Mahkemeler tarafları sulhe teşvik 
etmekle görevlidirler ve bunun yapılmasındaki amaç, tarafları dava 
masraflarından ve de uzun, belirsiz yargı sürecinden kurtarmaktır. 
Aynı zamanda uzlaşmaya teşvik, mahkemelerin iş yükünün azalması 
sonucuna da olanak sağlamaktadır.

Bu sebeplerle de, bir uyuşmazlık ortaya çıktığında, bu uyuşmazlı-
ğın önce uzlaşarak ve anlaşarak çözümünün benimsenmesi, bu arayışın 
öne çekilmesi gerekir. Bu durum, usul ekonomisinin uygulanması 
ilkesine de uygundur.

Tahkim; ihtiyari ve zorunlu olmak üzere ikiye ayrılır. İhtiyari tah-
kimde taraflar, mahkemeye gitme hakları olduğu halde bu haklarını 
kullanmayıp, tahkim yoluna başvurmaktadırlar. Zorunlu tahkimde ise 
uyuşmazlığın çözümü zorunlu olarak hakeme bırakılmıştır. Zorunlu 
tahkim özel kanun hükümleri ile belirlenir.

Tahkime başvurmanın adli yargıya başvuru yolu bakımından 
belirli faydaları vardır. Bunların en başında da kısa sürede çözüm alın-
ması faydası gelmektedir. Nitekim, adli yargıda bir davanın ne kadar 
süreceğine ilişkin kesin bir belirleme olmamasına rağmen, tahkimde 
buna ilişkin iki yol vardır.

Birincisi tarafların anlaşması neticesinde belirlenecek süreler, ikin-
cisi de Hukuk Muhakemeleri Kanununun 407 ve devamı maddeleriyle

düzenlenmiş olan kesin sürelerdir. HMK 407. maddede “Taraflar 
aksini kararlaştırmadıkça, bir hakemin görev yapacağı davalarda hake-
min seçildiği, birden çok hakemin görev yapacağı davalarda ise hakem 
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kurulunun ilk toplantı tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir 
yıl içinde, hakem veya hakem kurulunca esas hakkında karar verilir.” 
denerek süreler belirlenmiştir.

Futbolda, tarafları kim olursa olsun ihtilafların en kısa sürede 
çözüme ulaştırılması oyunun doğasıyla bağdaşmaktadır. Hatta futbolda 
sürelerin kısa tutulması esası, TFF talimatlarıyla da belirlenerek her 
türlü hakkın kaybının önlenmesi amaçlanmıştır.

Sürelerin kısa olması, maliyet açısından da avantaj sağlamakta, 
tarafların mali yükünü azaltmaktadır.

Taraflara hakemlerini seçme hakkının tanınması da tahkim çözüm 
yoluna güveni sağlamakta, bu durum beraberinde adli yargı prensip-
lerinden olan aleniyeti de bertaraf ederek gizliliği sunmaktadır. Bu 
şekilde taraflar, tahkim yoluyla aldıkları sonuçların adil bir çözüm 
olduğuna tam anlamıyla güvenmektedirler.

Böylece tahkim, ana konusu olan ve tarafların aralarında yap-
mış oldukları sözleşmeye ilişkin uyuşmazlığın çözümü açısından da 
yıllar önce yürürlüğe girmiş olan maddi hukuk kurallarının önüne 
geçmekte, hakkaniyeti ve nasafeti temel şart koşmakta, bu bakımdan 
da günümüze uyarlılığıyla güncelliği sağlamaktadır.

Son olarak da uyuşmazlığın uzman kişiler eliyle çözüme ulaşma-
sına olanak vermektedir. Sportif uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri 
dışında çözülmesi mecburiyetinin temel nedenlerinden birisi, söz 
konusu uyuşmazlıkların belli bir uzmanlık gerektirmesidir. Gerçekten 
de, ister disiplinel isterse de malî nitelikli olsun, sportif uyuşmazlıkların 
sporun içinden gelen veya en azından sportif uyuşmazlıklar konusunda 
özel bir eğitim almış kişiler aracılığıyla çözümlenmesi gerekmektedir.

Dünyadaki diğer gelişmeler dikkate alındığında da sporla ilgili 
uyuşmazlıkların, devlet mahkemeleri tarafından değil tahkim yoluyla 
çözülmesine yönelik eğilim ve çalışmaların ağırlık kazandığı görül-
mektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri de tek bir uyuşmazlık 
çözüm sistemi oluşturarak, mümkün olduğu kadar tutarlı, adil ve 
güvenilir kararlar verilmesini sağlamaktır.
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Ülkemizde de Profesyonel futbol, UEFA ve FIFA Talimatlarına 
göre yürütülmesi zorunlu bir spor dalıdır. Bu anlamda TFF Talimatları 
UEFA ve FIFA talimatlarıyla bire bir uyumlu hale getirilmiş, uyuş-
mazlıkların çözüm yolları da aynen kabul edilmiştir.

FIFA Statüsünün “Uyuşmazlıklar” başlığını taşıyan 59. maddesinin 
birinci fıkrası gereği, ulusal federasyonlar, kulüpler ve kulüp üyeleri; 
FIFA’yla veya diğer federasyonlar, kulüpler veya kulüp üyeleriyle 
olan uyuşmazlıklarını normal (adli veya idari) mahkemelere intikal 
ettiremezler. Bu tür uyuşmazlıkların tarafların ortak kararıyla tayin 
edilen tahkim kurullarına havale edilmesi gereği asıldır.

Ülkeler uyuşmazlıkların çözümü anlamında ne kadar birbirlerin-
den farklı sistemler uygularlarsa; tarafları, konuları aynı veya benzer 
spor uyuşmazlıklarında, farklı ve çelişkili kararların doğmasına sebep 
olacaklar, bu anlamda eşitlikten uzak, adil olmayan sonuçlar elde 
edeceklerdir.

Dünyada sporu yönlendiren ve düzenleyen kuruluşların tahkim ve 
alternatif çözüm yöntemlerini benimsemelerinin en önemli nedenini 
de bu durum oluşturmaktadır.

Bu anlamda, tahkim ve alternatif çözüm yöntemlerini uygulayan 
kuruluşlar, spor hukukuna özgü, milli sınırları aşan, bazı genel ilkeler 
ve kurallar oluşturmakta ve bunları ihtiyaca göre geliştirmeye açık bir 
yapıya sahip bulunmaktadırlar.

Tüm bunlara ek olarak uyuşmazlıkların ulusal anlamda tahkim 
yoluyla çözümü sonucu çıkan kararların uluslararası faaliyet göste-
ren kuruluşlara gidilerek bu kararlara karşı itiraz edilmesi hakkı da 
tanınmaktadır.

Yazımızın önceki kısımlarında bahsettiğimiz Anayasa Mahkemesi 
kararı sonucu futboldaki finansal ihtilaflara uygulanan ve zorunlu olan 
tahkim sistemi değiştirilmiş, seçimlik tahkime dönüştürülmüştür.

Açıkladığımız hususlar neticesinde, bu sistemin, kısa veya uzun 
vadede ihtilafın taraflarına hiçbir fayda sağlamayacağı açıkça ortadadır.

Kanaatimizce, finansal futbol ihtilaflarında da ilk aşamada tah-
kimin ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının benimsenmesi, bu 
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yolla elde edilen karardan tatmin olmayan, kararın hakkaniyete aykırı 
olduğunu düşünen tarafların genel yargıya ikinci aşamada başvurmaları 
kabul edilmeli, esas kılınmalıdır.

Bunun dışında bir diğer çözüm yolu ise, futbola ilişkin her türlü 
ihtilafın bakılacağı, ihtisas sahibi, konuya hakim, en kısa zamanda, 
en az masrafla, tarafların ilk mercii olarak başvuracakları, tarafsız 
bir mahkemenin oluşturulması olabilecektir. Bu anlamda yasalarda 
yapılacak düzenlemelerle, bir ihtisas mahkemesi oluşturulabilecek, 
tüm ihtilafların çözüm yeri burası olacaktır.

Her ne şekilde olursa olsun, ihtilafların çözümünde önemli olan 
adil, seri, az masraflı bir sürecin esas alınmasının ve konuya hakim 
kişilerce verilecek kararların tarafları tatmin etmesinin, sisteme olan 
güvenlerinin zedelenmemesinin amaç edinilmesidir.
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Toplumun bütün katmanlarında olduğu gibi sporda da asıl olan 
düzenleyici kuralların uygulanmasıdır. Düzenleyici kuralların 
uygulanmaması bir hakkın kullanılmaması sonucunu doğu-

racağı gibi kişiye veya yetkili otoriteye tanınan meşru, kullanılabilir, 
bir yetkinin de zaafa uğramasına da yol açar. Demokrasilerde asıl 
olan egemen gücün, yani yasama erkinin yürürlüğe koyduğu hukuki 
normların etkin objektif şekil de uygulanabilirliğidir.

Anayasanın 58 inci ve 59 uncu maddelerinde; Devlet istiklâl ve 
Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında, 
Atatürk ilke ve İnkılâpları doğrultusunda yetiştirme ve her türlü ted-
birleri almakla görevli ve yetkili olduğu, sporun geliştirilmesi, kitlelere 
yayılmasını sağlamakla yetkili ve sporcuyu korumakla görevli olduğu 
hususlarda amir düzenlemeler bulunmaktadır.(¹)

Sporun geliştirilmesi yaygınlaştırılması, sporun alt yapısı için 
gerekli olan araç ve gereçlerin temin edilerek toplumun istifadesine 
sunulması, sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi, sporcuların korunması, elit 
sporcuların yetiştirilmesi için her türlü spor tesislerinin yapılması, 
gençlerin sosyal gelişmelerini desteklenmesi, gençleri sosyal hayatın 
her alanında etkin katılımını sağlanması, karar alma ve uygulama 
süresinde etkin rol almalarına imkân yaratılması, gençlere yönelik 
istimrarı ve şiddetin engellenmesi, gençler arasında her türlü ayrım-
cılığı giderilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Spor Genel 
Müdürlüğü’ne yerel yönetimlere kanuni düzenlemelerle görev ve 
yetkiler vermiştir. (²)

Gerek yukarıda belirtilen Anayasamızdaki düzenlemeler, gerekse 
değişik kanunlarla bir çok kamu kurum ve kuruluşlara, yerel yöne-
timlere verilen görevlere rağmen; 29.01.2004 tarihli ve 25361 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların 
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun ile bir çok 
kamu kurum ve kuruluşu, yerel yönetimler bünyelerinde bulunan 
spor kulüplerine yaptıkları her türlü aynı ve nakdi yardımları kes-
tikleri gibi bu spor kulüplerini kuruluşlarına ait gayrimenkullerinde 
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tahliye etmişler ve kurumlarında çalışanların bu kulüpler ile olan 
bağlantılarını kesmişlerdir.

Burada irdelenmesi gereken konu, kamu kurum ve kuruluşları 
ile yerel yönetimlerin bünyesinde kurulan amatör spor kulüplerin 
5072 sayılı Yasa kapsamın da olup olmadıkları ve kulüplere yapılacak 
ayni ve nakdi yardımlar hususunda 5072 sayılı Kanunun uygulanıp 
uygulanmayacağıdır.

29/01/2004 tarihli ve 25361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun “Amaç ve Kapsam” başlıklı 
1 inci maddesinde “Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu 
hizmetlerini ve personelini desteklemek üzere kurulan dernekler ve 
Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar ile bunların kamu 
kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini düzenler ve kapsar.

Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, bu Kanun kapsamı dışındadır. 
Ancak, bu vakıfların hangi esas ve usullere göre faaliyette bulunacak-
ları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çıkaracak bir yönetmelikle 
düzenlenir.” Denilmek suretiyle Kanun kapsamına giren dernek ve 
vakıflar belirtilerek sınırlanmıştır.

Mezkur madde uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri 
düzenlenen ve müteakip maddelerdeki ilkelere ve cezalara tabi olan 
dernek ve vakıflar;

a.  Kamu kurum ve kuruluşlarını desteklemek üzere,

b.  Kamu hizmetlerini desteklemek üzere,

c.  Kamu kurum ve kuruluşlarının personelini desteklemek üzere, 
kurulan dernek ve vakıflardır.

Bu husus 5072 sayılı Kanunun Genel Gerekçesi ile Madde Gerek-
çeleri ve T.B.M.M. Komisyon Raporları incelendiğinde de anlaşıl-
maktadır.(3)

Zira Genel Gerekçe ve Komisyon Raporlarındaki düzenleme ile; 
kamu görevlilerinin kurmuş oldukları vakıfların kamu hizmetlerinin 
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sunumunda devreye girmesinin ve kamu hizmetinden yararlanan 
vatandaşlardan bağış adı altında zorla yardım alınmasının, kamu der-
nek ve vakıflarına mevcut uygulamada bu yolla kamu mali disiplinine 
uymayan kaynak aktarımının ve bu gelirlerin denetimsiz kullanılma-
sının, kamu hizmetinin bir gereği olan bedelsizlik ilkesine hizmetten 
yararlananlardan bağış vb. adlar altında alınan ödenekler nedeniyle 
oluşan aykırılığın ve bu sebeple toplumda oluşan tepkilerin önüne 
geçilmesinin amaçlandığı açıklanmıştır.

Komisyon Raporlarında yukarıda belirtilenlerin yanı sıra; özellikle 
vakıfların sağladıkları gelirlerin önemli bir büyüklüğe ulaştığı, kamu 
finansman dengeleri açısından sorunlara yol açmaması için vakıf gelir-
lerinin ilgili gelir kanunlarının içinde düzenlenmesi gerektiği, vakıfların 
bünyesinde kurulduğu kamu kurum ve kuruluşları personeline ek 
sosyal güvenlik hizmeti sağlanmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu, 
vakıfların belli alanlarda tekel oluşturmalarının ve kamu hizmetlerin 
ikame etmelerin de rekabet ilkesini zedelediği ve bu olumsuzlukların 
önlenmesi için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu hususlarına 
da yer verilmiştir.

Dernekler Kanununa göre teşekkül eden ve Gençlik ve Spor 
Teşkilatınca tescili ile spor kulübü adını alan dernekler ise; Gençlik 
ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi uyarınca kamu 
kurum ve kuruluşlarını desteklemek, kamu kurum ve kuruluşlarının 
yürüttüğü kamu hizmetini desteklemek veya kamu kurum ve kuru-
luşlarının personelini desteklemek üzere değil, Anayasanın 58 ve 59 
uncu maddelerinde ifadesini bulan gençliğin korunmasını ve sporun 
kitlelere yayılmasını sağlamak üzere, spor faaliyetlerinde bulunmak 
amacıyla kurulmuştur.

Kaldı ki, spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Dernekler Kanu-
nuna göre teşekkül eden ve tescille spor kulübü alan derneklerin, 5072 
sayılı Kanunun Gerekçesinde ve Komisyon Raporlarında belirtildiği 
gibi; kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü kamu hizmetlerinin 
sunumunda devreye girmesi, bu hizmetlerden yararlanan vatandaş-
lardan bağış vb. adlar altında zorla yardım alması, bu yolla aldığı 
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ödenekler sebebiyle kamu mali disiplinine uymayan kaynak aktarımı ve 
bu gelirlerin denetimsiz kullanılması, kamu kurum ve kuruluşlarının 
personeline ek sosyal güvenlik vb. hizmetler sağlaması veya belli bir 
alanda tekel oluşturup kamu hizmetini ikame ederek rekabet ilkesini 
zedelemesi, kamu hizmetinin bedelsizlik ilkesine aykırılık teşkil etmesi 
ve toplumda tepkilere sebep olması da söz konusu değildir. Spor 
kulüpleri Anayasanın 58 inci ve 59 unu maddelerindeki düzenleme ile 
sporcuların korunması ve desteklenmesi konularında Devlete verilen 
görevin yerine getirilmesi hususundaki hizmeti yerine getirmektedirler.

Yukarıda açıklanan sebeplerle spor kulüpleri 5072 sayılı Kanun 
kapsamında olmadığını, dolayısıyla Kanunun kapsamında olan vakıf 
ve derneklerin uyacakları temel ilkeleri belirleyen 2 nci madde ve 
cezaları düzenleyen 3 üncü madde hükümlerinin spor kulüplerine 
uygulanmaması gerekmektedir.

Bir üniversite bünyesinde bulunan spor kulübüne 5072 sayılı 
Kanuna rağmen ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmayacağı konu-
sunda, Spor Genel Müdürlüğüne başvurulmuş, Spor Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliğince, bazı kamu kurum ve kuruluşlarına vermiş 
olduğu hukuki görüşüne benzer 03/02/2012 tarihli görüşü ile kuru-
mun internet sitesinde yayımladığı yazıda; özetle;

“Kulüpler.04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu 
ile 31/03/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından 
kurulabilir.” Hükmü yer verilmiştir.

Mezkur Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca kurulan ve 
5253 sayılı Kanunun 14

üncü maddesi ile 3289 sayılı Kanunun 20 inci maddesine daya-
nılarak hazırlanıp 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği 
hükümleri uyarınca tescil edilen derneklerin (spor külüplerinin) amacı 
sportif branşlarda faaliyet gösterdiği,

29/01/2004 tarihli ve 25361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve 
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Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun “Amaç ve Kapsam” başlıklı 
1 inci maddesinde ise “Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşlarını, 
kamu hizmetlerini ve personelini desteklemek üzere kurulan dernekler 
ve Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakfılar ile bunların kamu 
kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini düzenler ve kapsar.

Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, bu kanun kapsamı dışındadır. 
Ancak, bu vakıfların hangi esas ve usullere göre faaliyette bulunacak-
ları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çıkaracak bir yönetmelikle 
düzenlenir.” Denilmek suretiyle Kanun kapsamına giren dernek ve 
vakıflar sınırlanmıştır.

Mezkur madde uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri 
düzenlenen ve müteakip maddelerdeki ilkelere ve cezalara tabi olan 
dernek ve vakıflar;

d.  Kamu kurum ve kuruluşlarını desteklemek üzere,

e.  Kamu hizmetlerini desteklemek üzere,

f.  Kamu kurum ve kuruluşlarının personelini desteklemek üzere, 
kurulan dernek ve vakıflar olduğu,

Dernekler Kanununa göre teşekkül eden ve Gençlik ve Spor Teş-
kilatınca tescili ile spor kulübü adını dernekler ise; Gençlik ve Spor 
Kulüpleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi uyarınca kamu kurum ve 
kuruluşlarını desteklemek, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü 
kamu hizmetini desteklemek veya kamu kurum ve kuruluşlarının 
personelini desteklemek üzere değil, Anayasanın 58 ve 59 uncu mad-
delerinde ifadesini bulan geçliğin korunmasını ve sporun kitlelere 
yayılmasını sağlamak üzere, spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 
kurulmuş olduğu,

Kaldı ki, spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Dernekler Kanu-
nuna göre teşekkül eden ve tescille spor kulübü alan derneklerin, 5072 
sayılı Kanunun Gerekçesinde ve Komisyon Raporlarında belirtildiği 
gibi; kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü kamu hizmetlerinin 
sunumunda devre girmesi, bu hizmetlerden yararlanan vatandaşlardan 
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bağış vb. adlar altında zorla yardım alması, bu yolla aldığı ödenekler 
sebebiyle kamu mali disiplinine uymayan kaynak aktarımı ve bu 
gelirlerin denetimsiz kullanılması, kamu kurum ve kuruluşlarının 
personeline ek sosyal güvenlik vb. hizmetler sağlaması veya belli bir 
alanda tekel oluşturup kamu hizmetini ikame ederek rekabet ilkesini 
zedelemesi, kamu hizmetinin bedelsizlik ilkesine aykırılık teşkil etmesi 
ve toplumda tepkilere sebep olması da söz konusu olmadığı,

Yukarıda açıklanan sebeplerle spor kulüplere 5072 sayılı Kanun 
kapsamında olmadığı ve dolayısıyla Kanunun kapsamında olan vakıf 
ve derneklerin uyacakları temel ilkeleri belirleyen 2 nci madde ve 
cezaları düzenleyen 3 üncü madde spor kulüplerince uygulanmaması 
gerektiği, belirtilmiştir.”(4)

5072 sayılı Kanunun Dernekler Kanununa göre kurulup tüzel 
kişilik kazanan spor kulüpleri hakkında uygulanıp uygulanmayacağı, 
hususunda oluşan tereddütler, kurum ve kuruluşlara, denetim birim-
lerine yapılan denetimler sonucundaki farklı yorumlar, kamu kurum 
ve kuruluşları bünyesinde kurulan spor kulüplerinin gelişimi ve spor 
yamaları konularında olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir.

5072 sayılı yasanın denetim birimlerince farklı yorumlanması 
ve bu süreç içerisinde kurumlar bünyesinde kurulan spor kulüpleri 
faaliyetleri bazı kurumlar tarafından “dernek” faaliyeti şeklinde değer-
lendirilmiş, bazı kurumlar tarafından ise; spor faaliyetlerin “süreklilik 
arz etmeyen ve belirli konularda geçici faaliyetler” olarak tanımlan-
mıştır. Dolayısıyla 5072 sayılı Kanunun uygulaması ile ilgili olarak 
uygulamada farklı genelgelerin yayımlanması hem kamu kurum ve 
kuruluşlarını, hem de faaliyette bulunan spor kulüpler açısından 
olumsuz bir ortam yaratmıştır.

5072 sayılı Kanunun spor kulüpleri bazında uygulanmasında, 
kamu oyunda doğan hoşnutsuzluğu gidermek amacıyla İçişleri 
Bakanlığı’nın 19/02/2004 tarihinde yayınladığı 2004/2 sayılı Genel-
gesinde; Kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya per-
sonelini desteklemek üzere kurulan derneklerin 5072 sayılı Yasa 
kapsamında bulunduğunu, Kanun kapsamındaki derneklere yönetim 
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yeri, müessese ve tesis, lokal, oda banko veya herhangi bir yer tahsis 
edilemeyeceği, bu derneklere kamu kurum ve kuruluşlarına ait araç 
ve gereç kullandırılamayacağı gibi kamu personelinin bu dernek-
lerde çalıştırılamayacağı ifade edilmiştir. Genelgede “spor amaçlı veya 
öğrenci dernekleri gibi derneklerin bu Kanun kapsamına girmediğini 
kamu oyuna duyurmak zorunda kalmıştır.

Ayrıca konu ile ilgili mevzuat hükümleri de spor kulüplerinin 
5072 sayılı Kanun hükümlerinin kapsamı dışında olduğunu göster-
mektedir. Şöyle ki;

Dernekler Kanununun gençlik ve spor kulüplerini düzenleyen 
14 üncü maddesinde spor kulüplerinin adı ile ilgili bir düzenleme 
yer almamış ve mezkûr Kanunun 29 uncu maddesinde yasaklanmış 
olan adlar ile işaretler ve 28 inci maddesinde de dernekler açısında 
izne tabi adlar sayılmış olup, bu hükümlerde derneğin bünyesinde 
kurulduğu kamu kurum ve kuruluşunun adını alamayacağına dair 
bir yasaklama yer almamıştır.

3289 sayılı Kanunun spor kulüpleri ile ilgili hususları düzenle-
yen 20 nci maddesinde de spor kulüplerinin adı ilgili bir hükme yer 
verilmemiştir.

Dernekler Kanununun 14 üncü maddesi ile 3289 sayılı Kanunun 
20 nci maddesine dayanılarak hazırlanan Gençlik ve Spor Kulüpleri 
Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinde de dernekler; tüzüklerinde 
belirtilen amaçlar doğrultusunda gençlik kulübü, spor kulübü, gençlik 
ve spor kulübü adlarından birini alırlar; kulüpler, Dernekler Kanunu 
çerçevesinde diledikleri isimleri alabilirler.” Hükmü yer verilmek 
suretiyle, spor kulüplerinin adı ile ilgili bir sınırlama getirilmemiştir.

Bu hükümler karşısında dernek ve vakıfların kamu kurum ve 
kuruluşlarının ismini alamayacağı ilkesinin spor kulüplerine uygu-
lanma alanı bulunmamaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının hesaplarını inceleyen Sayıştay Baş-
kanlığı; ………….. belediyesinin Hesap İşleri Müdürlüğünün 2005 
yılı idare hesabının Sayıştay 4 üncü Dairesince yargılaması sonucunda 
tanzim olunan 889 Sayılı İlamına karşı Tahakkuk memuru ve sayman 
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sıfatıyla temiz üzerine konu temyiz kurulunda incelenmiştir. Kurul’un 
15/12/2009 tarihinde vermiş olduğu kararında; Belediye Encümen 
kararına dayanılarak …………… spor kulübüne yapılan 30.000.00 
YTL.nin ilgililerden tanzimine ilişkin hükmün incelenmesinde;

“Dilekçiler dilekçelerinde özetle; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 
14. maddesinde; “Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; 
a) imar, su ve  kanalizasyon, ulaşım. gibi kentsel alt yapı coğrafi ve 
kent bilgi sistemleri; çevre ve  çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, 
itfaiye acil yardım, kurtarma. ve ambulans; şehir içi trafik defin ve 
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; . konut; kültür ve 
sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, 
nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 
hizmetlerini yapar veya yaptırır. b)........ gerektiğinde öğrencilere, 
amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her 
türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsa-
bakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye 
meclisi kararıyla ödül verebilir” denildiğini spor kulüplerine yardım 
yapılabileceğine ilişkin olarak Sayıştay Ternyiz Kurulunun 26215, 
26521, 26531, 27307, 29805, 28799 nolu kararlarının bulundu-
ğunu, ayrıca Dernekler Kanunun 61. maddesinde “Genel ve Katma 
Bütçeli Dairelerle, Mahalli İdareler, Kamu iktisadi teşebbüsleri ile 
bunlara bağlı müesseseler ve …………… yarısından fazlası devlete 
alt kuruluşlar ancak kamu yararına çalışan derneklerin,  Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile Beden; Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 57. maddeye 
göre tescillerini yaptıran kulüplere, Gençlik Kulüpleri ve Gençlik ve 
Spor Kulüplerine, kamu kurum ve kuruluşları ile Yüksek. öğretim 
Kurumları da 57. maddenin 1. fıkrasına göre kurulan amatör spor 
kulüplerine yardım edebilir” hükmünün yer  aldığını bu nedenle 
verilen tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmişlerdir.

Savcılığın karşılama yazısında, amatör spor kulübü olarak faaliyet 
gösterdiği anlaşılan ................ kulübe yapılan bağışla ilgili ödeme 
için dilekçede ileri sürülenlerin değerlendirilmesi ile temyiz talebinin 



153

5072 Sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum 
ve Kuruluşlar ile İlişiklerine Dair Kanunun Spor 
Kulüpleri Hakkında Uygulanıp Uygulanmayacağı
/ AYDIN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

kabulüne. tazmin hükmünün sorumlular üzerinden. kaldırılmasına 
karar verilmesinin uygun olacağı belirtilmektedir.

24.12.2004-13.01.2005 tarihleri arasında yürürlükte kalan 5272 
sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (a) fıkrasında genç-
lik ve spor hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, belediyelerin görev 
sorumlulukları arasında sayılmıştır..

5272 sayılı Belediye Kanunu’nu yürürlükten kaldıran 13,07.2005 
tarihinde yürürlüğe geren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.mad-
desinin (b) fıkrasında:

“............ Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine mal-
zeme verir ve gerekli desteği sağlar; her türlü amatör spor karşılaşmaları 
düzenler, yurt içi ve yurt dışı rnüsabakalarda ‘üstün başarı gösteren 
veya derece alan sporculara belediye rneclisi kararıyla ödül verebilir 
...” Denilrnek suretiyle Belediyelere amatör spor kulüplerine: malzeme 
vermek ve gerekli desteği sağlamak görev ve sorumluluk olarak tevdil  
edilmiş bulunmaktadır,

Rapor dosyası ve eki belgelerden; ..................... Kulübü’ne maddi 
yardımın, adı. Geçen kulübün maddi sıkıntı içinde olduklarından 
bahisle Belediyeden yazılı olarak yardım talebinde bulunması üze-
rine Belediye Encümeninin 5272 sayılı Belediye Kanununun 14. 
maddesine istinaden, gençlik ve spor’un belediyenin görevleri ara-
sında yer aldığı bu nedenle illerinde amatör olarak faaliyet gösteren  
..................... spor Kulübüne içinde bulunduğu maddi sıkıntısını biraz 
olsun gidermek amacıyla aldığı karar üzerine yapıldığı görülmüştür.

5272 ve 5393 Sayılı Belediye Kanunlarının yukarıda bahsedilen 
maddelerinde. görüldüğü üzere, belediyeler mahalli ve müşterek 
nitelikte olmak şartıyla gençlik ve spor hizmetlerin; yapmak veya 
yaptırmakla, amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli 
desteği sağlamakla görevli ve sorumlu kılınmıştır. Gerekli desteği  
sağlamak tabiri aynı zamanda nakit yardımı da kapsamaktadır.

Bu itibarla dilekçilerin iddialarının kabulü ile 889 sayılı ilâmın 
2. maddesi ile 30.000,00- YTL’ye ilişkin olarak verilen tazmin hük-
münün KALDIRILMASINA”



154

5072 Sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum 
ve Kuruluşlar ile İlişiklerine Dair Kanunun Spor 

Kulüpleri Hakkında Uygulanıp Uygulanmayacağı
/ AYDIN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

Karar verilmiştir (5).
Sayıştay Temyiz Kurulunun yukarıda belirtilen kararında 

da görüleceği gibi amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi 
yardım yapılabileceği, spor kulüplerinin Dernekler Kanununa 
göre kurulmalarına rağmen 5072 sayılı Kanun kapsamında 
değerlendirilemeyeceğinde;

Kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler bünyelerinde 
kurulan amatör spor kulüplerine;

•	 Aynı yardım,

•	 Nakdi yardım

yapabileceklerdir.
Yerel yönetimler ile amatör spor kulüpleri kendi bünyelerinde 

kurulmasalar dahi kendi görev mahallinde kurulan amatör spor kulü-
plerine meclis kararı ile,

•	 Ani Yardım,

•	 Nakdi Yardım,

yapabilir,

•	 Başarılı sporculara ödül verebilir.

KAYNAKÇA
1- Anayasanın 58 ve 59 uncu maddeleri,

2- 0638 sayılı KHK, 3289 sayılı Kanun,

3-5072 sayılı Kanunun genel ve madde gerekçeleri,

4- Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin bu konudaki görüşü,

5- Sayıştay Temyiz Kurulunun 889 sayılı ilamı,
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Ülkemizde Spor düşüncesinin gelişiminde gelenekten çok 
dış etkili yapısal ve düşünsel aktarımlara bağlı olarak yapı-
lanmalar etkili olmuşlardır (Candan, Bağırgan 2009) Bu 

yapılanmalar; çoğunlukla başka ülke yada sporun evrensel gelişim 
sürecindeki yapılanmaların ülke koşulları ya da olanakları gözardı 
edilerek yapılan “aktarımları” ile biçimlendirilmektedir. Bu durum 
yapısal,-diğer değişle kurum ve örgütlenme biçimleri- aktarımların 
dışında düşünce ve bilgi aktarımlarını da ortaya çıkarmakta bu düşünce 
biçimleri, ülke spor kültürü birikiminin yetersiz olmasına (Orhun 
1991) dolayısı ile düşünce geleneğinin yetersiz düzeyde oluşturul-
masına bağlı olarak köksüz; diğer bir değişle temellenmemiş bir spor 
yada spor kültürü yapılanmasının kimliksiz bir yapıda kurumsallaş-
masını da ortaya çıkartmaktadır. Bu bağlamda günümüz ülke spor ve 
spor kültürü anlayışında temel bir sorunda; evrensel spor kültürü ile 
bağlantılı olarak ülke spor düşüncesinde ulusal bir kimlik oluşturma 
sorunudur (Bağırgan, 1994).

Ulusal spor kimliği oluşturulması sürecinde, öncelikle irdelenmesi 
gerekli olan ,ülke spor kültüründe spor olgusunun ve yaklaşımlarının 
düşünsel gelişiminin geçirdiği aşamaların belirlenmesidir. Diğer bir 
değişle de sporla ilgili düşünce geleneğini oluşturmaya yönelik yakla-
şımların ve buna bağlı olarak da sporla ilgili düşüncelerin ve düşünce 
akımlarının belirleyicisi ve yönlendiricisi olan kurum ve düşünürlerin 
irdelenmesini gerektirmektedir.

Batılı anlamda sporun Tanzimat döneminde yenileşme çabaları 
ile dışarıdan, başka bir söylem ile toplumsal gelenek ve yapılanma-
ların dışında (Fişek 1980, 1998, Atabeyoğlu, 1995) geliştirilmiş ve 
bu geliştirme süreci de bireysel düşünce ve bireysel etkinlikler ile 
bireylerin etkililiği ile oluşturulmuştur. Bu bağlamda da günümüz 
anlayışında spor (burada spor kavramı; benzer olarak kullanılan beden 
eğitimi,hareket ve kullanılan diğer kavramları bilinçli olarak göz ardı 
ederek ilgili dönemde yapılan etkinlikleri açıklayıcı genel özellikleri belir-
leyici olarak kullanılan kavram açıklaması olarak algılanmalıdır. bakınız.
Yıldıran,1996, Röthing 1993) olarak tanımladığımız etkinlikler, değişik 
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kavram ve yaklaşımlar ile genel bir uzlaşı ”ortak düşünce”  değil de 
bireysel olarak geliştirilen düşünceler ışığında var olmuşlardır. Bu 
süreç günümüze kadar benzer bir biçimde sürmektedir.

Bu bağlamda spor düşüncesinin ve spor kültürünün gelişimi olarak 
nitelendirebileceğimiz: spor kültürü tarihimiz, aynı zamanda sporla 
ilgili düşünceler üreterek bir gelenek oluşturmaya çalışan “spor düşü-
nürleri” tarihidir  (Bağırgan, 1994).Diğer bir değişle ülke sporunun 
öyküsü, spor düşünürlerinin oluşturduğu düşünce akımlarına göre 
biçimlenmektedir.

Buna karşın ülkemizde; genelde spor kültürü özelse spor düşünce-
sine geçmişten geleceğe yön veren düşünce akımları hiç bilinmemekte 
ya da yeteri kadar tanınmamaktadır . Konuya ilişkin yaklaşımlar ise 
daha çok eğitim kurumlarının gelişimi boyutlarında irdelenmektedir 
(Bilge, 1985, Kasap, 1990, Güven, 1996).

Spor kültür ve düşüncesinin sadece eğitim kurumlarının gelişimi 
ile irdelenmesi ülke sporu kültürünün gelişimi bütünlüğü açısından 
eksik ve yanıltıcı vargılara götürmektedir. Ayrıca spor araştırmacıları 
ya da spor bilimcileri, geçmişin sorunları ile ilgilenmeyi çoğunlukla 
göz ardı etmekte ya da doğruluğunun sorgulanması yapılmadan”gel
enekselleşmiş”düşüncelerle irdelemekte,ve bu irdelemeleride; ağırlıklı 
olarak; önemli bir spor düşünürümüz olan Kurthan Fişek’in (1980, 
1986, 1998, 2004)  değerlendirmeleri ile spor geçmişimizi açıklamaya 
çalışmaktadır. Bunun nedenleri ve etkileri üzerine bir yaklaşım aşağı-
daki alıntıda sorgulanmaktadır:

“spor geçmişine spor araştırıcılarının ve spor bilimcilerinin ilgisizliği-
nin nedeni bilmek istemediği ya da sorgulamaktan çekindiği için mi? Ya 
da geçmişle yüzleşmenin yararsız ya a rahatsızlık vereceği sanıldığı için mi 
? bilinmemektedir .......... Bunun doğal sonucu olarak -geçmişin bilgileri 
ile donanmadan ortak belleksiz bir anlayışta- geçmiş ve geleceği yüzeysel 
olarak irdeleyen spor düşüncesini ortaya çıkartmakta dolayısı ile bu gün 
karşılaştığımız sorunlar sanki yeni çıkmış gibi algılanmakta, çözüm 
önerileri ise güncel ve yüzeysel değerlendirmelerin ısığında yapılmakta-
dır. Burada gözardı edilen boyut, pek çok sorunun bize dünden miras 
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kaldığıdır. Bu bağlamda sorunların çözümü için temel yaklaşım sorun-
ların hangi koşullardan doğduğunun ve geliştiğinin bilinmesi ile ortaya 
konabilir”(Bağırgan 1998). Diğer bir değişle; ülke spor düşüncesinin 
niteliğinin ve geleceğinin saptanması “Bu günden düne giderek yarının 
biçimlendirilmesi”(Taninli 1994) ile yapılan irdelemelerle olanaklıdır.

Bu bağlamda ülke spor ve spor kültürü düşüncesinin gelişimi 
üzerine yaptığımız irdelememizde spor düşüncesinin gelişimi kav-
ramsal olarak;

1. Spor Öndüşünceleri dönemi (1863-1965)

2. Spor Düşüncesinin biçimlenme dönemi(1965-1989)

3. Spor dönemi (1990-) aşamalarında irdelenecektir.

SPOR ÖNDÜŞÜNCELERİ DÖNEMİ (1863-1965)

Bu dönem kendi içerisinde

1. Cumhuriyet öncesi (1863-1923)

2. Cumhuriyet dönemi 1 (1923-1965) 

iki alt başlıkta incelenecektir.

1.1.Cumhuriyet Öncesi (1863-1923)
Osmanlı döneminin ortalarından Tanzimat dönemine kadar, spor-

sal etkinlikler geleneksel olarak yapılan güreş ile özdeşleşmiş biçimde 
dinsel yaklaşımların yoğun  etkisi ile ağırlıklı olarak spor tekkelerinde 
ya da özel himaye sistemi ile gerçekleştirilen uygulamalar biçiminde 
görülmektedir (Tayga 1990, Kahraman 1995).

Kavramsal olarak avcılıkta meşk kavramı (Kahraman, 1995) ile 
tanımlanan sporsal etkinlikler, güreş alanında ve diğer sporsal uygu-
lamalarda idman kavramı ile, askeri okullarda yapılan etkinlikler 
ise talim kavramı ile açıklanmaktadır. Tanzimat döneminde “batıya 
yönelişle” birlikte eğitim alanında cimnastik, riyazet-i bedeniye, 
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terbiyeyi-bedeniye,beden terbiyesi kavramları sporsal etkinlikler ola-
rak tanımlanmış ve açıklanmıştır (bakınız. Fişek, Atabeyoğlu 1995) 
Çeşitli yaklaşımların bir ürünü olan bu kavram çokluğu değişik dünya 
görüşlerinin spor alanında görünümünün somutlaşmasıdır. Bunun 
somut örneğini dinsel kökenli olan ve dünyanın rahat verici etkin-
liklerinden vazgeçip sadece öteki dünya için bedeni terbiye ederek 
yaşama anlamında (Özen 1976) kullanılan riyazet-i bedeniye kavramı 
ile ruh beden anlayışını yansıtan bir anlayışı sergileyen (Orhun 1991) 
tutucu anlayışın sporda yansımasıdır.

Cimnastik kavramı: batıya yöneliş anlamında batıcılığı, idman 
kavramı ise; riyazet-i bedeniye kavramı ile, batıcı anlayışın simgesi 
olan cimnastiğe karşıt olarak gelişen ulusalcı anlayışta sporsal etkin-
liklerin simgesidir.

Gelişen toplum anlayışlarına bağlı olarak kavramların anlamı da 
değişime uğramıştır.

Tanzimat döneminin başında amaoros cimnastiği tüm sporsal 
etkinlikleri tanımlamakta iken eğitim alanında spor kavramı riyazeti-i 
bedeniye, Talim, Beden terbiyesi ile okul dışındaki etkinlikler ise idman 
kavramı ile açıklanmaktadır. Burada önemli ve temel bir dönüşüm 
ise Riyazet-i bedeniye kavramından terbiyeyi bedeniye kavramına 
geçiştir. Bu dönüşümün anlamı;

Bedeni akrobotik etkinliklerin tutsağı durumuna getiren ve put-
laştıran amoros cimnastiği (Alpman, 1972) ile bedeni yok sayan ve 
sadece öteki dünyaya hazırlık anlamında kullanımı amaçlayan riyazet-i 
bedeniye anlayışından bedeni ve ruhsal bütünlüğü savunan ve İsveç 
cimnastiği ile somutlaşan Beden terbiyesi anlayışına dönüşümdür. 
Başka bir söylem ile; özelde bedenin genelde sporun özgürleşmesi-
ninde başlangıcıdır.

Bu dönüşümünde etkin olan spor düşünürü ise Selim Sırrı Tarcan’dır. 
Selim Sırrı Tarcan hocası faik Üstünidmanın öncülüğünü yaptığı ve bu 
dönemin vücut kültürüne ilişkin yaklaşımda bulunan spor insanlarının 
bedenin eğitimini dinsel amaçlı riyazet anlayışından yola çıkarak din ile 
sporu bütünleştirme ile böylece de sporun dinsel olarakta kabul görmesi 
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kaygısını taşıyan safcıl sporsever düşünce yapısının(Faik üstünidman 
riyazet-i jimnastik 1893) adını verdiği yapıtına bir hadisle başlayarak 
beden eğitiminin dinsel temelli dayanaklarını oluşturmaya çalışmıştır. 
(Bakınız. Baydar 1936). bedenin dine özgü yorumlanarak işlenmesinden 
özelde bedeni genelde insanı öne çıkartarak çağdaşı düşünce akımlarına 
uygun olarak dinsel temelli olmayan özgür bir bedensel anlayışın temel-
lerini atmıştır.

Selim Sırrı Tarcanın Bu geniş boyutlu bakışının temeli aynı 
zamanda döneminin aydınların dan birisi olmasına ve özgürlükçü 
düşünce yapısına bağlıdır. Selim Sırrı Tarcan’ın Rıza Teyfik, Prens 
Sebahattin gibi ilerlemeci düşünürler ile yakın ilişkisinin olması nın 
yanısıra, Çağının önemli eğitim düşünürlerinden olan Emrullah 
efendi ve Satı bey ile çalışma olanağı bulması, sporun sağlık ve beden 
eğitimi anlayışının kolayca eğitim kurumlarında yer almasının da 
açıklayıcısıdır (Bakınız. Fişek 1980, 1985 Alpman 1971 Bilge 1985).

Diğer bir bakış açısı ile de ,aletli cimnastiğin gelişimini günümüze 
kadar engelleyecek olan bir beden eğitimi anlayışının da uygulamaya 
geçmesidir. Bu bağlamda; günümüze kadar sürecek ve yer yer tutucu-
lukla özdeşlesen ve bazı sporların geleneksel olarak öncelikle yapılma-
sını savunan spor anlayışı ile günümüz spor anlayışı arasında sürgit 
giden bir çelişkinin de başlamasıdır. Bu çelişki: aynı zamanda idman 
kavramı altında; öncelikle amaros cimnastiğine karşıt olarak okuldışı 
gelişen özelde futbol ile özdeşlesen spor anlayışı ile de söz konusudur.

Abdulhamit’in baskıcı rejimine karşı okullarda gelişen daha son-
raları idman klüpleri biçiminde örgütlenme ile bireysellikten toplum-
sallığa geçişin simgesi olarak görülecek futbol bu çelişkide önemli bir 
hedef olmuştur.

Tanzimat dönemi sporu tutucu-gelenekci yapıdan

•	 Eğitim ve sağlık için(İsveç cimnastiği) kullanımının öne çıkması

•	 Kazanma –kaybetme ile somutlanan (örneğin futbol) verim (per-
formans) gösterme ve sergileme anlayışının ve yapılanma olanak-
larının ortaya konması
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•	 İzcilik gibi kullanımı ile yurt savunması için bir araç olarak kul-
lanılması ile belirginleşmektedir.

Başka bir anlatımla; spor anlayışının eğitim ve sağlık amacının 
baskın olduğu tutucu bedeni yok sayan Riyazet-i bedeniye anlayı-
şından özelde bedenin genelde de sporsal etkinliklerin özgürleşmeye 
başladığı bir anlayışa dönüşmesi sürecidir.

Cumhuriyet dönemi 1 (1923-1965)
Cumhuriyet dönemi 1 kendi içerisinde iki evrede irdelenmektedir.

1.  Sağlık ve üretim gücünü artırma amaçlı spor anlayışının önde 
olduğu evre (1923-1950)

2.  Gösteri amaçlı verim sporunun (özelde futbolun) baskın 
olmaya başladığı evre (1951-1965)

1.1.1.Sağlık ve üretim gücünü arttırma amaçlı spor anlayışının 
önde olduğu evre (1923-1950)

Bu dönemin genel bir değerlendirmesi yapılacak olursa; toplum 
sağlığını, Türk insanının niteliğini ve üretim gücünü geliştirmeyi amaç 
olarak seçen, somut olarak da yurttaşların moral güçlerini oyun,spor 
,jimnastik etkinliklerinin bütünlüğünde tanımlanan beden eğitimi 
aracılığı ile geliştirmeyi amaçlayan (BTGM Tüzüğü 1938) düşünce 
dönemidir.

Başka bir anlatımla; örgün eğitim uygulamaları ile ağırlıklı olarak 
yönlendirilen kitlelere sağlıklı bir yaşam sağlamak ve üretim gücünü  
yüksek bir düzeyde tutmak  amacının; ulusal kültür değerleri ile bir-
likte, cumhuriyet ilkelerinin savunucusu özgür ve sağlıklı insanları 
yetiştirmek anlayışında yönlendirildiği evredir.

Ayrıca bu düşüncenin yılmaz savunucuları olan düşünürler ve 
onları izleyen ardıllarının sporun sadece futbol olarak görüldüğü 
anlayışına, buna bağlı olarak ta gösteri yönü ağır basan ve insancıl 
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olmayan bir yüksek verim anlayışına karşı çıktığı dönemdir.Bu çatışma 
idealist biçimde bireyin ve toplumun sağlığını öne çıkaran ve yüksek 
verim karsısında kitlenin spor yapmasını savunan anlayış ile futbol ile 
somutlaşan verim sporu anlayışı arasıdaki savaşımının sürdürüldüğü 
bir evredir (1941 yılında beden terbiyesi genel müdürü olan Cemal 
Taner merkez danışma kurulunu, futbolun yasaklanması gündemi ile 
toplamıştır. Uzun tartışmalardan sonra bu düşünceden vazgeçilmiştir 
(Beden terbiyesi dergisi 1941 sayı 4).

Sporda genel olarak Ankara akımı(beden eğitimi-kitle sporu)-
İstanbul akımı(yüksek verim sporu) olarak adlandıracağımız ve birbi-
rinin ötekisi olarak adlandırılan, etkinliğini günümüzde de sürdüren 
anlayışların çatışmasının başladığı bir evredir.

Başka bir söylemle de yanlış bir biçimde alaylı mektepli çatışma-
larının başladığı bir dönemdir.

Yüksek verim ile özelde futbol ile özdeşleşen İstanbul akımı, sporu 
salt gösteri amaçlı izlenmelik bir anlayışı sürdürürken; Ankara akımı 
olarak yönlendirilen düşünce yaklaşımları kitle için spor anlayışını öne 
çıkartmıştır. Bu iki karşıt yaklaşım ülke sporunda yanlış bir biçimde 
sporun kavranılmasına neden olmuştur. Başka bir anlatımla; sporun 
birbiri ile bütünleşik olan temel iki işlevinin, diğerinin yok sayıldığı 
bir anlayış ile ele alınmasına neden olmuştur. Özetlenirse “Spor düşün-
cesi” İstanbul akımı –Ankara akımı olarak değerlendirilen anlayışların 
egemenliğine bağlı olarak kurumsal olarak yönlendirilmiştir.

Burada göz ardı edilmemesi gerekli olan bir yaklaşımda; bu iki 
düşünce akımının yada düşünce yapısının karşısında olan gelenekçi 
spor anlayışı olarak tanımladığımız yaklaşımdır. Tutucu yer yer de 
dinsel izlerin ağırlıklı olduğu bu anlayış hem sağlık amaçlı İsveç 
cimnastiği yönelimli beden eğitimine, hem de batılı sporlara ;özelde 
de batılı sporların en gelişmiş simgesi görülen futbola karşı olan bir 
anlayıştır. Geleneksel tanımlaması içerisinde sporun özdeş olarak 
görüldüğü güreşle somutlaşan bu anlayışın sporun yayılmasında 
engelleyici olan değer ve inanışları ortaya koymaktadır. Genelde 
sporu önemli bir iş olarak kabul etmeyen, insanları oyalayan ve işe 
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yaramayan kişilerin uğraştığı bir alandır düşüncesini öne çıkaran ve 
Riyazet-i bedeniye düşüncesinin sürdürüldüğü bu yaklaşım sporun 
gelişmesinde günümüzde de olumsuz bir işlev taşımaktadır(Fişek 
1985,Mektepligil 1996).

Bu dönem genel yaklaşım olarak beden eğitimin resmi söylem 
olarak öne çıkarılmasına karşın, uygulamada yöneticilerin başarısız 
uygulamalarına ve ülke sorunlarına bağlı olarak futbolun öne çıkmaya 
başladığı bir evre olarak değerlendirilmelidir.

1.1.2.Gösteri amaçlı verim sporunun (özelde futbolun) Baskın 
olmaya başladığı evre
(1951-1965)
1951 yılı, ülkede futbolun profesyonelleşmesinin resmi başlan-

gıcıdır (Atabeyoğlu 1994). Uzun süreden beri tartışılan ve 1946 da 
gerçekleştirilen, birinci beden eğitimi ve spor kongresinde resmileştiril 
en(BTGM,1947) İstanbul akımı temsilcilerinin yoğun desteği ile kabul 
edilen futbolun profesyonelleşmesi ile toplumsal amaçlı kitle sporu 
anlayışının ağırlığını kaybettiği eğlence ve gösteri amaçlı sporların öne 
çıkarıldığı dönem başlamaktadır. Başka bir anlatımla “Kitle sporunda 
gerileme” ya da “futbolda ilerleme” olarak değerlendirilebilecek bu evre 
baskın özellikleri ile İstanbul akımının yüksek verime yönlendirilmiş 
spor anlayışı ile gelenekçi yapının spor anlayışının birlikte egemen 
olduğu yaklaşımları içermektedir.

Bu evre sürecinde egemen olan “her mahallede milyoner yaratmak” 
savsözü ile somutlaşan (Kongar 1994) verimi öne çıkartan politik 
yaklaşıma bağlı olarak; her şeyi en yüksek düzeyde gerçekleştirmek 
amacı ile sürekli yarışan ve yarıştırılan bireylerin kimliklerini sporda 
gerçekleştirilen başarılar ile özdeşleşerek katılımdan çok izleyiciliğe 
yöneldiği bir yaklaşım öne çıkmaktadır.Bu bağlamda; spor artan bir 
biçimde tüketim eğilimini desteklemektedir. Ankara akımı olarak 
değerlendirilen düşünce yapısının terk edildiği görülmektedir. Başka 
bir anlatımla: sporun üretim,eğitim,sağlık amaçlı kullanılması sadece 
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resmi söylemlerde kağıt üzerinde kalan düşüncelere dönüşmüştür 
.Bu düşüncelerin savunucusu ve mektepli olan kesimin düşünceleri 
toplumsal düzeyde etkinliğini yitirmiştir.

1959 yılında futbolda liglerin kurulması ile doruğa ulaşan İstanbul 
akımı düşüncesi büyük bir güç olan kitle iletişim araçları aracılığı ile 
artık egemen spor ideolojisidir. Başka bir söylemle de “futbol” artık 
spordur.

Başka bir anlatımla da: İnsancıl olmayan verim anlayışı ile sporun 
diğer işlevlerini yok sayan, İstanbul akımının sporu bir tüketim aracı 
olarak kullandığı spor anlayışı artık baskındır.

2. SPOR DÜŞÜNCESİNİ TEMELLEYİCİ DÜSÜNCELER (1965-1990)

2.1 Cumhuriyet dönemi 2 (1965-1989)
2.1.1. Başlangıç evresi (1965-1973)
Bu evrede genel olarak egemen olan İstanbul düşüncesine karşın 

Ankara akımının yeni bir düşünce anlayışını ülke spor düşüncesine 
taşıdığını görüyoruz. Başka bir söylem ile futbol olan spor anlayışını 
tek yönlü bir bakış açısı ile yönlendiren İstanbul akımına karşı, resmi 
söylem olan kitle sporu ve toplumsal amaçlar için sporun yapılmasının 
önderliğini yapan Ankara akımı yaklaşımlarının 1960 yılları başla-
rında yurt dışına gönderilen spor adamlarının o dönemde Avrupa da 
özelliklede Almanya da egemen olan spor eylemi akımının etkisi ile 
yetişerek verim temelli bir anlayışı sürdürdüğü bir anlayıştır.

İstanbul akımının sadece gösteri ve kullanım amaçlı verim anla-
yışı ile yer yer örtüşmesine karsın ,bu verim düşüncesi insancıl verim 
düşüncesi bağlamında İstanbul akımının karşısındadır. Bu anlayışta 
olan spor düşünürlerinin etkisi de bu evrede yoğunlaşmaktadır. Selim 
Sırrının biçimlendirdiği spor anlayışının dışında kendini geliştirmeyen 
bu bağlamda da gelişen anlayışları yansıtmayan, spor tutuculuğu biçi-
minde işlevini yitirmiş İsveç cimnastiği anlayışında temellenen beden 
eğitimi anlayışı düşünceleri karsısında ,beden eğitimi ve sporun kitle 
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için yönlendirilmesi anlayışlarının öne çıkarmada bu düşünce anlayı-
şının öncülük yaptığını görülmektedir. Bu yaklaşımlar 1969 yılında 
Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulması ile Ankara akımının etkisi 
üst düzeye çıkmıştır. Bu durum Ankara akımının gelişen anlayışının 
İstanbul akımı karşısında önemli bir kazanımı olarak görülebilir. Diğer 
bir söylem ile alaylılığı simgeleyen İstanbul akımı ile mektepliliği 
simgeleyen Ankara akımı arasında mekteplilerin bir kazanımı olarak 
da değerlendirilebilir. Gençlik ve Spor bakanlığı günün koşullarına 
göre çağdaş spor anlayışlarının ülke sporunda yapılanmasına olanak 
sağlayıcı yaklaşımlarına karşın, yasal işlevlerinin somutlanamasına 
bağlı olarak, 13 yıllık süreçi içerisinde etkinliği olmayan bir yapı 
görüntüsü ile işlevsizleştirilir. Kurulmasnı sağlayan mekteplilerin 
İstanbul akımına karşı çağdaş bir anlayışta bir yapılanma olanağı taşıma 
düşüncesi; önemli bir güç olan kitle iletişim araçlarının ve Spor Toto 
gibi ekonomik desteklerin  ülke spor yönetimince de sadece izlenme 
amaçlı tesisleşme ve yapılanma için kullanılması yaklaşımında egemen 
olan futbol anlayışının, Başka bir anlatımla da; İstanbul düşüncesinin 
yıkıcı spor anlayışı karşısında yok olur.

Etkileri günümüzde de süren yıkıcı İstanbul akımı ve kitle iletişim 
araçları Türkiye’de sporun yönünü belirler. “Spor yine futboldur”.

Geleneksel tutucu spor anlayışı bu süreçte karışık siyasal ortama 
bağlı olarak olağanüstü bir biçimde etkinliğini öne çıkartır.Milli kıyafet 
bu ne rezalet sloganı ile özdeşlesen şort sorunu (Alpman, 1984) kadının 
kendini özgürce ifade ettiği alanlardan biri olan spordaki etkinliğinin 
sınırlandırılması, aynı zamanda da geleneksel tutumu yansıtır. Bu 
yansımanın doğal bir sonucu yüzme , jimnastik gibi etkinlikler ile 
estetik sporlar ve özellikle kadınlar spor dışında bırakılmaktadırlar. 
Bu anlayış günümüzde yansımakta, her ne kadar amacı; bireye spor 
yaptırmak yaklaşımı çerçevesinde; istediği kıyafetle ve spor tesisinde 
spor yaptırmak anlayışı görümümü ile insancıl ve birey hakkı öğe-
lerini içermesine karşın, ulusal ölçütlerde yapılan spor etkinliğinin 
uygulanması karşısında özellikle ülkenin batısından doğusuna doğru 
gidildiğinde günümüzde de yaşayan katılımı engelleyici (Mektepligil 
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1996, Fişek 1980) bir işlevi bulunmaktadır. Diğer bir değişle de sporun 
gelişimini engelleyici bir işlevi bulunmaktadır.

2.2 DEĞİŞİM EVRESİ (1974-1982)
Bu evrede Spor düşüncesinin ve kültürünün gelişmesinde önemli 

bir olguda, sporun meslek yapılanmasında öğretmenlik dışındaki 
arayışlarının yoğunluğun artmasıdır.Bu süreçte önemli olgu 1920’li 
yıllarda yurtdışına eğitim amaçlı olarak gönderilen öğrencilerden olan 
Sadi Irmak’ın Başbakan olmasıdır. Çok kısa süren (6 ay) başbakanlı-
ğına karşın Sadi Irmak; kendisinin de çok önem verdiği, Cumhuriyet 
döneminden beri gerçekleşmesini istediği spor anlayışının uygulamaya 
sokulmasında önemli katkı sağlayarak, spor akademilerinin kurulma-
sını sağlamıştır. Sadi Irmak bu bağlamda: Cumhuriyetin çağdaş bilgi 
birikiminden yararlanmak üzere, yurt dışına eğitim için gönderdiği 
bireylerin ulusal katkılarına somut bir örnek olarak görülmelidir. 
Ankara akımının bir kazanımı olarak ülke sporunun 1923 ten beri 
özlemini duyduğu ve resmileştirdiği spor alanında hizmet vermek 
amacı ile antrenör ve monitor yetiştirmek amacı 19 mayıs Gençlik 
ve Spor akademisinin 1974 yılında kurulması ile önemli bir dönem 
başlamaktadır. Bu akademiyi Anadoluhisarı(1975) ve Manisa (1975) 
Gençlik ve Spor akademileri izler. 7 yıl sürecek olan akademiler 
dönemi spor bilimleri içinde önemli bir birikim ve anlayış oluşturma 
evresi olarak görülmelidir.Ankara akımının önemli etkisi de ODTÜ 
de 1979’de beden eğitim ve rekreasyon bölümünün kurulmasıdır. 
Başka bir anlatımla; günümüz anlayışında önemli bir etkinlik olan 
rekreasyon anlayışının da somut olarak biçimlenmesidir.

Ankara akımı bu dönemde: önemli yayınlar ve Necmettin Erkanın 
öncülüğünü yaptığı yaşam boyu spor gibi toplumsal amaçlı hedefleri 
olan etkinlikleri gerçekleştirmiştir. Bu yapısı ile Ankara akımı spor 
kültüründe birikimi sağlayıcı önemli bir işlevi bulunmaktadır.



168

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

RİYAZET-İ BEDENİYE’DEN SPOR DÜŞÜNCESİNE:
Türkiye’de Spor Düşüncesi Gelişiminin Kısa Bir Öyküsü

/ BAĞIRGAN

İstanbul akımı bu evrede de futbol ve kazanım amaçlı olarak 
insancıl spor anlayışı karşısında alaylılığı savunan bir anlayışta 
etkinliğini sürdürmüştür

2.3 OLUŞUM EVRESİ (1982-1989)
Bu döneminin spor düşüncesinde belirleyici olan, önemli iki 

olay görülmektedir. Birincisi; Futbol Federasyonunun artan güç ve 
büyüklük ile bağımsız olarak yönlendirilmesini gerektiren özerk federa-
syon olma sürecidir. 1989 da başlayan bu süreç 1992 de somutlaşmıştır. 
Bu durum: futbol kimliği ve diğer spor dallarının da özerkliği ile 
somutlaşan  yüksek verim amaçlı anlayışın eğemen olduğu, spo-
run sağlık, eğlence, haz anlayışının gözardı edildiği  döneminde 
başlangıcıdır. Başka bir anlatımla; İstanbul akımı düşünsel olarak 
egemenliğini somutlamaktadır. Futbol federasyonunun özerkleşmesi 
ile , Devletin ve diğer spor olanaklarının insancıl spor anlayışı ile artık 
yönlendirilebileceğini düşünen,buna bağlı olarakta coşkulu beklentiler 
oluşturan Ankara akımı düşüncesi; Ülke spor yöneticilerinin verdikleri 
karar ile 1990 yılında “Herkes için spor Federasyonu kurarak gerçek 
işlevleri olan devletin herkese spor yaptırmak sorumluluğunu federa-
syon düzeyine indirgemesi ile güç yitirmiştir.

Başka bir anlatımla; Türk sporu için önemli bir kırılma olan ve 
Ankara akımının etkinliğini yitirdiği resmi olarak somutlayan 1990 
yılında Herkes için Spor Federasyonun kurulması ile devletin “Devlet 
herkese spor yaptırmakla yükümlüdür” anlayışı ile Anayasada güvence 
altına aldığı Kitle sporuna yönelik resmi söyleminin eğlence ve izlenme 
ağırlıklı anlayışına geçmesinin somutlaşmasıdır. Artık Devletin spor 
anlayışı: büyük organizasyonlar yapmak ve yüksek verim sporunda 
başarı için yabancı sporculardan devşirmeler ile kısa sürede başarı 
sağlamak amaçlı, ekonomi temelli yüksek verim sporu yönelimli bir 
anlayışa dönüşmüştür. Bu bağlamda Devlet sporun sağlık, eğlence, haz 
yada toplumsal üretiminin pekişmesini sağlamada etkin olan bedensel 
gelişimin sürekliliğini sağlama gibi toplumsal sorumluluklarından 
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sıyrılarak İstanbul akımının bir yansıtıcısı olmakta ve spor düşüncesi 
ticari kazanım aracı olarak yönlendirilmektedir. İzleyici özelliğine 
indirilmiş spor anlayışı stadyumlarda ve salonlarda şiddetin yaşandığı 
ortamlarda “şiddet tetikleyici” bir işlevle sürdürülmektedir.

Artık İstanbul akımı; insancıl spor anlayışının “ötekisi” olarak 
engelleyici işlevini spor kültürüne ve spor düşüncesine yansıtmaktadır.

Günümüz Spor Düşüncesi (1990-)
Günümüz ülke sporu anlayışı İstanbul akımı olarak tanımladığımız 

yüksek verim sporu ile Ankara akımı olarak tanımladığımız “Sağlıklı 
toplumsal ve bilinçli “verim anlayışı arasında gidip gelmektedir. 
Ağırlıklı olarak İstanbul akımının yüksek verim sporu anlayışı ana 
düşünce olarak seçilmiş olmasına karşın, Ankara akımının temel 
yaklaşımı olan insancıl spor anlayışı: hareket ve sağlık için spor 
kavramları ile toplumsal düşüncede yaşamaktadır. Bu bağlamda temel 
sorunumuz: birbirine karşıt olarak uzlaşmaz bir biçimde, birbirinin 
ötekisi olarak değerlendirilen bu iki düşünce anlayışının bağlantısını 
sağlama da yatmaktadır. Başka bir söylemle; birbirinin ötekisi sayılan 
bu anlayışların birlikte yaşaması ve yaşatılması ortamının sağlanması 
gerekmektedir.  Bu bağlamda;Herkes için spor adı altında sağlığını 
koruma adına yanlış yaptırılan yada yanlış yapılan etkinlikler sonucu 
sağlığını kaybeden bireylerin oluşturduğu herkes için spor düşüncesi 
ve kültürü ile yüksek verim sporunda bunaltı ve şiddetin tutsağı olmuş 
bireylerin oluşturduğu spor kültürü ve spor anlayışından, insancıl bir 
verim anlayışı ile donanmış spor kültürü ve spor anlayışına dönüşüm 
sağlama isteğini amaç edinmiş spor düşüncesi, günümüzün ülke 
insanının spor düşüncesinin temel beklentilerini oluşturmalıdır.
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Federasyonlar genel disiplin kurallarını daha doğru ifade ile diğer 
kulüpler ve futbolcularla olan ilişkileri düzenlerken, kulüpler de kendi 
içlerinde disiplini sağlamak üzere düzenlemeler yapmaktadırlar. Bu 
bağlamda, askerlik dışında herhalde disiplin ile doğrudan ilişki içinde 
olan bir başka meslek grubu bulunmamaktadır. Askerlikte gerektiğinde 
ölmeniz istenir, sporda ise ölümüne kadar mücadele etmeniz. İkisinin 
de sağlanması disiplinin temini ile mümkündür.

DİSİPLİN NEDİR?

Disiplin sözcüğü “disciple” kökünden gelen Latince kökenli bir 
sözcük olup, dilimizde Fransızcadaki biçimiyle kullanılmaktadır. 
Ülkemizde disiplin kelimesi uzun yıllar Arapça karşılığı olan “inzibat” 
sözcüğünün yerine kullanılmıştır. Zapturapt, sıkı düzen gibi anlamlar 
yüklenebilen disiplin sözcüğünün Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ndeki 
karşılığı ise; “Bir topluluğun, yasalarına ve düzenle ilgili yazılı veya 
yazısız kurallarına titizlik ve özenle uyması durumu…” şeklindedir. 
Terim olarak anlamı ise, disiplin, inzibat, sıkı düzen, yöntem anlam-
larına gelmektedir.

Disiplin sözcüğü, konuşma dilinde birçok anlama gelmekle bera-
ber, hukuki anlamda; “ilgili kurumun veya kuruluşun düzeni ile amaç, 
faaliyet ve ilkelerine aykırı davranışlarından ötürü o kuruma dahil 
olanların tabi oldukları yaptırımlar bütünü olarak” tanımlanmaktadır.

Disiplin Suçu, belirli bir statü içindeki kişilerin bu statüyü düzen-
leyen kurallara uymamalarından doğan olumsuz bir durumu ifade 
eder. Disiplin Cezası ise önceden belirlenmiş hukuk kurallarının 
öngördüğü koşullarla belirli statüdeki kişilere uygulanan yaptırımlardır. 
Bunlar ceza kanunlarıyla belirlenmiş kurallar olabileceği gibi; ayrıca 
belirlenmiş ve sadece ilgili kurumları ilgilendiren kurallar da olabilir.

Bu tanımların sonucu olarak, aslında disiplin kelimesinin içinde 
aşağıda açıklayacağımız üzere disiplin kalıplarına, kurallarına uygun 
davranan kişinin kendi davranışlarını kontrol ederek ödül veya ceza 



178

Sporda Disiplin ve Siyaseti
/ BIÇAKCI

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

arasında tercih de bulunarak şartlanmış davranışlar sergilediği görül-
mektedir. Bu tanımlardan da, anlaşılacağı üzere disiplin kurallarını 
uygulayan hiyerarşik olarak üst konumda bir gücün bulunması gerekir. 
Bu üstün güç, kamu kudretini kullanan makamlar olabileceği gibi, 
özel hukuk kişilerinin kurdukları topluluklar da olabilir.

Disiplinin temel amacı, ortak paydası bulunan toplulukların 
içinde saygısız, kural veya istem dışı davranışların önlenmesi; böyle-
likle de bu toplulukların ulaşmak istedikleri hedefe kolayca varma-
larının teminidir. Aksinin kabulü halinde ise, kural dışı davranışlar 
ortaya çıkacak böylelikle topluluğun bir araya gelme amacı ortadan 
kalkacaktır. Sporda disiplin ise, özel hukuk tüzelkişileri eliyle ulusal 
ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır.

DİSİPLİN KURALLARININ GEREĞİ

Genel olarak disiplin kuralları ile korunmak istenen hukuki değer, 
ilgili kurumların amaç ve faaliyetlerinin gereği gibi yürütülmesini 
sağlayacak çalışma düzeninin korunmasıdır.

Spor müsabakalarında disiplin kuralları ile korunmak istenen 
hukuki değer ise, spor faaliyetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağ-
layacak sportif, ekonomik ve toplumsal değerlerin ve düzeninin 
korunmasıdır.

Sportif faaliyetler, insanlar arasındaki kardeşlik ve beraberlik 
duygularını pekiştirmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde dostluk ve iyi 
ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Spor karşı-
laşmalarında da tarafların amaçlarının her ne pahasına olursa olsun, 
müsabakayı kazanmak olmaması gerektiği, sporun amacının “Fair 
Play” kuralları çerçevesinde toplumda barış ve dostluğun yerleşmesine 
ve gelişmesine hizmet etmek olduğu açıktır.

Belirli kurallar çerçevesinde oynanan her spor müsabakasında, 
tarafların müsabaka organizasyonuna ilişkin yükümlülüklerini yerine 
getirmemeleri veya sporcuların veya diğer ilgililerin oyun kurallarını 
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ihlal etmeleri halinde uygulanmak üzere disiplin kurallarına ihtiyaç 
duyulur.

Disiplin Kurallarının Özelliği

Disiplin kuralları “önleyici”, “caydırıcı” ve “bastırıcı” niteliğe 
sahip olmalıdır. Disiplin kurallarının uygulanması ile korunmak 
istenen “düzene” aykırı hareket edenler disipline edildiği gibi, ileride 
bu davranışta bulunacak kişiler de uygulanan yaptırım sonucunda 
eyleminden cayabileceklerdir. Bu yönüyle, disiplin yaptırımı aslında 
“korkuya”, “çekinmeye” dayanmaktadır. Böylelikle, disiplin kurallarına 
uymaları beklenen kişiler, kurallara önceden uyarak herhangi bir müda-
haleye gerek olmaksızın düzenin teminini sağlamaktadırlar. Disiplin 
kurallarının niteliğinin yanında, içeriği de önem kazanmaktadır. Bu 
bağlamda disiplin yaptırımlarını, manevi nitelikte olanlar ile maddi 
nitelikte olanlar şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. Bu husus aşağıda 
belirtileceği üzere, spor disiplin hukukunda önemli rol oynamaktadır. 
Disiplin hukuku anlamında, özellikle kamu düzenini ilgilendiren 
düzenlemelerde, disiplin yaptırımlarının öncelikle manevi daha sonra 
hem “manevi” hem de “maddi “ olarak belirlendiği görülmektedir.

Bu bağlamda, disiplin yaptırımları konusunda, oranlılık ilkesinin 
geçerli olduğu düşünülür ise, belirlenen yaptırımların da kural olarak 
maneviden maddiye doğru gitmesi gerekmektedir. Bunun dışında, bir 
de tasfiye edici nitelikte disiplin yaptırımları bulunmaktadır. Örne-
ğin devlet memurluğundan çıkarılmada, disiplin kuralları şemsiyesi 
altında bulunan kurum ve kişilerin korunması istenilen düzenden 
onların rızası hilafına çıkarılmaktadır. Kanımızca, bu yaptırım gerek 
manevi ve gerekse maddi yaptırımlardan daha ötede yer almaktadır. 
Spor Hukukunda bunun örnekleri olarak, küme düşürme, lisansın 
iptali, uzun süreli veya sürekli hak mahrumiyeti cezaları gösterilebilir. 
Bu gibi hallerde, ilgilinin yer aldığı düzen ile ilişkisi kesilmektedir.
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Disiplin kural ve yaptırımları ceza hukukunda yer alanlardan 
farklıdır. Bu nedenle, bir eylemin hem ceza hukukunu hem de disiplin 
hukukunu ihlal etmesi mümkündür. Bunun yanında her iki kate-
goriden beklenen fayda ve amaç farklı olduğundan, eylemin ceza 
hukuku anlamında yaptırıma bağlanması mümkün değilken, disiplin 
hukukuna göre disipline edilmesi gerekebilir. Spor hukukunda bu 
örneklere sıkça rastlamak mümkündür. Örneğin, müsabaka hake-
mine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle cezalandırılan 
bir futbolcunun, hakemin şikâyeti üzerine Ceza Mahkemesince de 
ayrıca cezalandırılması mümkündür. Disiplin yargılaması ile ceza 
yargılaması sonucunda aynı yönde kararlar verilebileceği gibi birbirine 
zıt kararların da verilmesi mümkündür.

Spor Hukukunda Disiplin
Spor Hukukunda disiplin diğer dallara göre daha çok önem 

taşımaktadır. Çünkü disipline edilmek istenen alan içinde bulunan 
kulüpler ve sporcular dışında, seyircilerin de eylemleri disiplin yap-
tırımı ile cezalandırılmaktadır.

Spor hukukunda disiplin ihlalleri ve disiplin cezaları belirlenirken 
bazı alanlarda suç ve ceza hukukunun temel ilkelerinden ayrılma yoluna 
gidilmiş ve özellikle kusur ve sorumluluk açısından yeni düzenlemeler 
getirilmiştir. Ev sahibi kulüplerin, müsabakanın oynanacağı stadın 
ve çevresinin düzenini ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olması; 
kulüplerin, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında meydana 
gelebilecek her türlü olaydan sorumlu olup müsabakanın organi-
zasyonuna ve güvenliğine ilişkin tüm talimatlara uymakla yükümlü 
olması spor hukukuna özgü temel ilkeler olarak belirlenmiştir. Yine 
aynı şekilde kulüplerin, sporcularının, görevlilerinin, başkanlarının, 
yöneticilerinin, çalışanlarının, üyelerinin, özel güvenlik görevlilerinin 
ve seyircilerinin ihlallerinden dolayı objektif olarak sorumlu olması 
yine spor hukukuna özgü bir ilkedir. Bu ilkeler nedeniyle örneğin, 
spor müsabakalarında farklı bir özellik gösteren seyirci eylemleri, spor 
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hukukuna özgü temel ilkeler çerçevesinde, sadece borçlar hukuku 
kurullarına göre objektif hukuki sorumluluk doğurmasının yanında, 
objektif nitelikte disiplin yaptırımına da neden olabilmektedir.

Spor müsabakalarında; meydana gelen disiplin ihlalleri üç temel 
başlık altında toplanmıştır. Bunlar; müsabakaların organizasyonunu, 
düzenini veya güvenliğini engelleyen disiplin ihlalleri, sportmen-
liğe ve oyun kurallarına aykırı hareket olarak nitelendirilen disiplin 
ihlalleri ve saha-seyirci olayları şeklinde gerçekleşen disiplin ihlalleri 
olarak ifade edilebilir. Bu ihlallere ilişkin yaptırımlar da bu başlıklar 
doğrultusunda belirlenmeye çalışılmıştır. Disiplin ihlali teşkil eden 
ihlaller ve bu konuda ortaya çıkan ihtilaflar, ceza ve idare hukuku 
prensipleri temel alınarak, disiplin kuralları uyarınca ilgili disiplin 
kurulu tarafından çözüme kavuşturulur.

Bunun yanında, spor faaliyetleri amacına yönelik olarak belirli 
disiplin kuralları ile yürütülürken sporun özünde de açık bir disiplin 
anlayışına ihtiyaç duyulmaktadır. Yani, sporda üretici konumunda 
bulunan sporcu, disipline edilmediği sürece başarılı olması mümkün 
değildir. Nitekim kulüpler tarafından sporcular sadece antrenmanlar 
süresince değil aynı zamanda özel yaşantıları süresince de kontrol 
altında tutulmaktadır.

Federasyonlar genel disiplin kurallarını daha doğru ifade ile diğer 
kulüpler ve futbolcularla olan ilişkileri düzenlerken, kulüpler de kendi 
içlerinde disiplini sağlamak üzere düzenlemeler yapmaktadırlar. Bu 
bağlamda, askerlik dışında herhalde disiplin ile doğrudan ilişki içinde 
olan bir başka meslek grubu bulunmamaktadır. Askerlikte gerektiğinde 
ölmeniz istenir, sporda ise ölümüne kadar mücadele etmeniz. İkisinin 
de sağlanması disiplinin temini ile mümkündür.

Spor Hukukunda Disiplin Kurallarının Özelliği
Sportif faaliyetlere katılan kişilerin ve milliyetlerinin farklılığı, 

müsabakaların ve özellikle profesyonel takım sporlarında başarı hedefi 
ve kıstasının, ulusal nitelikten çok uluslararası arenada gözükmesi, 
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sporcuların kulüpleri ile ilgili bağlantıları ve sportif müsabakalarda 
meydana gelen disiplin ihlallerine uygulanacak yaptırımların evrensel 
nitelikte olmasını gerekli kılmıştır.

Eskiden, spor müsabakalarında amaç bugünün değerlerine göre 
“hiçbir şey”di. Diğer bir ifade ile spor müsabakalarına katılan kişi-
lerin amacı kazanmaktan çok spor yapmaya, beden ve ruh sağlığını 
geliştirmeye yönelikti. Ancak günümüzde ise, sporun amacı değişime 
uğradı. Özellikle profesyonel futbolda yaratılan artı değer, TV yayın 
gelirlerinin spor ekonomisine yaptığı büyük katkı dikkate alındığında 
ortaya ciddi boyutlarda spor endüstrisinin ortaya çıktığı görülmektedir. 
Bunun sonucunda da ekonomik yönün ön plana çıkması ile birlikte 
disiplin yaptırımları ve müsabaka sonuçları büyük önem kazanmıştır.

Sporun organizasyonuna bakıldığında, her spor dalının dünyada 
tekel şekilde organize edilmesiyle beraber, kuralların kesin olarak 
federasyonlarca yukarıdan aşağıya koyulması amaçlanmaktadır. Spor 
yaptırımın da sporun amacına yönelik siyasetin de bu noktada önemli 
bir belirleyici rolü ortaya çıkmaktadır. Nitekim bu tekel yapıda spor 
kurallarının aynı olması ve her yerde yeknesaklık göstermesi açısından 
ulusal üstü kuruluşlar temel bir takım ilkeleri belirlemektedir. Bu tekel 
yapı içinde yer alan ulusal federasyonlar da bu kuralları uygulamak 
zorunda kalmaktadır. Bu nedenle, disiplin yaptırımlarının önceliği 
ulusal üstü kurullar tarafından belirlenmektedir.

Bu bağlamda, ulusal üstü kurulların belirlediği öncelikler listesine 
göre sporda disiplin siyaseti belirlenmektedir. Örneğin, sporda ulusal 
üstü kurulların öncelikle mücadele ettiği hususlar arasında şiddet, 
ırkçılık ve dopingin önlenmesi ön plana çıkmaktadır. Bu konuda 
belirlenen yaptırımlar da ulusal federasyonları bağlamaktadır. Bugün 
yerel federasyonlar tarafından dopingli sporculara verilen cezalar, 
uluslararası federasyonların veya üst kuruluşların denetimine tabi 
tutulmuştur.

Bunun yanında, bazı disiplin ihlallerinin yaptırımlara bağlanması, 
öncelik sırası açısından yerel nitelikte farklılık gösterebilmektedir. 
Oyuncuların, birbirlerine karşı tavırları da önemle izlenmektedir. 
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Disiplin ihlalleri, kural olarak müsabaka hakemleri tarafından ceza-
landırılmaya çalışılmaktadır. Bir futbolcunun diğerine sportmenlik 
dışı davranması durumlarında ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. 
Bunun yanında spor müsabakasındaki tarafları, ilgili ve sorumlu kişi ve 
kurumların “fair play” uygulamalarını zorlamak ve “oyun kurallarına 
saygılı mücadele” etmelerini sağlamak amacıyla, hakem veya temsilci 
raporlarında yer almayan disiplin ihlallerinin de TV görüntüleri ile 
tespit edilerek cezalandırılması yoluna gidilmiştir.

Uluslararası kuruluşların amacı uyulması gereken temel kuralların 
uygulanmasıdır. Bunun yanında ulusal federasyonların iç düzenle-
melerinde ise kendi tercihleri ön plana çıkmaktadır. Ülkemizden 
örnek verecek olursak, spor müsabakalarında, sporun ruhuna, ilke ve 
kurallarına uymayan, kişilik haklarını ağır şekilde ihlal edecek nite-
likteki küfürlü, kötü ve çirkin tezahüratı önlemeye yönelik tedbirler 
alınmaya çalışılmış, bu konuda disiplin yaptırımları getirilmiş ve bu 
konuda kısmen başarıya ulaşılmıştır. Ancak, Avrupa ülkelerindeki spor 
müsabakaları incelendiğinde bu toplumlarda kötü ve çirkin tezahü-
ratın olmaması nedeniyle bu ülkelerde, bu husus disiplin yaptırımı 
önceliği taşımamaktadır. Fakat geçmiş federasyonların da üstünde 
çok çalıştığı üzere, ülkemizde özellikle müsabaka hakemlerine yönelik 
küfür önemli bir yaptırım sebebi olarak kabul edilmektedir. Hakemin 
otoritesini, başka bir deyişle onu atayan ve futbolu düzenleyen fede-
rasyonun otoritesini sarsması nedeniyle bu konuda taviz verilmemeye 
çalışılmaktadır.

Zaman içinde gelişen olaylara göre de disiplin hukukunun yuka-
rıda belirlenen caydırıcı özelliği ön plana çıkartılmaktadır. Örneğin 
yoğun ve sürekli seyirci olaylarının yaşanması sonucu, verilen cezanın 
caydırıcılığının sağlanması için bazen olaylarda normalden daha ağır 
bir yaptırım uygulanması mümkün olabilmektedir. Son zamanlarda 
takımlara verilen cezalardaki seyircisiz oynanacak maç sayısındaki 
artış bu duruma örnek olarak gösterilebilir.
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Görüldüğü üzere, disiplin cezalarının verilmesinde gerek ulusal 
gerekse uluslararası federasyonların tercihlerinin belirlenmesinde 
önemli bir takdir yetkisinin olduğu ortaya çıkmaktadır.

Disiplin ihlallerinin caydırıcılık etkisi zaman, mekan ve kişi açı-
sından farklılık gösterebilmektedir. Aynı davranışın, bir dönemde 
spor ahlakına aykırı, bir başka dönemde ise uygun olduğuna karar 
verilmesi mümkün olabilmektedir. İşte bu husus, sporda önceliklerin 
daha doğru bir ifadeyle “siyasetin” belirlenmesidir. Bunun dışında, 
disiplin talimatlarında önceden öngörülemeyen disiplin ihlalleri-
nin cezalandırılması amacıyla genel hükümler içeren düzenlemeler 
yapılmaktadır. Bu genel hükümler sayesinde, önceliğin değişmesi ve 
önceden öngörülemeyen fakat önleyici olması yönüyle ön plana çıkan 
bir eylemin yaptırıma bağlanması sağlanmaktadır. Ayrıca, futbolun 
sürekli değişim içinde olması her hareketin disiplin yaptırımı olarak 
belirlenmesini güçleştirmektedir. Yaptırımlarda da, yelpaze geniş tutul-
maktadır. Böylelikle, federasyonların “takdir” yetkisi genişlemekte, 
zamana ve yere göre olayları değerlendirebilmektedirler.

Futbolda disipline edilmek istenen kalabalık bir topluluktur. Bu 
topluluğun amacı önem kazanmaktadır. Hafta boyunca kendi takım-
larının kazanacağına inanmış, şartlı seyirci grubu, en ufak bir aleyhe 
durumda kendilerini tuttukları takım ile özdeşleştirmekte ve rakip 
takım oyuncularına, hakeme ve kimi zaman da kendi taraftarlarına 
karşı saldırgan bir tavır sergilemektedirler. Bunun dışında, seyircinin 
spor dışındaki etkenleri, örneğin ekonomik yapısı da, spor karşılaşma-
sındaki tavrını etkilemektedir. Sporcularda ise, özellikle sporcu kendi 
kapasitesinin altında oynuyorsa saldırgan eğilim ön plana çıkmaktadır. 
Sporda disiplin hukuku, kontrol altına alınması güç olan bu topluluğu 
hedeflemektedir. Sporda disiplin siyasetinin belirlenmesinde zaman 
ve yer de bu nedenle önem kazanmaktadır. Aynı şekilde, kamuo-
yunu ilgilendiren veya kamuoyunda infial yaratan bazı olaylarda 
daha ağır yaptırım uygulanması gündeme gelmektedir. Nitekim, bu 
davranışların sporun doğrudan içinde olan oyuncular tarafından veya 
amatörlerce dikkate alınmaması ve caydırıcı olması açısından daha 
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ağır bir yaptırıma bağlanması mümkündür. Örneğin alt liglerde yer 
alan bir yöneticinin sportmenliğe aykırı beyanatı ile birinci ligde yer 
alan ve basında oldukça geniş bir yer alan aynı nitelikteki beyanatı 
nedeniyle bir kulüp yöneticisinin sorumluluğu arasında önemli bir 
fark bulunmaktadır. Bu fark aynı zamanda verilecek disiplin cezasına 
yansımaktadır. Birçok ihtilafa yansıdığı üzere, kaptanların veya teknik 
direktörlerin eylemleri, kendilerinin örnek teşkil etmeleri nedeniyle 
daha ağır yaptırım ile cezalandırılmaktadır.

Disiplin Soruşturmasının Özellikleri
Spor hukukunda, görevli disiplin kurulları tarafından yürütülen 

soruşturmanın en önemli özelliği soruşturmanın kısa bir süre içinde 
sonuçlandırılması zorunluluğudur. Bu zorunluluk sporun doğasından 
kaynaklanmaktadır. Spor karşılaşmaları çok kısa zaman aralıkları ile 
tekrarlanarak gerçekleşmektedir. Sportif uyuşmazlıklarla ilgili verilecek 
kararlar da bu yoğun karşılaşma maratonuna uygun şekilde sporcu ve 
kulüplerin haklarına zarar vermeyecek hızda olmak mecburiyetindedir.

Uygulamaya baktığımız zaman gerek uluslararası gerekse de ulusal 
karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri ile ilgili kararların mümkün 
olan en kısa zamanda verildiği görülmektedir. Bu ilkenin gerçekleş-
mesinin imkansız olduğu durumlarda ise bazı koruyucu tedbirler 
uygulanmakta ve karardan önce uygulanan idari tedbirler ile süreç 
tamamlanmaya çalışılmakta, ceza kararları ise daha sonra verilmektedir. 
İdari tedbir uygulanan disiplin ihlallerinde verilen ceza kararlarının 
infazı, tedbir kararından itibaren yürütülmektedir.

Disiplin soruşturmalarında temel amaç, disiplin ihlallerinin belir-
lenerek, disiplin cezalarının verilmesi ve bu yolla adaletin sağlanma-
sıdır. Bazen, sporda adalet temin edilmemiş gibi görünebilir. Ancak, 
adaletsiz olarak gözüken veya farklı uygulama olarak anlaşılan disiplin 
cezalarının da kendi içinde bir doğruluk payı içerdiği düşünülmeli ve 
unutulmamalıdır. Zira aynı nitelikteki yaptırımların, disiplin ihlali 
açısından farklı kişi veya kuruluşlara etkisi aynı nitelikte olmayabilir. 
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Bazı hallerde kulüplerin benzer davranışları farklı disiplin yaptırımla-
rına maruz kalabilir. Örneğin, aynı davranış içinde bulunan bir kulübe 
saha kapatma diğerine seyircisiz oynama cezası verilebilmektedir. 
Aslında, bu tercih ilk bakışta disiplinde adalete aykırı gibi gelebil-
mektedir. Fakat yukarıda disiplinin özüne yapılan açıklamalar dikkate 
alındığında durum mantıklı şekilde açıklanabilir: Büyük kulüplere 
verilen saha kapatma cezası bazen bir armağan, mükâfat gibi sonuç 
doğurmaktadır. Şöyle ki, sahası kapatılan kulüp başka bir şehirde maç 
yaparak kendi evindeki maça göre daha fazla seyirci bulabilmektedir. 
Zaten, destekledikleri takımı görme arzusu içinde olan seyirci stadı 
doldurmakta ve takımı desteklemektedir. Bu durumda da kulüp, 
gerek maddi gerekse manevi açıdan cezalandırılmış olmamaktadır. Bu 
nedenle de, seyirciyi her yerde bulabilen kulüpler seyircisiz oynama 
cezası yerine saha kapatma cezası istemektedir. Öte yandan, özellikle 
Anadolu kulüpleri seyircisiz oynama cezasını tercih etmektedir. Çünkü 
şehir dışına seyahat, konaklama ve diğer giderler zaten kısıtlı olan 
kaynaklarını zorladığı için seyircisiz oynamaya razı olmaktadırlar. 
Nitekim başka sahada oynasa dahi seyircisi destek için gelmeyecektir. 
Özetle büyük kulüpler için seyircisiz oynama, diğerleri içinse saha 
kapatma en ağır cezayı teşkil etmektedir ve disiplin talimatları da buna 
göre yorumlanmalıdır. Sonuç olarak kişi veya kuruşlara aynı disiplin 
ihlaline karşın farklı cezaların verilmesi, adaletsiz gözükse de bu farklı 
yaptırımların sonucu aynı etkiyi gösterebilmektedir.
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Giriş

Futbol farklı kültürel, din, ırk, ekonomik ve sosyal yapılardan 
kişilerin bir araya geldiği yoğun ve stresli iş ortamıdır. Bu 
ortamda çalışmak zorunda olan futbol adamlarının değişik 

hedef ve beklentileri, öncelikleri,  değer yargı ve inançları olduğu düşü-
nüldüğünde, çeşitli anlaşmazlık ve sorunların ortaya çıkma olasılığını 
da göstermektedir. Kulüp ortamına taşınan ve bireyleri birbirinden 
farklı kılan özellikleri göz ardı etmek, kulüp içi etkili iletişim kurmayı 
zorlaştıracağı gibi sportif hedeflere ulaşmada da sorunlar yaratacaktır. 
Bu sorunlardan birisi de yıldırmadır. Yıldırma; iş yerinde gerilimin ve 
çatışmalı bir iklimin oluşmasına neden olan tüm psikolojik faktörlerin 
birleşimi sonucunda ortaya çıkan, basit anlaşmazlıklar veya çatışma 
olarak başlayan, kişi ya da kişiler üzerinde sistematik bir şekilde baskı 
yaratan örgütsel bir sorundur1. 

Yıldırma genel olarak; kişinin doğruluğu, güvenilirliği ve mesleki 
yeterliliğine saldırıyla başlamakta imaj,  meslek ahlakı ve yeterliliğini 
küçültücü davranışlarla devam etmektedir2. Futbol kamuoyu; bireyler 
arası ilişki ve grup dinamiklerini içeren diğer yandan kendine özgü 
değerler üreten bir topluluk olarak, yıldırmayı etkili bir biçimde analiz 
edebileceğimiz faaliyet alanıdır. Kulüp içerisinde, görev, eğitim, yaş 
veya statüsü ne olursa olsun her birey yıldırma eylemlerine aday olarak 
seçilebilir3.  Futbolun artan popülaritesi ve kabul görmüşlük ölçüsüne 
rağmen, değişen hedef ve beklentiler zaman zaman ortaya aşılması güç 
problemler ve çatışmalar çıkartması bu davranışlara yönelen bireyler 
kadar, yönelten etkenlerin de incelenmesini zorunlu kılmaktadır. 

1 Einarsen S, Matthıesen SB,  Skogstad A. (1998), Bullying, BurnoutandWell-Being 
Among Assistant Nurses. Journal of OccupationalHealthandSafely - Australiaand 
New Zealand;14: 563-568.  

2 Arpacıoğlu G. “İşyerindeki Stresin Gizli Kaynağı Zorbalık ve Duygusal Taciz”. 
HR Dergisi, 2003, (85):23.http://www.insankaynaklari.com/CN/ContentBody.
asp?BodyID=2384 & ssp  (erişim: 13.10. 2007).

3 Can Y.(2007),  A Tipi ve B Tipi Kişilikler Bakımından Mobbing Kişilik İlişkisinin 
İncelenmesi ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal bilimler 
Enstitüsü.
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Kulüp ortamında; özgüven eksikliği, başarısızlık, ekonomik 
sorunlar, etkisiz iletişim, rekabet, spor medyası ve taraftar ilişkileri 
gibi unsurlar, yıldırmaya zemin oluşturmaktadır. Bu süreçte, amaç; 
kişinin, özgüven ve özsaygısını yok etmeye çalışmaktır. Hedef ise 
kulüp içerisinde kişi ve kişiler üzerinde sistematik baskı yaratarak, 
etik dışı yaklaşımlarla iş performansını düşürüp, onları işten ayrılmaya 
zorlamaktır4. 

Yıldırmanın Nedenleri
Yıldırma tek bir nedene bağlanamayacak kadar karmaşık bir olgu-

dur. Yıldırmaya yol açacak “kıskançlık ve haset duyguları”, “yapılan 
işin özeniliyor olması”, “kulüp içi iletişim ağının zayıf olması”, “çatışma 
ve iş yükünün fazla olması”, “zayıf yönetim ve liderlik anlayışı”, “statü 
ya da ödüller için aşırı rekabet”, “yöneticinin takdir ve onayını alma 
duygusu” gibi nedenler bulunmaktadır5.  Kulüplerde yıldırmaya yol 
açan başlıca örgütsel ve yönetsel nedenler ise  “Mağdur etmek”, “Teh-
dit etmek”, “Dışlama”, ”Sinir gösterileri”, “Kaba davranışlar”, “Küfür 
etmek”, ”Lakap takmak”, “Kasıtlı sessizlik”, “İma da bulunmak” olarak 
sıralanabilir6. Yıldırmanın ortaya çıkış ve devam etme nedenlerine 
bakıldığında, “Yıldırmanın, kulüp içi disiplinin sağlanması ve veri-
min artırılmasında bir araç olarak kullanılması”, “Hiyerarşik yapının 
fazlalığı”, “İletişim kanallarının zayıflığı”, “Yetersiz liderlik”, “Günah 
keçisi bulma anlayışının yaygın olması” ve “Ekip ruhunun olmaması 
ya da çok düşük düzeyde olması” ile ilişkili olduğu görülmektedir7. 
Futbolda görülen yıldırma olaylarının bir diğer yönü de antrenör, 

4 Ekşici Ş. (2009), Kurum ve Kuruluşlarında Psikolojik Taciz (Mobbing) Eylemleri ve 
Çalışanların Motivasyonu Üzerine etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

5 Kırel Ç. (2007), “Örgütlerde Mobbing Yönetiminde Destekleyici Ve Risk Azaltıcı Öneriler”. 
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 7,(2):332-334. 

6 Özdemir, M. Açıkgöz, B. (2007),  “Mobinge Maruz Kalanların Tepki Seviyelerinin 
Ölçümü”. XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 25-27 
Mayıs, Sakarya Üniversitesi I.I.B.F., Sakarya.

7 Zapf D. (1999). “Organizational, Work Group Related and Personal Causes of Mobbing/
Bullying at Work”. International Journal of Manpower, I: 70-85.
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yönetici, hakem ve futbolcu davranışlarıdır. İyem’in (2007) araştırma 
verilerine göre, futbolculara yapılan psikolojik baskı davranışının 
altında yatan temel neden “rekabet”dir8. Cengiz’in (2008), futbol 
antrenörlerine yönelik olarak yaptığı araştırma verilerine göre, yıldırma 
sürecinde sık başvurulan yollardan biri mağduru karalamaktır9. İlgili 
literatürler incelendiğinde, başarılı, akıllı, işine önem veren, duygusal 
zekâsı yüksek, duyarlı kişilerin; şüpheci, kendine güvenleri az ve sosyal 
olaylarda endişeli insanların yıldırma mağduru olduğu görülmüştür. 
Bir başka olasılık, başarısızlık halinde yönetim, taraftar ve medya 
baskısına maruz kalan teknik direktörlerin, takım yönetiminde; zor-
layıcı, sınırlandırıcı, yasaklayıcı ve tehdit edici yöntemi tercih ettikleri 
yönündedir. Futbol kamuoyunda, takımların başarı ve başarısızlık 
durumunun antrenör ile doğrudan ilişkilendirilme algısının olduğu 
söylenebilir. Takım başarılı ise antrenörler başarılı, takım başarısız 
ise antrenörler de başarısız olarak kabul edilmektedir. Antrenörün 
sportif başarı olmadığı zaman, mesleki yeterliliğinin sorgulanması 
kabul gören bir anlayıştır10.

Leymann’a (1996) göre, bu durumda,  işgörenler de moral ve 
performansın düşmesi kaçınılmaz olmaktadır11. Eğerci’ye (2009) 
göre, yöneticilerin,  zayıf liderlik, iletişim ve kaygı sorunları güçlü 
bir stres kaynağıdır ve psikolojik şiddet uygulanmasında etkin rol 
oynayabilir12. Çiftçi ve ark. (2011), araştırma verilerine göre, futbol il 
hakemlerinin; “Başkalarının yanında benimle aşağılayıcı ve onur kırıcı 

8 İyem C. (2007), Futbolda Mobbing: Sakaryaspor A.Ş. Örneği. Sakarya Üniversitesi, 
XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya, 919-938.

9 Cengiz R. (2008), Profesyonel Futbol Kulübü Yöneticilerinin Dönüşümsel Liderlik 
Stilleri İle Kulüplerinin Örgüt Sağlığı ve Futbolcularının Yıldırma (Mobbing) 
Yaşamaları Arasındaki İlişki, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Ankara.

10 Leymann H. “The Content and Development of Mobbing at Work”. European Journal 
of Workand Organizational Psychology. 1996(5):2,  165-184. http://www.ebscho.
com. (erişim:21.11.2010).

11 Tınaz P. (2006), Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz. İstanbul: Marmara Üniversitesi, 
İİBF, Çalışma ve Toplum Dergisi, (3): 11-22.

12 Eğerci, T.Ç., (2009), İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Maruz 
Kaldıkları Psikoşiddetin (Mobbingin) Örgütsel Düzen Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans, 
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
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şekilde konuşuluyor” maddesi en yüksek değer olarak tespit edilmiştir13. 
Farklı alanlarla ilgili örgütsel ortamla ilgili bazı araştırmalar verileri, 
işgörenlerin işe dayalı yaşadıkları olumsuz durumların sebebi olarak, 
örgüt yöneticilerinin davranışlarının etkili olduğu yönündedir14 15 16 Bu 
araştırma sonuçlarının birleştiği ortak nokta, yıldırma mağdurlarının, 
diğer şiddet mağdurlarından daha fazla olduğudur.  Bu verilere göre 
psikolojik şiddetin daha çok ast-üst ilişkisi içinde olan futbol adamları 
arasında yaşandığını ortaya koymaktadır. Kulüp ortamında, işgören-
ler arasında net olarak belirtilebilecek bir davranış mekanizmasının 
olmadığı varsayılmaktadır. Futbol ve toplumsal yaşamın her alanında 
bireye zarar verici etkilerinin hissedildiği yıldırma üzerinde yapılan 
araştırmaların sayısı günden güne çoğalırken, pek çok ülkede, konuya 
yönelik farkındalığı artırma ve mücadele giderek önem kazanmaktadır.  

Gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip futbol adamlarının tek 
başına varlığı kulüplerin başarısı için yeterli görülmemektedir. Kulüp-
lerin varlıklarını sürdürebilmesi ve başarılar elde edebilmesi, futbol 
adamlarının huzur ve mutluluğu ile yakından ilişkilidir. Özellikle 
yönetici, antrenör ve futbolcuların kulüp içerisinde birbirlerine karşı 
olumlu tutum ve davranışlar sergilemesi her kulüp için bir prensip 
olarak benimsenmelidir. Çünkü yıldırma, birlikte yaşamak ve çalış-
mak zorunda olan futbol adamlarının ilişkilerindeki karşılıklı güven 
duygusunu yıkmaktadır. Futbolda başarılı olmak için bir arada yaşama 
ve karşılıklı ilişkiler kurabilmenin temelinde güven unsurunun yer 
alması oldukça önemlidir. Ancak yıldırma davranışı bireyler arasındaki 

13 Çiftçi, S., Mirzeoğlu, N., Güzel, P., Kılınç, Z., Yıldırma Uygulamaları (Mobbing) ve 
Çatışma Arasındaki İlişkinin Araştırılması “Futbol Hakemleri Üzerine Bir Uygulama”, 
Gazi Üniversitesi, 11.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 1-012 Kasım 2010, Antalya, 
s.120-123.

14 Fettahlıoğlu O. (2008), Örgütlerde Yıldırma (Mobbing): Üniversitelerde Bir Uygulama, 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir. 

15 Zapf D, & Einarsen S. (2000), Bullying in the Workplace: Recent Trends in Research 
and Practice- an Introduction. European Journal of work and Organizational Psyhology, 
(10): 4, 369-373. http://www.ebscho.com.(erişim 25.12.2011.)

16 Laçiner V. Mobbing, İş yerinde Psikolojik Taciz. The Journal Of Turkish Weekly, 
USAK Staratejik Gündem (USG), http://www.turkishweekly. net/turkce/ makale.
php?id=98 (erişim 21.06.2008).
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güveni yok etmekle kalmayıp; özellikle kulüp bütünlüğü açısından 
yıkıcı bir etki yaratır. 

Sonuç olarak; futbolda yıldırma davranışları, sportif beklentilere 
cevap verilemediği durumlarda, antrenör, futbolcu ve hakemlere yöne-
lik olarak çok yoğun ve sistematik olmamakla birlikte, düşük düzeyde 
yaşandığı anlaşılmaktadır. Futbol adamlarının rol ve iş tanımının 
açık olması, aralarında işbirliğinin sağlanması, hedeflerin ortak ve 
paylaşılabilir olması, açık ve etkili iletişim tekniklerinin uygulanması 
sağlıklı bir ortam oluşturulmasında son derece önemlidir.

Öneriler:

•	 Yıldırmanın, kulüp ve çalışanlarını olumsuz etkilediğinin farkına 
varılması, önlemler konusunda daha yapıcı ve etkili davranışlar 
yaratabilir.

•	 Futbolda başarı ve başarısızlık algı değişiminin sağlanması için 
medya desteğinin sağlanması önemlidir.

•	 Yıldırma sürecinden kaynaklanan kulüp içi stresin etkin bir şekilde 
çözülmelidir.

•	 Kulüplerde, yöneticiler tarafından güçlü ve olumlu bir kulüp 
kültürü oluşturulmalıdır.

•	 Her kulüpte yıldırmanın ortaya çıkmasını tetikleyecek unsurlar 
farklılık gösterebilir. Bu nedenle yıldırmayı ortaya çıkaran kulüp-
lere özgü unsurlar üzerinde araştırmalar yararlı olacaktır. 
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Avrupa Parlamentosu
Usul Hukuku, 116.maddesi uyarınca,

A.  Özel Avrupa Olimpiyatları entelektüel yönden engelli olan 
yetişkinler ve çocuklar için sportif ve sosyal imkânlar sağlayan,

B.  Tüm üye devletler tarafından kurulan Özel Olimpiyatlar 
programı, yarım milyon atletin içinde barındıran,

C.  Özel Olimpiyatlar, sınırlar arası spor ve gönüllü aktiviteleri 
teşvik ederken, AB hukukunu uygular. Bu şekilde kamu sağlığı 
hükümleriyle ve diğer insanları sosyal aktivitelere dâhil ederek 
engeller hakkındaki önyargıları ortadan kaldıran,

D.  Özel Avrupa Olimpiyatları iki önemli aktiviteye ev sahipliği 
yapacaktır: 2010 Özel Avrupa Olimpiyatları Yaz Oyunları 
Varşova, Polonya’da, 2011 Özel Dünya Olimpiyatları Yaz 
Oyunları ise Atina, Yunanistan’da yapılacaktır.

E.  2003’te İrlanda’da yapılan Özel Dünya Olimpiyatları Yaz 
Oyunları’na finansal destek veren AB,

1. Özel Olimpiyatların yerel, milli, uluslararası alanlarda 
daha kayda değer fon ihtiyacıyla ilgili hükümleri göz 
önüne alır,

2. Özel Avrupa Olimpiyatları’nın Komisyon tarafından 
2010’da Varşova’da yapılacak olan Avrupa Yaz Oyunları ile 
2012’de Atina’da yapılacak olan Dünya Yaz Oyunları’na 
sağlanacak finansal yardım aradığını not eder,

3. Avrupa’nın çeşitli yerlerinde yapılacak olan bu aktivite-
lerin, atletlere, ailelere ve geniş kitlelere faydalı sonuçlar 
doğuracağını kabul eder,

4. 2010’da Varşova’da, 2011’de Atina’da yapılacak olan oyun-
ları desteklemeyle ilgili olarak Komisyon’u arar,
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5. Bu deklarasyonu, imzaların adlarıyla birlikte, Konsey’e, 
Komisyon’a ve Üye Devletlerin parlamentolarına iletilmek 
üzere Başkan’ı bilgilendirir.



DOPİNGE KARŞI ULUSLARARASI 
MÜCADELEDE KONSEY 
BÜNYESİNDE TOPLANAN 
AVRUPA BİRLİĞİ VE ÜYE 
DEVLETLERİN HÜKÜMET 
TEMSİLCİLERİNİN KARARLARI* 
(2010/C 324/04)

Çev.: Alev DİLBER**

*  eur-lex.europa.eu adresinden alınmıştır.
** Özyeğin Üniversitesi Ceza Hukuku ve Ceza 

Muhakemesi Hukuku  Anabilim Dalı Araştırma 
Görevlisi.
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AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ VE ÜYE DEVLETLERİN 
HÜKÜMETLERİNİN TEMSİLCİLERİ

1. Hatırlattığı üzere,

•	 Konsey, Başkanlığın sorumluluğu altında toplanan Dünya 
Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) toplantısından 
önce makul süre içinde, Avrupa Topluluğu ve Üye Dev-
letler koordinasyon ihtiyacını ortaya koyan dopingle 
mücadeleye ilişkin Kararlarını (bu kararlara ek) 4 Aralık 
2000’de kabul etmiştir.

•	 1 Aralık 2009’da Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe gir-
mesini takiben,

 Avrupa Birliği, sporun kendine özgü doğasına, gönüllü etkin-
likleriyle ilgili yapısına ve sosyal ve eğitsel işlevine dayalı olarak 
Üye Devletlerin faaliyetlerini desteklemek, koordine etmek 
veya tamamlamak amacıyla, spor alanında yetki elde etmiş-
tir. Sonuç olarak, Avrupa boyutunda spor, spordan sorumlu 
kurumlar arasında geliştirilecek işbirliği ile spor müsabakala-
rında adalet ve açıklığı teşvik ederek geliştirilmelidir. Özellikle 
Avrupa Konseyi ile ve üçüncü ülkeler ile yetili uluslararası 
kuruluşlar arasında kurulacak işbirliği teşvik edilecektir.

2. Farkında olduğu üzere,

•	 Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından ele alı-
nan; ancak Avrupa Birliği’nin yetki alanına giren bazı 
hususlar, Üye Devletlerin sorumluluğundadır.

•	 Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), kıtasal temeli gereği 
yapılandırılmış olduğundan, Avrupa’nın ve onun tüm 
öğelerinin yararına, ortak bir bakış açısıyla birlikte Avrupa 
Konseyi ile yakın işbirliği içinde olması gerekmektedir.
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3. Şu kanaattedir ki,

•	 Avrupa Birliği’nin ve Üye Devletlerin görüşleri, Dünya 
Anti-Doping Ajansı (WADA) müzakerelerinde hayati 
önem taşımaktadır.

•	 Uygun olduğunda, örneğin, Avrupa Birliği müktesebatı 
ve samimi işbirliği ışığında, Başkanlığın sorumluluğu 
altında toplantılardan önce verimli bir şekilde, Avrupa 
Birliği ve Üye Devletlerin görevleri koordine edilecektir.



KOMİSYON KARARI  
22 HAZİRAN 2005  
İTALYA TARAFINDAN 
PROFESYONEL SPOR 
KULÜPLERİNE UYGULANACAK 
HUKUKİ DÜZENLEMENİN 
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AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

Avrupa Toplulukları tarafından kabul edilmiş olan Sözleşme ve 
Sözleşme’nin 88/2. maddesinin ilk paragrafı uyarınca,

yukarıda anılan hüküm (1) uyarınca yorumlarını bildirmek üzere 
taraflara çağrıda bulunulması üzerine göz önünde bulundurulan 
yorumlarına göre,

1.USUL

1.  Komisyon basın yoluyla öğrendiği üzere, 24 Aralık 2002 tarihli 
282 sayılı KHK, kanun hükmüne çevrilmiş ve İtalyan Hükü-
meti profesyonel spor kulüplerine uygulanacak kuralları kabul 
etmiştir. 12 Mart 2003’de mektup yoluyla (D/51643) Komis-
yon uygulanacak düzenlemelerle ilgili bilgi talep etmiştir.22 
Nisan 2003’de mektup yoluyla (No 5243) İtalyan yetkililer, 
verilecek bilgiyle ilgili son tarihin 14 Mayıs’a uzatılmasını 
talep etmiştir. Tarihle ilgili herhangi bir cevap alınmamış 
ve Komisyon 22 Mayıs tarihli mektupla bilgi istemiştir; bu 
da İtalyan yetkililere, 88/3.maddeye göre Komisyon yorum 
bildirmedikçe bu yardım önlemlerinin etki doğurmayacağını 
hatırlatmıştır. İtalyan yetkililerin cevabı 26 Haziran 2003’de 
ulaşmıştır.

2.  11 Kasım 2003’teki mektupla, Komisyon İtalya’yı, Antlaşma’nın 
88.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen prosedürü başlatmak için 
karar verdiği yönünde bilgilendirmiştir.

3.  Komisyon’un usulü başlatmakla ilgili kararı Avrupa Birliği 
Resmi Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Komisyon, tarafları uygu-
lanacak olan söz konusu düzenlemelerle ilgili yorum yapmaya 
davet etmiştir.
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4.  Komisyon 13 Şubat 2004’te İtalyan yetkililerden, 19 Ocak 
2004 ve 16 Şubat 2004’te ilgili taraflardan yorumları almıştır. 
25 Şubat 2004’te D/51415 sayılı mektupla Komisyon bu 
yorumları İtalya’daki ilgili taraflara geri bildirim almak adına 
göndermiştir.

5.  10 Mart 2004’te 08/RB/04 sayılı mektupla İtalyan yetkililer, 
ortaya çıkabilecek vergi etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla 
söz konusu düzenlemede değişikliğe gitmeyi taahhüt etmiştir. 
Bu taahhütler karşısında düzenlemeyi Topluluk’un rekabetle 
ilgili hükümlerine uygun yorumlamak ve düzenlemenin dev-
let yardımı bakımından ani bir etki taşımamasından dolayı, 
Komisyon, düzenleme değiştirilene kadar usulü ertelemiştir.

6.  11 Kasım 2004’te 13346 sayılı mektupla, İtalyan yetkili-
ler Komisyon’a, İtalyan Parlamentosu tarafından incelenen 
Legge Comunitaria 2004 metnini göndermişlerdir. Önceden 
beyan edilmiş hükümler, en sonunda 18 Nisan 2005’te 62 
sayılı Kanun’un 28.maddesiyle tanıtılmıştır. (Disposizioni 
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge comunitaria 2004)

DÜZENLEMENİN TANITILMASI

7.  24 Aralık 2002 tarihli 282 sayılı KHK’nın 31.maddesi gere-
ğince getirilen bu düzenleme, Topluluğa ve vergi hukukuna, 
tahsilat ve muhasebe usullerine uygunluğa ilişkin acil düzenle-
meleri şart koşmuş ve 21 Şubat 2003 tarihli 27 sayılı Kanun’la 
değiştirilmiştir. Bu halde, 23 Mart 1981 tarihli, 91 sayılı 
Kanun’a bağlı spor kulüplerine tatbik edilecektir.

8.  91/1981 no’lu Kanun’un 18.maddesiyle konulan ve 27/2003 
no’lu Kanunla değiştirilen düzenleme, spor kulüplerine ilk 
yıllık özel bir bilanço kalemine izin vermekte ve Kanunun 
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yürürlüğe girmesini takiben, profesyonel oyuncuların perfor-
manslarından yararlanmak için, haklarının azalan değerinden 
kaynaklanan sermaye kayıplarının yeminli uzmanlar tarafından 
değerlendirilmelerini tayin etmektedir. Bu kalem, denetleme 
kurulunun onay ile bilançonun aktifler tarafında yer almakta 
ve yıllar geçtikte amorti edilebilmektedir.

9.  27/2003 no’lu Kanunla değişikliğe uğrayan 91/1981 no’lu 
Kanun’un 18.maddesi, 1.paragrafta belirtilen fırsatları ele alan 
şirketlere şartları belirleyerek, muhasebe ve vergi amaçlarıyla, 
on yıllık vergi zararlarını eşit miktarda amorti etmektedir.

10.  Düzenlemenin, Avrupa Topluluğu Anlaşması’nın (ECT) 
87.maddesi kapsamında devlet yardımı sayılıp sayılmadığını 
belirlemek amacıyla, Komisyon, bu düzenlemenin bazı işlet-
melerin ya da ekonomik doğası gereği avantaj sağlayan bazı 
malların üreticilerinin lehine olup olmadığını, bu avantajın 
seçici olup rekabeti bozmayı veya bozmak için tehdit amaçlı 
olup olmadığını, Üye Devletler arasındaki ticareti etkileyip 
etkilemediğini ve devlet kaynaklarından sağlanıp sağlanma-
dığını değerlendirmelidir.

11.  Sözleşmenin 88/2 maddesinde belirtilen resmi soruşturma 
usulüyle ilgili karara göre, Komisyon şunu gözlemlemiştir 
(inter alia):

a.  Bu düzenlemeden yararlanacak olan ekonomik aktivitede 
bulunan spor kulüpleri,87/1.madde kapsamında işletme olarak 
görülebilir. Bu düzenleme, spor kulüplerine geçmişte oluşan 
ve gelecekteki karı uzun sürede etkileyen zararları karşılamaya 
izin vermektedir: İndirilen zararların zamana yayılması, eko-
nomik bir avantajı yansıtabilir.

b.  Bu düzenleme, sadece 23 Mart 1981- 91 sayılı Kanun’a tabi 
spor kulüplerini ilgilendirdiği için dikkat çekicidir.



208

KOMİSYON KARARI 22 HAZİRAN 2005  
İtalya Tarafından Profesyonel Spor Kulüplerine 

Uygulanacak Hukuki Düzenlemenin 
Uygulanması (Decreto Salva Calcio)

/ DİLBER

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

c.  Profesyonel spor kulüpleri çeşitli ekonomik aktivitelerde bulu-
nurlar. En azından bazı kulüpler bu aktiviteleri uluslararası 
alanda gerçekleştirirler. Diğer Üye Devletlerden gelen spor 
kulüpleri ve işletmecilerin piyasada aktif olmalarından beri, söz 
konusu düzenleme, Topluluk içi ticareti etkileyebilmektedir.

d.  Vazgeçilmiş vergi gelirleri, devlet kaynaklarının kullanımı 
yönünde anlaşılabilir. Daha önce belirtildiği gibi, spor kulüp-
leri şu anda, ilk yıllarda olası amortismanın düşük oranlarının 
yanı sıra, daha uzun bir süre için düşürülebilir zararları aktara-
bilir. Devlet, spor kulüplerine vergilendirmeyle ilgili alternatif 
metodlar arasında fırsat tanıyarak, mükelleflere lehlerine olan 
metodu seçmeleri için izin vermektedir. Dolayısıyla bu şekilde 
vazgeçilen vergi gelirini de kabul etmiş olmaktadır.

12.  Yukarıdaki özet analizinin temelinde, Antlaşma’nın 87.mad-
desi kapsamında, düzenlemenin devlet yardımı olarak sayıl-
ması için geçerli tüm koşulları yerine getirdiği görülmüştür.

13.  Dahası, 22 ila 29.paragraflar arasında düzenlenen sebepler 
dolayısıyla, resmi soruşturma usulünü başlatmak için olarak 
kararda, ortak pazarla uyumlu görülen yardıma ilgili koşulların 
mevcut olmadığı görülmüştür.

14.  62 sayılı Kanunun 28.maddesiyle değişikliğe uğramış 91/1981 
sayılı Kanunun 18.maddesinin anılan 9.paragrafında geçen 
‘muhasebe ve vergi amaçlı ifadesi, ‘’sadece muhasebe amaçlı’’ 
olarak değiştirilmiştir.

15.  Bu değişiklik, 27/2003 sayılı Kanunla değişikliğe uğramış 
91/1981 sayılı Kanunda belirtilen farklı muhasebe metodla-
rıyla yapılan olası vergi amaçlarını göz ardı etmiştir. Buna göre, 
artık spor kulüpleri için vergi amaçlı zararların düşürülmesi 
için süreyi uzatmak mümkün değildir.

16.  27/2003 sayılı Kanunla değişikliğe uğramış 91/1981 sayılı 
Kanun, spor kulüplerine lehlerine olan muhasebe avantajını 
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sağlamaya devam etse de, yeni ifadelerde hiçbir veri avantajı 
sağlanmamaktadır. Dahası, önceden olası olan ve gelecekte 
gerçekleşecek vergi avantajı için, değişikliğe uğramış kural-
ların yürürlüğe konması boyunca ölçü hiçbir vergi avantajı 
sağlamamaktadır.

17.  Düzenleme, artık vazgeçilmiş vergi gelirlerini içermediğinden, 
devlet kaynaklarının kullanımını da içermemektedir. Buna 
göre, Antlaşma’nın 87.maddesi kapsamındaki devlet 
yardımının varlığı için gerekli olan koşulları karşılamamaktadır. 
Bu nedenle Komisyon, 62/2005 sayılı Kanun’a müteakip 
değişikliklerle, ölçünün devlet yardımı teşkil etmediği sonu-
cuna varılmıştır.

18.  Buna göre, İtalyan yetkililer ve 3.kişiler tarafından yapılan 
yorumların detaylıca incelenmesine

gerek yoktur. 





ANTRENÖRLERİN SPORCU 
SAYILIP SAYILMAYACAKLARI 
VE İŞ KANUNU KARŞISINDAKİ 
DURUMLARI

Av. Kazım Yücel DÖNMEZ*

* Ankara Barosu.
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I – Giriş

1475 sayılı önceki İş Kanunu ile halen yürürlükte bulunan 4857 
sayılı İş Kanununda “sporcular” İş Kanunu kapsamı dışında bırak-
mışlardır.Her iki Kanunda da sporcu tanımı yapılmamış olduğundan 
antrenör,teknik direktör,idareci gibi bir takım spor çalışanlarının 
sporcu kavramına girip girmedikleri ve bu nedenle İş kanunu kar-
şısındaki durumları her zaman tereddüt yaratmıştır. Tereddütün 
oluşmasında Yargıtay’ın konuya ilişkin çelişik kararlarının da rolü 
olmuştur.Bununla birlikte son zamanlarda Yargıtay antrenör,teknik 
direktör ve idareci gibi spor çalışanlarını sporcu kavramı dışında tuta-
rak, bunların İş kanunu kapsamında işçi oldukları sonucuna ulaşmıştır.
Aşağıda Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin yakın tarihli (02.12.2010 tarih 
ve E,2010/45651, K,2010/35814) bir kararından yola çıkılarak konu 
incelenmiştir.

II – Yargıtay Kararı

“Davacı, davalı işyerinde 08.02.2006 – 30,06.2007 tarihleri 
arasında çalıştığını, iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın ve 
ihbar öneli kullandırılmadan feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar 
tazminatı talebinde bulunmuştur.

Davalı, davacının antrenör olarak çalışmakta olduğunu 4857 
sayılı İş Kanununun 4/g maddesi kapsamında sporcu vasfı taşıdı-
ğından uyuşmazlığın çözümünde İş Yasasının uygulanamayacağını, 
görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemeleri olması gerektiğini 
savunmuştur.

Mahkemece, davacının davalı şirkette voleybol antrenörü ola-
rak çalıştığını, 4857 sayılı yasanın 4/Ig bendi gereğince profesyonel 
sporcular transfer ücreti ve prim karşılığında bir spor kulübüne bağlı 
oldukları halde aralarındaki sözleşme ve yapılan işin özellikleri sebe-
biyle İş Kanununun kapsamı dışında bulunduğu, profesyonel sporcular 
hakkında Borçlar Kanunundaki hizmet akdine ilişkin hükümlerin 
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uygulanacağı, davalınını 4857 sayılı yasanın 4/I-g bendi gereğince 
profesyonel sporcular transfer ücreti ve prim karşılığında bir spor 
kulübüne bağlı oldukları halde aradaki sözleşme ve yapılan işin özel-
likleri sebebiyle İş Kanunun kapsamı dışında bulunduğu, profesyo-
nel sporcular hakkında Borçlar Kanunundaki hizmet akdine ilişkin 
hükümlerin uygulanacağı, davalının voleybol antrenörü olarak sporcu 
vasfını taşıdığı, davalı şirket ile arasındaki ilişkinin hizmet akdine 
dayanmadığı gerekçesi ile davanın görevsizlik sebebiyle reddine karar 
verilmiştir.

Uyuşmazlık davacının sporcu sayılıp sayılmayacağı ve işçinin İş 
Kanunu kapsamında kalıp kalmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görev konusu kamu düzenine ilişkin olup mahkmece kendili-
ğinden dikkate alınmalıdır. İş mahkemelernin görev alanını hakim, 
tarafların iddia ve savunmalarına göre değil, 5521 sayılı İş Mahkemeleri 
Kanunu’nun 1. maddesini esas alarak belirleyecektir.

İş mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde iş davalarına bakmak 
üzere bir asliye hukuk mahkemesi görevlendirilir.İş davalarına bak-
makla görevli asliye hukuk mahkemesine açılan dava “iş mahkemesi 
sıfatıyla” açılmış ise, mahkeme görevsizlik kararı veremez. Bu durumda, 
asliye hukuk mahkemesi ara kararı ile “iş mahkemesi sıfatıyla” baktığını 
belirterek davaya devam eder.

İşçinin İş Kanunu kapsamında kalmaması halinde iş mahkemesine 
açılan davada, dava dilekçesinin görev nedeni ile reddi ve davanın 
görevli hukuk mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir. 
Davanın esastan reddi usule aykırı olacaktır.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca İş 
Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri 
arasında iş akdinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddiala-
rından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yeri iş mahkemeleridir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinin I. Fıkrasının g bendi 
uyarınca, “sporcular” hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz.

Sporcular, kulüplerinin (işverenlerinin) gösterdiği yerlerde tespit 
edilmiş çalışma saatlerine tabi olarak ve işverenin emir ve gözetimi 
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altında antrenman ve müsabakalar yaptıkları ve karşılığında da önce-
den kararlaştırılmış bir ücret aldıklarına göre kulüpleri ile bağları iş 
sözleşmesine dayanmaktadır. Faaliyetin sporla ilgili oluşu sporcu ile 
kulüp arasındaki bağın iş ilişkisi sayılmasına engel oluşturmaz.

Federasyon ile kulüp, federasyon ile hakem, sporcu, teknik direk-
tör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları ile kulüpler arasında 
çıkan uyuşmazlıklar için federasyonun kendi özel yasalarında veya 
hukuk talimatlarında özel kurullar ve tahkim şartı benimsenmiştir. Bu 
nedenle sporcu, antrenör gibi, kimselerin işverenleri olan kulüplerle 
ilgili uyuşmazlıklarda öncelikle bağlı olduğu federasyonun kurullarına 
başvurması gerekmektedir.

Spor; kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle 
yarışmaya yol açan, bir takım kurallara göre uygulanan beden hare-
ketlerinin tümü olarak tanımlanabilir. Buna göre kısaca sporcu,sporla 
uğraşan,aktif olarak içinde yer alan, yarışan, maç yapan kişidir.

Antrenör, gerekli bilgiyi bilim ışığında sporcunun başarısı için 
kullanan daha sonra bu bilgileri spor becerileri ve strateji ile birleş-
tiren kişdir.

Teknik direktör ise,eğitim sonucu aldığı teknik bilgileri sporcunun 
ve doğal olarak çalıştırdığı takımın başarısı için kullanan daha sonra 
bu bilgileri spor becerileri, strateji ve eğitici kimliği ile birleştiren ve 
antrenör ve yardımcıları aracılığı ile uygulatan, eğiten, bu anlamda 
direktif veren kişidir.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 23.05.1961 gün 
ve 11-10 ile 10.05.1974 gün ve 3-44 sayılı kararları uyarınca özellikle 
iş hukukunda istisnai hükmün genişletilerek değil, dar yorumlanması 
gerekir.İşçiler yararına konulan hükümlerin, işçiler yararına yorum-
lanması asıldır.

Yukarda ki tanımlar ve içtihadı birleştirme kararları ışığında sporla 
doğrudan 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 
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sporcu sayılmaması ve İş Kanunu kapsamında bir işçi olarak kabul 
edilmesi gerekir. Bu nedenle antrenör veya teknik direktör ile kulüpleri 
işveren arasındaki iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarının iş 
mahkemesinde görülmesi gerekir. İş güvencesi hükümleri dışında, İş 
Kanunu’nda işçilik alacakları ile ilgili tahkim şartı öngörülmediğinden, 
antrenör veya teknik direktör ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların 
çözümü için, açık yasa düzenlemesi dışında bağlı bulunduğu fede-
rasyonun yönetmelik veya genelge ile özel hukuk kurulu ve tahkim 
kurulu öngörmesi, iş mahkemesinin görevini ortadan kaldırmayacaktır.

İster özel hakem, ister genel mahkemede görülsün sporcu ile 
kulübü arasında alacaklarla ilgili uyuşmazlıkta İş Kanunu hükümle-
rinin uygulanması olanağı bulunmamaktadır.Ancak antrenör, teknik 
direktör, idareci, masör ve benzeri elemanlar ile kulüpleri arasında 
çıkan uyuşmazlıklarda, bağlı bulundukları federasyonun özel hüküm-
leeri dışında İş Kanunu hükümlerinin uygulanmasına engel bir durum 
yoktur. Somut olayda, davacının voleybol antrenörü olarak çalıştığı 
anlaşılmaktadır. Yukarda belirtilen yasal ve hukuksal gerekçelere 
göre doğrudan aktif spor yapmayan, sporcuya aktif spor yapması 
için hazırlayan antrenörün İş Kanunu kapsamında işçi olarak kabul 
edilmesi gerekmektedir. Dairenin son kararları bu yöndedir. Buna 
göre davacının iş sözleşmesi ile çalıştığı kabul edilerek uyuşmazlığın 
esası hakkında bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde görevsizlik 
kararı verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir1”.

III – Kararın İncelenmesi

A – Olayın Özeti
Davacı, davalı işyerinde 08.02.2006 – 30,06.2007 tarihleri 

arasında çalıştığını, iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın ve 
ihbar öneli kullandırılmadan feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar 

1 KAR, Bektaş, İş Güvencesi ve Uygulaması, 2. Baskı, Ankara 2011, s.87-89.
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tazminatı talebinde bulunmuştur.- Davalı, davacının antrenör olarak 
çalışmakta olduğunu 4857 sayılı İş Kanununun 4/g maddesi kapsa-
mında sporcu vasfı taşıdığından uyuşmazlığın çözümünde İş Yasasının 
uygulanamayacağını, görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemeleri 
olması gerektiğini savunmuştur.

B – Yerel Mahkemenin Kararı
Yerel mahkeme, davacının davalı şirkette voleybol antrenörü ola-

rak çalıştığını, 4857 sayılı yasanın 4/Ig bendi gereğince profesyonel 
sporcuların işverenle aralarındaki sözleşme ve yapılan işin özellikleri 
sebebiyle İş Kanununun kapsamı dışında oldukları, profesyonel spor-
cular hakkında Borçlar Kanunundaki hizmet akdine ilişkin hükümlerin 
uygulanacağı, davalının voleybol antrenörü olarak sporcu vasfını taşı-
dığı, davalı şirket ile arasındaki ilişkinin hizmet akdine dayanmadığı 
gerekçesi ile davanın görevsizlik sebebiyle reddine karar vermiştir.

C – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı
Yerel mahkemenin bu kararının davacı vekilince temyiz edilmesi 

üzerine uyuşmazlık, Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi’nin önüne 
gelmiştir. Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi;

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 antrenör ve teknik 
direktörlerin sporcu sayılmamaları ve bu kişilerin İş Kanunu kapsa-
mında işçi oldukları hususlarının dikkate alınarak uyuşmazlığın esası 
hakkında bir karar vermek gerekirken görevsizlik kararı verilmesini 
hatalı bularak yerel mahkeme kararını bozmuştur.
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IV – Kararın Değerlendirilmesi

Uyuşmazlık, davacı voleybol antrenörünün sporcu sayılıp sayıl-
mayacağı, İş Kanunu kapsamında kalıp kalmadığı ve haklarını hangi 
görevli mahkemede ileri sürebileceği konularında toplanmaktadır

Aşağıda önce iş mahkemeleri ve görev alanları ile sporcular bakı-
mından İş Kanunu’nun kapsamı mevzuat,yargı kararları ve öğreti 
görüşleri doğrultusunda ele alınacak daha sonra da incelemesi yapı-
lan Yargıtay kararı ile mukayese edilerek kişisel kanaatımız ortaya 
konulacaktır

A – İş Mahkemeleri ve Görevleri Hakkındaki Yasal Düzenleme
Türkiyede, İş Mahkemeleri 30.01.1950 tarih ve 5521 sayılı İş 

Mahkemeleri kanunu ile kurulmuştur2. T.C. Anayasa’sına göre mah-
kemelerin kuruluş ve görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri 
kanunla düzenlenir (Any.m.142). Mahkemeler 5235 sayılı “Adli Yargı 
İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Hakkında” Kanunun 5. maddesinin verdiği yetkiye göre 
Adalet Bakanlığı tarafından kurulur. Ankara, Bursa, Eskişehir, İstan-
bul, İzmir, Kırıkkale, Kütahya ve Zonguldak gibi iş davalarını çok 
olduğu yerlerde ayrı iş mahkemesi kurulmuştur.Bunlardan Ankara, 
İstanbul gibi iş davalarının daha çok olduğu yerlerde birden fazla iş 
mahkemesi vardır3. İş çokluğu nedeniyle birden fazla iş mahkemesi 
olan yerlerde iş mahkemeleri arasındaki ilişki iş dağılımı (iş bölümü) 
ilişkisidir.İş dağılımı nöbetçi iş mahkemesi tarafından gerçekleştirilir.
Yapılan dağıtıma taraflar itiraz edemediği gibi mahkemede kendisine 
verilen davayı diğer iş mahkemelerinden birine gönderemez4.

Yeterli sayıda iş davası olmadığı için iş mahkemesi kurulmayan 
yerlerde, iş davalarına görevlendirilecek mahkeme tarafından bakılır 

2 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 4/2/1954 tarih ve 7424 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır.

3 KURU, Baki /ARSLAN Ramazan / YILMAZ Ejder, Medeni Usul Hukuku, 18. Baskı, 
Ankara 2007, s.809.

4 KURU/ASLAN/YILMAZ, s.94.
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(İMK.m1/III). Öğretide5 ve Yargıtay kararlarında6, “görevlendirilecek 
mahkeme” ifadesinden Asliye Hukuk Mahkemeleri anlaşılmaktadır.

İş mahkemesi bulunmayan bir yerde görevlendirilecek asliye hukuk 
mahkemesi o yerdeki tek asliye hukuk mahkemesi olması halinde, bu 
mahkeme iş davalarına bakmakla görevlendirilecektir7.

Bir yerde birden fazla asliye hukuk mahkemesi bulunması halinde 
ise bu mahkemelerden hangisinin iş davalarına bakmakla görevlen-
dirileceğine “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu” karar verecektir8.

İş mahkemeleriyle diğer mahkemeler (örneğin asliye hukuk mah-
kemesi veya sulh hukuk mahkemesi) arasındaki ilişki görev ilişkisi 
olduğu için, dava görevsiz mahkemeye açıldığı takdirde, bu husus 
hüküm kesinleşinceye kadar mahkemece (ve Yargıtay’ca) re’sen göze-
tileceği gibi, taraflarca da ileri sürülebilecektir9.

İş Hukuku Yargılamasında iş mahkemelerin görev konusu 5521 
sayılı “İş Mahkemeleri Kanunu” nun 1.maddesinde10düzenlenmiştir.

5 ÇENBERCİ, Mustafa, İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi,(kısaltma İMK’nu Şerhi) 
Ankara 1969, s.12; KURU, Baki Hukuk Muhakemeleri Usulü, (kısaltma Usul) C. 
I, İstanbul 1991, s.43.

6 Yarg. HGK 7.10.1964,E,1/K,613, ÇENBERCİ, İMK’nu Şerhi, s.12.
7 KURU, Usul, C. I, İstanbul 1991, s.43.
8 KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.119. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 

24.03.2005 tarihli ve 185 sayılı kararına göre;müstakil iş mahkemesi kurulmamış olan il 
merkezleri ile diğer ilçelerde, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’ndan kaynaklananlarla 
özel kanunlarında iş mahkemesince görüleceği belirtilen iş davalarına,yargı çevreleri 
asliye hukuk mahkemesinin yargı çevresi ile aynı olmak üzere, a) Bir asliye hukuk 
mahkemesi olan yerlerde bu mahkemede, b) Birden fazla asliye hukuk mahkemesi 
bulunan yerlerde, 1 numaralı asliye hukuk mahkemesinde bakılır.YILMAZ, Ejder,İş 
Mahkemeleri Kanunu’nun Değiştirilmesi İhtiyacı, Sicil İş Hukuku Dergisi, Aralık 
2007,s,12.

9 KURU/ASLAN/YILMAZ, s.141.
10 “Madde 1 – İş Kanununa göre işçi sayılan  kimselerle (o kanunun değiştirilen ikinci 

maddesinin Ç, D ve E fıkralarında istisna edilen işlerde çalışanlar hariç) işveren 
veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak 
iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile görevli olarak lüzum 
görülen yerlerde iş mahkemeleri kurulur.

 Bu mahkemeler:
 A) 5018 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (E) fıkrasına göre sendikaların açacakları 

ve bu sıfatla aleyhlerine açılacak hukuk davalarına;
 B) İşçi Sigortaları Kurumu ile sigortalılar veya yerine kaim olan hak sahipleri arasındaki 

uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalara da bakarlar.
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Madde de, İMK’nın görevle ilgili hükümleri, 1. maddesinin 
I. II. Fıkralarında yer almıştır. Birinci fıkrada görev alanı, işçi ve 
işveren çerçevesinde iş uyuşmazlıklarıyla sınırlı olarak çizilmekte, 
ikinci fıkranın (A) ve (B) bendlerinde ise, sendikaların açacakları, 
ya da sendikalar aleyhine açılacak belirli hukuk davalarıyla sosyal 
sigorta hukukundan doğma bazı uyuşmazlıklar bu alana dahil edil-
mektedir.İMK’nin benimsediği düşünceye göre iş mahkemelerinin 
görevini sınırlandırmada, ilke olarak, belirli kişiler ve belirli uyuş-
mazlıklar gözönünde tutulmuştur, yoksa, uyuşmazlığın tutarı, iş 
mahkemelerinin görevine etkili bulunmamaktadır.Değişik söyleyişle, 
anılan durumlarda,uyuşmazlığın tutarı ne olursa olsun, iş mahkemesi 
görevlidir11.

İMK’nun 1.maddesi I.fıkrasına göre iş mahkemesinin görevli 
olması, şahıs ve konu unsurları olmak üzere iki unsurun birleşmesi 
şartına bağlıdır.Bunlardan biri yoksa, iş mahkemesi görevli değildir12.

Şahıs unsuruna göre uyuşmazlığın tarafları, İMK’nunun 1. mad-
desine göre işçi,işveren veya işveren vekili sayılan kişilerden olmalıdır 
Aksi takdirde uyuşmazlık İş Kanunudan doğsa bile işçi,işveren veya 
işveren vekili arasında değilse iş mahkemeleri görevli olmayacaktır.

Konu unsuruna göre de işçi ile işveren veya işveren vekili ara-
sındaki uyuşmazlığın hizmet sözleşmesinden veya İş Kanunundan 
doğan bir hukuk uyuşmazlığı olması zorunludur. Aksi takdirde yine 
İMK’nun 1. maddesi I.fıkrasına göre İş mahkemeleri uyuşmazlıkta 
görevli olmayacaktır.

Görev konusu kamu düzenine ilişkin olup mahkemece kendili-
ğinden dikkate alınması gerektiğinden, davalı taraf cevap süresinde 
görevsizlik itirazı yapmamış olmasa da, bu durum mahkemece ken-
diiğinden göz önüne alınacaktır. Bu nedenle iş mahkemelerinin görev 

 İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerdeki bu davalara o yerde görevlendirilecek 
mahkeme tarafından, temsilci üyeler alınmaksızın, bu kanundaki esas ve usullere 
göre bakılır.

 Fiili ve hukuki imkansızlıklar dolayısiyle iş mahkemesinin toplu olarak görevini 
yapamadığı hallerde de yukarki fıkra hükmü uygulanır”.

11 ÇENBERCİ, İMK’nu Şerhi, Ankara 1969, s.16.
12 ÇENBERCİ, İMK’nu Şerhi, s.16.
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alanını hakim, tarafların iddia ve savunmalarına göre değil 5521 sayılı 
İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesini esas alarak belirleyecektir13.

Öte yandan,genel mahkeme ile özel mahkeme arasındaki ilişki bir 
görev ilişkisidir.Yukarıda belirtildiği gibi görevle ilgili kurallar kamu 
düzenine ilişkin olduğundan kıyas veya yorum yoluyla genişletilemez 
ve değiştirilemez.Bu anlamda iş mahkemelerinin görevleri kendine 
özgü nitelik taşır14.

İş mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde iş davalarına bakmak 
üzere bir asliye hukuk mahkemesi görevlendirilir (5521 s.K.m.1/
II-III). Bir yerde iş mahkemelerine bakmakla görevlendiriilmemiş 
asliye hukuk mahkemesine iş davası açılmış olursa mahkemenin ken-
diliğinden (re’sen) görevsizlik kararı alıp dosyayı görevli mahkemeye 
göndermesi gerekir. Buna karşın, iş davalarına bakmakla görevli asliye 
hukuk mahkemesine açılan dava “iş mahkemesi sıfatıyla” açılmamış 
ise, mahkeme görevsizlik kararı veremez. Bu durumda, asliye hukuk 
mahkemesi ara kararı ile davaya “iş mahkemesi sıfatıyla” baktığını 
belirterek davaya bakmaya devam eder15.

B – İş Kanunu Kapsamı Dışında Kalma
4857 sayılı İş Kanunun kimlere ve hangi işyerlerine uygula-

nacağı bu Kanunun 1. maddesinde gösterilmiştir.Buna göre,İş 
Kanunu, bu Kanun kapsamındaki bütün işyerlerine, bu işyerlerinin 
işverenleriyle,işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakıl-
maksızın uygulanacaktır. Yine 1. madde de yapılan atıf nedeniyle İş 
Kanununun 4. maddesinde öngörülen ve İş Kanununun kapsamı 
dışında tutulan işyerleriyle, çalıştıranlar ve vekilleriyle, çalışanlar 
Kanunun kapsamı dışında kalmaktadırlar.

13 GÜNAY, Cevdet İlhan, İş Davaları, Ankara 2008, s.60.
14 YILMAZ, Halil, İş Yargılamasının Gösterdiği Özellikler, Sicil İş Hukuku Dergisi, 

Haziran 2010, s.72.
15 “Osmaniye İlçesinde müstakil İş mahkemesi kurulmuş olmadığına göre esasına işaret 

edilip davaya iş mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken davanın Asliye Hukuk 
Mahkemesine açılmış olması nedeniyle görevsizlik kararı verilmiş olması doğru değildir” 
Yrg. 9HD,26.09.1980, E,1980/8527- K,1980/9621 GÜNAY, İş Davaları, s.61.
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İş yasalarının, kural olarak, her çalışana uygulanması ve giderek, 
toplumda her çalışanın, bir iş yasasının koruyucu şemsiyesi altında 
bulunması esastır. Ancak, ulusal iş hukuku tarafından çalışanlara sağ-
lanan koruma (güvence); önemli ölçüde, ülkenin sosyal ve ekonomik 
gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Buna göre de, ülkenin ekonomisi tüm 
çalışanları iş yasaları yoluyla korumaya yeterince elverişli durumda 
olmadığı takdirde, bazı çalışan gruplarının söz konusu korumadan uzak 
tutulduğu görülür. Bunun hukuki temeli, iş hukukunun ilkeleri ara-
sında kabul edilen “işçiyi koruma ve işçiye yardımın, ülkenin iktisadi 
gücüyle uyumlu kılınması ilkesidir16. Belirtilen kapsamda gerek 1475 
sayılı İş Kanunu ve gerekse şimdiki 4857 sayılı İş Kanunu, daha önceki 
iş yasalarında olduğu üzere, uygulama alanını sınırlı tutmuş ve bazı 
işyerleri ile birtakım işlerde çalışanları, kapsamı dışında bırakmıştır. 
Burada esas olan düşünce, kimin daha çok veya daha az “korunmaya 
değer” olduğu noktasında toplanmakta ve yasakoyucu da, anılan ölçüt 
çerçevesinde, yasanın uygulama alanını belirlemedeki tercihini buna 
göre yapmaktadır17.

4857 sayılı İş Kanununun 4. madde I.fıkra g bendine göre İş 
kanunu hükümleri “Sporcular hakkında” uygulanmamaktadır.Bu 
hüküm 1475 sayılı eski İş Kanunu 5. madde I.fıkra 9. bendinde 
de aynen yer alıyordu. Bu maddelerin gerekçelerinde ise İş Kanunu 
hükümlerinin neden sporcular hakkında uygulanmayacağına ilişkin 
herhangi bir açıklama (gerekçe) bulunmamaktadır.

İş Kanununda, kendilerine İş Kanunu hükümleri uygulanmayacak 
olan sporcular kavramnına kimlerin dahil olduğu belirtilmemiştir. 
Öğretide İş Kanununda belirtilen sporcu kavramına bütün sporcu-
ların değil yalnızca Borçlar kanununa göre hizmet akdine dayanarak 
sportif faaliyetlerde bulunan profesyonel sporcuların girdiği yönünde 
bir mutabakat vardır18.Ayrıca, 17,06.1992 tarih ve 3813 sayılı Türkiye 

16 K. Tunçomağ/T. Centel, İş Hukukunun Esasları, İstanbul 2003, s.10.
17 CENTEL, Tankut, Tekstil İşveren Dergisi, Antrenör Haklarında Görevli Mahkeme, 

(Karar incelemesi), sayı 295, Temmuz 2004, s.34-34.
18 TUNÇOMAĞ, Kenan, Türk İş Hukuku, İkinci Bası, İstanbul 1975, s.94-95; 

ÇENBERCİ, Mustafa, İş Kanunu Şerhi, (kısaltma Şerh) Altıncı Bası, Ankara 
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Futbol Federasyonu Kuruluş ve görevleri hakkında Kanuna dayanı-
larak çıkarılan Profesyonel Futbol Talimatı, profesyonel futbolcular 
ile spor kulüpleri arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen özel hükümler 
getirmiş bulunmaktadır19.Bu doğrultuda profesyonel sporculara kural 
olarak Borçlar kanunu hükümleri uygulananır. Ancak bunlar için özel 
hükümler varsa onlara öncelikle bu özel hükümler uygulanacaktır20.
Amatör sporcular yönünden İş Kanununun uygulanması ise, esasen 
bahse konu bulunmamaktadır21. Zira bunlar işçi sıfatına bile sahip 
olmayan, sporu zevk için bir uğraşı olarak yapan kimselerdir22.

Ancak bazı kurum ve kuruluşların kulüplerinde amatör olarak 
sportif faaliyetlerde bulundurdukları kişiler hizmet akdiyle başka 
ünitelerde çalışıyor gösterdikleri görülmektedir.Bu durumda olanları 
da İş kanunu kapsamında saymak gerekmektedir23.

İş Kanunu kapsamı dışında tutulanlar sadece sporcularla 
sınırlı tutulduğundan,spor kulübünde diğer işlerde çalışanlar 
(antrenör,antrenör yardımcısı,teknik direktör,menajer,malzemeci 
gibi) hakkında iş sözleşmesi ile çalışmak ve işçi niteliğini haiz olmak 
kaydıyla İş Kanunu hükümleri uygulanır24.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 23.05.1961 gün 
ve 11-10 ile 10.05.1974 gün ve 3-44 sayılı kararları uyarınca özellikle 
iş hukukunda istisnai hükmün genişletilerek değil, dar yorumlan-
ması gerekir. İşçiler yararına konulan hükümlerin, işçiler yararına 

1986, s.227; ÇELİK, Nuri, İş Hukuku Dersleri; 20.Bası, Ağustos 2007, İstanbul 
CENTEL, Tankut, İş Hukuku, Cilt I, İstanbul 1992, s.46; NARMANLIOĞLU, 
Ünal, İş Hukuku, Ferdi İş İlişkileri, 3.Bası, İzmir 1998, s.81; SÜZEK, Sarper, İş 
Hukuk, 4.Baskı, İstanbul, 2008, s.202; MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi, İş 
Hukuku, Ankara 2008, s.232;. GÜNAY, Cevdet İlhan, İş Kanunu Şerhi, (kısaltma 
Şerh) Ankara 2009, s.256; AKYİĞİT, Ercan, İş Hukuku, 4. Basım, Ankara 2005, s.87; 
EYRENCİ/TAŞKENT/ULUCAN, Bireysel İş Hukuku, 3.Bası, İstanbul 2006, s.51.

19 Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz. BAŞTÜRK, Faruk, İş Hukukunda Profesyonel 
Futbolcu, İstanbul 2007, s.5 vd.

20 MOLLAMAHMUTOĞLU, s.232; KILIÇOĞLU/ŞENOCAK, s.142. Bu konuda 
ayrıntılı bilgi için bkz. BAŞTÜRK,F, s.20 vd.

21 ÇENBERCİ, Şerh, s.227.
22 AKYİĞİT, s.87; MOLLAMAHMUTOĞLU, s.232.
23 GÜNAY, Şerh, s.256.
24 CENTEL, s.46; AKYİĞİT, s.87; ÇELİK, s.71; KILIÇOĞLU/ŞENOCAK, s.142; 

MOLLAMAHMUTOĞLU, s.231; SÜZEK, s.202.
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yorumlanması asıldır.Bu doğrultuda Öğretide de, yasalardaki istisna 
hükümlerinin dar yorumlanması gerektiğinden bahisle, İş kanununun 
uygulanamayacağı haller bu arada İş kanunu 4/I.g’de yer alan “sporcu” 
kavramı dar yorumlanarak, antrenörlenin bu yasadan yararlanacakları 
sonucuna varılmaktadır25.

Yargıtay geçmişte, spor kuluplerinde profesyonel antrenör olarak 
çalışanlar hakkında farklı yönde kararlar vermiştir. Yüksek Mahkeme 
9.HD’si bir kararında26 antrenörün sporcu sayılamayacağını belirt-
tikten sonra, hizmet akdi ile çalışan bu kişilerin işverenle aralarında 
çıkan uyuşmazlıkta görevli mahkemenin iş mahkemesi olduğuna 
karar vermiştir.Aynı Daire başka bir kararında27 ise, antrenörleri 

25 SÜZEK, s.203; MOLLAMAHMUTOĞLU, s.231.
26 “Davacı, davalı Spor Kulübü Derneğinde voleybol antrenörü olarak çalışrken sözleşmesinin 

bitim tarihinden önce feshedilmesi nedeniyle, mahrum kalınan ücret ile kıdem tazminatı 
alacakları isteğinde bulunmuştur. Mahkeme, davacının yaptığı işin niteliği itibarıyla 
spor işi olduğunu belirterek işkanunu hükümlerinin uygulanamayacağı görüşüyle 
görevsizlik kararı vermiştir. -İş Yasasının 5. maddesi ile sporcular iş yasası kapsamı 
dışında bırakılmışlardır. Davacının durumunun değerlendirilebilmesi için “spor, sporcu 
ve antrenör” tanımlamalarının açıklığa kavuşturulması gerekir.- Spor ferdi ve kollektif 
oyunlar şeklinde yapılan vc genellikle yarışmaya yol açan beden hareketleridir. Sporcu 
ise, spor yapan ve sporla uğraşan kimse olarak sözlüklerde tanımlanmaktadır. Yine sözlük 
itibariyle antrenör; sporcuları veya spor takımlarını tedrici çalışmalarla karşılaşmalara 
hazırlayan kimselerdir. – Sporcuların çeşitli fiziki hareketleri yaparak düzenli fakat, 
ölçülü bir şekilde çalışarak kendilerini hazırlamalarına antreman denilmekte olup, 
antrenörler bu faaliyetleri organize ve idare eden kişilerdir. Bütün bu anlatımlar, 
sporcu ile antrenörün birbirinden farklı uğraşlar yaptıklarını ortaya koymaktadır. 
Yasada “sporcu” olarak belirtilen kişilerin yarışma ve müsabakalara katılan şahıslar 
olarak kabul edilmesi gerekir. Anrenörün asli görevi spor yapmak değil, sporcuları 
yarışma ve karşılaşmalara hazırlamaktır. Yani bir anlamda antrenör, öğreten ve eğitim 
veren kişidir. Yasanın açık anlatımından da profesyonel sporcuların istisna kapsamına 
alındıkları anlaşılmaktadır. Davacı antrenör olarak hizmet akdi ile çalıştığına göre, 
işverenle aralarında çıkan uyuşmazlıkta görevli mahkeme olduğundan mahkemenin 
vermiş olduğu görevsizlik kararının bozulması gerekmiştir. Karşı oy: Davacı, davalı 
spor kulübünde profesyonel antrenör olarak çalışmıştır. Yaptığı işin niteliği itibarıyla 
sporcu kavramı ve kapsamı içinde düşünülmesi gerekir. 1475 sayılı İş Kanununun 
5/9 maddesine göre sporcular hakkında İş Kanununun hükümleri uygulanmaz. Bu 
durumda dilekçenin görev yönünden reddine dair yerel mahkemenin kararı yerinde 
olduğundan onanması görüşündeyim, çoğunluğun bozma kararına katılmıyorum. 
Üye B.Ozankaya”. Yarg. 9HD.8.12.2003, E.2003/19877, K.2003/20178. (GÜNAY, 
Şerh, s.263-264).

27 “Dava: Taraflar arasındaki icra takibinin devamı ve icra inkar tazminatının ödetilmesi 
davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın 
faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde 
duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya 
incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 30.3.2004 Salı 
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sporcu kapsamında değerlendirerek, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 5/9 
hükmünde yer alan istisnadan bahisle iş mahkemelerinin görevli ola-
mayacağı sonucuna ulaşmıştır.Yargıtay’ın olumsuz hukuk uyuşmazlık-
larını çözmekle görevli olan 20.HD’si 12.10.2004 tarihli kararında28 
ise, İş Kanunu’nun ilgili hükmünün sadece sporculardan bahsettiği, 
antrkenörlerin de kanun kapsamında sayılması gerektiğinden bahisle 
iş mahkemesinin görevli olduğuna karar vermiştir29. Bu durum halen 
istikrar kazanmış gözükmektedir.

C – Kişisel Kanaatımız
4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinin 1. fıkrasının g bendinde, 

İş Kanununun “sporcular hakkında” uygulanmaz denilerek temel bir 

günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına 
Avukat ... ile karşı taraf adına ... geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunanların 
sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği 
konuşulup düşünüldü.- Davacı, davalı spor klübünde A takımı oyuncusu olarak görev 
yapmış, aynı zamanda yıldız takımının antrenörü olarak çalışmıştır. Açmış olduğu bu 
davada her iki görevi sebebiyle ücret, transfer bedeli, pirim gibi isteklerde bulunmuştur. 
Mahkemece istek doğrultusunda hüküm kurulmuştur. 1475 sayılı İş Kanununun 5/9- 
maddesinde sporcular, İş Kanununun kapsamının dışında tutulmuştur. Antrenör de sporcu 
kapsamında değerlendirilmelidir. Buna göre davanın iş mahkemesinde görülmesi olanağı 
bulunmamaktadır. Söz konusu isteklerle ilgili davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde 
açılması gerekir. Mahkemece bu yönden görevsizlik kararı verilmelidir.- Sonuç: Temyiz 
olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir 
edilen 375.000.000 TL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin 
alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.3.2004 gününde oybirliği ile 
karar verildi” Yarg.9HD.30.3.2004, E.2003/14073, K.2004/6561, (Centel, karar 
incelemesi, s.34).

28 “Dava:Taraflar arasındaki tazminat hukukuna ilişkin davada Bakırköy 1. Asliye Hukuk 
ve 1. İş Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin 
belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü; 
–Karar: Davacı, davalı kulüpte iş akti ile antrenör olarak çalışmakta iken, davalı 
tarafça iş aktinin fesih edildiğini belirterek bundan kaynaklanan fazla mesai, yol, 
yolluk, izin ücretlerini talep etmektedir. – Dosya kapsamından, taraflar arasında iş 
sözleşmesi mevcut olup, bu sözleşmenin fesih edildiği, uyuşmazlığın bundan kaynaklandığı 
anlaşılmaktadır. – İş Yasasının 5. maddesine göre yalnızca sporcular bu yasa kapsamı 
dışında bırakılmış olup, antrenörler hizmet akdi ile çalıştığından, işveren ile antrenör 
arasında çıkan uyuşmazlıkta iş mahkemesi görevlidir.-Sonuç: Yukarıda belirtilen nedenlerle; 
H.Y.U.Y nın 25 ve 26. maddeleri gereğince Bakırköy 1. İş Mahkemesinin YARGI 
YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 12.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi” 
Yarg.20.HD.12.10.2004, E.2004/9042, K.2004/10169 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 
22.03.2012).

29 KILIÇOĞLU/ŞENOCAK, s.142-143; SÜZEK, s.202-203; MOLLAMAHMUTOĞLU, 
s.231.
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tespitte bulunulmuştur.Buna karşılık yukarıda belirttiğimiz gibi İş 
Kanununda sporcuların kim olduğu gösterilmemiş ve herhangi bir 
tanıma da yer verilmemiştir.

İncelenme konusu olan Yargıtay kararında ilk olarak 
sporcu,spor,antrenör ve teknik direktörlerin tanımları yapılarak, 
bunların durumlarına açıklık getirilmiştir.Karara göre sporcular, 
işverenleri olan kulüplerin gösterdiği yerlerde tespit edilmiş çalışma 
saatlerine tabi olarak ve işverenin emir ve gözetimi altında antrenman 
ve müsabakalar yaptıkları,aktif olarak sporun içinde yer aldıkları, 
yarıştıkları, maç yaptıkları ve karşılığında da önceden kararlaştırılmış 
bir ücret almış oldukları nedenleriyle, işverenleri ile aralarındaki iliş-
kinin iş sözleşmesine dayandığı ifade edilmektedir Faaliyetin sporla 
ilgili oluşunun sporcu ile işveren (kulüp) arasındaki bağın iş ilişkisi 
sayılmasına engel oluşturmadığı hususuna değinilerek, 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 4.maddesi 1. fıkrasının g bendinin açık hükmü karşısında 
sporcuların İş Kanunu kapsamında kalmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

İkinci olarak kararda antrenörler, gerekli bilgiyi bilim ışığında 
sporcunun başarısı için kullanan daha sonra bu bilgileri spor becerileri 
ve strateji ile birleştiren,teknik direktörler ise,eğitim sonucu alınan 
teknik bilgileri sporcunun ve doğal olarak çalıştırdığı takımın başarısı 
için kullanan daha sonra bu bilgileri spor becerileri, strateji ve eğitici 
kimliği ile birleştiren ve antrenör ve yardımcıları aracılığı ile uygulatan, 
eğiten, bu anlamda direktif veren kişiler olarak tanımlanarak, Yargıtay 
İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 23.05.1961 gün ve 11-10 ile 
10.05.1974 gün ve 3-44 sayılı kararı doğrultusunda da İş Hukukunda 
istisnai hükmün (olayımızda sporcuların İş Kanunu kapsamı dışında 
sayılması) genişletilerek değil, dar yorumlanması gerekir görüşü doğ-
rultusunda antrenör ve teknik direktörlerin İş Kanunu kapsamında 
kaldıkları sonucuna varılmıştır..

Yargıtay Kararında görev bakımından yapılan değerlendirmede de, 
görev konusunun kamu düzenine ilişkin olduğu,İş mahkemelernin 
görev alanını hakim, tarafların iddia ve savunmalarına göre değil, 
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesini esas alarak 
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belirleyeceği tespiti yapılmıştır.Ayrıca Kararda, “İş mahkemelerinin 
bulunmadığı yerlerde iş davalarına bakmak üzere bir asliye hukuk 
mahkemesi görevlendirilir.İş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk 
mahkemesine açılan dava “iş mahkemesi sıfatıyla” açılmış ise, mahkeme 
görevsizlik kararı veremez. Bu durumda, asliye hukuk mahkemesi ara 
kararı ile “iş mahkemesi sıfatıyla” baktığını belirterek davaya devam 
eder.- İşçinin İş Kanunu kapsamında kalmaması halinde iş mahke-
mesine açılan davada, dava dilekçesinin görev nedeni ile reddi ve 
davanın görevli hukuk mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi 
gerekir. Davanın esastan reddi usule aykırı olacaktır.- 5521 sayılı İş 
Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca İş Kanununa göre işçi 
sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden 
veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk 
uyuşmazlıklarının çözüm yeri iş mahkemeleridir” denilerek iş mah-
kemelerinin kuruluşu ve görevleri hakkında yeterince açık ve isabetli 
bir hukuki değerlendirme yapılmıştır. Kararın sonuç kısmında da 
özetle, aktif spor yapmayan antrenörün, sporcuları aktif spora hazır-
layan bir kişi olarak İş Kanunu kapsamında işçi olduğu, buna göre 
iş sözleşmesi ile çalıştığı kabul edilerek uyuşmazlığın esası hakkında 
bir karar verilmesi gerekirken davada yazılı şekilde görevsizlik kararı 
verilmesini hatalı bulunarak yerel iş mahkemesi kararı bozulmuştur.

Yargıtay Kararı yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda esas ve usul 
bakımından mevzuat hükümlerine uygun, öğretide yer alan görüşlere 
paralel, hak ve adalet duygusunu tatmin edici isabetli bir karardır.

Ayrıca,bu karar vesilesi ile sporcuları İş Kanunu kapsamı dışında 
bırakan 4857 sayılı İş Kanunu 4. madde 1. fıkrası g bendi ile ilgili 
bir değerlendirme yapmakta yararlı olacaktır.

Daha önce yukarıda açıklandığı gibi 4857 sayılı İş Kanununun 
4. madde I.fıkra g bendine göre İş kanunu hükümleri “Sporcular 
hakkında” uygulanmamaktadır.Bu hüküm 1475 sayılı eski İş Kanunu 
5. madde I.fıkra 9. bendinde de aynen yer alıyordu. Bu maddelerin 
gerekçelerinde ise İş Kanunu hükümlerinin neden sporcular hakkında 
uygulanmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yer almamıştır.



228

Antrenörlerin Sporcu Sayılıp 
Sayılmayacakları ve İş Kanunu 

Karşısındaki Durumları
/ DÖNMEZ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

Bununla birlikte bazı mahkeme ve Yargıtay kararları ile İş Hukuku 
Öğretisinde sporcuların İş Kanunu kapsamına alınmaması ile ilgili 
gerekçe sayılabilecek nitelikte bazı görüşlere rastlanmaktadır.

Mahkeme ve Yargıtay kararları örnekleri şöyledir;
“İş ile spor birbirinin aynı şeyler değildir. İşte amaç fayda yaratmaktır. 

Halbuki spor bir hüner gösterisidir. Atılan bir golün manevi değeri vardır 
ama bir üretme olarak tavsifine imkan yoktur. Sporda gaye anlaşmanın 
tarafı olan belirli kimseler için bir yarışma arzu ve hevesi, bir yenme zevki 
ve bu suretle manevi bir fayda mevcut olup, bu fayda mutlaka o kulübün 
üye veya sporcularına ait olmayıp, bu kulübü gönülden tutan herkese 
karşıdır...Bu itibarla futbol maçında yaratılan fayda ile üretimde yaratılan 
fayda aynı şeyler değildir.Hizmet akdinde kullanılan emeğin,yaratılan 
faydanın yerine bir başkası ikame olunabilir.ama ne sporda, ne sanatta, 
yahut ne futbolda, ne güreşte ve ne de güzel sanatlarda birinin yerine 
diğerini ikame etmek mümkün değildir.Sporcunun profesyonel olması ile 
amatör olması kulüple sporcu, tiyatro sahibi ile sanatçı arasındaki ilişkiyi 
değiştirmez.1475 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin 9 numaralı bendinde 
spor ve sporcu İş Kanunu kapsamı dışında mütalaa edilmiştir.Davacı 
Tarsus İdman Yurdu Gençlik Kulübünün ve bu kulüp futbolcularının 
506 sayılı Kanunun kapsamı dışında bulunduğunu tespitine...temyizi 
kabil olmak üzere karar verilerek açıkça anlatıldı”30.

“Spor; kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarış-
maya yol açan, bir takım kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin 
tümü olarak tanımlanabilir. Buna göre kısaca sporcu,sporla uğraşan,aktif 
olarak içinde yer alan, yarışan, maç yapan kişidir”31.

“Yasada “sporcu” olarak belirtilen kişilerin yarışma ve müsabakalara 
katılan şahıslar olarak kabul edilmesi gerekir”32.

İş Hukuku Öğretisinde de İş Kanunu’nun sporcular hakkında 
uygulanmaması başka bir deyişle sporcuların İş Kanunu kapsamı 

30 Mesin İş Mahkemesinin 16.09.1971 tarih ve E,1971/73, K,1971/94 sayılı kararı, bu 
karar Yargıtay 9. HD tarafından 7.4.1972 tarihinde onaylanmıştır (PETEK, Hasan, 
Profesyonel Futbol Sözleşmesi, Ankara 2002, s.150). 

31 Yarg. 9. HD, 02/12/2010, E,2010/45651, K,2010/35814 (KAR, s.87-89).
32 Yarg. 9HD, 8.12.2003, E.2003/19877, K.2003/20178 (GÜNAY, Şerh, s.263-264).
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dışında bırakılması genel olarak kabul görmektedir. Bazı hukukçular 
tarafından bu durumu haklı gösterebilecek anlamda bazı gerekçeler 
de ileri sürülmektedir.Tespit edebildiğimiz kadarıyla bu gerekçeler 
şöyledir.

“İş Kanununun 5. maddesinin 9. bendi “sporcular hakkında” İş K. 
nun uygulanmayacağını bildirmiştir. Gerçekten bir sporcu ile kulubü 
arasında yapılan ve bir karşılık için, örneğin futbol oynamanın taahhüt 
edildiği sözleşme de bir hizmet sözleşmesidir. Çünkü hizmet sözleşmesi 
ile tahhüt edilen iş, karşı taraf için değeri olan, onun maddi veya fikri 
bir ihtiyacının giderilmesine yarayan bir faaliyettir ve bu faaliyetin türü 
önemli değildir. Özellikle faaliyetin işçi yönünden güç ve meşakkatli 
olması da gerekmez. Bu yüzden, bir karşılık (diyelim para) için futbol, 
basketbol oynamayı veya atletizm yapmayı taahhüt eden kimsenin 
yaptığı sözleşme de bir hizmet sözleşmesidir.İşte sporcuların yaptıkları 
bu hizmet sözleşmeleri İş Kanunu kapsamı dışında kalırlar ve bunlara 
Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır”33.

“Profesyonel sporcuların ve özellikle futbolcuların yüksek transfer 
ücreti aldıkları ve dolgun ücret karşılığında çalıştırıldıkları dikkate alın-
dığında, bunları İş Kanunu’nun uygulama alanı dışında tutmaya belli 
ölçüde de olsa, hak verilebilir. Bunun gibi, amatör sporcularda, yaptıkları 
iş iktisadi bir değer taşımayacağı için, “iş” niteliğini taşımayacağı ve 
giderek, bunların sözleşmelerinin “iş sözleşmesi” niteliğini kazanama-
yacağı kabul edilecek ve bunların, İş Kanunu’ndan yararlanmaları söz 
konusu olmayacaktır”34.

“Sporcu kulüp ilişkisi düzenlenirken, spora özgü ihtiyaçların ve 
durumların dikkate alınması gerekli olduğu için, profesyonel sporcular 
İş Kanunu kapsamı dışında bırakılmıştır.Özellikle İş Kanunu’da yer 
alan hizmet sözleşmesinin feshine, kıdem tazminatına ilişkin hükümle-
rin, sporcular bakımından uygulanmasının mümkün olmadığı açıktır.
Bu bakımdan profesyonel sporcuların diğer işçilerden ayrı tutularak İş 
Kanunu kapsamından çıkarılmış ve yaptıkları spor dalına göre, ilgili 

33 TUNÇOMAĞ, Kenan, Türk İş Hukuku, İkinci Bası, İstanbul 1975, s.94-95.
34 CENTEL, Karar incelemesi, s.34.
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federasyonların o spor dalının ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptıkları 
düzenlemelere tabi tutulmuşlardır.Bu bakımdan sporcuların İş Kanunu 
kapsamı dışında bırakılarak, federasyonların yaptıkları düzenlemelere 
tabi kılınmalarının uygun olduğu söylenebilir”35.

Öğretide, sporcuların İş Hukuku kapsamı dışında bırakılmasını 
haklı bulmayan görüşlerde bulunmaktadır.Bunlara göre;

Gerek kavram olarak, gerekse aralarındaki hukuki ilişki yönünden 
temelde işçi-işveren ikilemine denk düşen futbolcu (sporcu)–kulüp iki-
lisinin, İş Hukukunun kapsamı dışında tutulması pratikte bir sömürü 
ortamı oluşturmakta, yaratılan boşlukta kulüplerin futbolcuları (spor-
cuları) sömürmesine adeta yasa tarafından olanak verilmektedir36.

Emeği ile geçinenlerin nesnel ve öznel korunma aracı olarak İş 
Hukukunun genelleştirilmesi yani tüm üretim kollarına uygulanması 
zorunlu iken yasa koyucunun emeğini satarak varlığını sürdüren belli 
bir sosyal katagoriyi Borçlar Kanununun bu konudaki kısır hüküm-
leri ile yönetmeliklere terk ederek İş hukukunun kapsamı dışında 
bırakması ve görmemezlikten gelmesi olumlu bir davranış değildir.Bu 
olumsuz davranışın yarattığı boşluk iş gücünü başkasının buyruğuna 
veren toplumun bir kesiminin sömürülmesine elverişli bir ortamın 
oluşturulması sonucunu doğururki bunun tek sorumlusu da kuşkusuz 
yasa düzenleyicisi olur.Dileğimiz söz konusu boşluğun sporcuları İş 
Hukukunun kapsamı içerisine alarak yada kurumun yapısına uygun 
özel bir yasa çıkarılarak giderilmesidir37.

Görüldüğü gibi,yukarıda değindiğimiz eski tarihli mahkeme 
kararına bakıldığında, sporda yaratılan fayda ile üretimde yaratılan 
faydanın aynı şeyler olmadığı,hizmette kullanılan emeğin ikamesinin 
mümkün olmasına karşılık sporda kullanılan emeğin ikamesinin müm-
kün olmadığı şeklindeki gerekçelerle sporcuların İş Kanunu kapsamı 
dışında bırakıldığı mütalaa edilmektedir.Yakın tarihli kararlarda ise 

35 KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan,Türk Hukukunda Sporcuların Hukuki Durumu, Ankara 
Barosu Dergisi, 1999/1 s.47.

36 COŞAR, Vedat Ahsen,Sporcuların İş Hukuku ve Sosyal Sigortalar Hukuku Yönünden 
Statüleri, Yargıtay Dergisi, Ocak 1975, s.145. aynı yönde PETEK, s.147-149.

37 COŞAR, s.150. aynı yönde PETEK, s.147, 150-151.
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sporcunun tanımından yola çıkılarak sporla uğraşan,aktif olarak spo-
run içinde yer alan, yarışan, maç yapan kişilerin İş Kanunu kapsamı 
dışında bırakılması adeta gerekçe olarak kabul edilmektedir.

Öğretide de bir karşılık için spor yapmayı taahhüt eden spor-
cunun yaptığı sözleşmenin Borçlar Kanunu kapsamında bir hizmet 
sözleşmesi olduğu, bu nedenle sporcuların İş Kanunu kapsamı dışında 
kaldığı, sporcuların yüksek transfer ücreti almaları ve dolgun ücret 
karşılığında çalışmaları dikkate alındığında, bunların İş Kanunu’nun 
uygulama alanı dışında tutmaya belli ölçüde de olsa, hak verdirdiği, 
nihayet sporcu ile kulüp ilişkisi düzenlenirken, spora özgü ihtiyaçla-
rın ve durumların dikkate alınması gerekli olduğu için, profesyonel 
sporcular İş Kanunu kapsamı dışında bırakıldıkları gerekçe olarak 
gösterilmektedir.

Kanaatimizce mahkeme kararlarında ve öğretide gösterilen gerek-
çelere katılmak mümkün değildir.Şöyleki;

Sporda yaratılan fayda ile işte yaratılan fayda arasında hiçbir fark 
yoktur.faydanın mutlaka maddi olması gerekmemektedir.hizmet üre-
timi de bir çeşit faydadır. Nitekim İş Kanunu 2. maddesinde de mal 
ve hizmet üretiminden bahsedilmektedir. Öte yandan spor emeğinin 
ikameside mümkündür.Bir çok müsabakada bir sporcu oyundan 
çıkarılıp yerine yedekte bekleyen başka bir sporcu rahatlıkla ikame 
edilebilmektedir.

Mahkeme kararlarında sporcu tanımının yapılıp bu tanıma uyan-
ların İş Kanunu kapsamı dışında olduğunu belirtmek ise yalnızca İş 
Kanununda gerekçe olmamasından kaynaklanan bir çaresizlik olup 
gerekçe oluşturmamaktadır.

Yüksek transfer ücreti ve dolgun ücret aldıkları için profesyonel 
sporcuların kanun koyucu tarafından İş Kanunu kapsamı dışında 
bırakıldıkları düşüncesi ise bize de inandırıcı gelmektedir Ancak 
bu doğru olsa bile haklı bir gerekçe olmayacaktır.Zira iş hayatında 
bir çok orta ve üst kademe yöneticisinin yüksek transfer ücretleri ve 
dolgun ücretlerle ve sair akçalı haklarla işveren değiştirdikleri hatta 
bu durumun bazı uzman personel için bile söz konusu olduğu gerçeği 
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göz önüne alındığında, yüksek transfer ücreti ve dolgun ücret almak İş 
Kanunu kapsamı dışında bırakılmayı haklı göstermemektedir.Kaldı ki 
yüksek transfer ücreti ve dolgun ücret sadece yıldız sporcular için söz 
konusu olabilmekte, profesyonel sporcuların çoğununluğunun oldukça 
düşük olan transfer ücretleri yanında, aylık ücret ve başarı primlerini 
dahi ya alamadıkları yada eksik ve gecikmeli olarak alabildikleri sıkça 
karşılaşılan durumlardır.

Spora özgü ihtiyaçlar ve durumlar ise zaten ne olduğu anlaşıla-
mayan, açıklanmaya muhtaç kavramlardır ve profesyonel sporcula-
rın neden İş Kanunu kapsamı dışında bırakıldıklarını açıklamaktan 
uzaktır.

Öte yandan, 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2.mad-
desi 1. fıkrasında işçi, işveren, iş ilişkisi, işyeri şöyle tanımlanmıştır.” 
Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran 
gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuru-
luşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.
İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve 
olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir”.

Profesyonel sporcuda bir spor kulübüne bağlı olarak, belli bir ücret 
karşılığında bir hizmet sözleşmesine dayanarak emeğini satmakta, bir 
spor işçisi olarak gerek yasanın tanımladığı, gerekse ekonomik anlamda 
bir işçinin öznel ve nesnel koşullarına sahip bulunmaktadır38.

Bir spor kulübü de hizmet sözleşmesi ile ücret karşılığında bir 
kimseyi çalıştırmakta, sporcu ile arasında bu bağımlılık ilişkisinden 
bir kazanç, artı değer sağlamaktadır39.

İşyerinin işlevi işçi çalıştırmak olduğuna göre bir işin yapılması 
ve işçinin varolması işyerinin varlığı için yeterlidir40.Dolayısıyla, bir 
hizmet sözleşmesiyle ücret karşılığında kulübüne bağlı olarak hiz-
met gören sporcunun (futbolcunun) faaliyetlerini gerçekleştirdiği 
antrenman sahası,kulübün eğitim tesisleri ve maçların oynandığı 

38 COŞAR, s.146-147.
39 COŞAR, s.147; PETEK, s.148.
40 COŞAR, s.148.
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yerler; kısacası, sporcunun (futbolcunun) hizmet sözleşmesi gereği 
yapmak zorunda olduğu faaliyetleri yerine getirdiği tüm yerler, işyeri 
sayılmalıdır41.

Görüldüğü gibi sporcu,kulüp,sporcu-kulüp ilişkisi ve spor yapılan 
yerler ve spor tesisleri fıkradaki (İş.K.m.2/1) tanımlara tam olarak 
uymaktadır.Buna rağmen profesyonel sporcular hiçbir gerekçe gös-
terilmeden İş Kanunu kapsamı dışında bırakılmışlardır. Bu durum 
profesyonel sporcuları genellikle yerel yönetimlerin başında olan veya 
büyük şirketlerin sahibi bulunan kulüp yöneticileri ile kulüp taraftarı 
basın yayın mensupları,taraftar kitleleri ve sporcu simsarları karşısında 
savunmasız bırakmaktadır.

Bunun sonucu olarakta uygulamada bir sömürü ortamı oluş-
turarak, yaratılan boşluklada, kulüplerin sporcuları (futbolcuları) 
sömürmesine olanak sağlanmaktadır42.

Unutulmamalıdır ki, İş Hukuku, bir işverene bağlı olarak, bir 
hizmet sözleşmesine dayanmak suretiyle çalışanlara özgü bir hukuk 
dalıdır.Ortaya konan emeğin en belirgin özelliği bağımlı oluşudur.
İş Hukuku işçinin bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir 
işte, ücret karşılığında işverene bağlı olarak gördüğü hizmet dolayısı 
ile oluşan hukuki ilişkiyi, sosyal adalet ölçülerine göre düzenler.Ancak 
İş Hukuku sadece işçi ile işveren arasındaki belirli bir hukuki ilişkiyi 
düzenlemekle yetinmez, bunlar arasındaki her türlü ilişkiye uygulanır. 
Örneğin işçinin korunması, işveren karşısındaki sosyal ve ekonomik 
güvencesi, iş uyuşmazlıklarındaki yargısal yetki, sosyal güvenlik mev-
zuatı İş Hukukunun konusu içerisindedir43.

41 PETEK, s.148.
42 COŞAR, s.145; aynı yönde PETEK, s.149.
43 COŞAR, s.144.
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V – Sonuç ve Öneri

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda;Usul ve esas bakımından 
isabetli bulduğum Yargıtay Kararına katılıyorum,ayrıca öğretide daha 
öncede ifade edildiği gibi profesyonel sporcuların İş Kanunu kapsamına 
alınmaları hususunu bende öneriyorum.
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1.  UOK AntiDoping Kuralları uyarınca, yapılan bir tahlil 
sonucu sporcunun vücudunda EPO CERA gibi yasaklı 
maddeler bulunması antidoping kurallarının ihlali anla
mına gelir.

2.  WADA tarafından onaylanmış laboratuarlarca yapılan 
tahlillerin dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun yapıldığı 
karine olarak kabul edilir. Bu karineyi çürütmek için, tahlil 
sonucunu aykırı bulgular elde etmeye yönlendirecek dere
cede sapılmış olduğunu ispat yükü sporcunun üzerindedir. 
Sporcu tahlil sürecindeki potansiyel bir hatayı değil, bu 
kuralların ihlalini ileri sürebilir.

3.  a) Sporcudan alınan numunelerin geçirdiği tüm evreler ve 
tahlile bağlı olan tüm gelişmeler kayıt altına alınmışsa, b) 
A numunesi üzerinde bir laboratuarı tarafından yapılan 
tahlilin sonucu, ikinci bir laboratuar tarafından A ve B 
numuneleri üzerinde yapılan tahliller ile onaylanmışsa, c) 
B numunesinin üzerindeki mührün, açıldığı sırada, bozul
mamış olduğu sabit olmuşsa, d) Tahlilleri gerçekleştiren 
laboratuarlar WADA tarafından akredite ise, numuneler 
üzerindeki tahlillerin, güvenlik zincirine ve Uluslararası 
Laboratuar Standartları’na (ISL) uygun gerçekleştirildiği 
varsayılır.

4.  Akredite bir laboratuar kan tahlilleri sırasında Uluslara
rası Laboratuar Standartları’nın 4.4.10 maddesine uygun 
olarak onaylamış olduğu, yerleşmiş yöntemin uygulan
ması halleri dışında, ISL normlarının dışına çıkamaz. 
Akreditasyonun genişletilmesi, uygulanmış olan metodun 
sonradan geçeli ve yasal olduğunu teyit etmekten başka 
bir işlevi yoktur. Metodun uygulanması için bir geçerlilik 
şartı teşkil etmemektedir. Bu bağlamda CAS, önceki içti
hatlarında bir yandan yeni teknolojilerin geliştirilmesinin, 
diğer yandan da bunların bir an önce, yasaklı maddelerin 
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tespitinde kullanılan yöntemlere uygulanmasının, dopinge 
karşı mücadeledeki önemini vurgulamıştır.

5.  Kanunun R57 maddesi uyarınca Hakem Kurulu olayları 
ve hukuku tam yetki ile değerlendirebilir. Ayrıca en baştan 
soruşturma yürüterek tahkim konusu olayları bir bütün 
olarak yargılayabilir. Bundan dolayı, başvurunun aktarıcı 
etkisi göz önüne alınırsa Kurul tarafından verilen karar 
aleyhine başvurulan kararın yerine geçecektir. Bu bakım
dan, çoğu hukuk sistemi tarafından benimsendiği üzere ve 
CAS’ın da yerleşik içtihadı gereği, yetkisi tanınmış bir itiraz 
mercii tarafından yürütülen eksiksiz bir soruşturmanın, 
bir önceki merci tarafından yapılmış, örneğin savunma 
hakkının ihlali gibi olası usul hatalarının giderilmesini 
sağlayacağını kabul etmek yerinde olacaktır.

D... (Muteriz) İtalya Bisiklet Federasyonu üyesi profesyonel bisik-
letçidir. 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları’na katılmak üzere oluşturulan 
İtalyan delegasyonuna seçilmiştir.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK), İsviçre’nin Lozan ken-
tinde mukim, İsviçre yasalarına göre dernek şeklinde kurulmuş, kâr 
amacı gütmeyen, uluslararası bir sivil toplum örgütüdür. Kendisi 
dışındaki uluslararası federasyonları, ulusal olimpiyat komitelerini, 
olimpiyat oyunları organizasyon komitelerini, ulusal sivil toplum 
örgütlerini spor kulüplerini ve hatta başta sporcular olmak üzere 
bunların üyelerini bunlarla beraber UOK’nın tanıdığı başka kurum 
ve örgütleri de kapsayan Olimpik hareketi idare etme görevini ve 
yetkisini Olimpik Şart’tan almaktadır. Olimpiyat Oyunları faaliyet 
alanının ana çerçevesini oluşturmaktadır. UOK’ya katılmak isteyenler 
Olimpik Şart’ın yanı sıra ilgili uluslararası federasyonun kuralların 
gereklerini yerine getirmek zorundadır. (İsv. Fed. Mah. ATF 129 III 
445, p.446)

2008 Yaz Olimpiyat Oyunları 29. Modern Olimpiyat Oyunları 
olarak, Çin Halk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilmiştir. Yarışma dönemi 



239

Tahkim TAS 2009/A/2018 D. C.  
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK),  
30 Temmuz 2010 Tarihli Karar 
/ ESENDAL

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

olarak da tabir edilen oyunlar dönemi 27 Temmuz’da başlamış 24 
Ağustos’ta son bulmuştur.

Olayların gelişimi aşağıdaki gibidir:

•	 Muteriz, 5 Ağustos 2008’de kan ve idrar numunelerinin de alındığı 
bir doping kontrolüne tabi tutulmuştur.

•	 9 Ağustos 2008’de Muteriz, 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları kapsa-
mındaki yol bisikleti yarışında yer almış ve yarışı ikincilik derecesi 
ile bitirerek gümüş madalya elde etmiştir.

•	 Ardından, sporcudan alınmış olan A kan numunesi, Çin’in Pekin 
kentinde bulunan ve Dünya Anti-doping Ajansı (WADA) tara-
fından akredite edilmiş National Anti-Doping Laboratory tara-
fından tahlil edilmiştir. Gerçekleştirilen tahliller rekombinant 
insan büyüme hormonunun tespitini amaçlamaktadır ve sonuç 
negatif çıkmıştır.

•	 Ekim 2008’de 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları süresince toplanmış 
olan tüm numuneler muhafaza edilmek üzere İsviçre’nin Lozan 
kentinde bulunan İsviçre Doping İnceleme Laboratuarı’na (LAD) 
gönderilmiştir. LAD da WADA tarafından akredite edilmiştir.

•	 UOK Ocak 2009’da ilgili mevzuat uyarınca, üçüncü nesil bir 
EPO olan CERA (Continuous erythropoietin receptor activator) 
maddesinin olası kullanımını açıklığa kavuşturmak amacıyla, 2008 
Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında toplanmış olan numunelerin 
ilave tahlillere tabi tutulması kararı almıştır.

•	 Bu bağlamda, UOK LAD’den A numunelerinin taranması (scre-
ening) suretiyle CERA sonucu pozitif çıkanların tespit edilmesini 
istemiştir. LAD 11-17 Şubat 2009 Tarihleri arasında tahlilleri 
gerçekleştirmiş ve Muteriz’den alınan A numunesinde CERA 
tespit etmiştir.

•	 Bunun üzerine, CERA bakımından pozitif A numuneleri ve 
beraberindeki B numuneleri Fransa’nın Chatenay-Malabry 
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kentinde bulunan Fransa Dopinge Karşı Mücadele Ajansı Tahlil 
Laboratuarı’na (LAAFLD) yollanmıştır. Bu Laboratuar da yine 
WADA tarafından akredite edilmiştir.

•	 24 Nisan 2009’da LAAFLD tarafından (Muteriz)’in A numune-
leri üzerinde yapılan tahlil sonuçları CERA bakımından pozitif 
çıkmıştır.

•	 28 Mayıs 2009’da, Muteriz vekili M. Douve de Boer’ün talebi 
üzerine B numuneleri de açılmış ve yine LAAFLD tarafından tahlil 
edilmiştir. CERA buluntusu teyit edilerek sporcuya 4 Temmuz 
2009 tarihinde sonuç tebliğ edilmiştir.

Muteriz’in A numunelerinin pozitif çıkan tahlil sonucu üzerine 
UOK başkanı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin 2008 Pekin 29. 
Olimpiyat oyunları için hazırladığı Anti-doping Kuralları’nın 7.2.4 
maddesi uyarınca, 28 Nisan 2009’da bir disiplin kurulu oluşturmuş-
tur. Bu komisyon

Muteriz, UOK Disiplin Kurulu Huzurunda masum olduğunu, 
numunelerin mevzuata aykırı toplandığını, güvenlik zincirinin ihlal 
edildiğini, CERA tespitine yönelik tahlil yöntemlerinin de mevzuata 
aykırı olduğunu iddia etmiştir.

Dosyanın tamamını Muteriz’in de görüşleri ile birlikte değerlen-
diren UOK Disiplin Kurulu oybirliği ile vücudunda yasaklı CERA 
maddesi bulunması dolayısıyla Muteriz’in Anti-doping Kurallarını 
ihlal ettiği kanaatine varmıştır.

11 Kasım 2009 tarihinde UOK Disiplin Kurulu, yukarıda anılan 
kuralların 7.1.7 maddesi uyarınca UOK Yürütme Kurulu’na yönelik 
öneri yetkisini kullanarak şu kararın alınmasını tavsiye etmiştir:

I. “Sporcu D...’nin (İtalya, Bisiklet);
iii. 2. derecede bitirdiği, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları Erkekler 

Yol Bisikleti yarışmasından diskalifiye edilmesine,
iv. Anılan yarışma sonucu elde ettiği madalya ve belgenin geri 

alınmasına,
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II. Uluslararası Bisiklet Birliği’nden, yukarıda bahsedilen yarışmanın 
sonuçlarını alınan karar yönünde değiştirmesinin ve yetkisi dâhilindeki 
tüm diğer tamamlayıcı işlemleri bu doğrultuda gerçekleştirmesinin talep 
edilmesine,

III. İtalya Milli Olimpiyat Komitesi’nden, sporcunun anılan yarış-
madan elde ettiği madalya ve belgeyi en kısa zamanda UOK’ya iade 
etmesinin istenmesine karar verilmiştir.

IV. İtalya Milli Olimpiyat Komitesi, kararın eksiksiz olarak infazını 
temin etmek zorundadır.”

17 Kasım 2009 tarihinde UOK Yürütme Kurulu, yine yukarıda 
anılan madde 7.1.7 gereği sahip olduğu yaptırım uygulama yetkisini 
kullanarak, yukarıda aktarılan tavsiye kararı aynen kabul etmiş ve 
kararın ivedilikle uygulanması hükmünü eklemiştir.

Karar 17 Kasım 2009 tarihinde taraflara tebliğ edilmiştir.
Muteriz, UOK Yürütme Kurulu tarafından verilen karara karşı 

30 Kasım 2009 tarihinde Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz 
başvurusunda bulunmuştur.

14 Aralık 2009’da sunulan İtiraz dilekçesinde Muteriz, Divan 
huzurunda 17 Haziran 2010 tarihinde görülen duruşma esnasında 
sadece aşağıdakileri dile getirdiği birçok istem sonucunda bulunmuştur:

“Sonuç olarak, D...’nin hakkındaki hukuka aykırı tedbirin kal-
dırılmasını ve aşağıda da sıralayacağımız hakkında verilmiş olan tüm 
yaptırımların iptalini talep ediyoruz:

•	 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları kapsamında yarıştığı ve ikincilikle 
bitirmiş olduğu yol bisikleti yarışmasından diskalifiye edildiğine 
dair karar,

•	 Yukarıda anılan etkinlik sonucu elde ettiği madalya ve belgenin geri 
alınmasına dair karar.”

UOK’nın 25 Ocak 2010 tarihli faks ve taahhütlü posta yoluyla 
gönderdiği cevap dilekçesinde ise aşağıdaki talep sonucu yer almaktadır:

“Ulusal Olimpiyat Komitesi, takdir yetkisi Spor Tahkim 
Mahkemesi’nde olmak üzere;
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•	 D... tarafından yapılan itiraz başvurusunun reddine,

•	 Vekâlet ücretinin karşı taraf tarafından tazminine karar verilmesini 
talep etmektedir.”

Duruşma 17 Haziran 2010 tarihinde, Lozan’daki CAS genel 
merkez binasında gerçekleştirildi.

Tahkim Kurulu gerçeği söyleyeceklerine dair yemin ettirdikten 
sonra aşağıda isimleri ve sıfatları yazılı tanıkları dinledi.

•	 Milano Fatebenefratelli Hastanesi, Hematoloji Bölümü Sorumlusu 
Dr. Giovanni Inghilleri.

•	 LAD Müdürü Dr. Martial Saugy.

•	 Fransa Dopingle Mücadele Ajansı, Biyoloji Araştırma ve Geliş-
tirme Bölümü Şefi ve Tahlil Departmanı Müdürü Dr. Françoise 
Lasne.

•	 Roma Anti-doping Laboratuarı Bilim Müdürü, Dr. Francesco 
Botré.

•	 WADA Bilim Müdürü, Dr. Olivier Rabin.

GEREKÇELİ KARAR

CAS’ın Yetkisi

1.  CAS yargılama yetkisini, Pekin 2008 29. Olimpiyat 
Oyunları’na uygulanan UOK Anti-doping Kuralları 12.2.1 
maddesinin yanı sıra Kanun’un R47 maddesinden almaktadır.

2.  Belirtmek gerekir ki, taraflar da imzalamış oldukları Yetki 
Talimatnamesiyle ve yazılı beyanlarıyla CAS’ın yetkisini kabul 
etmişlerdir.
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Başvurunun Tensibi

3.  CAS nezdinde itiraz beyanı 4 Aralık 2009 ‘da yani UOK 
Anti-doping Kuralları 12.5 maddesinde belirlenmiş olan 21 
günlük süreye riayet edilerek yapılmıştır. Ayrıca Kanun’un 
R48 maddesindeki koşulları da haizdir.

4.  Buna göre, itiraz talebinin divanda görülmesine karar verildi.

Uygulanabilir Hukuk

5.  Kanun’un R58 maddesi uyarınca Tahkim Kurulu yargılamayı 
tarafların belirledikleri ülke hukukuna ve yürürlükte olan 
mevzuata göre yapar. Federasyon, dernek veya bir spor örgü-
tünün kararına karşı tahkim yoluna başvurulmuşsa, kurumun 
mukim olduğu ülke hukukuna göre yargılama yapılır. Bazı 
hallerde de Tahkim Kurulu hangi ülke hukukuna göre yargı-
lama yapılacağına kendi karar verir. Bu son durumda kurul 
kararını gerekçelendirmek zorundadır.

6.  Söz konusu olay, 2008 Olimpiyat Oyunları kapsamında 
gerçekleştirilmiş bir doping kontrolüne ilişkindir. Oyunlara 
katılmak isteyen Muteriz; yürürlükte olan Olimpik Şart’a, 
Dünya Anti-doping Yasasına, UOK Etiği Yasasına ve UOK 
Anti-doping Kurallarına bağlı kalacağına dair bir beyan imzala-
mıştır (Olimpik Şart’ın Uygulanmasına İlişkin Metin paragraf 
6. gereği).

7.  Görülmektedir ki, her iki taraf da iddialarını UOK Anti-
doping Kuralları’na dayandırmaktadır, dolayısıyla Kuralların 
uygulanmasına yönelik bir itiraz söz konusu değildir. Bu 
Kurallar Olimpik Şart, Dünya Anti-doping Yasası ve İsviçre 
Hukuku çerçevesinde yürütülmektedir (UOK Anti-doping 
Kuralları madde 16.1).
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8.  Buna göre Tahkim Kurulu da, yargılama yapılırken uygula-
nacak hukukun, taraflarca Olimpik Şart, Dünya Anti-doping 
Yasası, UOK Anti-doping Kuralları ve İsviçre Hukuku olarak 
seçildiğine kanaat getirmiştir.

Esas

9.  Yasaklı bir maddenin, metabolitlerinin veya izlerinin sporcu-
dan alınmış olan bir numune de bulunmuş olması Anti-doping 
Kurallarının ihlali anlamına gelir (UOK Anti-doping Kuralları 
madde 2.1).

10.  CERA’nın yasaklı bir madde olduğu konusunda herhangi bir 
şüphe yoktur.

11.  Çin’in Pekin kentindeki National Anti-doping Laboratory’nin, 
LAD’nin ve LAAFLD’nin WADA tarafından akredite olduğu 
da tarafların malumudur.

12.  UOK Anti-doping Kuralları madde 3.1 gereği “Anti-doping 
Kurallarının ihlal edildiğini iddia eden UOK bu iddiasını 
somut bulgularla ispatla yükümlüdür. İspat derecesine göre 
yargı makamı iddianın ne kadar ciddi olduğunu tayin ede-
cektir. İspat derecesi her halde basit olasılıktan daha güçlü 
ama makul ve kuvvetli şüphenin yanında daha zayıf olacak-
tır. Anılan kurallar anti-doping kuralı ihlaliyle suçlanmış bir 
sporcuya bu iddiayı çürütmek veya belli olgular sunmak üzere 
karşı ispat yükü veriyorsa, buradaki ispat derecesi basit olasılık 
olacaktır.”

13.  Dopingin ispatı konusunda; WADA’nın akredite etmiş olduğu 
laboratuarların numunelerin tahlil edilmesi esnasında Ulusla-
rarası Laboratuar Standartlarındaki güvenlik zincirine riayet 
edildiği karine olarak kabul edilir. Sporcunun bu karineyi 
çürütebilmesi için; Uluslararası Standartlardan, tahlil sonu-
cunu aykırı bulgular elde etmeye yönlendirecek derecede 
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sapılmış olduğunu kanıtlaması gerekir. Eğer sporcu tahlil 
sonucunu aykırı bulgular elde etmeye yönlendirecek bir sap-
mayı ortaya çıkararak karineyi çürütebilirse, tahlil sonucundaki 
aykırı bulguların sebebinin Uluslararası Standarttan sapılması 
olmadığını ispat yükü UOK’ya geçer. Doping kontrolüne 
sırasında Uluslararası Standartlardan sapılmışsa bile, eğer bu 
sapma tahlil sonucundaki aykırı bulguların veya başka bir 
anti-doping kuralı ihlalinin doğrudan sebebi olmamışsa, bu 
sonuçların iptali için sebep teşkil etmeyecektir. Sporcunun 
Uluslararası Standartlardan sapıldığını ortaya çıkarması duru-
munda, UOK bu tip sapmaların tahlil sonucundaki aykırı 
bulguların veya başka bir anti-doping kuralı ihlalinin sebebi 
olamayacağını ortaya koyması gerekir (UOK Anti-doping 
Kuralları madde 3.2).

14.  Buradan anlaşılmaktadır ki, WADA’nın akredite ettiği labo-
ratuarlar tarafından yapılan tahlillerin dikkat ve özen yüküm-
lülüğüne uygun gerçekleştirildiği karine olarak kabul edil-
mektedir. Bu durumda, bu karinenin çürütülmesi için UOK 
Anti-doping Kurallarının ihlal edildiğini ortaya çıkarmak 
sporcuya düşmektedir (CAS 2006/A/1119 s. 19 par.61; CAS 
2007/A/1444 &1465, s.20. par.111).

15.  Yukarıdaki olgular sonucunda, aşağıda sıralanmış konuların 
değerlendirilmesi talebiyle, Tahkim Kurulu nezdinde itiraz 
başvurusunda bulunuldu.

•	 Güvenlik zincirinin hukuka aykırı şekilde bozuldu mu?

•	 Muteriz’in kan numunelerinde CERA buluntularına 
gerçekten rastlanıldı mı?

•	 Anti-doping kuralları ihlal edilmişse bunun yaptırımı 
nedir?

•	 Muteriz’in savunma hakkı ihlal edildi mi?
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A. Güvenlik zincirinin hukuka aykırı şekilde bozuldu mu?

16.  17 Haziran 2010 tarihli duruşma sırasında, Muteriz LAD 
tarafından kan numunelerinin teslim alındığı 20 Ekim 2008 
tarihinden itibaren güvenlik zincirine ilişkin prosedürlere 
riayet edildiğini kabul etmiştir. Bu durumda bundan sonraki 
aşamalardaki işlemlerin araştırılmasına sebep yoktur.

17.  Buna karşılık Muteriz kan alma tarihi olan 5 Ağustos 2008 
ile numunelerin LAD tarafından teslim alınma tarihi 20 
Ekim 2008 arasındaki dönemde numunelerin saklanması ve 
bütünlüklerinin korunması hususlarında ciddi aykırılıklar 
yaşandığını iddia etti. UOK’nın, bahsedilen süre içinde numu-
nelerin hiçbir kötü niyetli müdahaleye tabi tutulmadığını, 
tatmin edici bir şekilde kanıtlayamadığını da ekledi.

18.  UOK, Muteriz’in kan numuneleri üzerinde yapılan işlemlerde 
aykırılıklar yaşandığına dair iddialara tamamen karşı çıktı.

19.  Tahkim Kurulu ilk olarak, numunelerin geçirdiği evrelerin 
doğrulanmasını yerinde gördü. Böylece güvenlik zincirinde 
Muteriz’in iddia ettiği ciddi aykırılıkların gerçekleşip ger-
çekleşmediği ortaya çıkacaktı. İkinci olarak da olası bir kötü 
niyetli müdahalenin varlığı araştırılacaktı.

a)  Numunelerin geçirdiği evreler

20.  5 Ağustos 2008 saat 21:00’da, doping kontrolüne tabi tutu-
lacağı Muteriz’e bildirildi. Sporcu, bizzat imzaladığı bildirim 
formuna uyarak saat 21.15’te, kan ve idrar numunelerinin 
alındığı kontrol merkezine gitti.

21.  17 Haziran 2010 tarihindeki duruşma sırasında sporcu, ken-
disinden alınan kan numunelerini içeren A ve B tüplerinin 
ayrı ayrı Berlinger şişelere yerleştirildiğini kabul etti.
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22.  281841 sayılı kod, Berlinger şişelerin üzerlerine ve kapakla-
rına işlendikten sonra şişeler, açıldıklarında tahrif olmaları 
önlenemeyecek şekilde mühürlendi.

23.  Numune alma işleminin sonunda, Sporcuya aşağıdaki bilgileri 
içeren bir kontrol formu imzalatıldı:

•	 Numunelerin alınması 21.45 (idrar) ve 22.07 (kan) saat-
leri arasında yapıldı;

•	 Sporcuya ait A ve B kan numunelerine verilen kod numa-
rası 281841’dir;

•	 Sporcu numune alma işleminin kazasız gerçekleştiğini ve 
ilgili mevzuata uygun yapıldığına dair beyanı imzaladı.

24.  281841 olarak numaralandırılmış A ve B numuneleri 5 Ağus-
tos 2008 saat 23.10’da kontrol merkezinden çıktı ve ertesi gün 
saat 01.37’de Çin’in Pekin kentindeki National Anti-Doping 
Laboratory’ye vardı.

25.  Varışlarını takiben, numunelere laboratuar tarafından labora-
tuarın iç işlemlerinle kullanılmak üzere ikinci bir kod verildi 
(LabCode). Böylece 281841 numaralı numuneler bir de 
08H06B24 sayılı “LabCode”larına kavuşmuş oldu.

26.  Muteriz tarafından 17 Haziran 2010’daki duruşmada sunulan 
belgelere göre 08H06B24 “LabCode”lu numuneler bir buzdo-
labına diğer numunelerin arasına yerleştirildi. Bu bilgi ayrıca 
National Anti-Doping Laboratory’de Numunelerin alınması 
ve sevkiyatından sorumlu Chen Zhiu’nun 12 ağustos’taki 
yeminli ifadesiyle doğrulanmıştır.

27.  14 Ekim 2008’de, Çin’in Pekin kentindeki National Anti-
Doping Laboratory, 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları vesilesiyle 
yapılan doping kontrolü sırasında toplanmış olan numunelerin 
kapatıldığı kolileri Schenker Suisse SA şirketine gönderdi. 
Schenker Suisse SA şirketi temsilcisi 14 Ekim 2008 tarihli 



248

Tahkim TAS 2009/A/2018 D. C.  
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK),  

30 Temmuz 2010 Tarihli Karar 
/ ESENDAL

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

belgede, A numunelerinin Berlinger kaplarda teslim alındığını, 
kapağında ve şişesinde aynı kod numarasının bulunduğunu 
onaylamaktadır. B tüplerine de el sürülmemiş olduğu ve 
mühürlerinin sağlam olduğu da aynı şekilde belgelenmiştir. 
Her bir numunenin de gönderilen listede yer almakta oldu-
ğunu da doğrulamaktadır. Söz konusu listede 281841 kod 
numaralı numuneler de bulunmaktadır.

28.  20 Ekim 2008’de LAD numuneleri Schenker Suisse SA şir-
ketinden teslim aldı.

29.  Yukarıda belirtilen her aşama kendine özgü formlara tabi 
tutulmuş, bu formlar gerektiği gibi doldurulmuş ve yetkili 
kişilerce imzalanmıştır. Tüm belgeleri dikkatlice inceleyen 
Tahkim Kurulu, Muteriz’den alınan numunelerin geçirdiği 
bütün evrelerin kusursuz bir şekilde belgelendiği ve kolayca 
doğrulanabildiği sonucuna vardı. Güvenlik zincirinin hiçbir 
aşamada kesintiye uğramadığı görüldü.

30.  Muteriz’in iddiasına göre, A numunesinin National Anti-
Doping Laboratory’de tahliline ve tekrar kapatılmasına ilişkin 
herhangi bir verinin bulunmaması, güvenlik zinciri prosedür-
lerine uyulmadığını göstermekteydi.

31.  Buna karşılık, iddia konusu laboratuarın WADA tarafından 
akredite olması bu prosedürlere uyulmuş olduğuna karine teş-
kil etmektedir. Bu açıdan Tahkim Kurulu, Muteriz’in yukarı-
daki iddialarının, bu karineyi çürütmeye ve UOK Anti-doping 
Kuralları’ndan ve Uluslararası Laboratuar Standartları’ndan 
sapıldığı kanaatini oluşturmaya yetmediğine karar vermiştir.

32.  Konuyla ilgili Tahkim Kurulu şu görüşü benimsemiştir:

•	 Bir yandan, Muteriz A numunesinin söz konusu laboratu-
arda ne şekilde manipüle edildiğinden haberi olmadığını 
ileri sürmektedir. Oysa sporcunun A ve B numuneleri-
nin Pekin’deki laboratuarda geçirdiği aşamalar, özellikle 
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üzerlerine işlenmiş olan “LabCode” sayesinde açık şekilde 
tespit edilmiştir (Ki bu husus duruşma sırasında da ayrıca 
izah edilmişti). Delil başlangıcı olarak kabul edileme-
yecek olan bu basit iddia onaylı laboratuarların yaptığı 
müdahalelerin hukuka uygunluğu karinesini çürütmeye 
yetmemektedir. Aksi takdirde söz konusu laboratuarların 
bütün çalışmalarının sonuçsuz kalması tehlikesi doğar.

•	 Öte yandan, A numunesinin ilk olarak -sonucu negatif 
çıkan- rekombinant büyüme hormonu testinin yapıldığı 
zaman açıldığı, sonrasında da kapatılarak EPO CERA 
testine tabi tutulmak üzere Lozan’daki laboratuara gönde-
rildiği sabit olmuştur. Bu işlemler de onaylı laboratuarlar 
tarafından yapıldığından yine Muteriz’in iddiaları hukuka 
uygunluk karinesini çürütmeye yetecek nitelikte değildir.

•	 Ayrıca B numunesinin, Muteriz’in de hazır bulunduğu 
LAAFLD’de açıldığı güne kadar mühürlü kalmış olduğu 
sabittir. B numunesi üzerinde yapılan tahliller, A numu-
nesi üzerinde yapılan EPO CERA testi ile hiç şaşmayacak 
derecede aynı sonucu vermiştir. Bu sonuç, A numunesinin 
açıldıktan sonra bir EPO CERA bulaşmasına uğramış 
olabileceği olasılığını ortadan kaldırmaktadır. En azından 
Muteriz bunun aksini ileri sürmemektedir.

•	 Son olarak, LAD ve LAAFLD tarafından güvenlik zinci-
rine uyulmuş olduğu Muteriz tarafından kabul edilmekle, 
20 Ekim 2008 tarihinden itibaren hiçbir kötü niyetli 
müdahalenin yapılmadığı da sabit olmuştur.

•	 Bu durumda, A numunesinin kim tarafından ve nasıl 
manipüle edildiği kanıtlanamamıştır.

33.  Muteriz ayrıca güvenlik zinciri kapsamındaki hukuka aykı-
rılıkların göstergesi olarak 2008 yaz olimpiyat oyunları esna-
sında toplanmış olan yaklaşık 300 numunenin bir süreliğine 
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kaybolmasını ileri sürmüştür. Muteriz’e göre UOK; Disiplin 
Kurulu bünyesindeki soruşturma sürecinde, Pekin’deki Nati-
onal Anti-Doping Laboratory’nin sorumlusu Chen Zhiu’dan 
numunelerin alınması ve sevkiyatı usullerine uyulup uyul-
madığına dair yazılı bir açıklama isteyerek, hukuka aykırılık-
ları zımnen kabul etmişti. Muteriz, böyle bir yazılı açıklama 
talebinin, temel dokümantasyonun eksik yapıldığının itirafı 
niteliğinde olduğu görüşündeydi. Üstelik gönderilen açıklama 
12 Ağustos 2009 tarihinde, yani ihtilaf konusu olguların ger-
çekleşmesinden sonra düzenlenmiştir ve herhangi bir hukuki 
değeri yoktur.

34.  Tahkim Kurulu Muteriz’in bahsetmeye çalıştığı 300 numune-
nin kaybolması olayının iki gazete yazısına dayandırıldığının 
altını çizdi. Ancak Muteriz, sözde geçici kaybolmanın kendi 
olayıyla bağlantısını açıklayamamıştır. Kaybolan numuneler 
arasında kendininkilerin olduğunu dahi kanıtlayamamıştır. 
Hatta 300 numunenin hangi zaman aralığında kaybolduğun-
dan ve güvenlik zinciriyle bağlantılı olarak yukarıda sıralanan 
sürece ne şekilde etki ettiğinden de bahsetmemiştir. Chen 
Zhiu’nun açıklaması konusunda; UOK bu açıklama talebi-
nin Disiplin Kurulu soruşturması çerçevesinde istendiğini 
açıklamıştır. Aslında açıklama talebinin sebebi olan ihtilafın, 
numunelerin hangi ısı koşullarında saklandığı konusu oldu-
ğunu belirtmiştir. Bu bilgilendirme ışığında Chen Zhiu’nun 
açıklamasının sebebi anlaşılmıştır. Her halde Muteriz bu açık-
lamanın yukarıda bahsettiği haliyle, güvenlik zincirinin geçer-
liliğine hangi noktada gölge düşürdüğünü de açıklamamıştır.

35.  Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, toplanan belgelerin ve 
öne sürülen iddiaların tümü üzerinde dikkatli bir incelemenin 
sonunda Tahkim Kurulu, güvenlik zincirine riayet edildiği 
ve Muteriz’in yürürlükteki standartlardan tahlil sonucunu 
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aykırı bulgular elde etmeye yönlendirecek derecede sapılmış 
olduğunu kanıtlayamadığı sonuçlarına varmıştır.

b) Kötü niyetli bir müdahale olasılığı

36.  Yukarıdaki açıklamalara rağmen, Muteriz’in kötü niyetli bir 
üçüncü kişi tarafından numunelere izi bırakmaksızın müda-
halede bulunularak yasaklı madde bulaştırılmış olabileceğine 
yönelik iddiasının açıklığa kavuşturulması gerekir.

37.  Esasında muteriz kendisinin bir komploya kurban edildiğini 
ileri sürmektedir. Böyle bir iddiayı ispatlamak ya da en azından 
gerçek olabileceği konusunda güçlü dayanaklar ileri sürmek 
yükünün iddiayı öne sürene ait olduğu şüphesizdir(CAS 
2004/A/607, s. 22; CAS 2004/A/633, s. 20). Tahkim Kuru-
lunun böyle bir entrikanın varlığına ikna edilebilmesi için, 
Muteriz’in somut deliller getirmesi ve iddiasını spekülasyonlara 
değil tarafsız verilere dayandırması gerekmektedir.

38.  Olayda Muteriz, göreceği zarardan kimin ne amaçla menfaat 
sağlayacağını belirlemeye imkân sağlayacak hiçbir veri getir-
memiştir. Kötü niyetli kişinin nasıl numunelere erişebileceğini 
ve 281841 numaranın kendi numunesi olduğunu nerden 
bilebileceğini açıklayamamıştır. B numunesini iz bırakmadan 
de kimin açabileceğini veya değiştirebileceğini kanıtlayama-
mıştır. Ve en önemlisi Muteriz, üçüncü kişinin numunelere, 
bilinen ve daha kolay tespit edilebilen bir yasaklı madde 
değil de, üçüncü nesil bir EPO olan ve LAAFLD’de yapılan 
tahlillere kadar yasaklı olduğu gizli tutulan, CERA maddesi 
bulaştırmış olabileceğine Tahkim Kurulunu ikna edecek tek 
bir gerekçe bile sunamamıştır.

39.  Sonuç olarak, kötü niyetli bir müdahalenin gerçek olması ihti-
mali, karşı tahlilin -B numunesi üzerindeki mührün açıldığı 
sırada sağlam olduğunu onaylayan- Muteriz vekili Douwe 
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de Boer de hazır bulunduğu sırada yapıldığı ihtimalinden de 
zayıf görünmektedir.

c) Sonuç

40.  a) Muteriz’den alınan numunelerinin başlarından geçen olay-
ların (muhafaza ve sevkiyat aşamalarının) belgelerle aktarımı, 
b) LAAFLD tarafından A ve B numuneleri üzerinde yapılan 
tahlillerle onaylanmış olan, A numuneleri üzerinde LAD tara-
fından yapılan tahlilin sonuçları, c) B numunesi üzerindeki 
mührün açılma anında sağlam olduğu, d) tahlilleri gerçek-
leştiren laboratuarların WADA tarafından akredite edilmiş 
olması, e) bundan, yapılan tahliller sırasında Uluslararası 
Laboratuar Standartları’na riayet edildiği karinesinin doğması, 
f ) bu karinenin Muteriz tarafından çürütülememiş olması 
olguları birlikte değerlendirildi. Tahkim Kurulu, güvenlik 
zinciri usullerine riayet edildiğine ve uluslararası standartlardan 
tahlil sonucunu aykırı bulgular elde etmeye yönlendirecek 
derecede bir sapmanın gerçekleşmediğine kanaat getirdi.

B. Muterizin kan numunelerinde CERA buluntularına gerçekten 
rastlanıldı mı?

41.  Muteriz, LAAFLD tarafından kendisine ait kan numunele-
rinde, CERA tespitine yönelik olarak yapılan tahlilin yeni 
bir yöntemle yapıldığını ve bu yöntemin geçerli olabilmesi 
için akreditasyon kurumu tarafından usulüne uygun şekilde 
onaylanmış olması gerektiğini ileri sürmüştür. Gerçekten de 
kullanılan yöntem, özellikleri sporcunun numuneleri tahlil 
edildiği sırada bilinmeyen Ac 9C21D11 antikorlarının kul-
lanılmasıyla yapılan bir yöntemdir.

42.  Muteriz, numunelerin 2009 Şubat ve Mayıs ayları arasında 
yani LAAFLD’nin Fransa Akreditasyon Kurulu’ndan (COF-
RAC) akreditasyonunu elde ettiği 1 Temmuz 2009’dan önce 
tahlil edildiğini öne sürmektedir. Ayrıca WADA’nı EPO ile 
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ilgili yeni teknik direktifi TD2009EPO da 9 Mayıs 2009’da 
kabul edilmiş ve 31 Mayıs 2009’da, yani A numunelerinin 
tahlilinden ve B numunesinin açılmasından sonra yürür-
lüğe girmiştir. Muteriz bu şekilde LAAFLD’nin tahlil esna-
sında COFRAC tarafından akredite edilmeden kullandığı 
yasaklı madde tespit yönteminin geçersizliğini iddia etmiştir. 
Muteriz’in görüşüne göre, Uluslararası Laboratuar Standartları 
madde 4.4.10 paragraf 1 uygulama alanı bulamamaktadır 
çünkü bulgulara kesinlik kazandıracak bir içsel onaylama 
yapılmamıştır. İçsel onaylama sadece sonradan ve gecikmeli 
olarak yapılan (10 Eylül 2009 tarihli) bir açıklama ile sağ-
lanmıştır. Bunun Fransa Dopingle Mücadele Ajansı Tahlil 
Departmanı Müdürü Jacques de Ceaurriz’i ilgilendirmediği 
düşünülemez.

43.  Uluslararası Anti-doping Yasası kapsamında kabul edilen ve 
UOK Anti-doping kuralları çerçevesinde uygulanan Ulusla-
rarası Laboratuar Standartlarının 4.4.10 maddesi aşağıdaki 
gibidir:

 
“4.4.10–Esnekleştirilmiş akreditasyon alanı

 
WADA tarafından akredite edilmiş laboratuarlar, kendilerine 
ISO/CEI 17025 akreditasyonunu sağlayan kuruluşlara danış-
maksızın, var olan bilimsel araştırma yöntemlerini geliştirebilir 
veya etkinlik alanlarını geliştirmek üzere bunlara yeni tahliller 
ekleyebilir. Laboratuar, akreditasyon alanı esnekliği elde etmek 
için, onaylama/kabul yöntemlerine ilişkin kalite yönetim dokü-
mantasyonunda, yetkin personele, arşivlemeye ve bilgilendirmeye 
ilişkin esaslara yer vermek zorundadır.

 
 Yetkinlik ve teknoloji bakımından laboratuarın sahip olduğu 
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akreditasyon alanı dışında kalan her yeni doping kontrol tahlili 
yöntemi veya prosedürü, laboratuar tarafından eksiksiz bir şekilde 
onaylanmak ve doping kontrol alanında ilk kez uygulamaya 
konmadan önce WADA’dan “Uygundur” onayı almak zorunda-
dır. WADA, bilimsel alandaki uzman çalışma grupları ile resmi 
yazışma yolları ve/veya bir veya daha fazla bilimsel yayınlar kar-
şılaştırmalı araştırılması dâhil olmak üzere, uygun olan her yolu 
kullanarak yöntemin uygun olup olmadığını tespit eder. Doping 
kontrol numunelerinin tahlili usulüne ilişkin bu yeni yöntemin 
WADA tarafından onaylanmasından sonra, laboratuar yöntemi 
ilk defa uygulamadan önce, yetkili akreditasyon kuruluşundan 
akreditasyon alanı genişletme sertifikası almak zorundadır.”

44.  Burada akla gelen soru: Muteriz’in numunelerinin analizi 
sırasında, LAAFLD idrar numunelerinin tahlili için COFRAC 
tarafından kendisine sağlanmış olan, esnekleştirilmiş ISO/
IEC 17025 akreditasyonu alanından yararlanabilir miydi? Bu 
sorunun cevap bulabilmesi için, “LAAFLD var olan bilimsel 
araştırma yöntemlerini geliştirerek bunlara yeni tahlil yöntem-
leri mi ekliyordu, yoksa zaten akreditasyon alanına giren bir 
yöntemi mi uyguluyordu?” veya tam tersi “Elde etmiş olduğu 
akreditasyonun alanına hiç girmeyen farklı bir yetkinlik veya 
teknoloji gerektiren yeni bir yöntem ve usul mü yaratmak 
zorunda kalmıştı?”; bunların belirlenmesi gerekmektedir.

45.  Spesifik bilimsel alanlara dair teknik bilgi gerektiren karma-
şık unsurlar barındıran bu sorunun irdelenmesi için Tahkim 
Kurulu, öncelikle taraflar tarafından belirlenmiş değişik bilir-
kişilerin celseler esnasında alınmış beyanlarına başvurmaya 
karar verdi.

46.  UOK tarafından çağırılan bilirkişi Dr. Lasne’nin duruşma 
esnasındaki beyanları aşağıda özetlendiği gibidir:
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•	 EPO vücudun doğal yollarla ürettiği bir proteindir. İzle-
rini idrar ve kan üzerinde bırakır.

•	 LAAFLD immuno-ekstraksiyon aşamasının ardından, 
tahlil konusu biyolojik sıvıyı elektronik ortama tabi 
tutma işleminden ibaret olan izoelektronik fokuslama 
ve immuno-deteksiyon yöntemlerini kullanmıştır (IEF 
yöntemi). EPO bu işlemlere, çıkış noktasının endojen 
veya egzojen olmasına göre değişen tepkiler verir. Esasen, 
fizyolojik EPO sentez EPO’dan farklı olarak, elektrik 
(izoelektronik) yükleme barındırır. İlk olarak bu yöntem 
sadece idrar tahlilleri için geliştirilmişti. Sonradan kan 
tahlillerine uygulanmak üzere genişletildi. İster kan ister 
idrar, hangi maddeye uygulanırsa uygulansın, yöntem 
her zaman aynıdır.

IEF yöntemi iki aşamadan oluşur:

•	 Birinci aşama EPO’nun sıkıştırılmasıdır. Bu özellikle pro-
tein açısından çok zengin olan kan için gereklidir. Bunun 
için biyolojik sıvı birinci antikoru (Ac 9C21D11) içeren 
ve tüm EPOların elde tutulmasını sağlayan bir solüsyonun 
içine yerleştirilir. Bu şekilde elde edilen solüsyon, sadece 
EPO’yu muhafaza edecek şekilde saflaştırılmış olur.

•	 İkinci aşamada elde edilen solüsyon içindeki EPOların 
izoelektronik profilinin elde edilmesi için IEF işlemine 
ve başka bir antikora tabi tutulur (Ac AE7A5). Bu şekilde 
CERA maddesi karakteristik özellikleri sayesinde kolayca 
farkedilecektir. CERA tespiti çalışmaları, kan üzerinden 
yapılmaya başladıktan sonra EPO’nun idrara karışma 
sırasındaki değişimi söz konusu olmadığından ve böylece 
daha saf olduğundan, daha da kolaylaşmıştır. Bu durumda 
kanda bulunan EPO, vücuda enjekte edilmiş EPO’ya çok 
yakın bir profil sergilemektedir.
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•	 Bu yöntemin idrar tahliline uygulanan şekli UOK tara-
fından 1 Ağustos 2000 tarihinde onaylanmıştır. Dr. 
Lasne’a göre bu yöntem artık eleştirilmemektedir ve bir 
çok bilimsel dergi ve yayına da konu olmuştur (LASNE/
DE CEAURRIZ, Recombinant erythropoietin in urine, 
Nature 2000; 405:635; LASNE, Double blotting: a solu-
tion to the problem of non-specific binding of secondary 
antibodies in immunoblotting procedures, J Immunol 
Methods, 2001; 253:125-31; LASNE/MARTIN/CRE-
PIN/DE CEAURRIZ, Detection of isoelectric profiles 
of erythropoietin in urine: differentiation of natural and 
administered recombinant hormones, Anal Biochem 
2002; 311:119-26).

•	 Bu sebeple LAAFLD kan tahlili yoluyla yapılan bu yön-
temin uygulanmasına yönelik bir dizi test başlatmıştır. 
Ayrıca Dr. Lasne’nin bu konuda tanınmış bir bilimsel der-
gide 2007’de yayınlanmış bir makalesi de bulunmaktadır 
(LASNE/MARTIN/DE CEAURRIZ, Isoelectric profiles 
of erythropoietin are different in serum and urine, Int 
J Biol Macromol, 2007; 41:354-7). Bu atılımlar, idrar 
yoluyla yapılan tahlillere uygulanan yöntemin aynı verim-
lilikle kan yoluyla yapılan tahlillere de uygulanabileceğine 
yönelik bir iç onaylama ile sonuçlanmıştır. Bu iç onaylama 
25 Eylül 2008’de gerçekleştirilmiş ve 10 Eylül 2009’da 
Jacques de CEAURRİZ tarafından teyit edilmiştir.

•	 7 Şubat 2009’da LAADFLD, yeni bir yöntem olarak 
değil, eski yöntemin kan numunelerine de uygulanabil-
mesi için COFRAC nezdinde onay talebinde bulunmuş 
ve 1 Temmuz 2009’da onay almıştır. Aynı doğrultuda 
Bayan Lasne’nin Temmuz 2009 tarihli bir makalesi daha 
bulunmaktadır(LASNE/MARTIN/DE CEAURRIZ, 
Detection of continuous erythropoietin receptor activator 
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in blood and urine in anti-doping control, Haematologica 
2009; 94:888-90).

•	 Kullanılan antikorun 2 ayrı proteini ayırt edememesi 
durumunda çapraz reaktivite riski doğmaktadır. Söz 
konusu yöntemin kullanılması ise, yararlanılan antikor-
ların IEF yöntemi ile özellikle EPO’ya karşı yönlendiril-
mesi sebebiyle, her türlü hatalı pozitif sonuç veya çapraz 
reaktivite riskini bertaraf etmektedir. Bir tarafta antikor 
Ac 9C21D11 her türlü EPO’nun kandan ayrıştırılmasını 
sağlamaktadır. Antikorun verimliliği, özellikle Amerika 
Birleşik Devletleri’ndeki ilaç ticaretinin denetimini ger-
çekleştiren, Amerikan gıda maddeleri ve ilaç denetimi 
kurumu Food and Drug Administration tarafından onay-
lanmış olması ile de ayrıca tanınmış oldu. Öte tarafta Ac 
AE7A5 antikorunun, EPOlardan IEF testi sonucunda 
elde edilen izoelektronik profilleri birbirine karıştırmadığı 
bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Dr. Lasne’ye göre IEF 
yöntemi mutlak güvenilirliğe sahiptir.

•	 Bugüne kadar bu yöntem 20’nin üzerinde vakaya başarılı 
bir şekilde uygulanmıştır. 2007’de keşfedilmesinden bu 
yana hiç bir değişime uğramamıştır.

47.  Muteriz tarafından çağırılan bilirkişi Dr. Giovanni Inghilleri’nin 
duruşma esnasındaki beyanları aşağıda özetlendiği gibidir:

•	 Dr. Lasne’nin IEF yöntemi üzerine yaptığı açıklamalara aynen 
katıldığını belirtmiştir. Teknik açıdan IEF’nin kabul edilebilirliği 
şüphesizdir. Ancak karakteristik özellikleri gereği CERA’nın idrar 
içinde tespiti zordur.

•	 Tahkim Kurulu Başkanı tarafından sözlü olarak sorgulanan Dr 
Inghilleri, IEF yönteminin kan tahliline veya idrar tahliline uygu-
lanmasının bir farkı yoktur. Ancak kan yoluyla tahlillerde IEF’nin 
ne kadar güvenilir olduğu henüz kesinlik kazanmış değildir. 
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Gerçekten de kan önemli miktarda protein içermektedir ve kul-
lanılan antikor’un EPO dışında bir proteinle basit etkileşime 
girme riski yüksektir.

•	 Kan üzerinde uygulanan IEF yönteminin kesinlik derecesi hala 
araştırılmaya muhtaçtır. Bu da önemli vakalara uygulanmak sure-
tiyle gerçekleştirilebilir. Bir başka değişle, yöntemin güvenilirliği 
henüz araştırılma aşamasındadır. Bu bağlamda, mayız 2009’da 
kan yoluyla tahlillerin IEF yöntemiyle yapılması hakkında ciddi 
anlamda bir yayının varlığından söz edilemez. Bayan Lasne’ın 
makalesi (LASNE/MARTIN/DE CEAURRIZ, Detection of 
continuous erythropoietin receptor activator in blood and urine 
in anti-doping control, Haematologica 2009; 94:888-90), Haziran 
2009’da “Letters to the Editor” başlığı altında, yani sporcunun 
numunelerinin tahlilinden sonra yayınlanmıştır. Bilimsel bir 
çalışmadan ziyade önemli vakaların sonuçlarının paylaşıldığı ve 
uygulama aşamalarının detaylandırıldığı okuyucu mektupu nite-
liğinde bir yazıdır. Dr. Ingilleri’nin Bayan Lasne’ın makalesinin 
IEF yönteminin güvenilirliğini tartışmaya açamayacak kadar 
yüzeysel olduğunu ifade etmiştir.

•	 Dr. Ingilleri’ye göre IEF yöntemi COFRAC tarafından 2009 
Temmuz’unda kurumsal bir kabule konu olmuştur. Bu kabul 
teknik onayı da teknik onayı da beraberinde getirmiştir. Buna 
karşılık IEF yönteminin bilimsel onayı ancak, sayısız vaka analizi 
sonucunda, mutlak güvenilirliğinin sağlanmasıyla yerleşecektir.

48.  UOK tarafından çağırılan bilirkişi Dr. Martial Saugy’nin 
duruşma esnasındaki beyanları aşağıda özetlendiği gibidir:

•	 CERA maddesi, Roche Laboratuarları tarafından “Mir-
cera” adı altında satışa sunulan 3. nesil bir EPO’dur. 
Olayda LAD “ELISA” testi adı verilen, çok sayıda 
numunenin taranmasını (screening) sağlayan bir yön-
tem uygulanmıştır.
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•	 Bu test birinci aşamada tüm EPOları antikorlar (Ac 
9C21D11) vasıtasıyla izole etmektedir. İkinci aşamada 
ise bu şekilde elde edilen buluntular CERA’nın üreticisi 
olan Roche şirketi tarafından sağlanan özel bir antikorla 
buluşturulmaktadır. Bu, IEF yönteminde kullanılanlar-
dan ayrı, CERA içindeki PEG’i tespit etmeye yarayan 
bir antikordur.

•	 “ELISA” testi ilk bulgusunu numunelerde CERA bulu-
nup bulunmadığı yönünde vermektedir. Başka bir yön-
temle teyit edilmesi gereken bir tarama söz konusudur.

•	 “ELISA” testi ve IEF yöntemi kapsamında yararlanılan 
üç farklı antikor göz önüne alındığında, çapraz reaktivite 
riski kesin olarak sıfırdır.

•	 IEF uzun bir süre önce onaylanmış olduğundan LAAFLD 
COFRAC’tan ilave bir akreditasyon almaksızın bunu kan 
yoluyla yapılan tahlillere uygulayabilmiştir. Uluslararası 
Laboratuar Standartları’nın 4.4.10 maddesinde tanım-
lanmış olan esnekleştirilmiş akreditasyon alanı prensibi 
gereği LAAFLD’nin bu yöntem üzerinde tahlil yapması 
mümkün olmuştur.

•	 Üstelik COFRAC tarafından LAAFLD’ye sağlanmış olan 
yeni bir akreditasyon Muteriz tarafından ileri sürülen tüm 
iddiaları bertaraf etmeye yeterlidir.

•	 LAD, kan tahlillerine IEF yönteminin uygulanmasına 
ilişkin yeni bir akreditasyon talebinde bulunmamıştır. 
İmmuno-ekstraksiona bağlı prensipler zaten bilinmektedir 
ve bunun yeni bir tahlil türüne uygulanmak üzere geniş-
letilmesi yeni bir onay alma sebebi teşkil etmeyecektir.

•	 Numunelerin ilk tahlilden sonra tekrar mühürlenmesi 
ise ancak B numunesi için düşünülebilir, A numunesi 
için değil, çünkü manipüle edilmiş olabilecek bir A 
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numunesinin manipüle edilmediği belgelenmiş (Berlin-
ger tarafından yerleştirilmiş bir mühür sisteminin ihlal 
edilmesi imkânsızdır) bir B numunesiyle aynı sonucu 
vermesi, gerçekleşmesi çok zor bir durumdur.

49.  UOK tarafından çağırılan bilirkişi Dr. Dr. Olivier Rabin’nin 
duruşma esnasındaki beyanları aşağıda özetlendiği gibidir:

•	 IEF yöntemi ile sağlaması yapılan “ELISA” testi, 
Muteriz’in numunelerinden çıkan pozitif sonucun mut-
lak olarak güvenilirliğini temin etmeye yeterlidir. Roche 
Şirketi tarafından sağlanan antikorlar son derece yüksek 
tespit seviyesi temin eden çok özel antikorlardır. IEF yön-
temi WADA tarafından akredite edilmiş çoğu laboratuar 
tarafından onaylanmıştır.

•	 CERA’nın çok özel yapıda bir molekül olmasının tüm 
çapraz reaktivite olasılıklarını bertaraf ettiğini de belirt-
mekte fayda vardır. Başka moleküllerde rastlanamayan 
PEG ve Epoetin Beta bileşimlerinden oluşan kimyasal 
yapısı, kolayca bulunmasını sağlar.

•	 Uluslararası Laboratuar Standartları’nın 4.4.10 madde-
sinde yaralan, esnekleştirilmiş akreditasyon alanı pren-
sibine ISO normlarında da rastlanmaktadır. Bu düzen-
leme dopingle mücadelede kullanılan bir yöntemin belli 
şartlar altında genişletilebilmesi amacını taşımaktadır. 
Esasında yöntem yeni değildir. Yöntemin uygulama alanı 
değişmektedir. WADA akredite laboratuarların, yeni 
uygulama alanlarını kapsayacak şekilde, yöntemlerini 
kendiliklerinden genişletebileceklerini öngörmektedir. 
LAAFLD, IEF yöntemini kendisi geliştirmiş, itibarı yük-
sek bir laboratuardır. Çalışmalarını tartışmaya açmak için 
hiç bir sebep yoktur.
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•	 Tek başına TD2009EPO belgesinin resmen onaylan-
mamış olması durumu tahlil esnasında hiçbir rol oyna-
mamaktadır. Esasında TD2004EPO ve TD2007EPO 
belgeleri sınırlı sayıda EPO’nun bilindiği dönemde yayın-
lanmış ve onaylanmıştı. Bu dönemde bilinmeyen EPOlar 
zaten patentlerle korunmaktaydı. Bunların zamanı geç-
tiğinde de bilinmeyen EPO türleri gün ışığına çıkmak-
taydı (özgün EPOlar, jenerik EPOlar, türev EPOlar vs.). 
TD2004EPO ve TD2007EPO gibi teknik belgeler bu 
yeni molekülleri korumakta yetersiz kalmaktaydı, dolayı-
sıyla CERA’yı hiç koruyamıyorlardı. TD2009EPO teknik 
belgesini yürürlüğe koyanlar bir süre daha olabildiğince 
fazla EPO türünü koruma amacıyla hareket etmişlerdir.

50.  Bu farklı açıklamalar ışığında Tahkim Kurulu, söz konusu 
olayın Uluslararası Laboratuar Standartları’nın 4.4.10 mad-
desinin 1. fıkrasına girdiği kanaatine vardı. Yani LAAFLD, 
CERA tespitine yarayan önceden var olan bir yöntemden, kan 
numunelerinin tahlilinde yararlanma hakkını kullanmıştır. 
Bunu da COFRAC’tan resmi akreditasyon genişletme onayı 
almadan ama kendi iç onaylamasından geçirerek yapmıştır. 
Oysa, Dr. Jacques de Ceaurriz’in açıklamalarından hareketle, 
iç onaylama 25 Eylül 2008’de gerçekleştirilmişti. Dolayısıyla 
iç onaylama, ihtilaf konusu numunelerin LAAFLD tarafın-
dan tahlil edildiği Nisan ve Mayıs 2009 tarihlerinden önce 
tamamlanmıştır.

51.  WADA Bilim Müdürü Dr. Olivier Rabin’in açıklamalarından 
yola çıkarak; LAAFLD, Uluslararası Laboratuar Standartları’na 
eksiksiz uymuştur ve anti-doping amacı doğrultusunda CERA 
tespiti için kendi yöntemlerini kullanabilir.

52.  COFRAC, akreditasyon genişletme işlemlerinin fazlalığın-
dan dolayı, Muteriz’in numunelerindeki CERA’nın tespiti 
yönteminin bilimsel geçerliliğini teyit etmekle yetinmiştir. 
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Geçerliliği belgelendirilmiş bir tahlil yönteminin ihtilaf konusu 
olması halinde bakılması gereken, tahlil sonucunun teknik 
belgenin kıstaslarına uyup uymadığıdır. Bunun için, tahlilin 
teknik belge yürürlüğe girdikten sonra mı yoksa önce mi yapıl-
dığının önemi yoktur. Teknik belge, belli bir tarihten itibaren 
laboratuarlarca izlenecek belirli yöntemleri tanıtma işlevi görür. 
Ve tabi ki eğer bir tahlil, yürürlükte olan teknik belgeye uygun 
yapılmışsa belgenin ve tahlilin tarihlerin ne olursa olsun geçerli 
bir tahlil söz konusudur. Yani tahlil sadece TD2007EPO 
teknik belgesine değil, aynı zamanda TD2009EPO teknik 
belgesine de uygundur (CAS 2009/A/1820, s. 31, par. 152).

53.  Başka bir deyişle, akreditasyonun genişletilmesi, Muteriz’in 
numuneleri üzerine LAAFLD tarafından yapılan tahliller için 
bir geçerlilik veya hukuka uygunluk şartı değildir. Aslında 
geçerliliği ve hukuka uygunluğu sonradan teyit edilmiştir.

54.  Aynı bağlamda CAS içtihadı da, bir yanda yeni teknolojiler 
geliştirilmesinin dopingle mücadeledeki önemini, diğer yanda 
bunları gecikmeksizin yasaklı maddelerin tespit yöntemlerine 
uygulanmasının gerekliliğinin belirtmiştir:

“The International Standards bring with them companion docu-
ments known as Technical Documents (“TD”) which are rele-
vant to the laboratories in the fight against doping. The WADA 
accredited laboratories are constantly adjusting to take the most 
recent developments and product into account when designing and 
applying the analytical procedure for the detection of Prohibited 
Substances. EPO has been on the Prohibited List for some years 
and the initial TD for EPO was based on analysis and reporting 
of EPO-α, EPO-α and NESP. The TD applicable to the analysis 
of these substances was reflected in TD2007EPO. The expiration 
of the patents for these substances brought with it a rapid deve-
lopment of new products and methods. The Panel is advised that 
there are presently some 80 different variations of this substance 
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available on the market many of which are not produced by the 
regulated pharmaceutical industry. These developments necessi-
tated the writing of a new TD” (CAS 2009/A/1931, 5 7.7, p. 
7) [Altı çizili kısımlar Tahkim Kurulu tarafından vurgulanmak 
üzere çizilmiştir].

“(…) The accredited laboratories were in transition from the 
use of TD2007EPO to TD2009EPO at the time of testing the 
Athletes’ samples in this case. But TD2009EPO had not become 
effective when the “A” samples were analysed in December 2008; 
nor, when the “B” samples were analysed in February 2009. 
The TD2009EPO is not applicable because its effective date is 
after the “B” sample was analysed. However, it was Dr. Rabin’s 
opinion in his testimony that the laboratories must always use the 
most recent state of the art technology and knowledge to identify 
prohibited substances and methods. (…) Therefore, it is the opi-
nion of this Panel that the ISL ought to indicate that the use of 
the most recent state of the art technology and knowledge will be 
used in testing, particularly in a transitional period between use 
of an existing and effective TD and a replacing one”. (ibidem, 
par. 7.8, pp. 7-8; CAS 2009/A/1820, par. 153, page 31) [Altı 
çizili kısımlar Tahkim Kurulu tarafından vurgulanmak üzere 
çizilmiştir].

55.  Kuvvetle anlaşılmaktadır ki; vaktiyle Uluslararası Laboratuar 
Standartlarının 4.4.10 maddesinin 1. fıkrasına uygun olarak 
iç onaylama yoluyla geçirdiği, daha önce var olan bir tespit 
yöntemini uygulamış olan LAAFLD, Muteriz’den alınma 
kan numunelerinin tahlili esnasında Uluslararası Laboratuar 
Standartlarından hiç bir şekilde sapmamıştır.

56.  Tahkim Kurulu, Muteriz tarafından çağırılan bilirkişi Dr. 
Giovanni Inghilleri’nin açıklamalarını yukarıdaki önermeyi 
ihtilaf konusu yapabilecek yeterlilikte görmemiştir. Hatta 
tam tersi bilirkişi IEF yönteminin kana uygulanmasıyla idrara 
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uygulanması arasında bir fark olmadığını kendisi itiraf etmiş-
tir. IEF yönteminin genişletilmesinin yeterli sayıda deney ve 
çalışmayla ispatlanmadığını belirterek güvenilirliğine dair 
şüphelerini dile getirmiştir. Fakat bu iddia tek başına yargılama 
boyunca dinlenen diğer bilirkişilerin ayrıntılı açıklamalarını 
bertaraf edecek niteliğe ulaşamamıştır. Tahkim Kurulu, CAS’ın 
(CAS 2009/A/1931; TAS 2009/A/1820) ve Fransa Cumhuri-
yeti Danıştay’ının (Décision rendue le 28 octobre 2009 dans 
l’affaire de M. Stefan Schumacher) benzer olaylara ilişkin daha 
önceki kararlarından da faydalanarak bu kanaate varmıştır. Bu 
konuda Tahkim Kurulu, Muteriz’in hangi hususlarda kendisi 
hakkındaki ihtilafın, kendisinin de duruşmalar sırasında biz-
zat emsal olarak gösterdiği bu kararlardan ayrıldığına açıklık 
getirmediğini fark etmiştir.

57.  Dinlenmesi sırasında Dr. Giovanni Inghilleri, Tahkim Kurulu 
tarafından dinlenen diğer bilirkişilerden farklı olarak, teorik 
düşüncelerle sınırlı kalmış, somut ve objektif hususlara dayan-
mamıştır. Özellikle, LAAFLD’nin Muteriz’e ait A ve B numu-
nelerindeki CERA bulgularını teyit eden tahlil raporunda var 
olduğunu iddia ettiği boşluklara kesinlik kazandıramamıştır.

58.  Bu şartlar altında Tahkim Kurulu, Dr. Lasne, Dr.Saugy ve 
Dr. Rabin’in görüş birliği halinde savundukları, Muteriz’in 
numuneleri üzerindeki tahlil sonuçlarının, biri CERA’nın 
üreticisi tarafından sunulmuş üç farklı antikor kullanılan, 
iki yöntemle (“ELISA” testi ve IEF yöntemi) teyit edildiğine 
dair önermeleri hakkında şüpheye düşmenin yersiz olduğuna 
kanaat getirdi.

C. Anti-doping kuralları ihlal edilmişse bunun yaptırımı nedir?

59.  Yukarıdaki bilgiler göz önüne alındığında; Tahkim Kurulu, 
güvenlik zincirine riayet edildiği, Uluslararası Standartlardan 
tahlil sonucunu aykırı bulgular elde etmeye yönlendirecek 
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derecede sapılmadığı ve Muteriz’in numunelerinin CERA 
bakımından pozitif çıktığının sabit olduğu sonuçlarına vardı.

60.  Dolayısıyla, Muteriz UOK Anti-doping Kuralları’nı ihlal suçu 
işlemiştir. Bu durumda anılan kurallar aşağıdaki düzenlemeyi 
getirmektedir:

“9.1 Olimpiyat Oyunları’nda elde edilen neticenin iptali

 Aşağıdaki 9.1.1 hükmüne giren durumlar saklı kalmak üzere; 
Olimpiyat Oyunları sırasında Anti-doping kurallarının veya 
bunlarla bağlantılı diğer mevzuatın ihlali suçu işleyen sporcu, 
madalyanın, puanların ve ödülün geri alınması dahil olmak 
üzere elde ettiği tüm sonuçların iptali yaptırımına tabi tutulur.

 9.1.1

 Sporcu, suçla bağlantılı kusuru olmadığını, ve diğer yarışmalarda 
elde ettiği sonuçların anti-doping kuralları ihlali sayesinde elde 
edilmediğini ispat ederse diğer yarışmalardan elde ettiği sonuçlar 
iptal edilmez.”

61.  9.1 maddesindeki koşullar açık olarak gerçekleşmiştir. Mevcut 
durumda 9.1.1 maddesi de uygulama alanı bulmamaktadır. 
Sonuç olarak 17 Kasım 2009 tarihinde alınmış olan UOK 
Yürütme Kurulu kararı her bakımdan yürürlükteki mevzuata 
uygundur.

D. Muteriz’in savunma hakkı ihlal edildi mi?

62.  Muteriz ilk derece yargılaması sırasında savunma hakkının 
ihlal edildiğini öne sürmektedir. Gerçekten de soruşturma 
evrakının sporcunun ifadesi alındıktan sonra dosyaya girdiği 
anlaşılmaktadır. Yani kendini gerektiği gibi ifade edememiş 
olması muhtemeldir.

63.  Yasanın R57 maddesi uyarınca, Tahkim Kurulu tam yargı 
yetkisini kullanarak tüm olguları ve mevzuatı tekrardan gözden 
geçirmektedir. Hatta yeni bir soruşturma yürüterek ihtilafa 
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dair olayları bütün olarak yeniden yargılama imkânı bulmuş-
tur. Bundan hareketle itirazın devredici etkisi göz önünde 
bulundurulduğunda, bu aşamada alınacak bir önceki derecede 
alınan kararın yerine geçecektir. Bu bakımdan, çoğu hukuk 
sisteminde kabul edilmiş genel kural uyarınca; tam yargı 
yetkisini haiz bir kanun yolu mercii önündeki eksiksiz bir 
soruşturma, ilk derece aşamasındaki usul hatalarını, örneğin 
savunma hakkı ihlalini genel anlamda gidermektedir(TAS 
98/214, sentence du 17 mars 1999; CAS 2004/A/607, p. 
27; CAS 2004/A/633, p. 14; TAS 2008/A/1582., p. 18, CAS 
2009/A/1920, p. 17).

64.  İlk derece aşamasında bir savunma hakkı ihlali olmuş olsun 
veya olmasın, bu olası usul hatası itiraz mercii önündeki mev-
cut yargılama sırasında giderilmiştir. Gerçekten de Muteriz ilk 
derece aşamasında dile getirdiklerinin yanı sıra yeni olgular 
üzerinde dahi kendini ifade etme olanağını yakalamıştır. Bunu, 
tam yargı yetkisini haiz CAS huzurunda gerçekleştirmiştir. 
17 Haziran 2010 tarihli duruşmada da savunma hakkının 
kendisine sağlandığını kabul etmiş ve mevcut tahkim süreci 
boyunca tabi tutulduğu muameleden duyduğu memnuniyeti 
ayrıca dile getirmiştir.

65.  Yukarıdaki husus göz önüne alındığında, Muteriz’in ilk derece 
yargılaması sırasında savunma hakkının ihlal edilip edilme-
diğini konusunun ayrıca değerlendirilmesine yer olmadığına 
karar verildi.
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Sonuç

66.  UOK Yürütme Kurulu tarafından 17 Kasım 2009 tarihinde 
verilen karar her noktada UOK Anti-doping Kuralları ile 
uyum içerisindedir ve onanması gerekir. Dolayısıyla Muteriz’in 
tüm taleplerinin ve başkaca talep neticelerinin reddi gerekir.

Spor Tahkim Mahkemesi;

1.  D... tarafından 30 Kasım 2009’da yapılmış olan itirazın 
reddine,

2.  Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yürütme Kurulu tarafından 
verilen 17 Kasım 2009’da verilmiş olan kararın onanmasına,

3.  (...)

4.  Tüm diğer talep neticelerinin de reddine

karar vermiştir.





SPORUN KÜRESEL YÖNETİMİ

Av. Behiç Cüneyt FİDANOĞLU*

* Ankara Barosu.
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Küreselleşme, 20. yüzyılın son bölümünde özellikle iletişim 
ve ulaşım teknolojilerinin de ilerlemesi sayesinde, dünyanın 
sosyal ve ekonomik açıdan birleşmesine neden olmuştur1. 

Bu sosyal değişim çok kısa süre içerisinde sporu da etkisi altına almış 
ve sporun günümüzde küresel bir endüstri olarak ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. Küreselleşme ve sporun bu kadar kolay etkileşime geç-
mesinin arkasında sporun taşıdığı özellikler yer almaktadır. Tarihsel 
olarak incelendiğinde, sporda uluslararası rekabetin antik Yunanistan’da 
düzenlenen Olimpiyat oyunlarından bugüne gelen bir gelenek olması 
ve dünya üzerindeki insanların spora ilgisinin küresel piyasada sporu 
önemli bir pazar haline getirmesi, sporun küreselleşmesi ve endüst-
riyelleşmesini sağlayan başlıca etkenler olmuştur. Bu gelişmeler doğ-
rultusunda da spor küresel düzeyde yeknesak kurallarla yönetilen bir 
endüstri haline dönüşmüştür. Günümüzde spor Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki profesyonel ligler istisna olmak üzere, uluslararası 
spor federasyonları eliyle yönetilmektedir. Uluslararası federasyonlar 
bu uluslarüstü yönetimi sağlarken de hukuki açıdan, Uluslararası Spor 
Tahkim Mahkemesi (CAS) içtihatlarından ve Dünya Anti-doping 
Ajansı (WADA) tarafından yönlendirelen doping politikalarından 
yararlanmaktadırlar. Bu iki kendine özgü işlevi olan yapılanma hari-
cinde, küresel spor yönetimi politik gelişmelerden de etkilenmektedir. 
Bu noktada, Avrupa Birliği (AB), Avrupa kıtasının küresel spor üze-
rindeki etkisi de göze alındığında, küresel spor yönetiminin önemli 
bir aktörü olarak gösterilmelidir2. Bu nedenle, bu çalışma içerisinde 
uluslararası spor federasyonları, CAS, WADA ve AB, küresel spor 
yönetiminin başlıcak aktörleri olarak incelenecektir.

1 Bahar, Halil İbrahim (2009) Sosyoloji, USAK: Ankara, s.294
2 Boyes, S. (2000) ‘Globalisation, Europe and Re-Regulation of Sport’ in Caiger,A. 

And Gardiner,S. (eds.) Professional Sport in the European Union : Regulation and 
Re-regulation, T.M.C Asser: the Hague
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1. Uluslararası Spor Federasyonları
Mevcut düzene bakıldığında spor dünya genelinde uluslararası 

spor federasyonları tarafından yönetilmektedir. Daha önce giriş parag-
rafında da belirtildiği üzere, küreselleşmenin, teknolojik gelişmelerin 
ve sporda uluslararası rekabete olan yüksek ilginin bir sonucu olarak, 
uluslararası spor federasyonları sporun dünya genelinde aynı kurallarla 
yönetilmesini sağlayan uluslararüstü bir güç haline dönüşmüşlerdir. 
Günümüzde hala uluslararası spor yönetiminin kurucusu olarak 
nitelendirilen Pierre Coubertin tarafından Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi’nin (IOC) 1894 yılında kurulması ile birlikte, uluslararası 
spor federasyonlarının doğumu başlamış ve 20. yüzyılın ilk çeyreği 
tamamlandığında, IOC’nin de çalışmaları doğrultusunda, günümüzde 
spor branşlarını yöneten uluslararası kuruluşların bir çoğu ortaya 
çıkmıştır3. Bu nedenle Coubertenin’in antik olimpiyat oyunlarını 
modern zamanlara uyarlamak adına kurduğu IOC, küresel spor yöne-
timinin öncüsü olmuştur ve Komitenin küresel spor yönetimi ve diğer 
uluslararası spor federasyonları üzerindeki etkisi halihazırda devam 
etmektedir4. Coubertin tarafından öngörülmüş küresel spor yönetim 
modeli aynı zamanda spor yönetiminin devlet tekelinden çıkartılarak 
özerk bir statüye sahip olmasını da sağlamıştır. Günümüzde Olimpiyat 
Oyunlarının anayasası olarak nitelendirilen Olimpik Anlaşma (Oly-
mpic Charter) ilk kez 1949 yılında ulusal spor yönetim birimlerinin 
özerk olması gerektiğini duyurmuş ve böylelikle, ulusal spor federas-
yonları ile uluslararası spor federasyonlarının, devlet kontrolünden 
bağımsız bir şekilde, sözleşme yolu ile anlaşmalar yaparak uyumlu 
bir şekilde hareket etmesinin yolu açılmıştır5. Tüm bu gelişmeler 
uluslararası spor yöneticilerinin yükselişini beraberinde getirirken, 
ulusal spor federasyonlarınında yetki alanlarının sınırlanmasına yol 

3 Krüger, A. And Murray, W. (2003) The Nazi Olympics: Sport, Politics and Appeasement 
in the 1930’s, University of Illonis:Illonis,s.5 

4 Wise, A.N. and Meyer, B.S. (1997) International Sports Law and Business, Kluwer 
Law International: the Hague, s.1454

5 Chappalet,J.L. (2010) Autonomy of Sport in Europe, Council of Europe Publishing: 
Strasbourg, s.11
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açmıştır. Küreselleşme sonrasında, küresel spor endüstrisinin uzağında 
kalmak istemeyen ulusal federasyonlar, sahip oldukları yönetim yet-
kisinin sınırlanması pahasına, uluslararası spor yöneticileri tarafından 
öngörülen müktesebatları ortak anlaşmalar yoluyla kabul etmiş ve 
böylelikle, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ya da Ulus-
lararsı Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) gibi ulusalararası spor 
yönetim birimleri, yasal anlamda ulusal federasyonların üstünde bir 
otorite haline dönüşmüşlerdir6. Bu dönüşüm yine Olimpik Anlaşma ile 
örneklendirilebilir. Zira Olimpik Anlaşma’nın onaylanması sonucunda 
IOC, Olimpik hareketi yönlendiren en üst otorite olarak belirlenmiş ve 
ulusal Olimpiyat komitelerinin IOC tarafından belirlenmiş kurallara 
uygun şekilde görevlerini sürdürecekleri kabul edilmiştir7.

Küresel spor yönetiminin bir başka sonucu ise, uluslararası spor 
yöneticilerinin, ulusal federasyonların yanı sıra, spor kulüpleri ve 
bireysel olarak sporcular üzerinde de bağlayıcı etki doğurmasıdır. 
Örneğin,1985 yılında yaşanan Heysel trajedisinin ardından, holi-
ganizmin engellenmesi adına UEFA’nın İngiliz futbol kulüplerine 
getirdiği Avurpa kupalarına katılma yasağı, uluslararası spor federas-
yonlarının spor kulüplerine uygulamış olduğu meşhur yaptırımlar-
dan birisidir8. Diğer yandan, uluslararası federasyonların, sporcular 
üzerinde doğrudan etki doğurdukları, Gasser v. Stinson9 ve Modahl 
v. British Athletic Federation10 davalarında belirtilmiştir. Sporcuların 
doping testi sonuçlarını beğenmemesi üzerine İngiliz Mahkemeleri 
önüne gelen iki uyuşmazlıkta da yargılama sonucunda, sporcuların 
kendi ülke federasyonları ile yapmış oldukları anlaşmalar dolayısıyla 
uluslararası spor yönetim birimlerince ortaya konulmuş kurallara 
tabi oldukları neticesine varılmıştır. Bu nedenlerle, uluslararası spor 
yönetim birimleri günümüzde spor yönetim hiyerarşisinin en üst 

6 Gardiner et. Al. (2007) Sports Law, Routledge-Cavendish: New York,s.173
7 Mallon, B. And Heijmans, J. (2011) Historical Dictionary of the Olympic Movement, 

Scarecrow Press: Maryland,s.7
8 King, A. (2003) The European Rituel: Football in the New Europe, Ashgate: Hants, 

s.58
9 Gasser v Stinson and Another (1988) unreported, 15 June QDB
10 Modahl v. British Athletic Federation[2002] 1 W.L.R. 1192
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kısmında bulunmaktadır. Uluslararası spor federasyanlarını en üst 
kademede tutan ve en alt seviyede bireysel sporculara kadar uzanan 
piramid şeklindeki bu hiyerarşik yapılanma, çalışamın sonunda küresel 
spor yönetiminin aktörlerinden biri olarak incelenecek olan, Avrupa 
Birliği tarafından da Avrupa Spor Modeli (the European Model of 
Sport) adı altında onaylanmıştır11.

Bu sayede, varoluşları ve hiyerarşik yapılanmaları AB gibi önemli 
bir politik güç tarafından da onaylanan uluslararası spor federasyonları, 
sporda evrensel olarak takip edilen ortak kurallar getirebilen ve sporun 
içerdiği rekabet veya spor ahlakı gibi değerlerin korunması adına sporcu 
ve spor kulüplerine müsabakalara katılma yasağı veya çeşitli ekonomik 
yükümlülükler getirebilen yapılar haline gelmişlerdir. Ancak, ulusla-
rarası spor yöneticilerinin sahip oldukları bu yetki imkanlarını etkin 
bir şekilde kullanabilmeleri adına, doping alanında WADA’nın ve 
spor yargılaması alanında ise CAS’ın önemli rolleri vardır. Bu sebeple, 
uluslararası spor yöneticilerinin sahip oldukları imtiyazların yanı sıra 
bu iki özel uluslarası birim küresel spor yönetiminin sahip olduğu 
özerk yönetim yetkisini güvence altına almaktadır12.

2. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)
Spor yargılamaları konusunda görev alan CAS, küresel spor yöne-

timinin en önemli mekanizmalarından biridir. Olimpik program doğ-
rultusunda spor uyuşmazlıklarının, spor yargılaması üzerinde uzman 
bir tahkim organı tarafından çözümlenmesinin daha uygun olacağı 
görüşüyle CAS, IOC’nin çalışmaları sonucunda 1983 yılında İsviçre’de 
kurulmuştur. Günümüzde, motor sporları gibi Olimpik sporların dışa-
rısında kalan ve kendi tahkim mahkemesi bulunan Uluslararası Boks 
Birliği (AIBA) haricindeki tüm Olimpik spor statüsündeki uluslararsı 
spor yönetim birliklerince CAS’ın spor uyuşmazlıkları konusundaki 

11 Blanpain, R. (2008) The Future of Sports in Europe, in Blanpain, R., Colucci, M. 
And Hendrickx,F. (eds.) The Future of Sports Law in the European Union Beyond 
the EU Reform Treaty and the White Paper, Kluwer: The Netherlands, s.3-4

12 Beloff, M. (2005) ‘Is there a lex sportiva?’ I.S.L.R., 3 (Aug), 49-60,s.50
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yetkisi ortaklaşa yapılan anlaşmalar sonucunda onaylanmıştır13. Bu 
anlaşmalar doğrultusunda spor uyuşmazlıklarının sportif değer ve 
kurallar çerçevesinde incelenmesi adına CAS’a küresel spor yönetimi 
yapılanması içerisinde yüksek mahkeme rolü bahşedilmiştir. IOC 
tarafından spor yargılamalarına ilişkin böyle bir yapılanma içerisine 
gidilmekle, spora ilişkin kuralların başkaca ulusal ve uluslararası 
mahkemelerin incelemesinden bağımsız olarak, sportif değerlerin 
gözetildiği özerk ve uzman bir mahkeme tarafından denetim altına 
alınması sağlanmıştır14. Nitekim CAS kendisine verilen bu yetkiyi 
AEK Athens, Slavia Prague v UEFA15 kararında dile getirmiştir. Karar, 
bir bağımsız tahkim mahkemesi olarak CAS’ın amacının spora ilişkin 
teamüllerin incelenmesi sonucunda ulusal ve uluslararası spor fede-
rasyonlarını bağlayan spor hukuku kuralları yaratmak ve uygulamak 
olduğu belirtilmiştir. Küresel spor yapılanması içerisinde böyle bir 
hukuki otoritenin kurulmasında amaç spora ilişkin ortak çıkarla-
rın korunmasıdır. Ulusal spor federasyonları ve bağlı bulundukları 
ülkelerin iç hukuk düzenlerince CAS’a gönüllü olarak böyle bir yetki 
verilmesinin arkasında yatan sebep ise, sportif uyuşmazlıklar konu-
sunda uzman ve tüm ülkelerden gelen uyuşmazlık taraflarına yeknesak 
kurallar doğrultusunda adil ve eşit yargılama yapma yetkisine sahip 
bir mahkeme tarafından çözümlenmesidir16.

Görev yönünden incelendiğinde CAS öncelikle bir tahkim mah-
kemesidir. Bu sebeple, spor kulüpleri, sporcular ya da antrenörlerin 
aralarında yapacakları anlaşmalar doğrultusunda CAS taraflar arasında 
ortaya çıkacak uyuşmazlıklar yönünden yetkilendirilebilir. İkinci ola-
rak CAS, uluslararsı spor federasyonları ve bir sonraki bölümde daha 
detaylı olarak incelenecek olan Dünya Anti-doping Kanunu (WADC) 
çerçevesinde alınan uluslararası ve ulusal spor federasyonları kararlarına 

13 Gardiner et. Al. (2007) Sports Law, Routledge-Cavendish: New York,s.232
14 Chappelet, J.L. (2010) Autonomy of Sport in Europe, Council of Europe: Strasbourg
15 AEK PAE and SK Slavia Praha v UEFA CAS 98/2000, award dated 20 August 1999, 

s.61, para.156
16 Foster, K. (2006) Lex Sportiva and Lex Ludica: the Court of Arbitration for Sport’s 

Jurisprudence, E.S.L.J., 3(2),s.2
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karşı temyiz mercii olarak görev almaktadır17. Bunlar haricinde, kural 
olarak aynı ülkenin sporcuları, spor kulüpleri ve spor federasyonları 
arasındaki uyuşmazlıklarda CAS görevli değildir18. Bu durumun tek 
istisnası, CAS’ın taraflarca tahkim mahkemesi olarak belirlenmesi-
dir. Bu noktada, kulüpler ve sporcuların yanı sıra, ülke federasyon-
larınında CAS’ı kendi kurul kararlarına karşı başvurulabilecek bir 
üst mahkeme olarak yetkilendirebileceğini söylemek gerekir. Diğer 
yandan, uyuşmazlık konusu olayda bir yabancılık unsuru mevcutsa, 
yabancı sporcular veya kulüpler, uluslararası federasyonlara şikayette 
bulunarak, uluslararası federasyonlar tarafından alınacak kararların 
ardından uyuşmazlıklarını CAS önüne getirebilmektedirler19.

Genel anlamda değerlendirildiğinde, spor uyuşmazlıklarında spor-
tif değerlerin korunduğu bir yüksek mahkemenin olması sporda adil 
rekabetin korunması ve tüm küresel spor aktörlerine eşit ve yeknesak 
kuralların uygulanması adına olumlu sonuçlar vermektedir. Diğer 
yandan, CAS ve uluslararası spor federasyonlarının ilişkileri, CAS’ın 
hukuken bağımsız ve tarafsız olmadığı hususunda endişelere yol 
açmaktadır20. CAS’ın uluslararası spor federasyonlarından bağımsızlı-
ğına ilişkin ilk itiraz Gundel21 davası ile gelmiştir. Başvuru sonucunda, 
İsviçre Federal Mahkemesi IOC ve CAS arasındaki organik bağın sona 
ermesi gerektiğine karar vermiştir ve kararın sonrasında günümüzde 
halen CAS’ın idaresi ve bütçelendirilmesi konularında görev yapan 
Uluslararası Spor Tahkim Konseyi (International Council of Arbitra-
tion for Sport) kurulmuştur. Ancak, CAS’a maddi fon akışını sağlayan 
Uluslararası Spor Tahkim Konseyi halihazırda IOC ve uluslararası 
spor federasyonları tarafından bütçelendirilmekte ve konsey üyele-
rinin büyük çoğunluğu uluslararası spor federasyonları bünyesinde 

17 James, M. (2010) Sports Law, Palgrave Mac Millian: Hampshire, ps.55-56
18 A. v. Caykur Rizespor Kulübü Dernegi & Turkish Football Federation (TFF), CAS 

2008/A/1602 award on jurisdiction of 20 February 2009
19 Ariel Ortega v Fenerbahçe & Fédération Internationale de Football Association 

(FIFA), CAS 2003/O/482, award of 5 November 2002
20 Gardiner et. Al. (2007) Sports Law, Routledge-Cavendish: New York,s.232
21 Gundel v FEI/CAS, 1 Civil Court, Swiss Fed. Trib. (15/Mar/1993)
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bulunan kişiler arasından seçilmektedir22. Buna karşılık, Lazutina23 ve 
Danilova24 davalarında İsviçre Federal Mahkemesi, Uluslararası Spor 
Tahkim Konseyi’nin kurulması ile birlikte artık CAS’ın bağımsız ve 
tarafsız bir statüye kavuştuğuna hükmetmiştir. CAS’ın bağımsızlığı 
ayrıca doping uyuşmazlıkları yönünden de farklı bir boyutta eleştiri 
almaktadır. CAS’ın doping yargılamaları sırasında Dünya Anti-doping 
Ajansı tarafından belirlenmiş kurallarla sıkı sıkıya bağlı olduğu ve 
Düya Anti-doping Kanunu’nun yeknesak bir şekilde uygulanabilmesi 
adına somut uyuşmazlıklarda CAS tarafından yorum getirelemediği 
ve sınırlı bir yargılama yapıldığı belirtilmeketdir25. Son olarak, CAS 
kararlarına karşı hukuken başvuru yapılabilecek tek mercii olan İsviçre 
Federal Mahkemesi’nce yapılan incelemelerin yetersiz görülmesi 
CAS ile ilgili bir başka endişedir. Gerçektende, Federal Mahkeme, 
CAS kararlarının esasına ilişkin nitelikli bir inceleme getirmemekte, 
yalnızca kararların İsviçre kamu düzenine, genel hukuk ilkelerine ve 
usule ilişkin kurallara uygunluğuna ilişkin denetim yapmaktadır26.

Tüm bu endişelere karşılık, CAS’ın küresel olarak eşit standart-
larda spor yargılaması yapılmasını sağladığı ve bu anlamda küresel 
spor yönetiminin önemli bir parçası olduğunu bir sonraki bölüme 
geçmeden tekrar hatırlatmak gerekir.

3. Dünya Anti-doping Ajansı (WADA)
Sporda dopingin önlenmesi konusunda faaliyet gösteren WADA 

tarafından üretilen anti-doping politikaları da sporda küresel düzeyde 
ortak kuralların ve uygulamaların getirilmesine hizmet etmektedir. 
Küresel spor yönetiminin önemli birimlerinden biri olan CAS gibi 
WADA da IOC tarafından gerçekleştirilen çabalar doğrultusunda 

22 Gardiner et. Al. (2007) Sports Law, Routledge-Cavendish: New York,s.232
23 Lazutina v IOC, CAS 2002/A/370
24 Danilova v IOC, CAS 2002/A/371
25 Oschutz F, (2006) Doping Cases before the CAS and the World Anti Doping Code 

in Blackshaw, I. Siekmann , R. and Soek, J. (eds.), The Court of Arbitration for Sport 
1984 -2004, TMC Asser Press: ,p .246

26 Gardiner et al. (2006) Sports Law, Cavendish: New York, s.243 
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hayata geçmiştir ve yine IOC ve diğer uluslararası spor federasyonla-
rının gelirleri ile finanse edilmektedir27. WADA’nın kurulmasından 
önce ki dönemde, sporda dopingin önlenebilmesi amacıyla IOC 
tarafından Medikal Kod (Medical Code) yayınlanmış ancak; bu test-
lerin doping alanında uzman sağlık kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi 
gereken, masraflı testler olması nedeniyle, ulusal spor federasyonları 
Medikal Kod’u uygulamakta sıkıntıya düşmüştür. Bu durum, sporcu 
sağlığına zararlı olduğu kadar, uluslararası rekabette eşitliğin sağlan-
ması adına da problem yaratmıştır. Bu sorunların giderilmesi adına, 
Medikal Kod’la belirlenen ilkelerin küresel düzeyde uygulanabilmesi 
için belirli kurallar ve yaptırımlar düzenleyen uzman bir birim olarak 
WADA 1999 yılında kurulmuştur28.

Günümüzde sporcuların çalışmaları ve bu çalışmalar sırasında 
sporcuların performanslarını arttırmaya yönelik medikal destekler tıp 
ilmi içerisinde kendine özgü teknik bilgileri gerektiren ayrı bir branş 
haline gelmiştir. WADA ise en basit anlamda, sporcuların başvura-
bilecekleri medikal madde ve yöntemler içerisinde sporda eşitlik ve 
adil rekabet ilkelerine ters düşecek oranda ve doğrudan performans 
arttırmaya yönelik uygulamaları, müsabaka içi ve müsabaka dışı uygu-
lamalar ile tedaviye yönelik istisnai uygulamalar şeklinde kategorize 
ederek, yıllık dönemler içerisinde belirlemektedir. Yıllık yasak madde 
ve yöntemler listelerini hazırlamanın yanı sıra WADA, sporcu sağlığı 
ve doping konusunda düzenli araştırma yapmakta ve doping testle-
rinin uygun şekilde denetiminin sağlanması adına dünya genelinde 
laboratuvarlara lisans tanıyıp, lisans tanıdığı laboratuvarlarda denetim 
yapmaktadır29. WADA’nın küresel yetkisi ilk olarak 2003 yılında 
Dünya Anti-doping Yasası’nın (World Anti-Doping Code) dünya 
genelinde hükümetler ile ulusal ve uluslararası spor federasyonlarının 

27 Kübler, B. And Chappalet, J.L. (2007) The Governance of the International Olympic 
Committee in Parent, M.M. and Trevor, S. (eds.) International Perspectives on the 
Management of Sport, Elsevier Academic Press: Burlington, ps.220-222

28 Gardiner et al. (2006) Sports Law, Cavendish: New York, ps.270-280
29 Gardiner et al. (2006) Sports Law, Cavendish: New York, ps.270-280
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ortak anlaşması sonucunda onaylanması ile daha da artmıştır30. Dünya 
Anti-doping Yasa’sının kabul edilmesiyle WADA doping konusunda 
küresel olarak ülkelere, ulusal federasyonlara ve sporculara ortak 
yükümlülükler getirebilen önemli bir spor yönetimi organizasyo-
nuna dönüşmüştür. Ortak kurallar ve yükümlülükler her ne kadar 
sporda eşit rekabetin sağlanması adına olumlu sonuçlar vermiş olsa 
da, WADA’nın anti-doping politikaları spor çevrelerince, ve özellikle 
sporcular, tarafından fazla otoriter olmakla eleştirilmektedir. Örne-
ğin, Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO), WADA 
tarafından belirlenen doping rejiminin yumuşatılması yönünde görüş 
bildirmiştir31. Eleştirilerin odak noktasında Dünya Anti-doping Yasa’sı 
ile getirilen kusursuz sorumluluk ilkesi yatmaktadır. Bu ilke uyarınca, 
doping testlerine tabi tutulan sporcular, test sonuçlarında doping ihlali 
bulunması durumunda, kusursuz olarak sorumlu tutulmakta, bir başka 
deyişle, yasaklı madde ve yöntemlere başvurarak performanslarını 
arttırmak ve haksız bir avantaj sağlamak gibi bir iradelerinin olup 
olmadığına bakılmaksızın müsabakalardan men cezası almaktadırlar32. 
Gerçektende, kusursuz sorumluluk ilkesi sporculara antrenmanları 
veya tedavileri sırasında başvuracakları tıbbi yöntemler bakımından 
önemli bir yükümlülük getirmektedir. WADA tarafından dizayn edi-
len doping politikasını son derece açık bir şekilde yansıtan Quigley 
v. UIT (Quigley v. Uluslararası Atış Birliği) 33 kararında CAS, kendi 
performanslarını haksız yere arttırma iradesi olsun ya da olmasın, 
doping testleri pozitif çıkan sporcuların iyi niyetlerine veya somut 
olaylarda tıbbi müdahelelerinin aciliyetine bakılmaksızın, yaptırıma 
tabi tutulmaları gerektiğini açıkça ifade etmiştir34. WADA tarafın-
dan pozitif doping testi pozitif çıkan oyunculara koşulsuz yaptırım 
getirilmesinin nedeni oyuncuların performanslarını yasak yöntemlere 

30 Bowers, D.L. (2010) Science and the Rules Governing Anti-Doping Violations, in 
Thieme, D. and Hemmersbach, S. (eds.) Doping in Sports, Springer: Berlin,s.513

31 FIFPRO (2011) FIFPro Opinion: European Professional Sports People Forum 
[Online] Erişilebilir adres: http://www.fifpro.org/opinion/opinion_details/16 

32 World Anti-doping Code, Article 2.1.1
33 Quigley v UIT, CAS 94/129
34 Gardiner et al. (2006) Sports Law, Cavendish: New York, s.275
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başvurararak arttırmak gibi bir iradelerinin olup olmadığının tespit 
edilmesinin zor olmasıdır. Sporculara doping cezası veren spor fede-
rasyonlarının böyle bir ispat yükü altına sokulması, kötü niyetli spor-
culara da bir cezadan kaçma imkanı tanıyacağından, WADA doping 
yönünden sporculara kusursuz sorumluluk yüklemiş ve böylelikle 
genel anlamda spor müsabakalarında eşitlik ve adil rekabeti koruma 
altına almayı amaçlamıştır35. Buna karşılık, doping cezaları sporcular 
için ekonomik kayıplara yol açtığı ve sporcuların kariyerlerini riske 
attığı için, WADA tarafından getirilen kusursuz sorumluluk ilkesi, 
kötü niyetli şekilde performans arttırma niyeti olmayan sporculara 
yaptırım uygulanması sonucunu doğurduğundan eleştirilmektedir36. 
Spor çevrelerinde WADA özelinde oluşan bu ikilemi belirttikten sonra 
son olarak, dünya genelinde uygulanan ortak kurallar getirerek sporda 
dopingin önlenmesi adına çabalayan, WADA’nın küresel olarak sporun 
yönetilmesinde etkin bir rolü olduğunu belirtilmelidir.

4. Avrupa Birliği (AB)
Uluslararası spor federasyonları ve uluslararası spor federasyonla-

rının desteğiyle kurulmuş CAS ve WADA gibi özel işlevleri olan yan 
birimler haricinde, AB, sahip olduğu politik güç doğrultusunda, spora 
ilişkin kuralları küresel olarak belirleyen ve küresel spor yönetimine 
yön veren önemli bir aktördür.

AB’nin sporla ilişkisi temel olarak Avrupa Adalet Divanı (AAD) 
önüne gelen spor uyuşmazlıklarıyla başlamıştır. AAD önüne ilk 
olarak gelen, Walrave ve Koch v. Uluslararası Bisiklet Birliği37 ile 
Dona v. Mantero38 uyuşmazlıklarında, ekonomik yönü ile sporun AB 
kurallarının uygulama alanı altına girdiğini belirtmiş, ancak; Divan 
spora ilişkin kural ve düzenlemelerin bütünüyle sportif menfaatlerle 
bağlantılı olduğu ölçüde spor federasyonları tarafından serbestçe 

35 Rigozzi et. Al. (2003) ‘Doping and fundamental rights of athletes: comments in the 
wake of the adoption of the World Anti-Doping Code’ .I.S.L.R., 3(Aug), 39-67, p12

36 Burke,L. (2007) Practical Sports Nutrition, Human Kinetics: Auckland,s.251 
37 Walrave & Koch v Association Union Cycliste International [1974] ECR 1405
38 Dona v. Mantero, C-13/76 [1976] 2 CMLR 578; [1976] ECR 1333
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düzenlenebileceğini belirtmiştir. Bu nedenle, bu yargılamalar sonu-
cunda uluslararası spor federasyonları tarafından kurulmuş olan 
küresel spor yönetim mekanizması AB hukukuna göre incelenmiş 
ve bu inceleme sonucunda spor yöneticilerine AB tarafından sportif 
özerklik tanınmıştır.

Ancak; yaşanılan ekonomik ve politik gelişmeler sonucunda, AB 
tarafından uluslararası spor federasyonlarına tanınan özerklik zaman 
içerisinde daralmıştır39. 1987 yılında Avrupa Tek Senedi (Single 
European Act) ile AB’de ortak pazarın kurulması ve serbest dolaşım 
yasalarının yürürlüğe girmesi, 1992 yılında ise Maastricht Anlaşması ile 
AB üye ülkeleri arasında ortak bir siyasi iradenin ortaya çıkması adına 
AB vatandaşlığı kavramının getirilmesi, Bosman40 uyuşmazlığının 
AAD tarafından görülmesinden önce AB içerisinde yaşanılan önemli 
sosyo ekonomik gelişmelerdir41. Bu gelişmeler doğrultusunda spor 
hukukunun en çarpıcı kararlarından biri olan Bosman kararı ortaya 
çıkmış ve AB sınırları içerisinde AB vatandaşlığına sahip sporcular 
için uygulanan yabancı sınırlaması ve sözleşmesi sona ermiş sporcular 
için transfer bedeli ödenmesini öngören kurallar, AB serbest dolaşım 
yasalarına aykırı oldukları gerekçesiyle kaldırılmıştır42. Sporun ve 
özellikle futbolun Avrupa kıtasında sahip olduğu önem göz önüne 
alındığında, karar serbest dolaşım yasalarını uygulamanın yanı sıra 
politik bir amaca hizmet etmekte ve sporcuların serbest dolaşımı ile 
AB halkları arasındaki iletişimin güçlendirilmesini amaçlamaktadır43.

Bosman kararı sonrasında, uluslararası spor federasyonlarının sahip 
olduğu yönetim yetkisi gözle görülür şekilde sınırlanmış olurken, diğer 

39 Gardiner et al. (2006) Sports Law, Cavendish: New York, ps.158-161
40 Union Royale Belge des Societes de Football Association ASBL & Others v Jean- Marc 

Bosman ECJ Case No: C-415/93 [1995] ECR I-4921
41 Duff, A. (1994) The Treaty of Maastricht: The Main Reforms in Duff A., Pinder, S. 

and Pryce, R. (eds.) Maastrich and Beyond: Building the European Union, Routledge: 
New York, ps.29-30; Turmann, A. (2004) A New European Agenda For Labour 
Mobility, Centre for European Policy Studies: Brussels, s.20

42 Schmidt, D. (2007) The Effects of the Bosman Case on the Professional Football 
Leagues with Special Regard to the Top Five Leagues, Grin Verlag: Norderstedt, 
ps.16-20

43 Gardiner et al. (2006) Sports Law, Cavendish: New York, ps.158
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yandan AB de spora ilişkin düzenlemelerin yapılma sürecine dahil 
olmuştur. Ayrıca Bosman kararı ilk aşamada yalnızca AB vatandaşla-
rının, AB sınırları içerisinde ki serbest dolaşım hakları ile ilgiliyken, 
kararın etkisi kısa sürede genişlemiştir. İlk olarak, Kolpak44 ve Simu-
tenkov45 uyuşmazlıklarının AAD tarafından incelenmesi sonucunda, 
AB üyesi olmayan fakat AB ile ortaklık ve birliktelik anlaşmaları olan 
ülkelerin sporcuları da, oturma ve çalışma izinlerinin olması kaydıyla, 
AB sınırları içerisinde yabancı oyuncu statüsünde gösterilmeden 
müsabakalara katılma imkanına sahip olmuştur. Türk sporcuların 
Avrupa kulüplerinde oynarken yabancı sınırlamasına takılmadan 
oynamasını sağlayan, Nihat Kahveci, Real Sociedad v. İspanyol Futbol 
Federasyonu, İspanya Spor Konseyi kararında da milli futbolcumuz ve 
kulübünün ortak başvurusu yine aynı gerekçelerle kabul edilmiştir46.

Bosman kurallarının Avrupa kıtası içerisinde genişlemesinin hari-
cinde, AAD tarafından değiştirilen transfer kuralları küresel bir etkiye 
de sahip olmuştur. Bu etki tam anlamıyla CAS tarafından alınan Club 
Atletico Penarol v. Carlos Bueno, Christian Rodriguez ve Paris Saint 
Germain kararında açıkça gözükmektedir. Davanın taraflarından 
Bueno ve Rodriguez, uyuşmazlık tarihinde Uruguay kulübü Atletico 
Penarol ile sezonu tamamlamış, ancak sözleşmeleri sona ermiş ve Fran-
sız kulübü Paris Saint Germain ile anlaşmışlardır. Uyuşmazlık tarihinde 
ise Uruguay Futbol Federasyonu’nca belirlenen transfer kuralları, 
Uruguay kulüplerine sözleşmeleri sona eren oyuncuları için, ilaveten 
üç yıllık bir süreyle transfer ücreti talep etme imkanı tanımaktadır. Bu 
nedenle, Penarol transfer ücretini elde edebilmek adına eski oyuncuları 
ve Paris Saint Germain aleyhine CAS’a başvurmuştur. Buna karşılık, 
CAS, Avrupa kıtasında Bosman kararı sonrasında değişen transfer 
kurallarının tüm ülkelerde ortak bir şekilde uygulanmasının spor 
içeresindeki evrensel rekabet olgusuna daha iyi hizmet edeceğinden 

44 Deutscher Handballbund v Kolpak [2003] ECJ Case No: C-438/00 ECR I-4135
45 Simutenkov v Ministerio de Educacion y Cultura ECJ Case No: C- 265/03 [2005] 

ECR I-2579
46 Official Journal of the EU, ‘O.J. 2008 C285, 08/11/2008,S.14
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hareket etmiş ve AAD’nın getirdiği yeni transfer kurallarının Güney 
Amerika kıtasında da uygulanmasının uygun olacağına karar vermiştir. 
Sonuç olarak, Uruguay’lı iki sporcu kendi ülkelerinden Fransa’ya AB 
serbest dolaşım yasalarının öngördüğü kriterlere uygun olarak transfer 
olmuştur. Bu nedenle, Bosman kararı ve kararın doğurduğu sonuçlar, 
AB’nin spor alanında tüm dünyada uygulanan kurallar belirleyen bir 
aktör olduğun göstermektedir.

Diğer yandan Bosman kararı, ile AB’nin spor yönetimini doğrudan 
etkilemesi, ulusal ve uluslararası spor yöneticilerinin yetki alanlarının 
belirlenmesine ilişkin sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Spor 
yöneticilerinin sahip oldukları yetki alanı ise 2006 yılına ait Meca 
Medina v. Avrupa Komisyonu47 kararı ile, AAD tarafından çizilmiştir. 
Karar öncesinde, spor yöneticileri tamamen sportif menfaatlere ilişkin 
konularda serbestçe düzenleme yapma imkanına sahipken, ekonomik 
yönleriyle spora AB kurallarının uygulanacağı kabul ediliyordu. Ancak, 
doping cezalarının, AB rekabet hukukuna uygunluğunu inceleyen 
AAD, Meca-Medina kararı sonrasında tamamen sportif menfaatlere 
ilişkin kurallarında ekonomik etkiler doğurabileceğine karar vermiş ve 
bir anda uluslararası spor yöneticileri ile AB’nin spor üzerindeki yetki 
alanlarının kesiştiği sonucuna varmıştır. Bu kesişme üzerine, AAD , 
doping cezaları gibi sporcular üzerinde ekonomik etkiler doğuran 
uygulamalarında kural olarak AB hukukuna tabi olduğuna karar 
vermiştir. Ayrıca, doping cezalarının oyuncuların AB rekabet hukuku 
kurallarından kaynaklanan menfaatlerine zarar getirdiğini belirten 
AAD, yine de spora ilişkin menfaatlerin korunabilmesi adına ulusla-
rarası spor yöneticilerine şartlı bir özerklik tanımıştır. Meca-Medina 
kararı ile spor yöneticilerine tanınan şartlı özerklik, aynı zamanda 
spor yöneticilerinin AB hukukun müdahelesinden bağımsız hareket 
edebileceği yetki alanını da göstermektedir. Buna göre, ekonomik bir 
etki doğuran konularda uluslararası spor yöneticeleri AB hukuku ile 
bağlıdır, bunun istisnası ise spor yöneticeleri tarafından korunmaya 

47 Meca-Medina v. Commission C-519/04 P, PJ C 224/8,2006
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değer sportif bir menfaatin, AB hukukunun önemli ilkelerinden 
orantılılık ilkesine uygun ölçütlerde korunması olarak belirlenmiştir48. 
Günümüzde spor önemli bir endüstri olduğu için pratikte, oyun 
kuralları haricinde, uluslararası spor federasyonları ve ulusal spor 
federasyonlarının neredeyse tüm uygulamaları ekonomik sonuçlar 
doğurmaktadır. Bu nedenle, spor yöneticileri tarafından ekonomik 
sonuçlara etki eden düzenlemeler, kurallar ve yaptırımlara Meca-
Medina kararı ile orantılılık ilkesine uygunluk denetimi getirilmesi, 
spor yöneticilerinin sahip oldukları yetki alanını sınırlandırmıştır.

Bu nedenle Meca-Medina kararı uluslararası spor yöneticilerinin 
tepkisini çekmiştir. Örneğin, UEFA, Meca-Medina kararını AB’nin 
de desteklediği Avrupa Spor Modeli yapılanmasına ve bu yapılanma 
içerisinde spor yöneticilerinin sahip oldukları özerk yetkileri tehdit 
ettiğini öne sürmüştür49. Kararın spor yöneticileri üzerinde yarattığı 
endişe, AB tarafından spor alanında uygulanacak düzenlemeleri ortaya 
koyan Beyaz Kitap’ın (the White Paper on Sport), Avrupa Komisyonu 
tarafından yayınlanması üzerine daha da artmıştır. Beyaz Kitap ile 
AB tarafından sporun sahip olduğu kendine özgü özellikler tekrar 
vurgulanmış ve bu nispetle sporun belirli oranda AB hukukunun 
müdahelesinden bağımsız olarak yönetilmesi gerektiği kabul edilmiş 
olsa da, kural olarak AB hukukunun spor üzerinde ‘yumuşak’ olarak 
uygulanacağı ve spor yöneticilerinin AB hukukundan bağımsız olarak 
düzenleme getirip getiremeyeceğinin her somut uyuşmazlık bakımın-
dan ayrı ayrı inceleneceğini belirtilmiştir. Ayrıca, sporun ilerleyen 
yıllarda AB’nin ortak politikaları arasına da girebileceğini ifade eden 
rapor, AB’nin spor yönetimine Bakanlar Konseyi eliyle de doğrudan 

48 Zylberstein, J (2008) The Specificity of Sport: A Concept Under Threat, in Blanpain, 
R., Colucci M. And Hendrickx, F. (eds.) The Future of Sports Law in the European 
Union Beyond the EU Reform Treaty and White Paper, Wolters Kluwer Law 
International: The Netherlands, s.100

49 Infantino, G. (2006) Meca-Medina A Step Backwards for the European Sports Model 
and the Specifity of Sport? Athlete [Online] Erişilebilir adres: http://www.uefa.com/
MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/480391_DOWNLOAD.pdf 
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katılabileceğini işaret etmiştir50. Bunlara ek olarak, Beyaz Kitap ile 
Avrupa Komisyonu sporda sosyal dialogun destekleneceğini belirt-
miş ve spor yönetiminin uluslararası spor yöneticilerinin tekelinden 
çıkartılarak, ulusal federasyonlar, spor kulüpleri, sporcular, taraftarlar, 
sponsorlar ve diğer ilgililerin de katılımı sonucu ortak bir karar alma 
mekanizması ile gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulanmıştır51. Beyaz 
Kitap’la birlikte ortaya konulmuş hedefler doğrultusunda, AB’nin 
ilerleyen dönem içerisinde spor ile daha ilgili olacağı söylenilebilir. 
Bu durum bir yandan, uluslararası spor yöneticilerinin yetkilerinin 
sınırlanması sonucunu doğuracağı gibi, AB’nin de küresel spor yöne-
timini yeniden yapılandıran bir aktör olarak karşımıza çıkmasına 
neden olabilir.

Sonuç olarak, küreselleşmenin günümüz dünyasına getirdiği 
yenilikler toplumsal ilişkilerin evrensel bir boyut kazanmasına neden 
olmuştur. Bu nedenle, ulus devlet yerini global kültür anlayışına 
bırakmış ve iletişim, ticaret, endüstrileşme ve politika da evrensel 
hedeflerin konulduğu yeni bir dünya düzenine geçilmiş ve bu yeni 
dünya düzenini korunması adına evrensel kurallar ve yönetim biçimleri 
ortaya çıkmıştır52. Spor yönetimi özelinde de küreselleşme sonucu 
önemli değişimler yaşanmış ve bu değişimler sonucu, uluslarüstü 
kurallar koyma otoritisine sahip uluslararası spor yönetim birimleri, 
evrensel olarak sporu yönetmeye başlamıştır. Coubertin’in çabaları 
sonucunda kurulmuş olan IOC, ilerleyen dönem içerisinde de küresel 
spor yönetiminde en aktif kuruluş olmuş ve günümüzde Avrupa Spor 
Modeli olarak nitelediğimiz oyuncu, kulüp, ulusal federasyonlar, ulus-
lararası federasyonlar ve kıtalararası federasyonlar arasındaki hiyerarşik 
yönetim bağının kurulmasının öncüsü olmuştur53. IOC aynı zamanda 

50 Siekmann, R. (2008 ) Is Sport Special in EU Law and Policy? in Blanpain, R., Colucci 
M. And Hendrickx, F. (eds.) The Future of Sports Law in the European Union Beyond 
the EU Reform Treaty and White Paper, Wolters Kluwer Law, ps.42-43

51 Lewis, A. And Taylor, J. (2008) Sport: Law and Practice, Tottel: West Sussex, s.377
52 Munck, R. (2005) Globalization and Social Exclusion: A Transformationalist 

Perspective, Kumarian Press: Bloomfield, s.15 
53 Garcia, B. (2010)‘The Governance of European Sport’ in Dine, S. And Crosson, S. 

(eds.) Sport Representation and Evolving Identities in Europe, Peter Lang: Germany, 
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diğer uluslararası spor federasyonları arasındaki etkileşimin artmasında 
ve spora ilişkin ortak etik kuralların geliştirilmesinde önemli rol oyna-
mıştır. Belirlenen etik kurallar ve bu kurallara eklenen sportif menfa-
atler, zaman içerisinde tüm uluslararası spor federasyonları tarafından 
da sahiplenilmiştir. Ayrıca, bu kural ve menfaatlerin evrensel olarak 
uygulanmasının güvence altına alınması adına CAS ve WADA gibi 
önemli işlevleri olan uluslararası birimler kurulmuştur. Bu birimler 
içerisinde WADA uluslararası spor yöneticilerinin sporda dopingin 
önlenmesine ilişkin politikalarına hizmet ederken, CAS ise ulusla-
rarası spor yöneticilerinin ortaya koymuş olduğu kuralların yargısal 
denetimini yapmaktan çok, söz konusu sportif menfaat ve kuralların 
ticaret hukuku veya rekabet hukuku gibi diğer özel hukuk branşlarının 
müdahelesinden korumaktadır. İsviçre Federal Mahkemesi tarafından 
CAS kararlarına karşı sınırlı bir inceleme yapılması da uluslararası spor 
yöneticilerinin serbestçe düzenleme yapmasına yardımcı olmaktadır. 
Ancak, ekonomik ve politik gelişmeler sonucu AB’nin spor yöneti-
mine dahil olması ile uluslararası spor yönetim birimlerinin hareket 
serbestisi sınrılanmıştır. Bosman ve sonraki dönemde Meca-Medina 
kararları ve 2007 yılına ait Beyaz Kitap ile birlikte, uluslararası spor 
yöneticileri tarafından geliştirilen özerk yönetim mekanizması adına 
Avrupa Topluluğu hukukuna uygunluk denetimi getiren AB, ilerleyen 
dönemde de spor yönetimi içerisine sosyal dialog modelini getirerek 
sporcu, spor kulüpleri, sponsorlar ve diğer menfaat sahiplerininde 
karar alma sürecine dahil edileceği daha demoktatik bir yönetim 
platformunun hazırlıklarını yapmaktadır. AB’nin spor içerisinde 
daha aktif bir rol üstleneceğini belirtmesi küresel spor yönetiminin 
de önümüzdeki dönem içerisinde değişeceğini göstermektedir. Bu 
değişimin spor açısından olumlu ya da olumsuz mu olacağını zaman 
gösterecektir. Uluslararası spor yöneticileri açısından bakıldığında, 
AB’nin spor alanında aktif rol alması sporun ticari boyutunun daha 
da ön plana çıkacağı ve bu durumun kendileri tarafından korunan 

s.40
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sportif değerleri zarara uğratacağı endişesini doğrumuştur. Bu endişe, 
1980 sonrasindaki dönem içerisinde AB ve endüstriyel spor ilişkisi 
göz önüne alındığında çok haksız görülmemelidir54. Diğer yandan, 
mevcut küresel spor yönetiminin uluslararası spor yöneticilerinin 
tekelinde olması, sporcu ve spor kulüplerinin haklarının korunması 
adına sakıncalı olduğu da açıktır. Bu nedenle, AB’nin müdahelesi 
sonucu küresel spor yönetiminin daha katılımcı bir yapıya dönüştü-
rülmesi olumlu bir gelişme olacaktır. Bu noktada,AB’nin küresel spor 
yönetimi için gereken demokratik reformun yapılmasına yardımcı 
olmasının ve bu reformun gerçekleşmesinin ardından, sporun sahip 
olduğu özerk yönetim yapısına saygı duymasının, spor için olabilecek 
en olumlu sonuç olduğunu söylemek gerekir.

54 Parrish, R. (2003) Sports Law and Policy in European Union, Manchester University: 
Manchester, s.9
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ŞİDDET VE SALDIRGANLIK NEDİR?

Şiddete çözüm yolları ve çareleri ararken asıl en önemli unsur 
şiddet ve saldırganlığın kaynağını ve nedenlerini tespit edebilmektir. 
Bu hususlar yanlış tespit edildiğinde bulunacak hiçbir çare şiddeti yok 
etmeye çözüm olamayacaktır. Nitekim C. Bruna’nın da dediği gibi 
“gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince diğerleri de yanlış gider”. Bu 
nedenledir ki, öncelikle şiddet ve saldırganlığın tanımlarını belirleyerek 
konuyu detaylandırmak, çözüme ulaşmak için daha yararlı olacaktır.

“Saldırganlık, hakim olmak, yenmek, yönetmek amacı ile güçlü, 
şiddetli, etkili bir hareket, fiil, işlem; bir işi bozma , boşa çıkarmaya karşı 
düşmanca, yaralayıcı, hırpalayıcı ve tahrip edici(yıkıcı,yok edici) amaç 
taşıyan bir davranıştır.Şiddet ve terör saldırganlığın çeşit ve dereceleridir.”1

Sözlük anlamında tanımına baktığımızda “şiddet veya yeğinlik, 
temel dürtü ve varoluş gereği savunma veya karşı savunma harici, daha 
çok insanlarda ve topluluk halinde yaşayan hayvanlarda grup içi otorite 
sağlamak için diğerinin varlığını tehdit unsuru görmek ve onu bu konuda 
denemek daha doğrusu sindirmek için karşı tarafa uygulanılan zarar 
vermeye yönelik psikolojik davranış türüdür.”2

“İnsanlarda şiddet kullanma, kanuna uymamak, kişiye zarar ver-
mek, hakaret etmek , onurunu kırmak, sükunet 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.”3

1 ERTEN,Y.; ARDALI,C. /Saldırganlık, Şiddet ve Terörün Psikososyal Yapıları 
(COGİTO, KIŞ- BAHAR’96, s.143)

2 Vikipedi
3 ERTEN,Y.; ARDALI,C. /Saldırganlık, Şiddet ve Terörün Psikososyal Yapıları 

(COGİTO, KIŞ- BAHAR’96, s.143)
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ŞİDDET VE SALDIRGANLIĞIN SEBEPLERİ NELERDİR?

Saldırganlık psikolojik olarak zarar verme niyeti taşıyan tüm 
davranışları da içerdiğinden daha kompleks bir yapıya sahiptir. Sal-
dırganlığın unsurlarını tespit edebilmek için belli başlı şu ayrımları 
yapabilmek mümkündür:

Saldırganlığın kimyasal, hormonal veyahut genetik sebepleri 
olabilir.4Ancak belli başlı kategoriler şeklinde sebepleri ayrıma tabi 
tutmak gerekirse, bunları içsel ve dışsal sebepler olarak ikiye ayırabiliriz.
Burda tartışılan en önemli husus saldırganlık insanın doğasında var 
mıdır yoksa sonradan öğrenilen bir davranış şekli midir noktasında 
toplanmaktadır.

İÇSEL SEBEPLER: İçsel sebepler olarak sıralanabilecek başlıkta, 
saldırganlık ve şiddet içgüdüsellik teorisi ile açıklanmakta olup, saldır-
ganlığın insan doğasının bir parçası olduğu ve insanların bu eğilimle 
doğduğu belirtilmektedir.

DIŞSAL SEBEPLER: Çalışmalar arkadaş çevresi, sosyal çevre 
ve ailenin de saldırganlığın öğrenilmesinde, ortaya çıkmasında ve 
dozunun artmasında etkili olduğunu göstermektedir. Bu tarz dışarıdan 
etki sağlayan unsurlar da dışsal sebepler olarak nitelendirilmektedir.

•	 Bir kısım araştırmalar hayvan beyninin bir kısmındaki tireşim-
lerin saldırganlığı tetiklediğini, bir kısmındaki titreşimlerin ise 
saldırganlığı durduğunu göstermektedir.5

•	 Erkeklerdeki düşük serotonin seviyesi6

•	 Testosteron hormonu7

•	 Alkol, uyuşturucu kullanımı ve ilaç zehirlenmeleri

•	 Beyin fonksiyonlarına zarar veren kazalar

4 McCAWLEY, S./ The Nature of Aggression (or is it Nurture?)
5 ANGER and AGGRESSION, Psychological Self- Help, Chapter 7
6 LARGE- SCALE STUDY LINKS SEROTONIN LEVELS, AGGRESSION (Crime 

Times)
7 WILLIAMS, Kevin M./ Aggression Theories of Internal Factors/ August, 2005
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•	 Beyni etkileyen bedensel hastalıklar (karaciğer, böbrek hastalıkları 
vb)

•	 Sara, bunama, vb. beyin hastalıkları

•	 Psikiyatrik Şizofreni, mani, paranoid bozukluk, kişilik bozukluğu 
hastalıklar vb.

•	 Aile faktörü

•	 Gerilim ve hayal kırıklığı yaşama8

•	 Saldırgan insan profillerinin gözlemlenmesi9

•	 Saldırganlığa maruz kalma ve intikam10

saldırganlığa sebep olan unsurlar arasında sıralanabilmektedir.

Saldırganlık durumunu artıran (tetikleyen) unsurlar arasında 
şunlar sayılabilmektedir:

•	 Erkek olma

•	 30 yaşın altında olma

•	 Yoksulluk ve eğitimsizlik

•	 Ahlaki değerler ve manevi değerlere ilişkin gelişimin yetersiz 
kalması

•	 Aile ve çevre faktörlerinin olumsuz etkileri

•	 Geçmişte saldırganlık öyküsü

•	 Çocuklukta şiddete maruz kalma

•	 Madde kullanımı

•	 Çözümlenemeyen önemli yaşam sorunları

•	 Kalabalıklar ve galeyan ortamları

8 WILLIAMS, Kevin M./ Aggression Theories of Internal Factors/ August, 2005
9 WILLIAMS, Kevin M./ Aggression Theories of Internal Factors/ August, 2005
10 WILLIAMS, Kevin M./ Aggression Theories of Internal Factors/ August, 2005
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Kalabalık ve galeyan ortamları şiddet ve saldırganlığı tetikleyen 
unsurlar arasında yer almakta olup, bu kalabalık ortamlara en güzel 
örneği de stadyumlar oluşturmaktadır.

Şiddet hayatın her alanında kendini gösterebildiği gibi en çok 
toplumsal olaylarda kendini tüm çıplaklığı ile ortaya koymaktadır. 
Toplumsal olaylardan bahsedildiğinde ise ,büyük kitleleri bir araya 
getiren önemli toplumsal olayların başında spor bulunmakta oldu-
ğundan şiddet kendisini spor alanında nasıl göstermektedir, bu hususu 
incelemek gerekir.

Sporda şiddet olaylarının büyük bir sıklıkla görüldüğü ve ülke-
mizde de en yaygın olan spor branşı futboldur, bu nedenledir ki sporda 
şiddetten bahsedildiğinde en çok futbol, saha ve tribün olayları ele 
alınarak değerlendirmeler yapılır.

“Futbol seyirlik bir spor olma ve geniş halk kitlelerini peşinden 
sürükleme özelliklerinden dolayı diğer spor faaliyetlerinden daha 
farklıdır. Tribünler sosyal bir mozaik gibidir. Zengini yoksulu, muha-
fazakarı, 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. 

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 yönlendirilmektedir. Takımın kazanması 
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için verilen destek, belirli bir süre sonra takımın kazanmasını engel-
lediğini düşündüğü faktörlere (hakem, rakip takım, rakip seyirciler) 
karşı şiddete dönüşmektedir. ”11

“ELYADAL (Eleştirel Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları 
Laboratuarı) tarafından “Futbolda Şiddet ve Fanatizm” konulu bir 
araştırma yapılmış ve toplam 437 katılımcıdan alınan bilgilere göre; 
her 100 kişiden 18’i sözel, 8’i de fiziksel şiddet uyguladığını, bunun 
yanı sıra her 100 kişiden 13’ü de kavgaya karıştığını belirtmişlerdir. 
Ayrıca yine her 100 kişiden 22’si sözel olarak, 9’u da fiziksel olarak 
şiddete maruz kaldıklarını ileri sürmüşlerdir. Yaklaşık her 3 futbol 
seyircisinden 1’inin şu veya bu şekilde şiddete maruz kalması dikkate 
alınması gereken bir orandır. 

Katılımcılardan futbolda yaşanan şiddet olaylarından hangi kesim 
ya da kesimleri sorumlu tuttuklarına yönelik bilgi istenilmiş ve şid-
det olaylarının sorumlusu olarak ilk sırada yüzde 68.6’yla medya 
gösterilmiş, ardından yüzde 63.8’le taraftarlar, yüzde 52.4’le futbol 
kulüplerinin yönetimleri, yüzde 46.9’la amigolar, yüzde 30.4’le güven-
lik güçleri yüzde 16.7’yle futbol oyuncuları, yüzde 16.5’le hakemler 
ve yüzde 6.2’yle de teknik kadro sıralanmıştır. Medyanın ve kulüp 
yönetimlerinin şiddetin sorumlusu olarak algılanması ise gerçekten 
dikkat çekici bir durumdur.

Futbolda yaşanan şiddet olaylarının nedeni olarak aynı ankette, 
toplam 46 farklı neden belirtilmiştir. Katılımcılara göre en önemli 
neden Türkiye’deki eğitim seviyesi. Katılımcıların yüzde 14.66’sı, 
Türkiye’deki eğitim seviyesinin oldukça düşük olduğunu ve futbolda 
yaşanan şiddet olaylarının da bu eğitimsizlikten ileri geldiğini öne 
sürmüşler, yüzde 7.92’lik bir oran da insanların gündelik yaşamla-
rındaki sıkıntıları ve karşılaştıkları zorluklar nedeniyle deşarj olma 
ihtiyacı duyduklarını ve bu nedenle futbolda holiganizmin ortaya 
çıktığını iddia etmişlerdir. Araştırmaya katılan her 100 kişiden 7’si, 
holiganizmin nedeni olarak kulüp yöneticilerine atıfta bulunmuştur. 

11 TUZCU, Rıza-SabKulüplerin Toplumsal Yapı İçindeki Konumu ve Futbolda Şiddet 
Eğilimi.
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Bunun yanı sıra ülkedeki dengesiz gelir dağılımı ve düşük gelir düzeyi 
de diğer bir neden olarak ortaya çıkmıştır. İnsanlar düşük gelir düzeyi 
nedeniyle çatışmaların yaşandığını ve yaşanan bu çatışmaların da futbol 
sahalarına taşındığını ve hatta futbol sahalarının dışına kadar taştı-
ğını belirtmişlerdir (% 6.16). Kitle psikolojisinin, kendini bir grupla 
birlikte ifade etmenin ve kendini o grupla özdeşleştirmenin bununla 
ilintili olarak pekişen ait olma duygusunun da söz konusu soruna 
neden olduğunun altı çizilmiştir (% 5.92). 

“Futbolda Şiddet ve Fanatizm” konulu araştırmada az önce de belir-
tildiği gibi 46 farklı nedenin ortaya çıkarılmasının yanı sıra, toplam 36 
farklı çözüm önerisi de belirlenmiştir. Katılımcıların yüzde 16.67’si, 
öncelikle medya çalışanlarının, kulüp yöneticilerinin, amigoların, 
güvenlik görevlilerinin ve futbolcuların bilinçlenmesinin futboldaki 
şiddet olaylarının önüne geçeceğini iddia etmişlerdir. Konuyla ilgili 
etkin ve caydırıcı yasal önlemlerin alınması ise en çok önem verilen 
diğer çözüm yolu olarak belirtilmiştir. Her 100 kişiden 15’i, konuyla 
ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekliliğini vurgulamıştır. 
Futbolda şiddet olaylarının nedeni olarak görülen eğitim seviyesinin 
yükseltilmesine yönelik çalışmaların da sorunun çözümünde etkin bir 
rol oynayacağı (yüzde 12.44), bunun yanı sıra toplumun genelinin 
bilinç seviyesinde olacak bir artışın da çözüm getirebileceği belirtil-
miştir (yüzde 7.28). Tüm bunların yanı sıra sporun bir kavga konusu 
olmadığının vurgulanması, kulüp yöneticilerinin kışkırtmalarına engel 
olmak, medya aracılığıyla halkı eğitmek, ekonomik durumun düzel-
tilmesi, spor eğitimi gibi maddeler de, katılımcıların çözüm önerileri 
arasında yer almıştır. Bütün bu önlem önerilerine rağmen, hatta belki 
de bu önerilere inat, holiganizmin bir yaşam tarzı olduğunu ve bu 
nedenle engellenmesinin imkansızlığını düşünen insanların sayısı ise 
hiç de az değildir (yüzde 4.46). 

İki kulübün taraftarları arasında yaşanılan ve onlarca insanın 
yaralanmasına neden olan bu şiddet olayları neden durmamaktadır? 
Bu tür şiddet gösterilerinin kökenlerinde neler bulunmaktadır? Bu 
tür eylemler, organize bir hareket midir? Olayın toplumsal ve siyasal 
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yönleri bulunmakta mıdır? Kısacası, daha bir çok soruyu sormak 
mümkün olmakla birlikte; sorulara yanıt ve çözüm bulmak için henüz 
yüzde yüz başarı sağlanamamıştır.”12

SPORDA ŞİDDETİN SEBEPLERİ VE ÖNLENMESİ

“Spor, kitleleri hiçbir ayrıma tabi tutmadan bir araya getiren ve 
sosyalleştiren bir olgudur, bunun doğal sonucu olarak da bireyler 
kendilerini bu alanlarda rahatça ifade etmekte bu şekilde sosyalleşe-
bilmekte ve bir gruba aidiyet duygusunu yaşayarak kendilerini daha 
güçlü hissetmektedirler.

 Hiç şüphesiz futbol yeryüzün en popüler spor dallarından biridir. 
Basit bir oyun olmanın ötesinde, futbol yeryüzündeki önemli sosyo-
ekonomik yapının da evrensel imparatorluğuna soyunmuştur. Fransız 
sosyolog Pascal Boniface’e göre futbol küreselleşmenin nihai aşaması-
dır. Futboldan daha evrensel bir olay yoktur o kadar ki demokrasi ve 
pazar ekonomisi bile meşin yuvarlağın aşkına oranla, daha az yaygın 
ve daha az köklüdür.

Birçoğumuz için en heyecan verici oyun ve hayatımızın ayrılmaz 
bir parçası olarak kabul edilen futbola azımsanmayacak bir kesim 
tarafından, spor ve hobi olmanın ötesinde anlamlar yüklenilmektedir.  
Liverpol’un efsanevi teknik direktörü Bill Shankly’ninde vurguladığı 
gibi bazıları futbolun, ölüm kalım mücadelesi olmasının ötesinde çok 
daha büyük öneme sahip olduğuna inancını taşımaktadır ve bu da 
yeşil sahalarda futbolun (tarihi boyunca görüldüğü üzere) istenilmeyen 
sonuçlara sebep oluşturmuştur.

Gerek Avrupa’da ve gerekse Dünyada Futbol sporunun üst düzeyde 
oynandığı ülkelerde benzeri sorunlar yaşanmış ve yaşanmakta ancak 
tüm bu ülkeler Taraftarsız futbolun olmayacağı düşüncesiyle yola 
çıkıp farklı yaklaşımlar ve eğitimleri yıllar önce kendi ülkelerinde 

12 www.elyadal.org
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başlatmışlardır. Bu alanda başarılı olduklarını da görmekteyiz (örn. 
İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya vs gibi).

Futbol seyircisi denince kuşkusuz akla ilk gelen taraftarlardır; 
Taraftarlar üzerinde yapılan hemen hemen tüm araştırmaşlarda bizlere 
iki tip taraftar profilinin olduğunu göstermektedir. Buna göre;

Futbol maçlarını severek izleyen, futbol maçlarında kalite arayan ve 
futboldan zevk almak için gelen taraftar grubudur ki bu tip taraftarların 
şiddete yönelik herhangi bir olaya katılmadıkları kanıtlanmıştır. Bu 
taraftar grubunun futbol maçlarında siddetten ve kalitesiz futboldan 
hep kaçtıkları ve bu tür olaylarda yer almadıkları, farklı bir deyimle; 
Bu taraftar grubu, mantıklı düşünen ve iyi oynayan takımı alkışlayan 
taraftarlardır.

Holigan profilinde olanlar ise farklı bir taraftar grubudur ki; asıl 
sorunlar bu taraftar profilinde olanlardan çıkmaktadır ve bunların 
kesinlikle eğitilmesi gerekir, kaçınılmazdır. Bu taraftar grubu Aktivist 
taraftarlara göre daha az duygusaldırlar ve kendilerini takımın ya da 
futbol oyununun bir parcası olduklarını iddia eder ve inanırlar. Ben şu 
kadar para verip maça geldim ve bunu karşılığı olan tarafını tuttuğum 
takımın kazanması gereklidir diye ısrar ederler. Her maçta takımının 
futbol müsabakalarının hakkını vermesini isterler.

Bir zamanlar futbol kaynaklı şiddet olayları sadece bir İngiliz 
hastalığı olarak yorumlanmış fakat çok geçmeden bu hastalığın bula-
şıcı olduğu görülmüştür. Futbol holiganizmi sadece futbolun beşiği 
İngiltere’de değil Avrupa’da, Güney Amerika’da, İtalya’da ortaya çıkmış, 
özellikle son yıllarda da ülkemizde oldukça maddi ve manevi bir çok 
üzücü olaylara neden olmuştur.

Futbol tarihinde ki ilk ve en dehşet verici şiddet olayları ile kar-
şılaşan İngiltere bu yüzden futbol holiganizmi ile mücadeleye diğer 
ülkelerden önce başlamış, tedbirleri erken almış ve bu alanda öncülük 
etmiştir.

Heysel Faciasında (39 Juventus seyircisi İngiliz taraftarının aşı-
rılıkları yüzünden hayatını kaybetti), Hillsborough’ta (95 Liverpool 
Seyircisi öldü), Bradford Stadı yangınında (56 kişi yaşamını kaybetti) 
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ve daha nice şiddet olaylarını yaşamış dolayısıyla da İngiliz Holigan-
lar olarak Dünya çapında kötü şöhret sahibi olan İngiltere nasıl bu 
sorunun üstesinden geldi ve dünyanın en çok izlenen, en çok sevilen 
ve en büyük ticari potansiyeline sahip ligini oluşturdu?

Hillsborough faciasından sonra Lord Taylor’un hazırladığı rapor-
lar çerçevesinde İngiliz Hükümetleri aldığı tedbirler ve uygulamalar 
ve çıkarılan Futbola özgü kanunları sonucu Futbol holiganizminin 
üstesinden gelmiş yeşil sahalardaki şiddet olaylarını en alt seviyeye 
indirmiştir.”13

SEBEPLER:
Sporda şiddet saha içinde ve saha dışında olmak üzere farklı iki 

kategoride değerlendirilebilir.
SAHA İÇİ (OYUN ALANINDAKİ) ŞİDDET: Bu tarz şid-

det olayaları genellikle oyunun tarafları sporcular ve sporun diğer 
aktörleri arasında gerçekleşen şiddet olaylarıdır. Bu şiddet olayları, 
iki sporcu arasında gerçekleşebileceği gibi, sporun diğer aktörleri 
olan hakemler, antrenörler ve saha içerisinde bulunan diğer teknik 
heyet üyeleri arasında gerçekleşen şiddet olayaları olarak da kendisini 
gösterebilmektedir.

Bazı oyunlar doğası gereği şiddet içeren bir takım hareketler 
içermektedir (Boks, güreş, bilek güreşi, Karate, Taekwondo vs.). Bu 
tarz oyunlarda, oyunun kuralları içerisinde bir takım, şiddet içeren 
davranışlar sergilenebilmektedir ve bu oyunun doğası gereği olması 
gereken , taraflarca bilinen, kabul edilmiş davranış şekilleridir. Ancak 
bu kuralların dışına çıkılması halinde, oyun içi şiddetten bahsedilebil-
mektedir. Örneğin güreşte; belden aşağı yapılan kural dışı hareketler, 
ısırma, saç çekme, göze el sokma vs., boksta; belden aşağıya ve enseye 
vurmak, avuç içiyle vurmak, dirsekle vurmak, kulağa vurmak ve 
arakadan vurmak, karatede;rakibi tutmak ve sarmak, itmek, gövde 

13 Prof. Dr. HASIRCI, Seyhan/ Türkiye Futbol Federasyonu Resmi İnternet Sitesi



302

Sporda Şiddetin Tarihçesi,  
Örnek Olaylar ve İlgili Mevzuatlar 

/ GÜNAL

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

ile dokunmak, kafa atmak veyahut dizle saldırmak, kasıtlı kasıklara 
saldırmak, rakibin yüzüne el veyahut yumrukla vurmak, sırt ve başın 
arka kısmına kasıtlı olarak saldırmak, düşen rakibe saldırmak, rakibi 
fırlatmak, kural dışı şiddet içeren hareketlerden bazılarıdır.

Bununla birlikte futbol gibi doğası gereği şiddet içermeyen spor-
larda ise bazı durumlarda, oyun taktiği gereği tarafların şiddete yöne-
lik davranışlar sergilemesi de saha içi şiddet olaylarına örnek olarak 
gösterilebilir. Gole giden futbolcuyu engellemeye yönelik olarak, 
rakip takım futbolcusunun kasti davranışla diğer oyuncuyu düşür-
mesi, ayağına tekme atması,çelme takması,arkadan kasti müdahale 
ile oyuncuyu düşürmesi, dirsek atma kafa atma vs. gibi kuralların 
sınırını aşan belirli davranışların gerçekleştirilmesi de saha içi şiddet 
olaylarına örnek olarak gösterilebilir.

Tüm bu örneklerden açıkça anlaşılacağı üzere, tarafların, ken-
dilerine yönelik kural dışı ve şiddet içeren davranışlara karşı, tepki 
göstermesi, diğer takım oyuncularının olaya dahil olması ve buna 
bağlı meydana gelen saha içi kavga olayları, şiddet içeren ve saha dışı 
şiddeti tetikleyen, saha içi unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tarafların bu ve benzeri şiddet içeren davranışalara yönelmesi saha 
içi şiddet olaylarını gerçekleştirdiği gibi saha dışı izleyici şiddeti de 
tetikleyen ve çoğu zaman durdurulması güç saha dışı şiddet olaylarının 
yaşanmasına sebep olan unsurlar arasında yer almaktadır.

Bu tarz şiddet olaylarına gerekçe olarak, müsabakayı kaybetme 
ihtimalinden kaynaklı gerginlik, takım baskısı, tarafların tahrik edici 
eylem ve davranışları, kasıtlı kural dışı hareketler,kulüp yönetiminin 
baskısı ve izlediği stratejiler, tarafların kendilerinden kaynaklı kişisel 
ve içsel sebepler, taraftar baskısı, müsabaka sonucuna göre kazanılacak 
ve kaybedilecek menfaatler sıralanabilir.

SAHA DIŞI (OYUN ALANI DIŞINDAKİ) ŞİDDET: Bu grup 
şiddet olayların baş rol oyuncuları ise saha ve stadyum alanı dışında 
bulunan taraftar unsurudur.Taraftar unsuru söz konusu olduğunda 
şiddet olayalarının gerekçelerini yukarıda açıkladığımız üzere kişisel 
ve sosyolojik faktörler olarak sıralamak mümkün olacaktır.Kişisel; 
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genetik, kimyasal, hormonal faktörlere bir önceki bölümlerde detaylı 
bir şekilde değinmiş olduğumuzdan burada sadece sosyal faktörlere 
değinmek yerinde olacaktır.

Spor taraftarı, bir müsabakayı seyretmek için oyun alanına gel-
diğinde bir takım farklı amaç ve niyetlerle orada bulunabilmektedir. 
Bunlar, sadece müsabakayı seyretmek ve oyun keyfine vararak keyifli 
vakit geçirmek, arkadaşları ve kendi yanındaki diğer taraftarlarla 
sosyalleşmek yönündeki olumlu amaçlar olabildiği gibi yaşadığı baskı 
ve stresten kurtularak deşarj olmak, bağırıp çağırarak ve küfür ve 
hakaret ederek tezahürat yapmak,kendisini toplumda önemli ve güçlü 
hissetmek ve günlük hayatında yapamadıklarını büyük bir taraftar 
grubunun parçası olarak, ait olma duygusu ile birlikte ve onlardan 
güç alarak gerçekleştirmek ve rahatlamaktır.

Birinci gruba dahil olan taraftarlar sadece oyunu seyir keyfini 
yaşayarak eğlenceli vakit geçirirlerken, ikinci gruba dahil olan taraf-
tarlar ise manevi ve fiziki şiddete yönelik eylemleri gerçekleştirmeye 
meyilli taraftar grubu arasında yer almaktadırlar.

İkinci grup taraftar profili için, önceki yıllarda yapılan araştır-
malarda, ağırlıklı olarak işsiz olan ve ekonomik seviyesi düşük olan 
taraftar grubunun , şiddet eğilimini daha fazla gösterdiği tespit edilmiş 
olsa da son yıllarda medyaya yansıyan haber ve görüntülerden , bu 
unsurların da zaman içerisinde eskisi gibi güçlü faktörler olmadığı ve 
geçerliliğini yitirmeye başladığı tespit edilebilmektedir.

“HOLİGANLARIN MESLEKLERİNE POLİS BİLE ŞAŞIRDI
Gözaltına alınan kişiler arasındaki 1 kişi hakkında ’polis araması’ 

bulunduğu öğrenilirken, bir çoğunun da uyuşturucu, hırsızlık, kaçak-
çılık, darp gibi suçlardan sabıkaları bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına 
alınlardan 15’nin saha içi olaylar sırasında geri kalanın ise stadyum 
dışında yaşananlar sırasında yakalandıkları öğrenildi. Öte yandan olaylar 
sırasında 44 polisin yaralandığı belirtildi. 

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda maç sonrasında yaşanan olaylar 
sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü’nde gözaltına alınanların sorgusuna 
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devam ediliyor. Cumhuriyet Savcılığı’ndan bir gün daha gözetim izni 
alınan zanlıların meslek grupları, deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. 

Gözaltına alınanlar arasında Azerbaycan uyruklu bir doktorun da 
bulunduğu, özel bir okulda öğretmenlik yapan bir kişinin de polise taş 
atmak suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. İngiltere ’de bir finans 
şirketinde üst düzey yönetici olarak çalışan bir kişinin de gasp büro 
amirliğindeki sorgusunun devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan diğer 
meslek grupları arasında makine mühendisi, emlakçılar, hukuk bürosu 
çalışanları, şirket yöneticileri de var.” 14

Peki ikinci grup taraftar şiddetinin önemli sebepleri nelerdir?Bu 
hususu ana başlıklar halinde şu şekilde sıralayabilmek mümkün 
olacaktır;

-Toplum içerisinde yer edinme ve kendisini güçlü hissetme arzusu,
-Evde, işyerinde ve arkadaş çevresinde kendisini ifade edememek-

ten kaynaklı baskıyı, stadyumda yansıtarak içsel eksikliği dengelemek 
arzusu,

-Bir gruba ait olma duygusu sonucunda diğer taraftar davranış-
larına uyum sağlama,

-Kendisini takım ve oyuncularla özdeşleştirme,
-Stadyum içerisinde kendisini özgür ve kuralsız hissetme,
-Oyunun akış ve heyecanı içerisindeki, üzerindeki kontrol duy-

gusundan sıyrılma,
-Grup bilinci ve davranışı içerisinde aynı tarafa yönelik ve karşılık 

alınamayacak şiddet içeren eylemlerin gerçekleştirilebilmesinin verdiği 
rahatlık (Tüm taraftarların aynı tribünden diğer takıma ve hakemlere 
yönelik hakaret ve küfür içeren eylemleri gerçekleştirmeleri halinde, 
karşı takım oyuncularının ve hakemlerin cevap ve karşılık veremeyecek 
olmalarının verdiği rahatlık),

-Grup bilinci içerisinde, şiddet eylemi içeren davranışları sergi-
leyen taraftarın , aynı eylemleri diğer taraftar kitlelerinin de yapıyor 

14 www.radikal.com.tr/Holiganların mesleklerine polis bile şaşırdı /14/05/2012 16:41
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olmasından kaynaklı, suçu büyük bir kitle ile paylaşıyor olmanın 
verdiği rahatlık,

-Taraftarın şiddet içeren eylemler neticesinde, tespiti ve cezalandı-
rılmasına ilişkin yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu biliyor olması,

-Taraftarın, kendilerini oyuncularla ve takımla özdeşleştirerek, 
kendilerini güçlü hissetmeleri ve hayatta kişisel alanıda yaşayama-
dıkları başarılı olma ve kazanma duygusunu, takım ve oyuncularla 
özdeşleşerek tatmin etme ihtiyaçları,

-Irkçılık, din ve siyaset gibi bir takım hususların taraftar profili 
üzerinden sahaya yansıtılmak istenmesi ve medyada yer almasının 
sağlanması, başlıca öğeler olarak sıralanabilmektedir.

SPORDA ŞİDDETİ ÖNLEME YÖNTEMLERİ:

1. Stadyumların Fiziki Yapıları İle İlgili Değişiklikler:
Gerek şiddet olaylarının en çok görüldüğü futbolda gerekse diğer 

spor dallarına ilşkin müsabakalarda, stadyumları ve seyircilerin otur-
duğu diğer alanların fiziki yapılarını, ve stadyumalar geliş ve gidişi 
güzergahlarında , diğer taraftar gruplarının birbirleri ile ve diğer takım 
oyuncuları ve teknik heyetleri ile karşılaşmalarını önleyecek ve saha 
içine ulaşımı sınırlayacak şekilde gerekli güvenlik önlemlerinin alın-
ması, yeterli sayıda güvenlik görevlilerinin gerekli güzergahlarda ve saha 
içerisinde görevlendirilmesi, yerel yönetimlerce bir takım müsabakalar 
için gerekli düzenlemelerin önceden yapılması, acil çıkış kapılarının 
kontrolünün ve stadın tahliyesinin belirli bir kontrol altında gerçek-
leştirilmesi, koltukların birbirlerinden ayrı, zemine montelenmiş ve 
numaralı olması, merdiven boşluklarının her zaman boş tutulması, 
gerekli anonsların yapılmasına elverişli teçhizatların stadyumda bulun-
durulması, konuk takım taraftarları için asgari sayıda koltuk ayrılması, 
oyuncuların, soyunma odalarından sahaya üzeri kapalı mekanlardan 
doğrudan ulaşımının sağlanması, üzeri kapalı bir yedek kulübesinin 
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bulunması, jeneratör bulundurulması, yerel yöneticilerce onaylanmış 
giriş kontrollerinin yapılması, yer göstericilerin bulunması, polis, 
özel güvenlik organizasyonları, itfaiyeciler ile sağlık ekiplerinin hazır 
bulunacağı alanların sağlanması, stadyumların fiziki yapılarına ilişkin 
alınabilecek önlemler arasında sıralanabilir.

Ülkemizde yapılan son hukuki düzenlemeler çerçevesinde tüm 
bu hususlar yasalar çerçevesinde ayrıntılı olarak ele alınmış ve tüm 
bu gerekli düzenlemelere 6222 sayıllı SPORDA  ŞİDDET VE 
DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN ve 6250 
sayılı SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE 
DAİR KANUN HAKINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUNDA yer verilmiştir.

Bu konudaki düzenlemelerde, başı İngiltere çekmiş, Heysel ve 
Hillsborough facialardan sonra bir dizi düzenleme yaparak gerekli 
güvenlik önlemlerini ülkesinde almış ve buna ilişkin olarak bugüne 
kadar değiştirilerek devam eden, bir takım yasal düzenlemeler zinciri 
oluşturmuştur.“Futbol statlarının modernizasyonu gerçekleştirilerek 
bütün statlar koltuklu hale getirilmiş, tel örgüler kaldırılmış, katering, 
tuvalet ve diğer servisler geliştirilerek stadyumlar eğlence merkezi haline 
getirilmiştir. Ayrıca statların içi ve çevresi kameralarla donatılarak 
güvenlik için alınan tedbirler artırılmıştır. Böylelikle ülkede futbola 
bakış açısında değişiklikler olmuş futbol sadece işçi sınıfı ve düşük gelir 
grubundaki insanların oyunu olmaktan çıkarılmış orta sınıfın ve ailele-
rin de ilgisi çekilerek futbol bir eğlence endüstrisi haline getirilmiştir.”15 

Bununla birlikte, ülkemizde,İngilterede ve Avrupada “Sportif 
Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gös-
terileri ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi” ve UEFA Kriterleri 
de dikkate alınarak, bir çok önleyici yasal düzenlemeler günümüze 
kadar, farklı aşamalardan geçerek uygulamaya konulmuştur.

2. Güvenlik Önlemleri:

15 Prof. Dr. HASIRCI, Seyhan./ Türkiye Futbol Federasyonu Resmi İnternet Sitesi.
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Güvenlik sorununun çözümünde en önemli husus, taraftarların ve 
taraftar derneklerinin eğitimi ve stad içlerinde yeterli sayıda kolluk ve 
güvenlik görevlilerinin temin edilebilmesi, stadyuma giriş ve çıkışlarda 
gerekli güvenlik aramaları ve denetimlerin yapılması, stadyum etra-
fında taraftarların güvenliği ihlal edecek eylemler yapmasına elverişli 
her türlü alet ve maddelerin satışının yasaklanması veyahut denetim 
ve kontrole tabi tutulmasıdır.

Kesici, delici, ezici, patlayıcı ve yanıcı maddelerin stadyumların 
çevresinde satışlarının ve stadyum içerisine sokulmalarının büyük 
güvenlik sorunlarına yol açtığı aşikardır. Bu tür maddelerin stadyuma 
sokulması yanında civarında satılmasının ve temin edilmesinin engel-
lenmesi, şiddet olayalarının azaltılmasında oldukça etkili bir husustur. 
Ülkemizdeki yasal düzenlemeler ışığında tüm bu hususlara detaylı bir 
şekilde yer verilmiştir.

Bu konuda önlemler almak noktasında başı çeken İngilterede;
“Polis futbol seyircisine karşı olan metotlarında değişikliğe gitmiş 

sert ve katı tutumdan vazgeçilmiş, stadyum içerisinde polisin yetkileri 
azaltılarak steward sistemi oluşturulmuş böylelikle stat içi sorumluluklar 
özel güvenlik görevlilerine bırakılmıştır. Ayrıca Ulusal İstihbarat Servisine 
bağlı olarak Futbol İstihbarat Örgütü oluşturulmuş sivil polisler holigan-
ların arasına girerek onlarla aynı hayatı paylaşmış ve toplanan veriler 
ışığında ülke içi ve dışında oluşabilecek birçok olaya önceden müdahale 
edilmenin yanı sıra son yıllarda UEFA ve FIFA nında onayladığı taraftar 
projeleri sorumlularının çalışmalarına ağirlık verilmiştir. Ayrıca oluştu-
rulan bu data bankası sayesinde şiddet olaylarına karışan veya katılma 
şüphesi olan kişiler hakkında gerekli önlemler alınarak eğitimleri sağla-
narak pozitif taraftar profili artırılmıştır. Futbol sahalarındaki şiddetin 
önüne geçmek için alınan bu tedbirler ve uygulamalar çıkarılan futbola 
özgü kanunlar ile de desteklenmiş ve güçlendirilmiştir.”16

3.Taraftarların Eğitimi  (Fan Projeleri):

16 Prof. Dr. HASIRCI, Seyhan./ Türkiye Futbol Federasyonu Resmi İnternet Sitesi
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“Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin 
Şiddet Gösterileri ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi” ve UEFA 
kriterleri dikkate alınarak taraftarların eğitimi sorunu birçok farklı 
platformda defalarca tartışılmış, taraftar derneklerinden amigolara 
kadar bir çok kesime uzanan bir takım eğitim çalışmaları yapılmaya 
çalışılmıştır. Ancak bu konuda yeterli başarı günümüze kadar halen 
sağlanamamıştır.

Spor taraftarlarının şiddet eğilimi, yapısı gereği oldukça komp-
leks bir konudur.Bu nedenledir ki bu hususu birkaç alanda yapılacak 
çalışma ile çözmek mümkün olmamaktadır.

Yukarıda da açıklamaya çalıştığımız gibi kişisel sebeplerin yanı 
sıra bir çok sosyal olgu da taraftar şiddetinin meydana gelmesini 
etkileyen hususlar arasındadır.Ancak şu husus hepimiz tarafından 
açıkça bilinmektedir ki, insanların keyfi ve diğer kişilerin özgürlük 
alanlarına saldırı niteliğindeki davranışlarını engelleyen tek unsur 
yasalardır ve bu konuda kaynağı kökünden çözecek ve sebepleri orta-
dan kaldırmaya elverişli eğitim çalışmaları yeterli olmasa da gerekli 
yasal düzenlemelerin etkin ve sonuca elverişli şekilde yapılıyor olması, 
taraftar şiddetini büyük ölçüde azaltabilmektedir.

Bununla birlikte taraftar eğitimi projeleri de; “1985 yılndan itiba-
ren, Sportif olaylar sırasında olay çıkarmaya eğilimli olan taraftarların 
ülke Federasyonunun denetiminde ve şehirlerin sporda güvenlik bağla-
mında Ligde bulunan futbol kulüplerinin katılımı ile öncelikle Almanya 
ve İngilterede başlayarak şu anda hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde 
uygulanan ve oldukça başarılı sonuçlar alınan bir yöntemdir.”17

4. Yasal Düzenlemelerin İhtiyacı Karşılamaya Yönelik Yapılması
“İnsanlar, yasaları (nomoi), adaletin işlemesi ve şiddetin onun kölesi 

olması için oluşturdu.”(Euripides)

17 Prof. Dr. HASIRCI, Seyhan./ Türkiye Futbol Federasyonu Resmi İnternet Sitesi.
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Bundan yüzyıllar öncesinde Euripides’in oldukça güzel anlattığı 
gibi yasalara şiddeti önlemek için oluşturuldu.Asırlar boyunca her 
konuda şiddeti engellemeye yönelik, farklı farklı yasal düzenlemeler 
oluşturularak, psikolojik ve sosyolojik olarak şiddet sorunu kayna-
ğından çözülemese de , sonuçlarının ortaya çıkması ve bu davranış 
şeklinin kişilere ve topluma yansıması önlenmeye çalışıldı. Ve Marcus 
Tillius Cicero’nun da belirttiği gibi “İnsanların refah ve huzurunun 
temeli hukuktur” anlayışından yola çıkılarak, insanlık için huzur 
sağlanmaya çalışıldı.

Şiddet bir çok farklı alanda kendi yüzünü bize gösterirken, ken-
disini kalabalıklar içerisinde en çok orataya koyabildiği alan ise stad-
yumlar ve spor müsabakaları oldu. Bir çok stadyum savaş alanlarına 
döndü, yakıldı, yıkıldı, insanlar öldü yaralandı.Bunlar tabiî ki çoğu 
zaman bir takım toplumsal, siyasal, dini unsurların aslında piminin 
çekildiği noktalardır. Özetle pek çok kez bardağın son damlasının 
stadlarda taştığına pek çok kez şahit olduk. Ve yaşanan her olaydan 
sonra tekrar yasalara ve yasal düzenlemelere, çözüm ve çare arayışları 
ile koştuk sarıldık.

Yapılan yasal düzenlemeler neticesinde şiddet olaylarında gözle 
görülür şekilde azalma olduğunu görerek bu konuyla alakalı olarak 
hem ilgili talimatlarda hem de kanunlarda birçok farklı değişiklikler 
yaparak uluslar arası sözleşmelere taraf olarak, gerekli yasal düzenle-
melere ülkemizde son şeklini verdik.

“Futbolda ve dünyada şiddetin önlenmesi amacı ile kanun koyu-
cular farklı dönemlerde, toplumsal gelişmelere uygun olarak şiddetin 
önlenmesine yönelik farkı önlemler almışlar ve farklı hukuki düzen-
lemelere yer vermişlerdir.

Bu konuda önemli ilk adımlar holiganizmin çıkış merkezi olan 
İngiltere’de atılmış ardından diğer Avrupa ülkeleri de benzer düzen-
lemeleri kendi mevzuatlarına almışlardır.

İngilterede 1989 yılından beri yürürlükte olan; Futbol Seyircileri 
Kanunu mahkemelere futbolla ilgili şiddet olaylarına karışan kimselere 
İngiliz takımlarının ülke dışında oynadığı maçlar sırasında İngiltere’den 
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çıkış yasağı getirme ve bu kişilere maç tarihinde belirlenmiş polis 
istasyonlarında bulunma zorunluluğu getirme yetkisi vermiştir. 

1991 den beri de; Futbol Suçları Kanunu ile sahaya veya seyircilere 
yabancı madde fırlatılması, ahlak dışı ve ırkçı tezahüratta bulunma ile 
seyircilerin sahaya girmesi yasaklanmış karaborsada bilet satımı suç 
haline getirilmiştir. Ayrıca kanun polis amirlerine gerekli gördükleri 
araç ve seyircileri durdurup arama yetkisi vermiştir.

1999 yılında; Futboldaki Düzensizlikleri Önleme Kanunu mah-
kemelere daha önce futbolla ilgili şiddet olaylarına karışmış kişilere 
gerekli sebepler oluştuğu takdirde ülke içi ve dışındaki maçlara 2 ila 
10 yıl arası katılmakta men cezası verebilme yetkisi tanımıştır. 

2000 yılında, Bu kanun ile polisin ve mahkemelerin yetkisi daha 
da genişletilmiştir. Böylelikle futbol maçlarında men ve ülkeyi terk 
etmeme cezası kişinin daha önce bir suç işleyip işlemediğine bakıl-
maksızın polis amirinin yeterli sebepler oluştuğuna inandığı, gerekli ve 
faydalı gördüğü durumlarda mahkemeye yapacağı şikâyeti ile birlikte 
sağlanabilir hale getirilmiştir.  

Gerçektende yıllar içerisinde mahkemeler tarafından uygulanan 
futbol maçlarından men cezalarının sayısı arttıkça meydana gelen 
şiddet olaylarında da önemli ölçüde bir düşüş meydana gelmiştir. 
İngiltere de ülke içindeki şiddet olayları yok denecek kadar azalmış 
2000 yılından sonraki uluslararası turnuvalarda da İngiliz Holiganları 
eskisi kadar büyük olaylara karışmamışlardır.”18

Irkçılık da bir başka spor şiddet nedeni olarak ortaya çıkmış 
ve bununla ilgili olarak da bir takım yasal düzenlemeler, ırkçılı-
ğın görüldüğü ülkelerde alınmıştır. Futbolun beşiği İngiltere, aynı 
zamanda futbol serseriliğinin de beşiğidir. İngiltere’de “holiganizm”in 
merkezi Liverpool, işsizliğin ve yoksulluğun da yoğun olduğu bir 
kent… 1985 yılında Brüksel’in Heysel Stadyumu’nda, sarhoş ve 
saldırgan Liverpool’lu holiganlar onlarca insanın ölümüne neden 
olmuşlardır. 19 Aynı konu kendisini Almanya’da Nazi-Neo Nazi 

18 Prof. Dr. HASIRCI, Seyhan./ Türkiye Futbol Federasyonu Resmi İnternet Sitesi.
19 HÜRKAN,S/ Yıkılmayan İmparatorluk Futbol/ Ümit Yayınları, Ank.2000/s.105
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çekişmelerinde, İspanya’da, Rusya’da, Polonya’da, Çek Cumhuriyeti’nde 
ve Hırvatistan’da da kendisini stadyum içerisinde göstermektedir.

5. Medyaya Yönelik Bilinçlendirme ve Eğitim Çalışmaları:
Bugün futbolun bir gösteri endüstrisine dönüşmesi, bu sporu aynı 

zamanda kitleleri kontrol etmeye ve yönlendirmeye yönelik büyük bir 
güç olarak kullanılmasını da beraberinde getirmiştir. Kitleleri etki-
leme, yönetme ve yönlendirebilme dinamiklerini hayata geçirebilen 
en önemli unsurların başında ise medya yer almaktadır.

Futbolda şiddetin,özellikle bu sektörde pastanın giderek büyümeye 
başladığı 1990’lı yılların başından itibaren, yönlendirilebilir bir olgu 
haline gelmesi ve rakiplerin ve yöneticilerin bu durumu fark etme-
leri, futbolda şiddetin bir takım menfaat ve çıkarlar doğrultusunda 
kullanılabilmesine imkan sağladı.

Medyanın yapmış olduğu haberler ve olayları yansıtma şekli 
ve üslubu da kimi zaman futbolda şiddetin daha da artmasına ve 
tetiklenmesine çanak tutmuş oldu. Bu nedenledir ki tüm dünyada 
sporda ve futbolda şiddetin önlenmesi tartışılırken özellikle medyanın 
yönlendirme gücüne dayalı çözüm önerileri ve arayışlarına yer verildi.

“Bugün yeni futbol ekonomisinde, altyapıda dev bir tekelleşme; üst-
yapıda, yani iktidarda ise yönetim ve denetimi elinde tutan oligarşik bir 
yapılanma mevcuttur.”20 “Futbol iktidarının oluşumunda kitle iletişim 
araçlarının çok önemli işlevleri bulunmaktadır. Bu iktidarı paylaşan-
lar, futbolun kitleler tarafından-uygulanmasından çok, konuşularak 
kendi iktidarlarının yeniden üretilmesini, birbirleriyle girdikleri sıkı 
ilişkilerle sağlamaya çalışırlar… kitle iletişim araçlarının gelişmişliği, 
herhangi bir izlencenin izleyicilerini toplu olarak avucunda tutabilir. 
Bugünün koşullarında bir futbol maçını, stadyumda en fazla iki yüz bin 
kişi -Brezilya’da Maracana’da- izleyebilir; oysa aynı maç, televizyondan 
milyarlarca insana izlettirilebilir; yine milyonlarca insan yazılı basın-
dan aynı maç hakkında bilgi sahibi olabilir. Hangi araç kullanılırsa 

20 AKŞAR, T./ ntvmsnbc.spor
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kullanılsın, hedef kitle bu alanın iktidar odaklarının etkisi altına 
girmektedir.”21 “Kısacası, yeni futbol ekonomisinde gelirin paylaşımı ve 
nüfuz alanının daha da artırılabilmesinin yolu, medya aracılığıyla daha 
büyük kitlelere ulaşmaktan geçmektedir. Bu amaca ulaşmada kullanılan 
yöntem ise ilginin her zaman en üst seviyede olmasını sağlayacak, rating 
mücadelesinden geçmektedir. Bu amaçla, TV’lerde spor programları, 
basında köşe yazıları ve futbol haberleri, her zaman rutin olmayan şeyleri 
ön plana çıkartarak; bir yandan bu tür olayların önüne geçilmesi şeklinde 
göstermelik bir popülist yaklaşım sergilerken; diğer yandan da taraftarın, 
futbolcu, yönetici, federasyon ve hakemle karşı karşıya gelmesini sağlayacak 
ve daima ateşi yüksek tutacak, yorum ve haberlerle, konuyu sürekli tekrar-
layarak, sıcak tutmaya çalışır. “Yapılan maç eleştirilerinin ve yorumlarının 
genellikle tribündeki taraftarın bakış açısından, özellikle kullanılan dil 
bağlamında yapılması”22 futbolda atmosferin giderek daha da artırıl-
masına yol açmaktadır. “Bütün şiddet unsurlarının artmasında, kışkır-
tılmasında medyanın rolü olduğunu görmekteyiz. Olayların defalarca 
gazetelerde yazılması, televizyonlarda konuşulması, maç sonralarında her 
türlü pozisyonla birlikte bu şiddet olaylarının, sözde şiddeti önleme baha-
nesiyle yayımlanması, şiddete çanak tutan en önemli faktörlerden birisidir. 
Ülkemizde İstanbul kentinin üç takımı Beşiktaş, Galatasaray ve Fener-
bahçe, Türkiye geneline yayılmış taraftar profilleriyle ve bunlar üzerindeki 
etkinlikleriyle futbolun iktidarını paylaşmaktadırlar.”23

Tüm bu hususlar bize şunu açıkça göstermektedir ki, taraftar ve 
taratar derneklerinin yanı sıra medya kuruluşlarındaki spor birimleri-
nin, bu konuda kapsamlı bir şekilde bilinçlendirilmesi ve bu konulara 
ilişkin gerekli eğitimlere tabi tutulmaları, şiddetin azalmasında oldukça 
önemli bir rol oynayacaktır.

21 SERT,M. / Gol Atan Galip- Futbola Sosyolojik Bir Bakış, Bağlam Yayınları, İst.2000, 
s.132-133

22 SERT,M. /a.g.e/ s.136
23 SERT,M. / a.g.e/ s.149
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6. Bedava Bilet Dağıtılmasının Önlenmesi:
Yaşanan olaylar ve yapılan değerlendirmeler göstermektedir ki, 

taraftarlara bedava bilet dağıtılması halinde, taraftar profilinde bir 
düşüş meydan gelmekte ve kulüpler ve yöneticiler tarafından yön-
lendirilmiş taraftarlar şiddete yönelik eylemler sergileyebilmektedir. 
Bu gerekçe ile toplu bir şekilde, bedava bilet dağıtılmasının önüne 
geçilmesi halinde taraftar profilindeki düşüşün ve şiddet olaylarına 
eğilimin önüne geçilebilmesi muhtemeldir.Basına 2 Aralık 2004 
tarihinde yansımış olan aşağıda belirttiğimiz haber de bu durumun 
açık göstergesi olarak karşımıza çıkmıştır.

“İşte holigan: Bıçak esrar, bedava bilet
Futbolu “şiddet ve adam bıçaklamak” olarak gören gözü dönmüş 

fanatikler, maçlara esrar çekip gidiyor, ellerinden bıçak düşürmüyorlar. 
Biletleri bedava ve yıkıp dökmeye yeminliler

“Futbol şiddettir, futbol holiganlıktır. Futbol adam bıçaklamaktır.” 
Onların en sevdikleri marş bu. Bunu söylerken ellerindeki kelebek 
çakıları, kasap bıçaklarını kameraya sallıyorlar. Rahatlıkları, kameraya 
gülen gözlerle bakmaları, çoktan çektikleri esrardan “iyi olmuş” kafa-
larıyla ilgili olmalı. Deplasmandaki maçlara büyük ihtimalle ceplerine 
beş kuruş koymadan gidiyorlar. Çünkü hem otobüs yolculuğu hem 
de kendilerine dağıtılan bilet bedava. Mola verdikleri yerlerde bir 
şeyler almak bahanesiyle girdikleri dükkanları talan ediyorlar. Bira, 
CD, ellerine ne geçiyorsa büyük bir rahatlıkla cebe indiriyorlar. Bir 
de kendilerini kameranın görüntülediğini görünce gülümseyerek 
ama “Hay Allah, keşke çekmeseydin” der gibi bir el hareketi yapı-
yorlar. CNN Türkün bu akşam yayımlayacağı görüntülerde, artık 
taraftarlıktan holiganlığa terfi etmiş (!) birçok genç, elinden kelebek 
diye tabir edilen çakıyı, kasap bıçağını düşürmüyor. Bir de “olmazsa 
olmaz” esrar; deplasmandaki maçlara giden holiganların uzun otobüs 
yolculuklarındaki en büyük eğlencesi! Uzun otobüs yolculuklarında 
sıkıntı dağılsın diye “mallanıyorlar.” Yani uyuşturucu alıyorlar. Esrar, 
belli ki bu işte çok profesyonel olan grup elemanı tarafından büyük bir 
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itinayla sarılıyor. Sonra bu sigara, otobüs içinde turnike oluyor, elden 
ele dolaşıyor. Dolaşırken de herkes aynı anda “Şarabı da içeriz, esrarı da 
çekeriz. Bize Paşalı derler, biz adamı ...” diye bağırıyor. Konuşmalarda 
iki kelimeden birinin küfür olduğunu söylemeye gerek yok tabii ki. 
Şarabı da içeriz bazıları kameraya, “beni çekme” diyor. O sırada ağır 
ağabey, lafa giriyor gaz verme niteliğinde: “Bırak o zaman, korkuyorsan 
çekmeyeceksin” diye konuşuyor.Sonra birisi kameraya elindeki esrarı 
göstererek, şöyle diyor: “şeker hastalığına, tansiyona birebir.” Deplas-
mandaki maçlarda karşı takımın statına zarar vermek için yeminliler 
sanki. Maç gündüz ya da gece olsun, bir ekip ellerinde zarar verici ne 
varsa statın tuvaletine dalıyor. Işıklar kapanıyor. Zaten ışığın vericisi 
olan ampuller, 2 dakika sonra yerinde olmayacak. Tuvaletin aynaları, 
pisuvarlar ufak parçalara ayrılıyor. Bu arada elindeki çakmakla arkadaş-
larına aydınlanma konusunda yardımcı olan genç, kameraya “Bakın, 
neler yapıyoruz biz?” der gibi gülümsüyor. Her şey bittikten sonra ekip 
tam çıkacakken içlerinden biri şöyle diyor: “Aaa kapılar kaldı!”Başka 
bir görüntü de ise bir grup, maç öncesi sokakları turluyor. Balkona 
çıkmış, kendilerini izleyen bir anne kıza ise ellerinde ne varsa fırlatıyor. 
Başbakan, Recep Tayyip Erdoğan da, NTV’ye yaptığı açıklamada, 
stat terörüyle ilgili şöyle konuştu: “Büyük kulüplerimizin önder olması 
gereken bir şey var; bedavacıları listelerinden silip atmalılar. Herkes dört 
dörtlük kontrolden geçemez. Paralar verilip deplasmanlara götürülenler 
var. Bunların içinde uyuşturucu kullananlar var. Gazetelerde çirkin 
başlıklar atılıyor ve edebi ahlakı kaybetmiş bir topluluk oluşturuyoruz. 
Maça giremeyince dışarda, girince içerde sergiliyor. Medyanın bizlere 
destek vermesini istiyorum.”24

24 02.12.2004 www.milliyet.com.tr 
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TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SPORDA EN BÜYÜK  
ŞİDDET OLAYLARI  

(Kayserispor-Sivasspor Karşılaşması), 
(Heysel Stadyumu Faciası)

Anımsanacağı üzere; futbolda ülkemizin başına gelen en büyük 
şiddet felaketi, 1967 yılının Eylül ayında, Kayserispor ile Sivasspor 
arasında oynanan İkinci Lig karşılaşmasında yaşanmıştı. İki takımın 
taraftarları arasında çıkan arbedede 40’dan fazla kişi ölmüş, 600 kişi 
de yaralanmış, stadın tribünleri yakılıp yıkılmıştı. Olayın haberi 
gazetelere bu şekilde yansımıştır.

“20. dakikada Kayserispor’un 1-0 öne geçtiği maçta iki takım 
taraftarları arasında gerginlikler yaşanmış, Kayserispor taraftarlarının 
Sivasspor taraftarlarının üzerine yürümeye başlamasıyla çıkan panikte 
43 kişi ezilme ve havasızlık sonucu hayatını kaybetmiştir. 43 kişinin 
öldüğü haberinin Sivas’a yayılması sonucu Sivas’ta yaşayan pek çok 
Kayserilinin işyeri saldırıya uğramıştır. “25 “Çıkan olaylar nedeniyle 
iki takıma da 17 maç saha kapama cezası verilirken takımların 5 yıl 
boyunca aynı gruplarda futbol oynamaması kararı alınmıştır.”26

Dış dünyada yaşanılan en dramatik olay ise, 1985 yılında 
Brüksel’in Heysel Stadı’nda gerçekleşmiş; Avrupa Şampiyon 
Kulüpler Kupası finalini oynayan Liverpool ile Juventus ara-
sındaki maçta, Liverpool’un saldırgan taraftarlarının çıkardık-
ları olayda 50 den fazla insan ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. 

Sporda Şiddetin İlk Ayak Sesleri

Herşey Bizanstaki ezeli rekabetle başladı; Maviler ve Yeşiller
“At yarışları yüzlerce yıl boyunca Bizans’taki hayatının merkezi 

olmuştu. Heyecan ve adrenalin dolu bu spor, rekabet ve gruplaşmayı 

25 ‘İlk Maç- 17 Eylül 1967’, HayatımFutbol.com 
26 BİRSAY, Can (15 Nisan 2009 ‘(Ölmüşe Çare Yok’) Habertürk
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da beraberinde getirmişti. Farklı siyasi, askeri, dini ve ekonomik sınıflar 
farklı takımların bayrakları altında toplanınca, bu takımlar kişilerin 
ekonomik ve sosyal kimliklerini temsil eder konuma erişti.

Aslında her şey basit bir sebepten başladı. Roma’da yarışlar yapılır-
ken kim geride kim önde karışmasın, seyirciler rahatça ayırt edebilsinler 
diye yarışmacılar iki renk giyinmeye başlar; kırmızı ve beyaz. Daha 
sonra bu iki takım adına spor kulüpleri kuruldu, Augustus döneminde 
maviler ve yeşiller de rekabete katıldı. O zamanlar bu grupların temsil 
ettikleri gayet masumaneydi. Yeşiller toprağı, Maviler suyu, Kırmızılar 
ateşi ve beyaz da havayı simgeliyordu. İlerleyen zamanlarda Morlar 
ve Altın renginin de katıldığı rekabet, az kazanan diğer takımların 
Mavi ve Yeşil takımlara katılmasıyla boyut değiştirdi. Mavi ve Yeşil 
takımların popülaritesi Bizans’ta da aynen devam edecekti.

Doğu Roma’da zenginler tarafından finanse edilen kulüpler, aynı 
zamanda üyelik sistemi ile aidat toplar, bu sayede para konusunda 
sıkıntı yaşamazlardı. Kulüp, üyelerin seçtiği Denmark adı verilen bir 
yönetici ve İmparator tarafından seçilen Demokrat denilen başka bir 
yönetici tarafından birlikte yönetilirdi. Takımların bunlardan başka 
Notari denilen ve sözleşmeleri kaleme alan, Chautulari denilen bu 
sözleşmeleri saklamakla mükellef yöneticileri, şair ve şarkıcıları da bulu-
nurdu. En popüler kişiler ise büyük paralara transfer olan yarışçılardı.

Gelelim asıl konumuza, yani Bizans’taki Mavi (Venetoi) ve Yeşil 
(Prasinoi) rekabetine. Romadaki kulüp olgusundan çok farklı  ola-
rak, Bizanstaki takımlar siyasi bir parti halini almıştı. Maviler siyasal 
anlamda saray eşrafına daha yakındı. Büyük toprak sahipleri, Roma 
kökenli senato üyeleri ve aristokratlardan daha çok destek gören 
Maviler, bir taraftan da devletin dini ideolojisi olan, Kadıköy kon-
silinde kabul edildiği şekliyle Ortodoksluğu savunuyorlardı. Yeşiller 
ise halkın takımıydı, ticaret ve üretim alanında bulunan kişiler bu 
takımın sempatizanlarıydı. Loncalar ve esnafın finanse ettiği Yeşiller, 
bazıları tarafından sapkın bulunan Monofizit düşünceyi destekliyordu 
(Monofizit düşünceye göre İsa peygamber tek tanrıdır ve Meryem de 
tanrının annesidir).



317

Sporda Şiddetin Tarihçesi,  
Örnek Olaylar ve İlgili Mevzuatlar 
/ GÜNAL

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

Bir Mavi veya Yeşil taraftarı ilk bakışta ayırt edilebilirdi. Kılık ve 
kıyafetleri, hatta saç şekilleri ile birbirinden ayrılan bu gruplar farklı 
bir moda yaratmışlardı. Prokopius’un aktardığına göre, bazı fanatik 
mavi taraftarları, Hunlar gibi saçlarının şakaklarına kadar olan kıs-
mını kesip gerisini uzatır, bıyık ve sakallarına ise hiç dokunmazlardı. 
Ayaklarına ise barbar kavimlerinkine benzer sandaletler giyerlerdi. 
Kendi takımlarının rengindeki pelerinler ve baş bantları ise her iki 
grup için de vazgeçilmezdi.

Taraftarların sahiplendiği semtler de değişiyordu. Galatasaray–
Beyoğlu, Beşiktaş–Beşiktaş Semti, Fenerbahçe–Kadıköy örneklerinde 
olduğu gibi Yeşiller Halkedon’u ( bugünkü Kadıköy), Maviler ise Bla-
hernai (bugünkü Ayvansaray) bölgesini kendi evleri olarak görüyordu.

Hayat görüşleri, ekonomik durumları ve hatta dini inançları bile 
birbirinden farklı bu iki grup arasında sürtüşme ve kavgalar kaçınıl-
mazdı. Hatta iş bazen daha da tehlikeli bir hal alabiliyordu. Sadece 
Konstantinopolis değil, diğer kentler de bu rekabet ve kavgalardan 
nasibini almıştı. Antakya’da Greek ve Yahudi kavgasına dönüşen 
Mavi–Yeşil rekabeti, Efes ve İskenderun gibi kentlerde hayatın doğal 
akışında da kendisine yer bulabiliyordu. Bu kentlerdeki Mavi ve Yeşil 
taraftarlarıyla diğer kentteki taraftarlar arasında da organik bir bağ 
vardı. Mesela Konstantinopolis mavileri, Tarsus’taki mavilere kötü 
muamele yapan bir kontu öldürmüşlerdi.

Yenilen takım taraftarların mağlubiyeti ağırbaşlılıkla karşıladığını 
sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Mağlubiyet sonrası elinde hançerle sahaya 
girip rakip takım sürücüsüne saldıran kimseler, bazen de imparatoru 
taraf tutmakla suçlarlar, yarışın adil olmadığını savunurlardı. Pek haksız 
da sayılmazlar gerçi. Birçok imparator destekledikleri takımı açıklardı. 
Mavilerin saraya yakın tutumu ve resmi ideolojiyi sahiplenmeleri 
hasebiyle olsa gerek, İmparatorluk Locasında en çok sempati beslenen 
takım Mavilerdi. Claudius, Marcus Aurelius ve Caracalla Mavileri 
desteklediğini açıkça ifade etmişti. Roma’nın deli imparatoru Neron 
ise Yeşillere hayranlığını dile getirmişti. Kimi imparatorlara Mavi ve 
Yeşil diye lakap takıldığı da görülmüştür.
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Takımlar zor zamanlarda devletin yardımına koşmuşlardı. 378 
yılında Got istilasında Edirne önlerinde omuz omuza düşmanla 
çarpışırken 558 yılında Avarlarla olan savaşta da İmparatora yardıma 
koşmuşlardı. Yine Atilla Balkanlarda Doğu ve Batı Roma ordularını 
bozguna uğratdığı sıralarda bir de İstanbul’da büyük bir deprem 
yaşanınca, yıkılan surlar ve olası bir kuşatma ihtimaline karşı bu iki 
gruptan yardım istenmişti. Canla başla çalışan bu iki grup, surları 
eskisinden daha sağlam hale getirmekle kalmayıp hendekler kazmış, 
yeni gözetleme kuleleri dikmişlerdi. Bunun karşılığını da hastanelerde 
tedavi önceliği gibi bir takım haklar verilmişti bu gruplara.

Bu gruplar Bizans’ın otoritesini kaybettiği anlarda haydutluğa 
soyunurdu. Özellikle mavilerin geceleri estirdiği terör Prokopius’un 
anlatılarında kendine yer bulmuştur. İnsanları geceleri evinden dışarı 
çıkamayacak kadar bezdiren Mavilerin çeteci grubu, zenginleri soyar, 
“ölü kişi masal okumaz” diyerek soyduklarını öldürürlerdi. Görevlilere 
para yedirerek satın aldıkları için kimse onlara ilişmezdi. Kiliseler bile 
güvenli değildi artık. Düğünde dernekte adam öldürür, kimsenin 
gözünün yaşına bakmazlardı. Artık holiganlık sınırlarını da aşmışlardı.

Yeşiller de az değildi. 610 yılında Yeşil holiganlar veya artık parti-
zanlar demek daha doğru olur, İmparator Fokas’ın Mavileri destekle-
mesi ve yarışta Mavilerin hile yaptığını düşünmeleri üzerine Mavilerin 
bulunduğu oturma gruplarını ateşe verdi. Çıkan büyük yangında 
can kayıpları yaşansa da bu hadise Nika İsyanın yanında bir hiçti.”27

Nika Ayaklanması    “532  yılında Kostantiniyye’de (günü-
müzde  İstanbul) meydana gelen şehrin gördüğü en şiddetli 
ayaklanmadır.

Eski imparator Anastasius’un yeğenleri kendi çıkarları için kul-
lanıyorlardı. Onlar da el altından Justinianus’a karşı dini içerikli 
monofizist muhalefeti tahrik etmişlerdi. Eparkhos’un icraatı neti-
cesinde Mavilerin, dini meseleler dolayısıyla da Yeşillerin tepkisini 
çeken Justinianus, 11 Ocak 532’de büyük bir isyan hareketiyle karşı 

27 Bugraderci.blogspot.com
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karşıya kaldı. Hipodrom’u hınca hınç doldurmuş olan halk, Maviler 
ve Yeşillerin önderliğinde önce Eparkhos aleyhine protestolarda bulun-
dular. Eparkhos’un kellesini isteyen protestoları Justinianus’un impa-
rator olarak yatıştırmaya çalışması da boşuna oldu. Nihayetinde öfke 
sokaklara taştı. Birleşen Maviler ve Yeşiller doğrudan Justinianus’un 
iktidarını hedef aldılar.

Asiler “Nika” (zafer) çığlıkları eşliğinde Konstantinopolis’in kamu 
binalarına saldırdılar. Agustetion’daki kamu binaları, Eparkhos’un 
makamı, Ayasofya, Büyük Saray’ın önemli bir kısmı yakılıp yıkılan 
yapılardan birkaçıydı. Asiler eski İmparator Anastasius’un yeğeni 
Hypatios’u hükümdar ilan edecek kadar ileri gitmişlerdi. Herşey kay-
bedilmiş gibi görünüyordu ve İmparator Justinianus kaçış hazırlıkları 
yapıyordu. Fakat Theodora enerjik ve soğukkanlı davranarak herkesin 
cesaretini yeniden toplamasını sağladı. Daha sonra da Alan ve Hun 
asıllı birliklerin seferber edilmesini emrederek bu birlikleri asilerin 
üzerine gönderdi. İmparatorluk kuvvetleri Hipodrom’da toplanmış 
olan asilere korkunç bir şiddetle saldırdılar ve İmparatorluk kuvvetleri 
Hipodrom’da toplanmış olan asilere korkunç bir şiddetle saldırdılar 
ve Konstantinopolis tarihinin ilk toplu kıyımına şahit oldu: 30 bin-
den fazla insan Hipodrom’da kılıçtan geçirildi. İsyan bastırıldı fakat 
başkent baştanbaşa yakılmış, harap olmuştu.” 28

“Şehrin yarısı yanmış veya zarar görmüştür. Onbinlerce insan 
hayatını kaybetmiştir. 13 Ocak günü kalabalık ve öfkeli gruplar 
Hipodrom Meydanı’na (günümüzde Sultanahmet Meydanı) geldi-
ler. Hipodrom sarayın yanındaydı ve Justinian kalabalığı güvenli bir 
biçimde izleyebiliyordu. Başlangıçtan itibaren kalabalık Justinian’a 
hakaretler etmeye başladı. Günün sonunda, 22. yarışta kalabalık dini 
şarkılar söyleyerek saraya saldırmaya başladı. Nika kelimesi kazan ve 
başar anlamlarına gelmektedir. Daha sonraki beş gün içerisinde sarayda 
fiili bir kuşatma yaşandı. Kargaşadan dolayı çıkan yangınlar kente 

28 Payitaht-ı Zemin Eminönü Cilt:1,  Prof. Dr.ORTAYLI, İlber–Prof. Dr. ENGİN, 
Vahdettin- Yrd. Doç. Dr. , AFYONCU, Erhan
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büyük zarar verdi. Özellikle şehrin önde gelen kilisesi Ayasofya zarar 
gördü. Daha sonradan Justinian Ayasofya’yı yeniden inşa ettirmiştir.

Kargaşanın sonunda imparator I. Justinianos, ayaklanan 30.000 
kişiyi hipodromda toplayıp katlettirmiştir.

Kimi zaman haydutluk yapmış, kimi zaman yurdunu savunmuş, 
kimi zaman da ihtilallere kalkışmış, isyanlar çıkarmış Maviler ve Yeşiller 
Bizans tarihine adlarını silinmez bir şekilde kazıdılar. İmparatorlar 
ve kimi zaman da soylular onların bu halk gücünü kendi çıkarlarına 
kullanmak için takımlarla iyi ilişkiler geliştirdiler. Gittikçe daha fazla 
güç kazanan bu iki grup IV. Haçlı seferine kadar varlığını sürdürmüş, 
sonrasında ise tamamen unutulmuşlardır. ” 29

İNGİLTERE’DE 1960 YILINA KADARKİ SPORDA ŞİDDET OLAYLARININ 
TARİHÇESİ
1314, 1315 Edward II futbolu yasakladı.
1349, 1388, 1410 Futbol Londrada tücarlardan gelen şikayetlerin 

ortaya çıkmasına kadar yasaklandı
1364 ELY kilise meclisi futbolun şiddet içeren doğasından dolayı 

papazların bu oyunu oynmalarını yasakladı.
1477 Edward IV futbol karşıtı bir bildiri düzenledi.
1496 Henry VII futbol karşıtı bir bildiri düzenledi.
1539 Her yıl Chester’da düzenlenen maçlar şiddet nedeni ile 

iptal edildi.
1555 Futbol Liverpool’da kargaşa nedeni ile yasaklandı.
1576 Middlesex şehir kaytlarına göre 100 kişi yasaya aykırı bir 

şekilde futbol oynamak için bir araya geldi ve büyük bir arbede ortaya 
çıktı.

1579 Maçın Cambridge üniversitesi öğrencilerinin aleyhine baş-
lamasından sonra , Chesterton’ın yerlileri rakiplerine sopalarla saldırdı 
ve onları nehre sürükledi.

29 www.wikipedia.org
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1608 Futbol Manchester’da gayrıahlaki davranan kişilein grup-
laşması ve şiddet ve düzensizliğe yol açarak güvenliği tehdit eder hale 
gelmesi nedeni ile yasaklandı.

1638 Futbol taraftarları Ely adasndaki drenaj çukurunu imha etti.
1694 Fenland drenajı futbol maçı enasında imha edildi.
1740 Ketteringdeki futbol maçı, futbol ayaklanmasına döndü ve 

yerel değirmen harap edilerek yağmalandı.
Football matches held to tear down enclosure fences at Holland 

Fen and West Haddon.
1797 Kingston ile Thames arasında oynanan geleneksel büyük 

perhizin arife günü maçları, 3 katılımcının yargıç tarafından tutuk-
lanması ile birlikte büyük bir ayaklanmaya döndü.

1843 200 asker ve 50 polis Preston North End ve Sunderland 
arasında oynanan maçta devriye gezerek güvenliği sağlamak zorunda 
kaldı.

1846 Derbi maçı ayaklanmaya döndü ve belediye başkanı kala-
balıkta yaralandı.

1881 Wigan istasyonunda, iki demiryolu çalışanı, Newton Heath-
Preston North End maçına giden grup tarafından, bilinçsiz bırakılana 
dek darpedildi.

1884 P.N.E taraftarları, maçtan sonra, Bolton Wanderers oyuncu 
ve taraftarlarına saldırdı.

1885 Aston Villa ile  Preston arasında oynanan maçta kavgacı bir 
kalabalı, taş ve sopalarla misafir takıma saldırdı ve aralarında arbede 
çıktı.

1886 Preston North End ve Queens Park taraftarları arasında, 
adeta tren istasyonu savaşı çıktı.

1888 Bir maçta, sahaya sürekli olarak, içi dolu şişe atıldığı rapor 
edildi.

1889 Small Heath–West Bromwich Albion maçında, Small Heath 
taraftarları, yabancıları taciz edip, onlara saldırdı.

Middlewich tren istasyonunda, Nantwich ile Crewe taraftarları 
arasında kavga çıktı. Nantwich taraflarları, Crewe taraftarlarının 
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olduğu platform hücum etti. Uzun süren kavga sonunda pek çok 
taraftar yaralandı.

1893 Nottingham Forest ile West Bromwich Albion arasında 
oynanan maçta , seyirciler sahaya girip Albion’lu oyuncularla kavga 
ettiler.

1896 3 taraftar, gittikleri maçtan dönerken bir komiserini öldürdü, 
bir polis memurunu ise yaraladı.

1899 Shepshed’de oynanan Albion–Loughborough Corinthians, 
Loughborough oyuncuları, rakip takım seyircileri tarafından taş yağ-
muruna tutuldu, atılan taşlar, oyunculara isabet etti.

1905 Preston North End–Blackburn maç maçında, pek çok taraf-
tar, holiganizm için çalıştı ve şiddet olayları çıkardılar. Bu taraftarların 
arasında, 70 yaşında, taşkın ve sarhoş bir kadın da vardı.

1906 Tottenham–Aston Villa arasında oynanan kupa maçı, seyir-
cilerin sahaya dalması ve aşırı doldurması nedeniyle yarım bırakıldı.

1909 6000 seyircinin karıştığı, Glasgow’daki Hampden Park 
stadında çıkan olaylar sonucunda, saha tamamen tahrip edildi ve 
54 polis memuru yaralandı. Ayrıca, şehirde de birçok maddi zarar 
meydana geldi.

1920 Birmingham City taraftarları, takımlarını desteklemek için 
şişeler ve meşaleler kullandı.

1921 Bir hakemin genç erkek taraftarlarca darpedilmesi sonra-
sında, Bradford Park stadında, bu taraftarların olduğu bölüm 3 ay 
süreyle kapatılmıştır.

1924 Brighton’daki bir maçtan sonra, seyirciler sahaya girdi ve 
hakeme saldırdı. Bir polis, ciddi şekilde yaralandı.

1930 Northampton town maçında, Rangers seyircilerinin uyarıları 
dinlememeleri ve olaylar çıkarmaları nedeniyle, Rangers’ın kapatıldı.

1934 Liecester City taraftarları, Birmingham maçı dönüşünde 
bir treni ciddi şekilde tahrip etti, zarar verdi.

1935 Linfield–Belfast Celtic maçında, polis, sahaya taş fırlatan 
seyircilere cop ile müdahale etti.
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1936 Wolverhampton Wanderers–Chelsea maçında, Wolverhamp-
ton taraftarları, maç sırasında, misafir takım Chelsea oyuncularına 
saldırdı. Daha sonra, bu kalabalık, takımdaki en iyi oyuncuları sattık-
ları gerekçesiyle, giriş kapısındaki takım yöneticilerini protesto etti.

1949 Millwall–Exeter City maçında, taraftarlar, hakem ve yan 
hakeme yabancı maddeler fırlatmak suretiyle saldırdı.

1951 Queens Park Rangers stadında, Sheffield Wednesday kale-
cisine meşaleler fırlatıldı.

1954 Everton ve Bolton Wanderers’ın rezerv takımları arasında 
oynana maçta, yüzlerce seyirci sahaya girdi. Çok sayıda fişek ve meşale 
fırlatıldı. Yan hakem, darp edildi.

195556 Liverpool ve Everton taraftarları, pek çok kez, trenlerin 
tahrip edilmesi olaylarına karışmıştır.

19461960 FA, bu tarihler arasındaki sezonlarda, seyircilerin 
taşkınlığı sonucu, bir sezonda ortalama 13 olayın meydana geldiğini 
rapor etti.

19611968 Bu yıllar arasında, seyircilerin taşkınlığı sonucu, her 
sezon, ortalama 25 olay çıkmıştır.
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Avrupa’daki şiddet olaylarına tarihten Örnekler:
1908 (Macaristan) Manchester United ile adı bilinmeyen bir 

Macar takımı arasında oynanan maç sonrasında, Manchester’lı oyun-
cular stadı terkederken, Macar seyircilerin saldırısına uğradı.

1933 (Fransa) Nice ile Wolves arasında oynanan maçta, seyirci-
lerin yarattığı karışıklığı ve olayları bastırabilmek için, jandarmaya 
ihtiyaç duyulmuştur. Wolves yöneticisi, takımın sahadan çekilmesine 
karar verdi.

1931 (Almanya) Hertha Berlin ile Fuerth arasında oynanan maçta, 
Hertha Berlin seyircilerinin sahayı istila etmeleri sonucu bir çok Fuerth 
oyuncusu yaralandı.

1946 (İsveç) Yüzlerce sinirli Malmö taraftarı, rakipleri Wolves 
takımının oyuncularını taşıyan otobüse saldırdı.

Günümüz Yakın Tarihinde Bizansın Tekrarı Görüntüler

Spartac Moskova 1984 olayları
 Sovyet kulübü Spartak Moskova ile Hollanda kulübü Haarlem, 

Avrupa kupası maçı için bir araya gelmişlerdi. Polis, taraftarları maçın 
bitimine yakın tribünlerin aşağı kısmına doğru sürükledi. Ancak 
maçın sonlarında gelen bir son dakika golü ile taraftarların tekrar 
stada dönmek istemesi üzerine insan kıyımına başlandığı söyleniliyor. 
Bu konuda Sovyet polisi ciddi olarak suçlandı. Ancak Sovyet Spor 
Komitesi suçlamaları reddetti ve ölü sayısınında 61 olduğunu iddia 
etti. Ancak 341 ölü olduğu söyleniliyor.30

1969 HONDURAS–EL SALVADOR FUTBOL SAVAŞI
Dünya tarihine “futbol savaşı” adıyla geçmiş olan Honduras- El 

Salvador savaşını duydunuz mu? Bu iki ülke 14-18 Temmuz 1969 

30 www.sabah.com.tr/5 Aralık 2010



325

Sporda Şiddetin Tarihçesi,  
Örnek Olaylar ve İlgili Mevzuatlar 
/ GÜNAL

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

tarihleri arasında savaşmıştır. Ve bu kısa süreli savaş halen savaşan 
ülkelerin adıyla değil, futbol savaşı olarak anılır. 

Futbol hiç bir ülkede sadece futbol değildir ama latin Ame-
rikalılar için sadece futbol olmamanın da ötesindedir. Yüzyıllarca 
İspanyollar tarafından sömürülen, tam onlardan kurtulmuşken bu 
kez de kuzeydeki beyaz adamların boyunduruğu altına girmiş olan 
ateşli latin Amerikan halkı için futbolun ifade ettiği anlam başka hiç 
bir şeyle ölçülemez. Futboldaki rekabet uğruna akrabalar birbirini 
lanetler, evlenmek isteyen bir çiftin aileleri rakip takımları tutuyorsa 
evlilik gerçekleşmez, insanlar öldürülür, hayatlar yıkılır. Ve inanması 
zor ama bir futbol müsabakasının kıvılcımıyla ülkeler savaşa bile 
tutuşabilir. Nasıl mı? 

Savaşın tek sebebi elbette ki bir futbol maçı değildir, 1. Dünya 
Savaşı’nın sebebinin Ferdinand’ın öldürülmesi olmadığı gibi. Bu iki 
olay da bir kıvılcımdır. Ama işin gerisinde başka sebepler yatar. 

Arellano yönetimindeki Honduras için 1968 yılı zor geçer. Ekono-
mik sıkıntılar, sendikal krizler, grevler, işçi isyanlarıyla dolu bir yıl olur 
1968. Honduras ve El Salvador, orta Amerikanın iki komşu ülkesidir. 
Yüzyıllardır beyazlarca sömürülen bu iki ülke fakir kalmıştır ancak 
ikili olarak kıyaslandığında Honduras kötünün iyisi konumundadır.

Orta Amerika’nın yüzölçümü en küçük ülkesi olan El Salvador, 
kilometrekare başına 160 kişiyle tüm Amerika Kıtası’nın en yoğun 
nüfusuna sahipti. Bir tarım ülkesi olan El Salvador’da toprak ağaları 
yüzünden köylülerin üçte ikisinin hiç toprağı yoktu. Bu topraksız 
köylüler, kurtuluşu Honduras’a göç etmekte bulmuşlardı. Honduras 
ise El Salvador’un altı katı büyüklüğünde ve yarı nüfusa sahipti. Salva-
dorlular, Honduras’ta köyler kurup yaklaşık 300 bin nüfusa ulaşmıştı.

Bu realite karşısında, birbirine ticari ve siyasi ilişkiler açısından da 
çok yakın olan bu iki ülke aralarında iki ülkenin vatandaşlarının göç 
etme şartlarını düzenleyen bir anlaşma imzalar. Honduras’a kendinden 
de kötü durumda olan El Salvador’dan bir göç akını başlar. 1969’un 
başında Honduras’ta siyasal durum biraz istikrar kazanır ancak sorunlar 
devam etmektedir. Hükümet ve önemli gruplar yaşanan ekonomik 
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sorunlardan El Salvador’dan gelen göçmenleri sorumlu tutmaktadır. 
Honduras’ta yasal göçmenlerin dışında kaçak olarak yaklaşık 300.000 
El Salvador’lu yaşamaktadır. Honduras, El Salvador ile imzalamış 
olduğu göç anlaşmasını yenilemeyi reddeder. Tarıma dayalı bir eko-
nomiye sahip olan Honduras’ta aynı yıl El Salvadorlu göçmenlerle 
ilgili yeni bir sorun ortaya çıkar. 1969 yılında Honduras hükümeti 
bir yasayla yeni bir toprak reformu yapar. Buna göre toprak sahibi 
salvadorluların topraklarına el konulur ve bu topraklar honduraslılara 
verilir. Ekonomik krizlerle isyan noktasına gelmiş Honduras halkı da 
durumdan göçmenleri sorumlu tutar. Göçmen salvadorlulara saldı-
rıyı düzeyine varan tacizler olur. Bunun sonunda hem topraklarına 
el konulan hem de can güvenlikleri kalmayan göçmen salvadorlular 
ülkelerine dönmeye başlar. Zaten kalabalık nüfusunu besleyemeyen 
El Salvador için bu bir felakettir. Nüfus daha da artacak, işsizlik daha 
da yükselecektir. Artık olay Salvador için de bir gurur meselesidir. 
Salvador’da Honduras’a olan nefret ve öfke patlama noktasına gelir. 

1970 yılında düzenlenecek Dünya Kupası’na Orta Amerika’dan 
katılacak takımları belirleyecek olan eleme maçları oynanmaktadır. 
Ve korkulan olur. Elemeler de alınan sonuçlar sonunda iki ülke son 
kontenjan için Play-Off maçı oynayacaktır. Bu ülkeler Honduras ve 
El Salvador’dur. 

İlk maç Honduras’ın başkenti Tegucigapla’da oynanır ve Honduras 
kazanır. Bu maçta çok tatsız olaylar yaşanır ancak daha kötüsü de ola-
caktır. El Salvador’daki maçta olaylar çığrından çıkar. Maçta Honduras 
bayrakları yakılır, milli marş seromonisi esnasında çok tatsız olaylar 
yaşanır; maçı izlemeye gelen yüzlerce Honduras taraftarı yaralanır. 
İki ülke arasındaki ilişkiler oldukça gergindir. İki ülke medyası diğer 
taraf aleyhine sürekli kışkırtıcı bir propaganda halinde olduğundan 
nefret artarak katlanır.
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Maçı kaybedince intihar etti
İşte böyle bir ortamda karşılaşır taraflar. İlk maç 8 Haziran 1969’da 

Honduras’ın başkenti Tegucigalpa’da yapılır, bütün geceyi otellerini 
saran fanatik Honduras taraftarlarının gürültüsü yüzünden uykusuz 
geçiren El Salvador, son dakikada gelen gole engel olamaz ve maçı 
1-0 kaybeder. 

Maçın hemen ardından El Salvador’da televizyonunun başında 
maçı izleyen 18 yaşındaki Amelia Bolanos babasının silahını kalbine 
dayayarak tetiği çeker. Ertesi gün Salvador gazetesi El Nacional “Genç 
kız, vatanının yıkılışını görmeye tahammül edemedi” başlığını atar. 
Bolanos, televizyondan canlı yayınlanan bir devlet töreniyle toprağa 
verilir ve gerginlik hızla tırmanmaya devam eder.

Honduras basını da zaten gergin olan ortamı, maç günü Salvador-
luların yüzlerce Honduraslıyı öldürdüğü, tecavüz vakalarının yaşandığı, 
arabaların yakıldığı gibi yalan ve abartı haberler yayınlayarak daha da 
gerer. Gerek maçta yaşanan bu olaylar gerekse basının kışkırtmaları 
üzerine Honduraslılar kendi ülkelerindeki Salvadorlulara saldırırlar. 
Büyükelçi yardımcısı bile saldırıya uğrar. Yüzlerce Salvadorlu maçtan 
sonraki bir hafta içinde öldürülür. 26 Haziran’da Salvador, Honduras 
ile ilişkilerini kestiğini açıklar. İki taraf ta birer maç kazanmıştır. 27 
Haziran 1969’da Meksika’da taraflar bir kez daha karşılaşır ve Salvador 
Honduras’ı yenerek kupaya katılma hakkı kazanır. Ve maçtan hemen 
sonra Honduras, Salvador ile olan diplomatik ilişkilerini kestiğini 
açıklar. Honduras’ta yenilginin öfkesi sokaklara taşar ve hayal kırık-
lığı içindeki halk hıncını bir kez daha Salvadorlulardan alma yoluna 
gider. Salvadorlulara yapılan saldırılan maçın kaybedilmesini izleyen 
günlerde gittikçe artar.

Futbol maçıyla birlikte iyice gerilen ortam bir türlü yatışmaz. Ve 
14 Temmuz’da El Salvador uçakları Honduras’ı bombalar.

İşte bir futbol maçıyla alevlenen olaylar ve buna bağlı olarak çıkan 
savaşın sonuçları:
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Savaş sadece dört gün sürer ancak iki ülkenin barış anlaşması imzalaması 
tam oniki sene alır. Savaşta 2000 kişi ölür. 100.000 kişi zorunlu olarak göç 
eder.  İki ülke 22 sene boyunca Orta Amerika Ortak Pazarı’ndan dışlanır.  
Zaten ekonomik olarak zor durumda olan Honduras, savaş gider-
leri, ortak pazardan dışlanma gibi sebeplerle daha da kötüleşir.   
Kendi nüfusunu besleyemeyen Salvador da ise durum çok daha kötü-
leşir. Zaten kalabalık olan nüfusa Honduraslılardan kaçan yüzbinlerce 
Salvadorlu daha eklenir. İşsizlik artar, istitrarsızlıklar çoğalır. Olay bir 
sosyal patlamaya dönüşür ve ülkede iç savaş çıkar. 

11 yıl süren bir iç savaş ülkeyi yine kana boğmuştu. 1982’den beri 
Dünya Kupası’nı televizyondan izleyen ülkeler arasında her ne kadar 
1969’da ateşkes çabuk ilan edilse de, Honduras ile El Salvador devlet 
başkanlarının buluşup el sıkışması için yılların 2006’yı göstermesi 
gerekmişti.31

- Mayıs 1964  Lima’daki Ulusal Stadyum’da oynanan Peru- Arjan-
tin maçında çıkan olaylarda 318 kişi öldü.

- Haziran 1968 Buenos Aires’te River Plate-Boca Juniors karşı-
laşmasındaki izdihamda 70’ten fazla kişi öldü

- 1971 yılında, Brezilya’nın Salvador kentinde oynanan maçta, 
taraftarların birbiriyle çatışması sonucu 4 kişi öldü, 1500 kişi yaralandı.

- Ocak 1971 Galsgow’da Rangers- celtic derbisinde 66 kişi öldü.
- Şubat 1974 Kahire’de bir maçta 49 kişi ezilerek öldü.
- 1975 yılında, bisikletçi Eddy Merckx, ‘Tour de France’ adlı 

bisilet yarışı organizasyonunda, bir grup seyirci, kendi desteklediği 
sporcunun rakibine fiziksel saldırıda bulundu.32

- 1980’de, Hampden Park’ta oynanan ve Celtic’in uzatmalardan 
sonra 1-0 kazandığı İskoçya Kupası finali sonrasında, takımlarının 
Celtic’e 1-0 yenilmesine sinirlenerek sahaya inen Rangers taraftar-
ları polisle çatışınca çıkarılan bir yasayla stadyumlarda alkol satışı 
yasaklandı.33

31 www.wikipedia.org/wiki/Football_War
32 www.cyclinkweekly.co.uk
33 GÜNSEREN, Tanju/ İstabul- BİA Haber Merkezi, 2012
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- 1980 yılında, Marvin Hagler ile Alan Minter arasındaki boks 
maçında, Minter’ in destekçileri rakip boksöre taş , sopa, bira şişesi 
vs yabancı madde fırlatmaya başladı. Hagler güçlükle ringden 
uzaklaştırılabildi.

- Ekim 1982 Moskova’da Spartak–Haarlem maçında dar ve buzlu 
bir çıkış merdivenindeki izdihamda 300’den fazla kişi öldü.

- Mayıs 1985 İngiltere’nin Bradford kentinde Bradford City–
Lincoln City maçında çıkan yangında 56 kişi öldü.

- 1984 yılında, Atlanta Braves ile San Diego Padres arasında 
oynanan beyzbol maçında çok büyük olaylar yaşanmıştır. San Diego 
Padres’li bir oyuncunun kafasına yabancı madde isabet etmiş ve olay-
ların yatışmaması sonucu maç, polis müdahalesiyle sona erdirilmiştir.

- yine 1984 yılında, Detroit Tigers ile San Diego Padres arasında 
oynanan beyzbol maçında taraftarlar polisle çatışmıştır. Bir polis otosu, 
ters çevrilip, ateşe verilmiştir.

- 1985 yılında, Juventus ile Liverpool arasında oynanan futbol 
maçında çıkan “Heysel faciası” sonunda 39 kişi hayatını kaybetmiştir.

- 1986 Brigham Young Universitesi –Utah Ümiversitesi arasında 
yaşanan olaylar

1986 yılında, Brigham Young University ile University of Utah 
arasında oynanan amerikan futbolu maçında , iki takım seyircileri 
arasında çok ciddi şiddet olayları yaşandı.

- Mart 1988 Katmandu’da yağan doludan kaçanların neden 
olduğu izdihamda 93 kişi öldü.

- Nisan 1989 İngiltere’nin Sheffield kentinde Liverpool–Not-
tingham Forest maçında 96 kişi ezilerek öldü.

- 1990 yılında, Yugoslavya Ligi’nde Kızılyıldız Belgrad ile Dinamo 
Zagreb arasında oynanan futbol maçında çok büyük olaylar çıktı. 
Taraftarlar hem birbirleriyle, hem de polisle çatıştı. Maçın oynandığı 
stad, taraftarlarca ateşe verildi.

- Ocak 1991 Güney Afrika’nın Orkney kentinde bir dostluk 
maçında çıkan izdihamda en az 40 kişi öldü.
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- 1993 yılındaki Monica SELES ve Steffi GRAPH arasında oyna-
nan bir tenis maçında, her iki oyunda bir yapılan saha değişimi 
sırasında sandalyesinde oturan Monica Seles, seyircilerin arasından 
korta giren Steffi Graph fanatiği olan Gunther Parche tarafından 
sırtından bıçaklandı.

- 1994 yılında, buz hokeyi takımı Vancouver Canucks taraftarları, 
yenildikleri maç sonrası Vancouver sokaklarında çok büyük tahribata 
yol açtı.

- 1994 dünya kupasında, Kolombiyalı oyuncu Escobar, takımı, 
Escoba’ın kendi kalesine gol attığı maçta yenilip turnuvadan elendik-
ten sonra öldürüldü.

- 1995’te üzerinde Celtic forması bulunan Mark Scott, Ranger 
taraftarlarının oturduğu bir “pub”ın önünden geçerken bıçaklanarak 
öldürüldü.

- Ekim 1996 Guatemala City’de oynanan Guatemala–Costa 
Rica Dünya Kupası eleme karşılaşması öncesinde meydana gelen 
izdihamda 80 kişi öldü.

- 1996 kriket dünya kupasında, Hindistan ile Sri Lanka ara-
sında oynanan maçta, Hint taraftarların sebebi olduğu büyük olaylar 
sonucunda maç iptal edildi. Hindistan yenik sayıldı.

- 1996 yılında, Avustralya Futbol Ligi takımlarından Melbournde 
ile Essendon arasında oynanan maçta, elektriklerin de kesilmesiyle 
büyük bir arbede yaşandı. Bu ortamda yaşanan şiddet olayları nede-
niyle maç tamamlanamadı.

- 1998 yılında, Amerikan futbolu takımlarından Denver 
Broncons’un taraftarları, takımları şampiyon olduktan sona, büyük 
taşkınlıklar ve şiddet eylemleri yapmış, Denver sokaklarına büyük 
zarar vermişlerdir. Yine 2003 yılında, Amerikan futbolu takımların-
dan Oakland Raiders taraftarları, kaybettikleri maç sonrası Oakland 
şehrinde büyük maddi zararlara yol açmıştır.

- 2000 yılında, Güney Afrika ile Zimbabwe arasında oynanan 
maçta çıkan olaylarda, 2 taraftar ezilerek hayatını kaybetti.
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- 2001 yılında, Avustralya futbol ligi takımlarından Geelong 
ile Carlton arasında oynanan maçta, rakip takım oyuncusunun sert 
müdahalesine sinirlenen Carlton taraftarları, sahaya girip, bu müda-
haleyi yapan oyuncuyu darp etmek istedi. Çıkan olaylardan sonra, 
söz konusu oyuncu polis nezaretinde sahadan uzaklaştırılabildi.

- Nisan 2001 Johannesburg kentinde Ellis Park Stadı’nda 40 kişi 
aşırı kalabalık nedeniyle ezilerek öldü

- 2004 yılında, Amerikan Beyzbol takımlarından Boston Red 
Sox, ezeli rakibi New York Yankees karşısında şampiyonluğa ulaşınca, 
taraftarlar arasında büyük olaylar yaşandı. Bu ol ayları bastırmaya 
çalışan polisin müdahalesi sonucu bir öğrenci öldü.

- 2004 yılında oynanan maç esnasında, Amerikan Basketbol 
Ligi takımlarından Detroit Pistons taraftarları ile Indiana Pacers 
oyuncuları arasında büyük gerilim yaşandı.

- 2005 yılında, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finalinde Inter seyir-
cilerinin attığı yabancı madde ve meşaleler, Milan kalecisi Dida’ya 
isabet etti. Bunun sonucunda Intere önce 6 maç daha sonra indirilerek 
4 maç seyircisiz oynama ve 132.000 Sterlin para cezası verilmiştir.

- 2010 yılında, Yunan Basketbol Ligi final serisinde Panathi-
naikos ile Olympiakos arasında oynanan maçta Olympiakos serbest 
atış kullanırken taraftarlar sahaya yabancı madde atmaya başladı ve 
hakem de maçın tamamlanmasını beklemeden maçı bitirdi bunun 
neticesinde çok ciddi olaylar yaşandı. Polisin göz yaşartıcı bomba kul-
lanarak yatıştırmaya çalıştığı olaylar, oyuncuların yakınına gaz bombası 
atılmasıyla yeniden alevlendi. Taraftarlar sahaya inmeye çalıştı. Bu 
şartlar altında 40 dakika geç başlayan ve hayli geç biten maçın galibi 
olan Panathinaikos ancak polis korumasında sahayı terk edebildi.

- 2011 yılında, Arjantin Futbol Ligi Playofflarında karşılaşan River 
Plate ile Belgrano arasında oynanan iki maçta da çok büyük olaylar 
yaşandı. İlk maçta River taraftarları sahaya yabancı maddeler attı ve 
oyunculara saldırdı. İkinci maçta 2.200 polis görevlendirse de yeterli 
olmadı. Tarihinde ilk kez ikinci lige düşen River Plate taraftarları stadı 
ateşe verdi. 35’den fazla polis, 55’den fazla sivil yaralandı.
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- 2011 yılında Hollanda Futbol Ligi takımlarından Ajax ile AZ 
Alkmaar arasında oynanan maçta, bir Ajax taraftarı, sahaya girerek 
AZ Alkmaar’ın kalecisine tekme attı.

- 2012 ylında, Mısır ‘ın ünlü takımı El Ehli ile Port Said’in El 
Masri takımları arasında oynanan maçtan sonra seyircinin sahaya 
inmesi sonucu 76 kişi öldü, binden fazla kişi de yaralandı. Ülkede 
yaşanan bu gelişmenin ardından ligler süresiz olarak tatil edildi.Bir 
grup taraftar, Port Said Stadı’nı ateşe verirken bazı taraftarlar da 
olayları stat dışında askeri yönetim aleyhine gösterilere dönüştürdü.

- 2012 Mısır’ın Akdeniz kıyısındaki kenti Port Said’de fanatikler 
futbol maçını kana buladı.

1. Futbol Ligi takımları El Ehli (Kahire) ve El Masri (Port Said) 
takımları arasındaki maç sonrası çıkan olaylarda en az 74 kişi hayatını 
kaybetti, 1.000’den fazla kişi de yaralandı. El Masri’nin 3-1’lik zaferi 
sonrasında her iki kulübün taraftarları sahaya girerek futbolculara 
ve birbirlerine saldırdı. Ordu, mahsur kalan El Ehli oyuncuları ve 
taraftarlarını tahliye etmek için iki askerî helikopteri kente gönderdi.

Olaylardan sonra futbol karşılaşmaları geçici olarak iptal edildi. 
Mısır Televizyonu, Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habe-
rinde ölümlerin çoğunun darbe ve ağır kesikler sonucu olduğunu 
duyurdu. Olayların kanlı bitmesinde Mübarek rejiminin devrilmesin-
den sonra yaşanan güvenlik zaafının büyük bir rolü olduğu belirtiliyor. 
25 Ocak devrimiyle birlikte uzun süre ara verilen futbol maçlarının, 
güvenlik endişelerinden dolayı sezon boyunca oynanmaması gündeme 
gelmişti.
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TÜRKİYE’DEN ÖRNEK OLAYLAR

1 Aralık 1999 1. Güreş Ligi’nde 7. hafta mücadelesi Ankara 
Yaşar Doğu Spor Salonu’ndaki iki karşılaşmada da son dönemlerde 
güreş müsabakalarında sık sık meydana gelen olaylar yaşandı. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Şekerspor arasındaki karşılaşmada, 
97 kiloda Ankara Şekersporlu Ramazan Yarar rakibi Vedat Ergin’le 
girdiği bir mücadelede alnından yaralandı ve müsabakaya devam 
edemeyerek hükmen mağlup oldu. Vedat Ergin’in, Ramazan Yarar’ı 
kasıtlı olarak sakatladığını öne süren Şekersporlu antrenör ve taraftarlar, 
hakem Çetin Gülbiten’in üzerine yürüdü. Gülbiten Şekersporlular’ın 
elinden güçlükle kurtularak hakem odasına gitti ve kapıyı kilitledi. 34

9 Nisan 2005 Türkiye Basketbol Ligi’nde Galatasaray ile Fener-
bahçe arasında oynanan derbi maça tribün olayları damgasını vurdu. 
Polis Galatasaray taraftarlarını zorla dışarı çıkardı...Ahmet Cömert 
Spor Salonu’nda oldukça gergin bir ortamda başlayan karşılaşmada 
hakemler, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle iki kez maçı 
durdurarak soyunma odasına giderken, son olarak çözüm salonun 
boşaltılmasında bulundu.

4 Kasım 2007 Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde düzenlenen 3. 
Bayanlar Voleybol Turnuvası’nda Fenerbahçe Acıbadem ile Beşiktaş 
arasında oynanan maçta olaylar çıktı. İlk seti Beşiktaş’ın, ikinci ve 
üçüncü setleri ise Fenerbahçe Acıbadem’in aldığı karşılaşma sırasında 
taraftarlar arasında sözlü sataşmalar başladı. 3. setin başlarında bir 
Beşiktaş taraftarı tribünden sahaya atlayarak, Fenerbahçe taraftarlarının 
bulunduğu tribüne koştu. Fenerbahçe tribünlerine saldıran Siyah-
beyazlı taraftarlar ile sarı-lacivertli taraftarlar arasında kavga çıktı. 
Emniyet güçlerinin hemen müdahalesi sonucu kavga büyümeden 
önlenirken, olay çıkartan taraftarlar salon dışına çıkartıldı. Her iki 
tribünden de sahaya şişe ve yabancı cisimler atıldı.35

34 Anadolu Haber Ajansı, 1999
35 İhlas Haber Ajansı, 2007
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14.12.2009 “Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan Aroma 
Bayanlar 1. Voleybol Ligi maçında olaylar çıktı. Selim Sırrı Tarcan Spor 
Salonu’nda oynanan ve Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğüyle devam eden karşı-
laşmanın 4. setinde başabaş giden mücadele sırasında bu maçtan sonra 
sahaya çıkacak olan Beşiktaş’ın genç bayan voleybol takımının oyuncuları 
Siyah-beyazlı takım lehine tezahüratlarda bulunmaya başladı. Salonu 
dolduran Ankaragücü taraftarları bu duruma tezahürat ve ıslıklarla 
cevap verdi. Beşiktaşlı genç voleybolcuların tezahüratlarını sürdürmesi 
üzerine, bazı Ankaragücü taraftarları voleybolcuların üzerine yürümek 
istedi. Çevik kuvvet ile Ankaragücü taraftarları arasında koşuşturmaca 
yaşanırken, Beşiktaşlı voleybolcuların bulunduğu tribüne pet şişe ve 
çakmak atıldı. Olaylar karşısında paniğe giren ve korkan genç voleybol-
cular soyunma odasına kaçtı. Olaylar çevik kuvvet polisi ve Ankaragüçlü 
yetkililerin araya girmesiyle engellendi.”36

13 Şubat 2010 “Beko Basketbol Ligi’nde oynanan Türk Telekom–
Beşiktaş Cola Turka maçında taraftarlar arasında olay çıktı. Atatürk 
Spor Salonu’nda yapılan ve ilk devresi 51-31 konuk takım lehine geçilen 
maçın devre arasında olaylar yaşandı. Türk Telekom taraftarları, Beşiktaş 
taraftarlarının olduğu tribünlere saldırdı. Özel güvenlik görevlilerinin 
yetersiz kalması üzerine siyah-beyazlı takımın taraftarlarının olduğu 
tribünlere giren Türk Telekom taraftarları, büyük olaylara sebep oldu. 
Olaylar yatıştırılmaya çalışılırken, Türk Telekom taraftarlarının ikinci 
kez, oyun alanından geçerek karşı tribündeki Beşiktaşlı taraftarlara sal-
dırması üzerine salona çevik kuvvet ekipleri geldi. Polislerin gelmesinin 
ardından olaylara neden olan Türk Telekom taraftarları salondan dışarı 
çıkarıldı.”37

14 Haziran 2010 “Türkiye Bayanlar 1. Futbol Ligi’ne yükselme 
karşılaşmasının ardından kadın futbolcular arasında tekme-tokat kavga 
çıktı. Yenimahalle Hasan Doğan Stadı’nda oynanan ve Trabzon İdmano-
cağı ile Karadeniz Ereğli bayan futbol takımlarını karşı karşıya getiren 
maçın ardından olaylar çıktı. Karşılaşma, Trabzon İdmanocağı’nın 3-2 

36 www.habervitrini.com
37 Spor.milliyet.com.tr
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üstünlüğü ile sona ererken, maçın ardından saha içi karıştı. Kadriye 
Gökçek’in bitiş düdüğünü çalmasının ardından bayan futbolcular bir 
anda birbirine saldırdı. Bu esnada tekme ve tokatlar havada uçuştu. 
Bazı taraftalar da sahaya indi.”38

3 Şubat 2012 “TKB2L’de, Burhaniye Belediyespor ile Edremit Bele-
diyespor arasında oynanan maçta olaylar çıktı. Maçın son iki periyodu 
seyircisiz oynandı. Türkiye Kadınlar Basketbol İkinci Ligi’nde (TKB2L) 
Burhaniye Belediyespor ile Edremit Belediyespor arasında oynanan maçta 
olaylar çıktı. Olaylar Edremit Belediyespor Bayan Basketbol Takımının 
maç için Burhaniye Atatürk Spor Salonu’na gelişinde başladı. Salon 
önünde toplanan kalabalık bir grup, Edremit Belediyespor Bayan Bas-
ketbol Takımı’nın Oyuncularının bulunduğu otobüse taş ve benzeri 
maddeler attı. Edremit Belediyespor Oyuncuları, salona polis koruması 
altında girerken maç sırasında iki takım taraftarları arasında önce sözlü 
başlayan tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü. İki takım taraftarı daha 
sonra birbirlerine şişe ve taş atmaya başladı. Olayları görüntülemeye çalı-
şan AA Yurt Muhabiri Emrah Elmas ile Cihan Haber Ajansı Muhabiri 
Kadir Aydın, bazı taraftarlarca darbedildi.”39

5 Nisan 2012 “Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi Final Eta-
bı’ndaki Fenerbahçe Universal–Galatasaray maçında, sahaya atılan 
konfeti ve yabancı maddeler nedeniyle maça ara verildi. TVF Başkent 
Salonu’nda oynanan maç nedeniyle Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraf-
tarlar salonu doldurdu. Galatasaraylı taraftarların maçın ilk setinde 
sahaya maytap atarken, Fenerbahçe Universal taraftarları ise Galatasa-
raylı taraftarlara karşılık vermek amacıyla, sahaya konfeti attı. Bunun 
üzerine Oyun durdu ve her iki takım Oyuncuları da soyunma odasına 
gitti. Atılan yabancı maddeler nedeniyle salonda hakemler, Oyuncular 
ve gazeteciler de zor anlar yaşadı. Yaşanan olaylar nedeniyle takviye 
istendi. Maç öncesinde salona girişte yapılan aramada, bıçak, sallama 

38 www.internethaber.com
39 www.türkiyegazetesi.com
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ve sopa ele geçirildi. Karşılaşma salonda alınan güvenlik önlemlerinin 
ardından tekrar başladı.”40

15 Temmuz 2012 “Harmancık Kültür Şöleni kapsamında bu yıl 
65. düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri, çekişmeli başladı. Baş ve Başaltı 
müsabakalarında güreşen güreşçiler, iddiaya göre tertip komitesinin öner-
diği parayı beğenmeyerek itiraz etti. Yaklaşık yarım saat duran güreşler 
sonucunda güreşçiler birbirine girdi. Daha sonra, baş müsabakasında 
mücadelenin devam ettiği sırada güreş hakeminin ve tertip komitesinin 
yanlış puanlama ile birlikte hatalı karar verdiği öne sürülerek, güreşçiler 
arasında tartışma çıktı. Olaya seyirciler de karışınca tartışma büyüdü 
ve kavgaya dönüştü. Seyircilerin büyük bir bölümü protesto amaçlı er 
meydanını terk ederken, bir bölümü de tertip komitesinin üzerine yürüdü. 
Emniyet amirliği ekipleri olaya güçlükle müdahale etti.”41

İTALYA

Resmi kayıtlara göre, 1888-89 sezonunda İtalya’da, 123 seyirci 
tutuklandı, 513 kişi yaralandı ve 2 kişi de hayatını kaybetti. Gazete 
haberleri ve raporlar gibi, resmi olmayan araştırmalarda ise, 1988-
89 sezonunda oynanan toplam 686 SERI A ve SERI B maçında, 65 
şiddet olayına rastlandığına dair kanıtlar yer almıştır. Buna göre, bu 
kategorilerdeki maçların %9.5’inde, şiddet olayları meydana gelmiştir. 
Devlet kaynaklarına göre ise, sözkonusu sezonda şiddet olaylarının 
sayısı biraz daha fazladır. Bu kaynaklara göre, yaşanan şiddet olayla-
rının sayısı 72, oran ise %10.5’dir. Bu istatistik, 1070-71 sezonunda 
oynanan toplam 620 maçta sadece iki şiddet olayı yaşanmasıyla (%0.3) 
karşılıştırıldığında, basının etkisinin ve konuya ilgisinin artmasına 
rağmen, geçen zaman zarfında futbolda şiddet olaylarında muazzam 
bir artış olduğu görülebilecektir.

40 Spor.milliyet.com.tr
41 www.haberler.com
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Son yıllarda, futbolda şiddet ile ilgili rakamlar/istatistikler polis 
tarafından da ortaya konulmaktadır. Polis tarafından açıklanan bil-
giler, sadece şiddet olaylarının sayısını değil, aynı zamanda şiddetin 
önlenmesi için alınan tedbirleri, tutuklamaları, saldırıların çeşitlerini ve 
yaralanma sayılarını da belirtmektedir. Ortaya konulan çeşitli bilgiler, 
doğrudan karşılaştırılabilir olmasa da, alınan tedbir ve yapılan tutuk-
lama sayıları, bizlere polislerin metodlarındaki değişiklikler hakkında, 
aktüel çeşitlerden daha çok bilgi verir. Ayrıca bu bilgiler, son yıllarda 
futbolda şiddetin seviyesinde yaşanan değişiklikler konusunda da , 
kabaca fikir verir.

Polis tarafından tedbir alınan taraftar sayısı, 1988-89 sezonunda 
636 iken, bu rakam 1994-95 sezonunda 2922’ye yükselmiştir. Yine 
polis tarafından gözaltına alınan taraftar sayısı da, 363’den 778’e 
yükselmiştir. Yaralanmalara dair ise , yalnızca, şiddet olaylarının 
tavan yaptığı 1990-91 sezonu için kayıtlar vardır. Bu sezonda şiddetin 
artmasının bir nedeni de, Dünya Kupası’nın oynandığı yıl olması 
olabilir. Kayıtlara göre, 1988-89 sezonunda 513 yaralanma olayı 
meydana gelmişken, 1990-91 yılında bu rakam, 1089’dur. Ancak 
bütün diğer kaynaklara göre, ilerleyen yıllarda, bu sayı azalmaktadır. 
1990-91 sezonunda, yaklaşık 2000 seyirci tutuklanmıştır. 1994-95 
sezonunda ise, 778 seyirci, yani bunun yarısından daha az sayıda kişi 
tutuklanmıştır.

1990-91 sezonundaki büyük artış dikkate alınmasa bile, polis 
bilgileri, 1989’dan beri futbolda yaşanan şiddet olaylarında önemli bir 
artış olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanında, Sicilya da dahil 
olmak üzere Güney İtalya’daki taraftar problemleri de artmış, ve alt 
liglere de yayılmıştır. Ayrıca, 1989 yılında, polise ve yargıya, futbol 
kalabalıklarının kontrolünü sağlaması için verilen yetkiler arttırılmış-
tır. Zira, stratejilerde ve polis yöntemlerinde yapılan değişikliklerin 
şiddet ve suç oranlarının değişiminde büyük bir etkiye sahip olduğu 
bilinmektedir. Özellikle, polisin yetkilerinin arttırılması durumunda 
tedbir ve tutuklamalar, işlenen suçların sayısıyla eşit olmayacak biçimde 
artış gösterir.
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İtalya’da, Avrupa genelindeki ortak eğilime paralel olarak, futbolda 
şiddet olayları hususundaki en önemli değişiklik, şiddet olaylarının 
artık saha dışında, saha içinden daha çok yaşanmasıdır.

BELÇİKA

1987 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Belçika’da, “ciddi olaylar” 
(fazla sayıda kişinin yaralandığı ve tutuklandığı), oynanan maçların 
%5’inde yaşanmaktadır. (144 maçta 8 ciddi olay) “Az Ciddi Olaylar” 
ın oranı ise, %15 olarak belirtilmiştir.

4 grup taraftar, şiddet olaylarına diğerlerinden daha yatkın olarak 
belirtilmiştir. Bunlar: Anderlecht, Antwerp, Club Brugge ve Standard 
Liege taraftarlarıdır. Bu taraftarlar, “ciddi olaylar”ın hepsine, “az ciddi 
olaylar”ın ise 5’de 4’üne karışmıştır. Çok katı güvenlik tedbirleri 
uygulanan Brugge’de oynanan maçlar dışında, bu takımlardan hangi 
ikisi karşılaşacak olursa,genelde “ciddi olay”lar yaşanır.

Bu 4 takımın taraftar grupları, diğer Avrupa ülkelerinde de olduğu 
gibi, deplasman maçlarında çok daha fazla olay çıkarmaktadırlar. 
1980’lerin başında, şiddet olayları daha çok stad dışında maç öncesi 
veya sonrasında meydana gelmekteydi. Asıl büyük sorun yaratan taraf-
tar grupları hala bu 4 grup olsa da, sorun yaratanlar listesine, Beers-
chot, Charleroi, ve RWDM takımlarının taraftarları da eklenmiştir.

Belçika’daki araştırma projelerine gore, yazarlar bu durumu açıkça 
ortaya koymasa da, İngiltere ile Kıta Avrupası arasında Araştırmacı-
lara gore, İngiliz kültürüne göre de futbolda şiddet gelenekseldir ve 
futbolun özünde vardır. Kıta Avrupa’sında ve Belçika’da ise , futbolda 
şiddet son 15 yılda sistematik bir problem haline dönüşmüş ols da, 
durum İngiltere’deki gibi değildir. Ancak yine de şiddet çok büyük 
bir problemdir. Zira, araştırmacılar bu durumu, sonradan edinilmiş 
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olan geleneklerin de, önceden var olanla aynı sonucu doğuracağını 
ifade etmektedir.42

İçişleri Bakanı Vande Lanotte, daha hedefe tam olarak ulaşılmamış 
olmasına rağmen, Belçika Lig maçlarında yaşanan şiddet olaylarının, 
1994-95 sezonuna göre %25 daha az olduğunu belirtmiştir.

Yeni bir Heysel faciası yaşanması endişesi, alınan tedbirlerde aşırıya 
kaçılması sonucunu da doğurabilmektedir. Bunun en açık örneği, 
İskoçya maçında 300 İskoç seyircinin kontrolünü sağlamak için 600 
polisin görevlendirilmiş olmasıdır.

Lanotte’e göre, Belçika futbolundaki şiddet olaylarının bu denli 
azalmasını nedeni, tüm birinci lig takımlarına zorunlu olarak güven-
lik kameraları taktırılması, stadlara girmesi yasaklanan holiganların 
sayısının arttırılması ve rakip takım taraftarlarını birbirinden uzak 
tutmaya yarayan biletlendirme sisteminin uygulanmasıdır.

Şiddet olaylarının artması sırasında çeşitli nedenlerle bazı dalga-
lanmalar olabilmekte ise de, bahsedilen bu yöntemler, diğer ülkelerde 
olduğu gibi, futbolda şiddet olaylarını azaltmaktadır. Ancak şiddet 
olaylarında ki bu azalışa aldanıp rehavete kapılmak, şiddetin yeniden 
canlanmasına neden olabilir.

HOLLANDA

Hollanda futbolundaki şiddet olayları hakkında güvenilir kay-
naklar bulunmamaktadır. Ancak, bazı yararlı bilgiler ışığında yapılan 
hesaplamalara göre, bir sezon içinde yapılan 540 maçtan 100’ü, yğksek 
riskli maçlar olarak nitelendirilebilr. Riskin tanımı yapılmasa da, genel 
anlamdaki şiddet ve eşyaya zarar anlamında kullanılmamıştır.

Profesyonel futbol maçlarını takip eden,ve seyreden 80.000 kişi-
den yalnızca 230-270 tanesi , ileri derecede hooligan, 2.000 tanesi de 

42 Walgrave, L., Colaers, C. and Limbergen, K. van (1987). After Heysel: A Belgian 
research project on the societal and socio-psychological backgrounds of football 
hooliganism. In T. O’Brien (ed), European Conference on Football Violence. Preston: 
Lancashire Polytechnic.
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potansiyel holigan olarak nitelendirilmiştir. Bu bilgilere göre, Hol-
landa futbolundaki şiddet, İtalya ve Belçika’daki durumla benzerlik 
göstermektedir ve maçların %10’unda sözkonusudur.43

Bu bilgiler 1987 yılına aittir ve “Van de Brug” a göre; ‘son zaman-
lada futboldaki şiddet salgını kontrol altına alınmaktan çok uzak olsa 
da, ileri derece holiganizmde kayde değer bir düşüş vardır.’44

Araştırmacılar, futbolda şiddet olaylarının azalan trendi doğrul-
tusunda alarak değerlendirme yaparken, şiddet olaylarının yeniden 
canlanması ihtimalini de gözönüne alarak, ihtiyatlı davranmaktadır. 
Zira, çoğu, onların hizmetlerine artık ihtiyaç duyulmayacağından 
endişe etmektedir.

Araştırmacılar, Hollanda futbolunda, 1970’lerin başından itiba-
ren şiddetin tırmandığı, ve 1980’lerde de stadların dışında yaşanan 
olayların da ciddi oranda arttığı hususunda hemfikirdirler. 1990’larda 
ise keskin bir azalmanın olduğu yönünde kanıtlar vardır.

Holiganizm, Hollanda’da üst sıralardaki takım taraftarlarında 
görülmektedir ve dolayısıyla, sadece bazı takımların taraftarlarında 
şiddet eğilimi vardır. “Sides” olarak tabir edilen taraftar grupları, 
Hollanda futbolundaki şiddet olaylarından sorumlu tutulmakta-
dır. “Yüksek riskli” maçlar, side taraftarlarının birbiriyle veya diğer 
takımlarla oynadığı maçlardır. Şiddet olayları çıkarması muhtemel 
taraftar grupları ise; Ajax (F-Side), Den Bosch (Vak-P), Den Haag 
(North-Side), Feyenoord (Vak-S/Vak-R), Groningen (Z-Side), P.S.V. 
(L-Side) ve Utrecht (Bunnik-Side) takımlarının taraftar gruplarıdır.

ALMANYA

Almanya’daki, futbol bazlı şiddet olaylarıyla ilgili yeterli sayıda 
veri bulunmamakla beraber, alman taraftarlar ve onların davranışları 

43 Sande, J.P. van de (1987). Football and violence in Holland. In T. O’Brien (ed), 
European Conference on Football Violence. Preston: Lancashire Polytechnic.

44 Brug, H.H. van der (1994) Football hooliganism in the Netherlands. In. R. Guilianotti 
et al (eds) Football, Violence and Social Identity. London:Routledge
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konusunda gözleme dayalı bilgi edinilebilir. Alman futbolunda şiddete 
ilişkin bazı bilgiler, Alman polisince sağlanmaktadır. Örneğin, Alman 
polisi, EURO 96 Avrupa Şampiyonası’na gidecek olan 10.000 Alman 
taraftardan 1000 tanesinin, “şiddetli” anlamına gelen C kategorisine 
dahil olduğunu açıklamıştır. (The Times,1996) Buna göre, Alman 
taraftarların %10’u düzenli olarak şiddet olaylarına karışmaktadır. Bu 
da, İtalya, Hollanda ve Belçika’daki durumla benzerlik göstermektedir.

Almanya’daki başlıca holigan grupları; Bayern Munich (Munich 
Service Crew), Braunschweig (Braunschweiger Jungs), Bielefeld (Blue 
Army), Duisburg, Dussledorf (First Class), Essen, Frankfurt (Alderf-
ront), Hamburg, Hertha Berlin (Endsig/Wannsee Front), Karlsruhe 
(Karlsruhe Offensive/Blau-Weiss Brigaten), Koln, Rostock, St. Pauli, 
Schalke 04 (Gelsen Szene) takımlarının taraftar gruplarıdır.

Uluslararası alanda, Alman taraftarlarının en büyük düşmanı, 
Hollanda’lı taraftarlardır. Ayrıca, her ne kadar EURO 96’da Almanya-
Belçika maçında olaylar çıkmasa da, bu iki takım arasındaki maçlar her 
zaman için yüksek risk taşır ve şiddet olaylarının çıkması muhtemeldir.

FRANSA

Fransa’da da, Fransız futbolunda şiddet olaylarını eksiksiz olarak 
ortaya koyan yeterli bir kaynak bulunmamaktadır.

Mignon’a göre, ‘Fransa’daki ilk holigan şiddet olayı, 1980’lerin 
başında, “ultras” ile “kops” adlı taraftar grupları arasında, misafir İngiliz 
ekibinin taraftarlarının provokasyonu sonucu meydana gelmiştir.’45 
Mignon’un, “ultra phenomenon” olarak tabir ettiği şiddet olayları, 
1985 Heysel faciası sonrası Paris, Marseilles ve Bordeaux taraftar 
grupları kuruluncaya kadar, Fransa’da yaygınlaşmamıştı. 1980’lerin 
ikinci yarısında, vandalist eylemler, kavgalar ve tuzak kurma fiilleri, 

45 Mignon, P. (1994) New supporter cultures and identity in France: The case of Paris 
Saint-Germain. In. R. Giuilianotti and J. Williams (eds) Game Without Frontiers: 
Football, Identity and Modernity. Aldershot: Arena
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iyice artmaya başladı. Bu olayların çoğunda, faşist sembollere ve ırkçı 
sloganlara rastlamak mümkündür.

Marseilles Olympique taraftarları ve “Boulogne kop” olarak bilinen 
Paris Saint-Germain taraftarları, Fransa’daki en güçlü ve şiddet olayları 
bakımından en kötü üne sahip taraftarlardır. Bordeaux, Metz, Nantes 
ve St. Etienne taraftarlarına da, bu tip olaylarda rastlamak mümkündür.

Fazla sayıda taraftarın yaralandığı büyük şiddet olayları, nadir 
olmakla beraber, Fransız gazetelerince ve takımların kendi bültenle-
rince “ezeli rakipler” olarak nitelendirilen takımlar arasındaki maçlarda 
ortaya çıkmaktadır. Bu tip karşılaşmalara ve rekabetlere medyada 
detaylı olarak yer verildiği ve gazetelerde bu rekabetin tahrik edildiği 
gözönüne alındığında, yazarların Fransız futbolunda şiddeti azaltmakta 
üzerine düşeni yaptığı söylenemez. Yine de, taraftarların aktivitelerini 
ve amaçlarını inceleyen bir rapora göre, 12-15 deplasman maçından 
yalnızca 1 veya 2’sinde şiddet olayına rastlanmaktadır. Bunlar da, küçük 
olaylardır, aktüel şiddet ve yaralama eylemleri olarak nitelendirilemez.

İSKANDİNAVYA

İsveç’de, 1995 sezonunda toplam 25-30 ciddi şiddet olayı kayıtlara 
geçti. Bu, 7 maçta bir şiddet olayına rastlandığı anlamına gelmektedir. 
Diğer ülkelerin raporlarında olduğu gibi, İsveçte de “ciddi” tabirinin 
tanımı yapılmış olmasa da, İtalya,Belçika,Hollanda ve Almanya’daki 
anlamında kullanıldığı söylenebilir. Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu 
gibi, İsveç’de de, 1980’lerin başından itibaren şiddet olaylarınca ciddi 
bir artış yaşanmıştır. Öyle ki, bir kaynakta, 1984-1994 yılları arasında 
şiddet olaylarında %74’lük bir artış beklendiği belirtilmiştir.46

Norveç ve Danimarka futboluna ilişkin güncel bir kaynak veya 
bilgi bulunmamaktadır. Bilindiği kadarı ile, Norveç, bu konuda her-
hangi bir sıkıntı yaşamamaktadır. Danimarka’da, 1991 yılında yayım-
lanan, “danimarka’da neden holiganizme rastlanmadığını” inceleyen 

46 Lindström, P. and Olsson, M. (1995)Det Obegripliga Våldet. Forskninggsrådsnämnden
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araştırmanın yayımlanmasını takip eden yıllardan itibaren bazı sorunlar 
yaşanmıştır.47 Bazı kaynaklara göre, Danimarka futbolunda şiddet her 
geçen gün artmaktadır.48 Ancak uluslararası sahnede, Danimarkalı 
taraftarlar, örnek alınan ve takdir edilen taraftarlar anlamına gelen 
“roligan” olarak anılmaktadır.

AVUSTURYA

Avusturya’da futbol bazlı şiddet olaylarına ilişkin belgeler, sayı 
olarak az olmasına rağmen, birçok kaynağa göre, diğer Avrupa ülkele-
rine paralel olarak, 1980’lerden sonra şiddet olaylarında ciddi bir artış 
yaşanmış, 1990’lı yıllardan sonra da belirgin bir düşüş yaşanmıştır.

Avusturya’lı taraftarların çoğunluğunu barışçıl taraftarlar oluş-
tursa da, “wiener hooligans” olarak tabir edilen 13-15 yaşlarındaki 
kişilerden oluşan daha şiddete eğilimli ve daha genç taraftarlar da 
bulunmaktadır. 1990’lardaki şiddet olaylarında, yine diğer Avrupa 
üllkelerindeki gibi, ırkçı grupların rolü büyüktür. Bu gruplar küçük 
olsa da, birbirlerine bağlıdır ve sayılarını arttırmak amacıyla, diğer 
gruplarla bağlantı içindedir.

İSPANYA

Bazı rakip takım taraftarları arasınad büyük yerel rekabetler olma-
sına ve bazı ululslararası maçlarda şiddet olaylarının yaşanmış olmasına 
rağmen, İspanya’daki asıl büyük ve yüksek şiddetli rekabetlerin sebebi, 
ayrılıkçı politikaların futbola yansımasıdır.

Az sayıda belge ve very olmasına rağmen, sözkonusu, şiddet riski 
yüksek ve olay çıkması muhtemel durumu, Bilbao’nun en büyük 

47 Peitersen, B., Toft, J., Langberg, H. and Saarup, J. (1991) Det er svært at være 
fodboldfan i Danmark. Allsvenskan genom tiderna. Stockholm: Strömbergs/
Brunnhages Förlag.

48 Andersson, T. and Radmann, A. (1996). Fans in Scandinavia. Paper given at the 
Fanatics! Conference, Manchester, 11-13 June 1996.
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taraftar gruplarından HNT’nin üyelerinin, kulüplerini “anti-faşist 
militan” bir grup olarak nitelendirmeleri açıkça ortaya koymaktadır.

İspanya’da bir takımı desteklemek tamamen politik bir harekettir. 
Örneğin Athletic Bilbao’yu, İspanya’nın diğer bölgesinde yaşayan 
anti-faşist Basklar desteklemektedir. Bu kişiler, değerlerinin kulüp 
tarafından temsil edildiğiini düşünürler. Bilbao taraftarlarının iddi-
asına göre, Bilbao final oynadığında, 50.000 Bilbao taraftarı, rakip 
şehir Madrid’in barlarında eğlenmektedir.

İSVİÇRE

Genava takımının “Section Granat” isimli taraftar grubunun 1996 
yılındaki bültenine göre, “ultras” kelimesi, pek çok İsviçreli için hiçbir 
şey ifade etmemektedir. İsviçre’de, 1980’lerde, etkileri az olsa da, birkaç 
tane aktif taraftar grubu kuruldu. Bu gruplardan bazıları “dövüşçü” 
olarak isim yapsa da, 1980’lerin sonuna doğru, şiddet olaylarında çok 
ciddi düşüş meydana geldi. Şuanda İsviçre’deki nadir ezeli rekabetler-
den biri, Servette FC ile FC Sion takımları arasında yaşanmaktadır.

İsviçre’deki futbol bazlı şiddet olaylarına dair resmi bir bilgi bulun-
mamaktadır. Ancak taraftar gruplarınca yapılan internet haberlerine 
göre, 15 maçta sadece bir olaya rastlanmaktadır ve bu olaylar da, polis 
olay yerine gelmeden yatıştırılacak cinstendir.

PORTEKİZ

Portekiz’de futbol taraftar gruplarının kurulması, 1980’lerin başın-
dan itibaren sözkonusu olan, son derece yeni bir olgudur.

Portekizli araştırmacılar, 1987’deki Futbolda Şiddet konulu Avrupa 
Konferansına sunduğu raporda, birkaç agresif graffiti dışında, ülkedeki 
en büyük taraftar grubu olan “juve leo” veya bir başka grup tarafından 
bir şiddet olayı çıkarılmadığı belirtilmiştir. Yalnızca, ilginç ve belki de 
kaygı verici olan, son derece az Portekizli ingilizce okuyup konuşmasına 
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rağmen, taraftar grupları arasında genelde ingilizce hakimdir. Bu 
durum, İngiliz taraftarların ve taraftar gruplarının taklit edildiğini 
yahut örnek alındığını gösterir.49

Fransa’da ve İsviçre’deki duruma benzer olarak, Portekiz’de de, 
büyük takımların yalnızca bir tane ezeli rakipleri vardır ve bu takım-
ların taraftarları, diğer takım taraftarları ile ise, ya dosttur, ya da nötr-
dür. Taraftarlar, amaçlarını keyifli ve şenlikli bir biçimde takımlarını 
desteklemek olarak tanımlamaktadır. Sert ve şiddet dolu gösteriler 
yerine, renkli ve olağandışı muhteşem gösteriler yaparlar. Ancak, 
daha küçük takımlar arasındaki yerel rekabetler sonucu, bazı futbol 
maçlarında olaylar da çıkabilmektedir.

ÇEK CUMHURİYETİ

Çek futbolunun köklü bir tarihi olmamasına ve çok büyük bir 
şiddet olayı yaşanmış olmamasına rağmen, 1980’lerde ve 1990’ların 
başında, Sparta Prague taraftarlarının karıştığı birkaç şiddet olayına 
rastlanabilmektedir.50 Son zamanlarda yaşanan olaylar genellikle, rakip 
oyunculara saldırılması gibi, stadın içinde meydana gelen olaylardır. 
Yaşanan şiddet olayları saha için olsa da, nadiren saha dışında da, 
trenlerin tahrip edilmesi ve derbi maçlar öncesi sokak kavgaları gibi 
şiddet olayları meydana gelmektedir.51

Ulusal spor otoriteleri, kendilerine “flag carriers” denen taraftar-
ların davranışlarından endişe etmiş ve Sparta taraftarlarını anlatan bir 
belgesel çekilmiştir. Ancak yetkililer, çekilen bu belgeselin, Sparta’lı 
taraftarların yanlış hareketlerinin yayılmasına ve taklit edilmesine 
sebep olduğu için, yarardan çok zarar getirdiğini itiraf etmiştir.

49 Marques, M. (1987). Youth commitment in football fan associations: The Juve 
Leo case. In T. O’Brien (ed), European Conference on Football Violence. Preston: 
Lancashire Polytechnic.

50 Reuters, 1995
51 Duke, V. (1996). Playing in the Right Language: Football in Belgium. Paper presented 

to the Fanatics! Conference, Manchester. 11-13 June 1996.
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1985’de, bir trenin ciddi şekilde tahrip edilmesinde sonra, 30 taraf-
tar tutuklandı ve yetkililer tüm taraftarları, ingiliz holiganlarını örnek 
alanların, onlar gibi davrananların tolare edilmeyeceği konusunda 
uyardı. Daha sonra, birinci lig kulüplerine, misafir takım seyircileri 
ile kendi seyircileri arasındaki mesafeyi ayırma zorunluluğu getirildi. 
Ayrıca, kulüplere, stada giren taraftarları arayabilme yetkisi verdi. 
Bunun yanında, futbolda şiddetin önlenmesi amacıyla, takımların 
bayraklarının ve flamalarının kullanılması da yasaklandı.

YUNANİSTAN

Yunan futbolunda şiddete dair genel bir istatistik veya gözleme 
dayalı bir veri bulunmamakla beraber, resmi olmayan münferit kay-
naklara göre, bu ülkede holiganizm 2. aşamadadır ve gelişmektedir. 
Holiganizmin artmasıyla, hakemlere ve rakip taraftarlara yapılan 
saldırılar da artmaktadır. Ancak bu olayların büyük çoğunluğu, saha 
içinde meydana gelmektedir.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk’daki, futbol bazlı şiddet olayları hakkında son derece 
az bilgi olmasına rağmen, Reuters, 1995 yılında, hakemlerin, fut-
bolda artan şiddet olaylarını protesto etmek için boykot yaptığını 
belirtmiştir. Arnavutluk’daki şiddet olaylarının merkezinde hakemler 
varmış gibi görünse de, Reuters’in raporunda, barlarda ve stad dışında 
kavgalar çıktığı ve polisin bu kavgaları ayırmak için havaya ateş açtığı, 
belirtilmiştir. Futbolda yaşanan şiddet olayları, Arnavutluk Futbol 
Federasyonu tarafından son derece ciddiye alınmaktadır. Öyle ki, 
federasyon, hakemlerin boykotunu desteklemiştir. Bunun yanında, 
Arnavut futbolunda şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi için, İçişleri 
ve Spor Bakanlıklarıyla görüşmeler yapmayı planlamaktadır.
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AVRUPA ÜLKELERİNDE FUTBOLDA ŞİDDETİN, 
DÜZENSİZLİĞİN VE ŞİKENİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK 

UYGULAMALAR VE YASAL DÜZENLEMELER

Günümüzde futbolun popüleritesi, dolaylı olarak veya doğrudan 
etkilediği insan sayısı, tüm dünya tarafından bilinmekte ve futbolun 
evrensel bir oyun olduğu herkes tarafından kabul görmektedir. Fransız 
sosyolog Pascal Boniface’ın, bu durumu: ‘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.’ şeklindeki tespiti, futbolun 
insan hayatındaki yerinin her şeyle mukayese edilebilecek kadar fazla 
olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu denli etkili olan ve milyar dolarla ifade edilen paraların söz 
konusu olduğu bu spor dalında, bu durumun getirisi olarak, hukuka 
aykırı yollardan rant elde etme amaçlı pek çok şike olayı ve yine bu 
inkar edilemez popüleritenin neticesi olarak saha içinde yahut saha 
dışında, bir çok cana mal olabilecek kadar ciddi muhtelif şiddet olayları 
cereyan etmektedir. Dünya ve Avrupa’daki futbolu yöneten kurumlar 
olan FIFA ve UEFA, talimatlarında diğer bazı yönetmeliklerinde, 
futbolun kara lekesi olan şike ve şiddet olaylarının önüne geçmek 
için çeşitli düzenlemelere yer vermiştir.

Futbolun en çok endüstrileşmiş olduğu Avrupa’da, futbolun ortaya 
çıkmasından bu yana var olan şiddet ve şike olaylarının önüne geçmek 
için, yıllardan beri çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar 
hem proje niteliğinde hem de yasal düzenlemeler şeklinde ortaya 
çıkmaktadır.

Bu genel bilgiler ışığında, futbolda şike ve şiddet olaylarının önüne 
geçilmesi için yapılan yasal düzenlemeleri, ülke federasyonlarının bu 
yöndeki yaptırımlarını ve yine söz konusu ülkelerin futbol tarihinde 
yaşadığı belli başlı şike ve şiddet olaylarını ele almak gerekir.
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İNGİLTERE

a. Şiddet ve düzensizlik:
Futbolun beşiği olarak nitelendirilen ve futbolun en tutkulu takip 

edildiği Avrupa ülkelerinin başında gelen İngiltere, aynı zamanda 
futbol tarihinin en büyük facialarına ve dehşet verici şiddet olaylarına 
ev sahipliği yapmıştır. Heysel Faciası, Hillsborough olayı ve Brad-
ford Stadı’ndaki korkunç yangın gibi, bir çok skandalın yaşandığı 
İngiltere’de holiganizm ile mücadele, diğer Avrupa ülkelerinden önce 
başlamıştır. Hillsborough faciasından sonra Lord Taylor’ın hazırladığı 
raporlar sonucunda stadyumların fiziki yapıları düzeltilmiş, polisin 
tutumu yumuşatılmış, taraftar projelerine ağırlık verilmiş, taraftar-
ların eğitimi yönünde adımlar atılmış ve bunların yanında bazı yasal 
düzenlemeler yapılmıştır. Bu yasal düzenlemer sonucunda günü-
müzde, İngiltere’de statta yaşanan tüm olaylardan kulüpler sorumlu 
tutulmaktadır. Kulüpler kendi ihmallerinden kaynaklanan sorunlar 
yaşanmaması için, güvenlikle ilgili işlerde özel güvenlik ve polis gücü ile 
koordinasyonu sağlamaktadır.Stat dışında ise güvenlik tedbirlerinden 
polis güçleri sorumludur. Taraftarların maçlara alkollü girmesi yasak 
olduğu gibi, fanatik taraftarların birbirlerine yakın oturmaması için de 
bir dizi önlemler alınmaktadır. İngiltere’de 1989’dan beri yürürlükte 
olan “Futbol Seyircileri Kanunu” mahkemelere, futbolla ilgili şiddet 
olaylarına karışan kimselere, İngiliz takımlarının ülke dışında oynadığı 
maçlar sırasında İngiltere’den çıkış yasağı ve maç tarihinde belirlenmiş 
polis istasyonlarında bulunma zorunluluğu getirme yetkisi vermiştir. 
1991’den beri de “Futbol Suçları Kanunu” ile sahaya veya seyircilere 
yabancı madde fırlatılması, ahlâk dışı ve ırkçı tezahüratta bulunma 
ile seyircilerin sahaya girmesi yasaklanmış, karaborsada bilet satışı suç 
haline getirilmiştir. Ayrıca kanun polis amirlerine, gerekli gördükleri 
araç ve seyircileri durdurup arama yetkisi vermiştir. Şiddette katılan 
insanlara stadyumlara men cezası getirilmiştir.
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Şiddet olayları:
“İngiltere, futbol maçları esnasında 1985 yılında Heysel faciası, 

1989 yılında ise Hillsborough faciası olarak adlandırılan iki büyük olay 
yaşamıştır. Heysel faciası, Brüksel’de 1985 yılındaki Avrupa Kupası’nın 
finalinde, Liverpool (İngiltere) ve Juventus (İtalya) arasında oynanan 
maç sırasında yaşanmıştır. İngiliz taraftarlar, aradaki telleri aşarak 
Juventus taraftarlarının olduğu kısma geçmiş; Juventuslu taraftarlar 
kaçmak isterken de stadyumun duvarları yıkılmış; bunun sonucunda 32’si 
Juventuslu olmak üzere 39 kişi ölmüş, 600 kişi de yaralanmıştır. 1989 
yılında ise Sheffield Wednesday takımının, kendisine ait Hillsbororugh 
Stadı’nda, Liverpool’la oynadığı maçta çıkan olaylarda 96 kişi ölmüş, 
766 kişi yaralanmıştır.”52

İngiliz futbol tarihinde yaşanan bir diğer facia da, 1985 yılında, 
Bradford şehrinin Valley Parade Stadyumu’nda, Bradford City’nin 
Lincoln City ile oynadığı maç sırasında çıkan yangındır. Bradford 
City’nin 3. Lig şampiyonluğunu kutladığı bu maç sırasında çıkan 
yangında, 56 taraftar ölmüş, 265 taraftar yaralanmıştır.

Günümüzde, İngilterede British Gambling Act (İngiliz Bahis 
Yasası) 19. Bölüm 42. Maddesi, Criminal Law Act 1977 (İngiliz Ceza 
Hukuku) 45. Bölümü, 1906 tarihli Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki 
Yasanın 34. Bölümü ayrı ayrı sporda şiidet ve şike ile bahis oyunlarına 
ilişkin yasadışı suçları ve bunlara dair cezaları düzenlemektedir.

“Spor sahalarında şiddete ilişkin olaylarda ise 1906 tarihli Şiddetin 
Önlenmesine ilişkin yasa gereğince 6 aya kadar hapis cezası veyahut para 
cezası verilebilmektedir.”53

b. Şike:

52 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ,Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda 
Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan, MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU/ MART 2011/ 
s.168-169.

53 Match-fixing in sport /A mapping of criminal law provisions in EU 27/ MARCH 
2012/s.135.
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“İngiltere’de, bahis ve şikeyle ilgili suçların cezası, Bahis Yasası’nın 
(Gambling Act) “hile” başlıklı bölümünde düzenlenmektedir. Söz 
konusu yasaya göre, futbolda şike olaylarına karışanlar 2 yıla kadar 
hapis cezası ve 5 bin Sterlin para cezası alabilmektedir. Ayrıca suçun 
boyutuna göre verilecek cezanın üst sınırı da “futboldan men” ceza-
sıdır. Herhangi bir şike olayı tespit edilirse, federasyon, bu konudaki 
yargılama sonrasında cezai yaptırımlar uygulayabilmektedir. Bu ülkede 
şike teklifi alanlar, bunu derhal federasyona bildirmezlerse, söz konusu 
teklifi reddetseler bile suçlu sayılmaktadırlar.”54

Şike olayları:
1915 yılında yaşanan ve “Kötü Cuma (Bad Friday)” olarak adlan-

dırılan şike olayı Manchester United - Liverpool maçından sonra 
patlak verdi ve ev sahibi takımdan 3, konuk ekipten 4 futbolcu, 
Federasyon’un soruşturması neticesinde futboldan men edildi. 1964 
yılında şike olayında, Skandala karışan 4 futbolcuya hapis cezası verildi. 
Son olarak 2008 yılında 2. Lig’de oynanan Accrington Stanley-Bury 
maçında şikeye karıştığı belirlenen 5 futbolcu, soruşturmanın ardından 
Futbol Federasyonu tarafından para ve uzun süreli “futboldan men” 
cezasına çarptırıldı.

İSPANYA

a. Şiddet ve Düzensizlik
“Özellikle son 10 yılda, İspanyol futbol takımlarının Avrupa kupa-

larını domine etmesi, İspanya’da futbolun ne kadar önemli ve değerli 
olduğunun en somut delilidir. Politik nedenlerin de etkisiyle İspanya’da 
futbol, bir oyun olmanın çok ötesindedir. İspanya’da sporda şiddetin 

54 Match-fixing in sport /A mapping of criminal law provisions in EU 27/ MARCH 
2012/s. 107.
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engellenmesinde genel olarak ; Kolluk Güçlerinin Tedbir Alması, Şid-
detle Mücadele Komisyonu tarafından ceza verilmesi ve halka fair-play 
ilkelerinin anlatılması olarak üç farklı tedbir uygulanmaktadır. Ayrıca 
2004-2008 yıllarında tüm parti gruplarının oy birliği ile iki temel kanun 
çıkarılmıştır. Bunlardan ilki sporda şiddet, ırkçılık, yabancı düşmanlığı 
ve hoşgörüsüzlüğe karşı kanun, ikincisi ise dopingin önlenmesine ilişkin 
kanundur. Bu kanunlarda hakim olan ilke, şiddete ve dopinge karşı sıfır 
tolerans politikasıdır. Bu kapsamda şiddet olaylarına karışan taraftarlara 
stadlara giriş yasağı ve gerekli hallerde ağır para cezaları verilmektedir.”55

Şiddet Olayları:
İspanyol takımları arasındaki rekabetin sebebi genelde etnik kimlik 

farklılıklarıdır. Barcelona, Athletic Bilbao vs takımların bu konuda çok 
sert tutumları vardır. İspanyol futbol tarihinde, İngiltere’de olduğu 
gibi aşırı sansasyonel facialar yaşanmış olmasa da, yerel veya etnik 
rekabetin yaşandığı pek çok maçta, özellikle Barcelona–Real Madrid 
maçlarında şiddet vakalarına rastlamak mümkündür. Bunun son 
örneği olarak da : Sporting Gijon-Sevilla maçı öncesinde iki takımın 
taraftarları arasında çıkan taşlı, sopalı çıkan kavgada 50’ye yakın kişi 
yaralanıp, çevredeki dükkan ve arabalara büyük hasar verilmiştir .

İspanya’da sporda şiddet olaylarına ve şikeye ilişkin düzenlemelerin 
yapıldığı 3 ayrı yasal düzenleme vardır.Bunlar:

Ceza Hukuku (Organic Law 10/1995 as ammended by Law 
5/2010);

- Yasa 10/1990, 15 Ekim Tarihli ;
- Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

55 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ,Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda 
Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan, MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU/ MART 2011/ s.172
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b. Şike
İspanya’da özellikle spor müsabakalarındaki yasal iddia oyunlarında 

şike yapıldığına yönelik haberlerin yer almasının ardından, 2010 
yılında hükümetin girişimiyle Ceza Yasası’nda değişikliğe gidilerek, 
spor müsabakalarında şike ve teşvik suçu için, men edilme, para cezası 
ve hapis cezası getirilmiştir. Söz konusu yasa, şike veya teşvik suçunu 
işlediği tespit edilen kişilere 6 ay ila 4 yıl arasında hapis, 1 ila 6 yıl 
arasında men edilme ve şike veya teşvikte kullanılan paranın 3 katı 
oranında para cezası verilmesini öngörmektedir.56

Büyük şike ve teşvik olaylarında kulüplere veya sportif anonim 
şirketlere de ceza verilmesinin önü, 2010’da yapılan yasal değişiklikle 
açılmıştır. Bu tür olaylarda kulüp veya sportif anonim şirketlere en 
fazla 5 yıl süreyle müsabakalardan men veya mali yardımların kesilmesi 
yönünde cezalar verilebilmektedir.

Şike Olayları:
2009-2010 ve 2011-2012 sezonunda Racing Santander ile Spor-

ting Gijon arasında oynanan maç ve yine Sporting Gijon’un Espanyol 
ile oynadığı maçlar ile ilgili olarak, İspanya Profesyonel Futbol Ligi 
yöneticileri, liglerdeki şike iddialarını araştırması için Yolsuzlukla 
Mücadele Kurulu’na başvurdu. Bunun yanında, İspanya ikinci liginde 
2011-2012 sezonunda oynanan Hercules-Cordoba maçı hakkında da 
soruşturma talebinde bulunuldu.

ALMANYA

a. Şiddet ve Düzensizlik
“Yapılan anketlere ve araştırmalara göre, Almanya’da futbol taraf-

tarlarının % 20’si Neo-Nazi ve benzeri politik görüşlere sempati 

56 Match-fixing in sport/ A mapping of criminal law provisions in EU 27/ MARCH 
2012 /s.104
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duymaktadır. Bu durumun doğal sonucu olarak, Almanya futbolunda 
şiddet olaylarının yaşanması ihtimali, her daim yüksek olacaktır. Bunun 
önüne geçmek amacıyla, Almanya’da 1981 yılından itibaren, özellikle 
taraftar projeleri yapmak suretiyle çalışılmaktadır.Bu projeler kapsamında 
taraftarlarla polis arasında bağ kurulmakta ve taraftarlara eğitim konu-
sunda tavsiyeler verilmektedir. Ayrıca Alman Yargıtayı spor normlarının 
içeriksel denetimini doğrudan doğruya Alman Medeni Kanunu’na göre 
gerçekleştirmektedir. Yani Spor cezalarının temel dayanağı olan Federas-
yon hukuku ile ilgili genel terimler, genel hukuk ile uyumlaştırılmaları 
ve hukuka uygun bir takdir yetkisi içerip içermediklari bakımından 
denetime tabi tutulabilirler.”57 Bu durum, Almanya’da sporda şiddetin 
cezalandırılması konusunda federasyon kurallarının, ceza ve medeni 
kanunuyla çelişmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Alman Fut-
bol Federasyonu, sporda şiddet olaylarına karşı sert önlemler almaya 
başlamıştır. Bu doğrultuda, taraftarlarının olay çıkarttığı takımlar 
maçtan men edilebilmektedir.

Şiddet olayları:
Almanya’da son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarına göz attığı-

mızda, hala sporda şiddet sorununun tam olarak önüne geçilemediği 
anlaşılacaktır. Bu olaylardan ilki, 4. lig ekibi FC Magdeburg’un takım 
kaptanı Daniel Bauer’in, 2 ay önce ölüm tehditi alması ve daha sonra 
evine gelen taraftarlarca tartaklanmasıdır. Alman futbolundaki şiddetin 
en güncel örneklerinden bir tanesi de, Borussia Dortmund-Dinamo 
Dresden maçında üç kez hakemin oyunu durdurup ikaz etmesine 
rağmen 10 bine yakın Dinamo Dresden taraftarlarının büyük bir 
bölümünün meşaleler yakıp havaya patlayıcı maddeler havaya atması-
dır. Dresden taraftarları ayrıca maç öncesi ve sonrasında Dortmund’lu 
taraftarlara saldırdı. Bu olaylar neticesinde 17 kişi yaralandı ve 15 
Dinamo Dresden taraftarı tutuklandı. Dinamo Dresden, Avrupa 
kupasından men edildi. Bu ceza, İngiltere’de geçerli olan, taraftarların 

57 VİEWEG, K./Spor Hukukunun Büyüsü*/s.23
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taşkınlıklarından dolayı kulüplerin de sorumlu tutulması ilkesinin 
Almanya’da da kabul edildiğini ortaya koymaktadır.58

Almanya’da sporda şiddet olayları ve şike ile alakalı yasal 
düzenlemeler:

Alman Ceza Hukukunda yer almaktadır, söz konusu yasa en son 
2009 yılında revize edilmiştir. (in the version promulgated on 13 
November 1998, Federal Law Gazette [Bundesgesetzblatt] p. 3322, 
last amended by Article 3 of the Law of 2 October 2009, Federal 
Law Gazette I p. 3214).

b. Şike
Almanya’da sporda şike ve teşvik olaylarını cezalandıran bir yasa 

bulunmamaktadır. Sadece sadece şike olaylarını kontrol eden mekaniz-
malar mevcut olmasına rağmen birçok futbol maçında şike yapıldığı-
nın ortaya çıkması sonrasında, Sporu Koruma Yasası taslağı üzerinde 
tartışılmaktadır. Söz konusu yasa taslağı, doping, rüşvet ve maçlarda 
şike yapılmasını yasakladığı gibi, şüpheli görülen kişilerin telefonları-
nın dinlenebilmesini de öngörmektedir. Ayrıca bu yasa taslağı, sadece 
sporcuların değil, sporcuları doping, rüşvet ve şike olaylarına teşvik 
eden doktor, teknik direktör, antrenör ve spor kulübü yöneticilerinin 
de cezalandırılmasıma olanak tanımaktadır. Yasaya aykırı davrananlar 
için 10 yıla kadar hapis cezası talep edilebilecektir.59

Şike olayları:
Almanya’da, 1965 yılında şike yaptıkları için Karlsruhe ve Schalke 

04 takımlarının küme düşürülmesine karar verildi. Ancak gelecek 
sezon Bundesliga’da mücadele eden takım sayısı 16’dan 18’e çıkarıl-
dığı için bu iki takım Bundesliga’da kaldı.1971 yılında ise, Rot Weis 
Oberhausen ve Arminia Bilefeld şike nedeniyle küme düşürüldü. 
Ayrıca 2009 yılında da çok kapsamlı bir şike operasyonu yapılmış 

58 www.trt.net
59 Match-fixing in sport/ A mapping of criminal law provisions in EU 27/ MARCH 

2012/s.80
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ve toplam 32 maçta şike yapıldığı ortaya çıkarılmıştı. Ayrıca, Alman 
hakem Ropert Hoyzer, geçtiğimiz yıllarda, yönettiği  SC Paderborn’un 
SV Hamburg maçında şike yaptığını itiraf etmişti. Hoyzer, iki yıl beş 
ay hapis cezasına çarptırıldı ve hakemlikten ömür boyu men edildi.

FRANSA

a. Şiddet ve Düzensizlik
Futbolun günlük hayatta çok büyük önem taşıdığı ve Avrupa’nın 

en değerli liglerinden birini bünyesinde barındıran Fransa’da, son 
yıllarda artış gösteren saha dışı olaylarının önüne geçmek için çalış-
malarını sürdüren Fransa İçişleri Bakanlığı ‘holiganizmle mücadele 
ulusal birimi’ adı altında bir birim kurdu. Bu birim, yüksek riskli 
maçlar öncesi istihbarat faaliyetlerinde bulunma, saha içinde ve dışında 
olayların önlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunma görevlerini yerine 
getirmektedir.Ayrıca stadlardaki taşkınlıkların önlenmesini gözeten 
‘Statlardaki Güvenlik Ulusal Karma Komisyonu’ adı altında bir komis-
yon da bu konudaki faaliyetlerini sürdürmektedir. 60 Her ne kadar Paris 
Saint-Germain ve Marsilya taraftarları taşkınlık yapmaya müsaitse de, 
genel olarak Fransız taraftarlar, İngiliz taraftarlar kadar şiddete yatkın 
değildir. Daha çok İtalyan taraftarlarla benzerlik göstermektedirler ve 
şiddet eylemleri gerçekleştirmektense, yaratıcı tribün şovları yapmayı 
tercih ederler. Fransız hukukundaki yasal düzenlemelere göre, umumi 
yerlere veya mağazalara zarar veren, karşı takım taraftarlarıyla kavga 
eden kişiler, polis tarafından yakalandıkları takdirde ağır para cezala-
rına çarptırılmaktadır. Bunun yanında durumun gerektirdiği hallerde 
hapis cezaları ve daimi olarak maçlara giriş yasağı gibi yaptırımlar da 
uygulanmaktadır.

60 www.guardian.co.uk
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Şiddet Olayları:
Fransız futbolundaki şiddet olayları, diğer Avrupa ülkelerine naza-

ran daha geç ortaya çıkmıştır. Özellikle 2003 yılında Paris Saint-Ger-
main ile Nice takımları arasında oynanan maçtan sonra bir taraftarın 
ölümüyle sonuçlanan olaylar neticesinde Fransız hükümeti, futbolda 
şiddet olaylarıyla ilgili ciddi adımlar atmayı başlamıştır. Bunun dışında, 
2001 yılında yine Paris Saint-Germain’in Galatasaray ile oynadığı maç 
esnasında 50 taraftar yaralanmıştı.2004 yılında, PSG’nin Hapoel Tel-
Aviv’ 4-2 yenildiği maçtan sonra da çok büyük olaylar çıkmış, ve 1 
taraftar vurularak öldürülmüştür. Ayrıca Fransa’da toplam 5 taraftar 
grubuna da, sahalara giriş yasağı getirilmiştir. 61

b. Şike:
“Fransa’da, spor federasyonlarının, eylemin sonucu sahaya yansımış 

olsa da olmasa da maça etki etmiş olsa da olmasa da şike ve teşvik eyle-
mini gerçekleştiren kulüplere ceza verme yetkisi vardır. Ayrıca Fransız 
kanunlarının rüşvete ilişkin hükümleri, doğal olarak, sporda teşvik ve 
şike için de geçerli olmakla beraber, bu suçu işleyenlere 5 yıla kadar hapis 
cezası ve 75.000 Avro’ya kadar da para cezası öngörülmektedir.”62

Fransadaki Yasal Düzenlemeler:
Fransız Ceza Kanunu , Code Pénal (version consolidée au 5 

Novembre 2011) Article 445-1: amended by Law no. 2007-1598 of 
13 November

2007–Art. 1 JORF 14 November 2007;
- Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la 

concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent
et de hasard en ligne;

61 www.sabah.com.tr
62 Match-fixing in sport /A mapping of criminal law provisions in EU 27/ MARCH 

2012/s.78.
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- Décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions 
sportives et aux types de résultats sportifs définis par

l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;
- Loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique 

du sport et les droits des sportifs, JORF n°0028 du 2
février 2012 page 1906, texte n° 2

Şike Olayları:
“Fransa’da şikeye dair yaşanmış en çarpıcı örnek, şüphesiz ki  Oly-

mpique Marsilya ile Valenciennes arasında oynanan ve Marsilya’nın galip 
geldiği 20 Mayıs 1993 tarihli maçtan sonra yaşanan gelişmelerdir. Söz 
konusu olayda, Valenciennes takımı oyuncularına, karsılaşmadan birkaç 
gün sonra Şampiyon Kulüpler Kupası finaline çıkacak olan Marsilya’nın 
oyuncularına sert müdahalelerde bulunarak sakatlıklarına sebep olma-
maları için para vaadinde bulunulduğu tespit edilmiştir ve bunun 
ardından Marsilya’nın Fransa şampiyonluğu elinden alınmış, Avrupa 
kupalarından men edilmiş, ikinci lige düşürülmüş ve takıma transfer 
yasağı getirilmiştir. Ayrıca Marsilya yöneticilerinin ve teknik ekibinin 
lisansları iptal edilmiştir. Tüm bu cezaların yanında, Marsilya’nın bir 
sonraki sezon ikinci ligde şampiyon olmasına rağmen birinci lige yük-
selmesi de engellenmiştir.”63

İTALYA

a. Şiddet ve Düzensizlik:
Şüphesiz ki, sporda şiddet ve şike gibi hukuksuzlukların en çok 

yaşandığı, ve bu konuda sicili en kabarık olan Avrupa ülkelerinden bir 
tanesi de, İtalya’dır. İtalya’da, futbolda holiganizmin ve şiddet olayları-
nın önüne geçmek 2007 yılında, bir polis memurunun şiddet olayları 
sonucu hayatını kaybetmesi üzerine çıkarılan yeni yasaya göre, toplu 

63 www.haberhakki.com
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halde bilet satışları yasaklanmakta, aşırı fanatik taraftar gruplarıyla 
kulüplerin ilişkisi ortaya çıkması durumunda kulüplere 20.000 Avro 
ile 100.000 Avro arasında değişen para cezaları kesilebilmekte ve şiddet 
olaylarına karışan, maçın oynanmasına engel teşkil eden eylemlerde 
bulunan taraftarlara da hapis cezası ve futbol maçlarından men cezaları 
verilebilmektedir. Bu yasal düzenlemelerin yanında, İtalyan polisi de, 
Juventus, Torino, Napoli, Roma, Lazio, Inter, Sampdoria, Genoia, 
Livorno ve Catania gibi takımların çok iyi organize olmuş taraftar 
gruplarını sıkı takip altına almıştır.

Şiddet Olayları:
“İtalyan futbolunda pek çok trajedik şiddet olayı yaşanmıştır. Örneğin, 

1989 yılında, maç öncesinde Milan’lı taraftarların karsılasmayı izlemeye 
gelen Romalı taraftarların üzerine yürümesi sırasında yere düserek Milan 
taraftarlarınca tekmelenen bir Roma taraftarı öldürülmüştür. Bu örneğin 
yanına, Roma’lı taraftarların üç Middlesborough taraftarını ve daha sonra 
5 Liverpool taraftarını bıçaklamasını, Lazio taraftarlarının sayısız ırkçı 
şiddet eylemlerini, ve özellike 2007’deki Catania–Palermo maçı sonra-
sında yaşanan olaylar neticesinde bir polis memurunun öldürülmesini 
eklemek mümkündür. Zira Catanio–Palermo maçı sonrası yaşanan bu 
ölüm hadisesi, İtalyan hükümeti tarafından futbolda şiddetin önlenmesi 
için pek çok radikal adımın atılmasına vesile olmuştur.”64

İtalya’daki Yasal Düzenlemeler:
Legge 13 Dicembre 1989, n. 401: truffa sportiva (in Gazz. Uff., 

18 Dicembre, n. 294).

64 DEMİR.F./ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI/ FUTBOL OLGUSU 
VE FUTBOLDA ASAYİŞ YÖNETİMİ/ Yüksek Lisans Tezi/ANKARA-2005
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b. Şike
Şike denilince akla ilk gelen Avrupa ülkesinin İtalya olması, hiç 

kuşku yok ki İtalyan futbolseverlerin en şikayetçi olduğu konudur. 
İtalyan futbol tarihi boyunca patlak veren şike skandalları, dünyadaki 
en sansasyonel şike operasyonlarına konu olmuştur. Bu nedenlerden 
dolayı İtalyan kanunları, şikeye karşı sıfır tolerans tanımaktadır. İtal-
yan hukukunda sporda sahtecilik, 1989 yılından bu yana, spesifik 
olarak tanımlanmış bir suçtur. Sporda sahtecilik, İtalyan hukukunda 
spesifik olarak tanımlanmış bir suçtur. Bu suç kapsamında para veya 
maddi kazanç teklif ederek karşılaşmanın sonucuna etki etmek, Kar-
şılaşmanın sonucuna etki edecek uygunsuz ve hukuk dışı eylemlerde 
bulunmak,  Karşılaşma sonucuna etki etme karşılığı para veya maddi 
kazanç sağlamak, Devlet ve yasal iştirakçiler tarafından kontrol edilen 
bahis oyunları üzerinde hukuk dışı uygulamalarda bulunmak, bahis 
oyunları üzerinde hukuk dışı uygulamalarda bulunmak, Telefon veya 
bilgi transferi yoluyla İtalya’daki ve yurtdışındaki bahis oyunlarına, 
lotoya ve benzeri oyunlara yasadışı bahisle etki etmek gibi eylemlere 
karşı çok ağır cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu kurallara uyma-
dıkları belirlenen kişilere 2 yıldan az olmamak koşuluyla futboldan 
men ve 25 bin Avro’dan az olmamak şartıyla para cezası öngörülmek-
tedir.65 Ayrıca İtalya’ da, 2011 yılında getirilen yeni düzenleme ile, 
kulüplere, kulüplerin yetkili kişilerine, oyuncularına, antrenörlerine 
ve diğer kulüp mensuplarına sporda adalet duygusunu zedeleyecek 
olası eylemlere şahit olduklarında bunları zaman kaybetmeksizin yet-
kili disiplin müfettişine rapor etme zorunluluğu getirilmiştir. Bu tarz 
faaliyetleri bilip de federasyonun spor savcılığına haber vermeyenler 
hakkında da en az 3 ay futboldan men ve 15 bin Avro para cezası 
öngörülmektedir. 

İtalya’da, sportif organizasyonların kararları ve onların verdikleri 
cezalara karşı Devlet Mahkemeleri nezdinde temyiz yoluna gidilemez. 

65 Match-fixing in sport/ A mapping of criminal law provisions in EU 27/ MARCH 
2012/s.85.
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Yani, İtalyan ceza kanunu gibi mevzuatlar, ülkedeki sportif organlar 
tarafından alınacak sportif ceza ve disiplin cezası kararları üzerinde 
herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Şike Olayları:
İtalya’da, 1970’lerdeki ‘Totonero’ skandalının ardından, son yıl-

larda da pek çok şike skandalı patlak vermiştir. Bunlardan en güncel 
olanı, Serie A’ya yükselen Atalanta takımı ve kaptan Cristiano Doni ile 
Thomas Manfredini’nin başrollerinde olduğu skandaldır. Söz konusu 
şike soruşturması kapsamında, ilk olarak, İtalya Futbol Federasyonu 
Disiplin Kurulu, Atalanta’ya lige -6 puanla başlama cezası vermiş, ve 
kaptan Doni, 3 yıl 6 ay futboldan men, Thomas Manfredini ise 3 yıl 
futboldan men cezası almıştır . Konuyla ilgili Cremona Cumhuriyet 
Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma halen devam etmektedir.66

Şike konusunda İtalyan futbolunu en çok sarsan ve dünyada en 
çok ses getiren skandal, 2006 yılında patlak veren ‘Calciopoli’ skandalı 
olmuştur. 1999-2005 yılları arasında oynanan bazı maçlara atanan 
hakemlerin yasadışı olarak ayarlanması konusundaki bu soruşturma 
kapsamında Juventus, Milan, Fiorentina ve Lazio suçlu bulunmuş 
ve çok ağır cezalar almıştır. Juventus, önce seri C1’e düşürülüp 30 
puanı düşürülse de, itirazları sonucu seri B den 9 puan düşürülmüş 
olarak yeni sezona başlamıştır. Aynı zamanda 2005 ve 2006 yıllarında 
kazandığı şampiyonluklar geri alınmıştır. Fiorentina’nın 15, Milan’ın 8 
ve Lazio’nun 3 puanı silindi. Ayrıca bu kulüpler Avrupa kupalarından 
da men edildi. Bireysel olarak da, Juventus yöneticisi Lugiano Moggi 
4 yıl 4 ay, Lazio ve Fiorentina kulüplerinin başkanları da 15’er ay 
hapis cezasına çarptırılmıştır. 67

Yine 2011 yılında, ‘Calcioscommesse’ skandalı adı verilen ope-
rasyonda 38 maçın sonucuna etki edilmiş olduğu ortaya çıkarılmış ve 

66 www.cnnturk.com
67 www.haber7.com
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bunun sonucunda 14 kulüp ve 18 oyuncu çeşitli para, hapis, futboldan 
men gibi cezalara çarptırılmıştır.

2005 yılında oynanan Genoa-Venice maçındakiki skandal nede-
niyle yürütülen operasyon neticesinde, maçın skorune tesir eden 
eylemleri gerçekleştiren kişilere, 400.000 Avro para cezası ve 4’er ay 
hapis cezası verilmiştir.

 
YUNANİSTAN

a. Şiddet ve Düzensizlik
Bilindiği gibi, Yunan taraftarlar dünyanın en fanatik taraftarları 

arasında yer almaktadır. Özellikle AEK, Panathinaikos, Olympiakos 
ve PAOK gibi takımların taraftarları fazlasıyla tutkulu ve şiddete eği-
limlidirler. Yıllardan beri ülke ekonomisinde varolan sıkıntıların da 
yansımasıyla, yunan futbolunda zaten var olan şiddet, gün geçtikçe 
artmaktadır. Futbolda şiddetin önüne geçmek için pek çok ülke gibi, 
Yunanistan da, kendine İngiliz modelini örnek almaktadır. Yunanistan 
Futbol Federasyonu’nun şiddetin önüne geçmek için, stadlarda çıkacak 
bütün şiddet olayları ve taşkınlıklardan kulüpleri sorumlu olacağını 
düzenleyen yönetmeliği, hala pek çok Yunan kulübü tarafından eleşti-
rilmektedir. Yine bu düzenlemelere göre, şiddet olaylarında yakalanan 
eylemcilere verilen hapis cezalarının, sicilleri temiz olsa dahi, para 
cezasına dönüştürülebilir nitelikte olmamaktadır.

Şiddet Olayları:
Çok sayıda fanatik taraftarın olmasının doğal bir sonucu olarak, 

Yunan futbolunda pek çok şiddet olaylara vuku bulmaktadır. “2007 
yılında, yunan futbolunun en büyük rekabetini oluşturan Panathiani-
kos-Olympiakos maçı sonrasında çıkan kavgada bir taraftar hayatını 
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kaybetmiştir.”68 PAS Giannena ile Larissa ile oynanan maçta da fanatik 
taraftarlar, yangın çıkarmış ve pek çok şiddet eylemi gerçekleştirmiştir. 
Avrupa Kupası elemelerinde Hırvatistan ile oynanan maçta sahaya 
atılan meşaleler ve yabancı maddeler de, son günlerde dünya basınında 
hayli ses getirmiştir. Son olarak, Olympiakos maçında sahaya giren 
Panathinaikos taraftarlarının Molotof kokteyller ile polislere saldırması 
ve çok büyük maddi zararlara yol açması, yunan futbolundaki büyük 
şiddet olayları arasına girmiştir.

Yunanistandaki Yasal Düzenlemeler:
Law 2725/1999 as amended by Act 3057/2002

b. Şike
Dünya futbolundaki en güncel şike skandallarından biri de, 

Yunanistan’da patlak vermiştir.Yunan kanunlarına göre, bir maçın 
skorunu etkilemek amacıyla şike teklif etmek ya da kabul etmenin 
cezası, en az 3 yıl hapis ve, 5.000 Avro’ya kadar para cezasıdır. 69

Şike Olayları:
Son olarak Yunanistan’da, 2010 yılında, ‘Koriopolis’ skandalı 

ortaya çıkmıştır. Olympiakos Volou kulübü ile ilgili olarak yürütülen 
bu operasyonda söz konusu kulüp, şike, yasadışı bahis, dolandırıcılık, 
şantaj ve kara para aklama gibi konularda suçlanmıştır. Bu skandal 
neticesinde, kavala ve Olympiakos Volou takımları 2. lige düşürülmüş-
tür. Bunun yanında kulüplere 300’er bin Avro para cezası kesilmiştir.

68 www.ajansspor.com
69 Match-fixing in sport/ A mapping of criminal law provisions in EU 27/ MARCH 

2012/s.82
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HOLLANDA

a. Şiddet ve Düzensizlik:
Hollanda’da holiganizm ve sporda şiddet, 1974 yılında 

Feyenoord’un Tottenham ile oynadığı UEFA Kupası final maçında 
çıkan olaylardan sonra artış göstermeye başlamıştır. Hollanda takım-
larından, özellikle Ajax, Feyenoord, FC Utrecht and ADO Den Haag 
taraftarları, bazı durumlarda şiddet eylemlerine karışmaktadırlar. Hol-
landa futbolunda şiddet olaylarının önüne geçilmesi amacıyla, Adalet 
ve Güvenlik Bakanlığı, başta Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu 
(KNVB) olmak üzere, savcılık, polis ve yerel yönetimlerle bir araya 
gelerek eylem planını imzalamıştır. . Bu eylem planında çok katı 
kararalar ve cezaların olduğu bilinmektedir. Örneğin Ajax kulübü, 
bu doğrultuda maçı izlemeye gelen seyircilere yanlarında kimlik kartı 
bulundurma zorunluluğu getirmiştir. Hollanda, İngiltere’de olduğu 
gibi bu sorunu çözmek için gözaltı ve maçlardan men gibi yöntemleri 
çok sık kullanmaktadır. Bunun yanında, kanunen de, şiddet olayları 
neticesinde verilecek cezaların arttırılması konusunda ciddi çalışmalar 
yapılmaktadır.

Şiddet Olayları:
Hollanda futbol tarihindeki en büyük şiddet olayı, 1997 yılındaki 

Feyenoord–Ajax maçında çıkan olaylardır. Bu olaylar sonucunda 
yüzlerce kişi yaralanmış, ayrıca bir kişi de hayatını kaybetmiştir. 1999 
yılında, Nac Breda–Feyenoord maçında çıkan olaylar sonucunda 
da 80 kişi tutuklanmıştır. Ayrıca 2002 yılındaki Ajax–Utrecht maçı 
sonrası çıkan olaylar ve 2006’da Fransa’nın Nancy şehrinde çıkan 
olaylar, Hollanda’da da sporda şiddetin önlenmesi gerektiğini ortaya 
koymaktadır.
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Hollanda’daki, Yasal Düzenlemeler:
Hollanda Ceza Yasası, Act of March 3, 1881, Wetboek van Straf-

recht (Criminal Code).

b. Şike
Hollanda’daki, yasal düzenlemeşlere göre, maçın sonucuna etki 

etmek ve şike yapmak gibi suçların cezası, 4 yıla kadar hapis ve duruma 
göre değişen para cezasıdır.70

İSVİÇRE

a. Şiddet ve Düzensizlik
“İsviçre, ülkesinde düzenlenen 2008 Avrupa Şampiyonası öncesi, 

sporda şiddetin ve holiganizmin önlenmesi amacıyla, bazı kantonların 
anayasal hakların ihlal edilmesi hususunda bazı tereddütleri olmasın 
rağmen, bir takım tedbirleri yasalaştırmıştır. Bunun sonucunda İsviçre’de, 
futbolda şiddet olaylarının çıkmasında ihmali olan kulüplere para cezaları 
uygulanabilmektedir. Bunun dışında, polisin de şiddet olaylarını bastırma 
konusundaki yetkileri son derece geniştir. Bunun yanında HOOGAN 
adı verilen elektronik sistemle şiddete yatkın bazı taraftarların kişisel 
bilgilerine ulaşılmaktadır. Seyahat yasağı, hayli etkin olarak kullanılan 
yaptırımlardandır. Ayrıca futbolda şiddetin önlenmesi amacıyla ‘taraftar 
elçilikleri projesi’ adı altında bir proje de yürütülmektedir.”71 Ancak 
tüm bunlara rağmen, FIFA’nın eski patronu Sepp Blatter’e göre, 
futbolda şiddetin önlenmesine ilişkin alınan tedbirler ve yapılan 
yasal düzenlemeler konusunda İsviçre, diğer Avrupa ülkelerini hayli 
geriden takip etmektedir.

70 Match-fixing in sport/ A mapping of criminal law provisions in EU 27/ MARCH 
2012/s. 91

71 www.coe.int/switzerland
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Şiddet Olayları:
2009 yılındaki Zurich–Young Boys maçı sonrası çıkan şiddet 

olaylarında 10 taraftar hastaneye kaldırılmış ve 64 taraftar gözaltına 
alınmıştır. Yine aynı yıl oynanan Zurich–Basel maçında 12 taraftar, 
polise saldırmaktan dolayı gözaltına alınmıştır.72

İsviçredeki Yasal Düzenlemeler:
İsviçre Ceza Yasası, Criminal Code, Ds 1999:36;
- Government Bill on passive and active bribery (amendments 

are proposed to come into force on 1 July 2012).

b. Şike
İsviçre futbolunun sicili pek de karanlık olmasa da, son yıllarda 

yaşanan bazı skandallar dolayısıyla, ülkenin adı bu skandallarla anıl-
maya başlanmıştır. Neuchatel Xamax kulübünün lisansının iptal 
edilmesi sorunu, gündemi hayli meşgul etmiştir. Ancak asıl büyük 
skandal FIFA’nın Sion takımına verdiği cezadır.  FIFA, Sion’a 2008’de 
yaptığı bir transferin usulsüz olması nedeniyle transfer yasağı getirmiş 
olmasına rağmen, kulübün, yasak devam ederken 6 oyuncu transfer 
etmesi sonucunda ortaya çıkan hukuki sürecin çözümü gecikince, 
İsviçre Federasyonu Sion’a 36 puan silme cezası vermiştir. Takım ayrıca 
UEFA tarafından Avrupa liginden de men edilmiştir. 73

Şike Olayları:
İsviçre birinci liginde, 2010 yılında oynanan Grasshoppers–Zurich 

maçı ile ilgili olaral şike söylentileri çıkmıştı. Bu olayın dışında 
İsviçre’de, diğer Avrupa ülkelerindeki gibi büyük çaplı şike skandal-
ları vuku bulmamıştır.

72 www.wikipedia.org
73 www.xyeze.com
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PORTEKİZ

a. Şiddet ve Düzensizlik:
Portekiz kulüpleri, herkes tarafından bilindiği gibi Avrupa futbol 

piyasasına çok önemli futbolcular yetiştiren, scouting faaliyetleri ve 
bütçe açısından çok değerli kulüplerdir. Özellikle Benfica, Sporting 
Lizbon ve Porto gibi kulüpler arasında çok ciddi rekabet vardır. Bu 
rekabetin neticesinde bu kulüplerin taraftarları arasında tarih boyunca 
pek çok gerginlik yaşanmış ve istenmeyen şiddet olayları meydana 
gelmiştir. 2004 yılında Portekiz’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası 
öncesi Portekiz’de, futbolda şiddetin önüne geçilmesi amacıyla bazı 
düzenlemeler yapılmıştır. Portekiz’de de, çoğu Avrupa ülkesinde 
olduğu gibi şiddet olaylarına karışanlar, futboldan men, hapis ve para 
cezasına çarptırılmaktadır.

Şiddet Olayları:
1996 yılında oynanan Portekiz Kupası Final maçında, Benfica 

taraftarları ile Sporting Lizbon taraftarları arasında çok şiddeti olaylar 
çıkmış, ve bu olaylar neticeside bir taraftar hayatını kaybetmiştir. 74 
Portekizde futbolculara golf topu fırlatılması çok sık rastlanan bir 
şiddet olayıdır. Portekizli taraftarların karıştığı en güncel şiddet olayı 
ise, 2010 yılındaki Avrupa Ligi karşılaşmasında Sporting Lizbon taraf-
tarlarının İspanyol Kulübü Athletico Madrid seyircilerine saldırmasıdır.

Portekizdeki Yasal Düzenlemeler:
Law nr. 50/2007 of August 31, 2007 Revoking Decree Law No. 

390/91, dated 10th October, except Article 5;
- Decreto-Lei n.º 390/91 de 10 de Outubro, qualifica como crime 

comportamentos que afectem a verdade e a lealdade da competição 
desportiva.

74 Futbolvukuat/blogspot.com
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b. Şike
Portekiz’de şike ve teşvik gibi hukuksuzlukların ortaya çıkması 

durumunda, ağır müeyyideler uygulanmaktadır. Bu yaptırımlar, 1 
yıl ile 5 yıl arasında hapis cezası, ve toplu yahut günlük olmak üzere 
verilen para cezalarıdır. 75

Şike Olayları:
“Tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, Portekiz’de de yakın geçmişte 

ciddi bir şike skandalı patlak vermiştir. 2007 yılında, ‘Bitiş Düdüğü’ 
adı verilen operasyon çerçevesinde, Portekiz’in köklü kulüplerinden 
Boavista’nın şike yaptığı tespit edilmiş ve Portekiz 2. Ligi’ne düşürül-
mesine karar verilmiştir. Bunun yanında Portekiz’in en başarılı kulübü 
olan Porto’ya da, 2007-2008 sezonunda, rüşvet vermek suçundan dolayı 
puan silme cezası verilmiştir.”76

BELÇİKA

a. Şiddet ve Düzensizlik:
Futbolda şiddetin önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan yeni yasal 

düzenlemeler, Belçika’da 2010 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile 
devlet, şiddet olaylarına karışanlara çeşitli yasaklar getirme imkanına 
sahip olmuştur. Ayrıca bu düzenleme, 12 yaşın altındaki problemli 
çocukların maçlara ancak aileleri ile gidebilmelerine yönelik bir kural 
da getirmektedir. Belçika’da sporda şiddet olaylarına karışan taraftar-
lara ağır para ve hapis cezalarının yanında, stadlardan men edilme 
cezası da verilmektedir.77 Belçika’da, söz konusu olayları engellemek 

75 Match-fixing in sport/ A mapping of criminal law provisions in EU 27/ MARCH 
2012/s.94

76 My.sporx.com
77 ORHAN,Ü./T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Beden 

Eğitimi Anabilim Dalı/5149 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 
Kanun Çerçevesinde Spor Güvenliği/Yüksek Lisan Tezi/İst-2007
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konusunda polislere geniş yetkiler verilmiş, ve bu yetkiler 14 yaşından 
büyük olan herkese karşı kullanılabilmektedir.

Şiddet Olayları:
Anderlecht, Club Brugge ve Standat Liege kulüplerinin taraf-

tarları arasındakı rekabet ortamı, bazı durumlarda şiddet olaylarının 
ortaya çıkmasına sebep olsa da, Belçika’daki şiddet olayları, diğer 
Avrupa ülkelerine oranla daha azdır. Belçika futbolundaki en güncel 
şiddet olayı, Türkiye ile oynanan milli maç sonrası çıkan olaylardır. 
Bu olaylar sonucunda 30 taraftar yaralanmıştır. Yine bir Türk takımı 
olan Galatasaray ile Club Brugge arasında 2002 yılında oynanan 
maçta da büyük olaylar çıkmış, bu olaylara karışan taraftarlardan 
biri 3 yıl hapis cezası almış, diğerleri de şartlı salıverilmiştir. Ayrıca 
bu olaya karışan taraftarlar, diğer taraftar grubuna tazminat ödemeye 
mahkum edilmiştir.

Belçikadaki Yasal Düzenlemeler:
Belçika Ceza Yasası,Criminal Code, 8 June 1867;
- Law of 18 January 2010, published in the Government Gazette 

of January 26, 2010, entered into force on February 5, 2010;
- Loi relative à la répression de la corruption, 10 Février 1999;
- Proposition de loi visant à organiser un meilleur contrôle de la 

corruption et des paris sur les matches de football
(Déposée par M. Roland Duchatelet et consorts), Sénat de Bel-

gique, Session de 2008-2009, 20 Février 2009.

b. Şike
Belçika’da şike ve teşvik yolsuzluklarına karşı belirlenen ceza, 6 

aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve 10.000 Avro para cezasıdır. Bu ceza, 
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öngörülen hallerde 3 yıl hapis ve 50.000 Avro para cezası olarak da 
verilebilir. 78

Şike Olayları:
Son yıllarda Belçika’da birçok şike soruşturması açılmış, ve şike, 

ülke futbolunun birincil problemi haline gelmiştir. 2008 yılında, 
Anderlecht ile St. Ruiden takımları arasında oynanan maçta şike 
olduğu iddia edilmiş ve yapılan araştırmalarda bu maça Çin’li bahis-
çilerin çok yüklü bahis oynamış olduğu da tespit edilmiştir. 2006 
yılında, Liers takımından 3 oyuncu, şike yaptıklarını itiraf etmiştir.

MACARİSTAN

a. Şiddet ve Düzensizlik
Macar parlamentosunun 2011 yılında sporda şiddet olaylarını 

önlemeye yönelik yeni bir yasal düzenleme yapmıştır. Bu düzenleme 
ile birlikte, futbol maçları esnasında, öncesinde ve sonrasında şiddet 
olaylarına karışan kişilere, 2 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir. 
79 Yine bu kişilerin ömür boyu futbol maçlarından men edilmesi de 
söz konusu olabilmektedir. Bu yasal düzenlemenin yanında Maca-
ristan halen, futbolda şiddetin önüne geçmek için İngiltere, Belçika 
ve Hollanda gibi ülkelerin hukuki düzenlemelerini takip etmektedir.

Şiddet Olayları:
Macaristan liginde de, tüm liglerde olduğu gibi büyük derbiler, 

ezeli rekabetler vardır. Bu maçların oynanması esnasında ve sonrasında 
çoğu zaman büyük şiddet olayları ve taşkınlıklar meydana gelmektedir. 
Son yıllarda Macaristan’da meydana gelen şiddet olaylarının en büyüğü, 

78 Match-fixing in sport/ A mapping of criminal law provisions in EU 27/ MARCH 
2012/s.66 

79 www.cumhuriyetspor.com
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2011 yılında oynanan Kecskemet–Ferençvaroş maçı öncesi ve sonrası 
çıkan olaylardır. Bu olaylar sonucu 20 taraftar gözaltına alınmıştır.

Yasal Düzenlemeler:
Macaristan Ceza Yasası,Criminal Code (Act Nr. IV of 1978)

b. Şike
Macar hukukunda şike, teşvik, rüşvet gibi yollardan spor müsaba-

kalarından kar elde etmenin cezası 2 yıldan 10 yıla kadar hapis veya 
duruma göre belirlenen ağır para cezalarıdır.80

DANİMARKA

a. Şiddet ve Düzensizlik:
Danimarka futbolunda, şiddet olaylarına karışan taraftarların 

büyük çoğunluğu aşırı sağ görüşlü, neo-nazi akımının içinde yer 
alan insanlardır.81 2009 yılında, Danimarka parlamentosu, futbolda 
şiddetin, taşkınlıkların ve holiganizmin önlenmesini amaçlayan ve 
bu yönde kurallar koyan yeni bir yasa çıkarttı.82 Bu yasayla poliste 
çok geniş yetkiler verilmesi eleştirilse de, Danimarka futbolda şiddete 
karşı sıfır tolerans politikasından taviz vermemektedir. Ayrıca stadlara 
giriş esnasından taraftarlara parmak izi kontrolü yapılması yönündeki 
kanaat de, halen Danimarka gündemindeki yerini korumaktadır. Şid-
det olaylarının çoğu Brondby, Copenhagen ve Lyngby takımlarının 
taraftarları tarafından çıkarılmaktadır.

80 Match-fixing in sport/ A mapping of criminal law provisions in EU 27/ MARCH 
2012/s.83

81 www.wikipedia.org
82 www.telegraph.com.uk
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Şiddet Olayları:
Danimarka futbolunda, dünya basınında en çok yer bulan ve en 

çok gündem yaratan şiddet olayı, İsveç–Danimarka maçı oynanırken, 
Danimarka’lı bir taraftarın sahaya girip İsveç kalecisine saldırması ve 
maçın hakemini ısırmasıdır.83

Danimarkadaki Yasal Düzenlemeler:
Consolidation Act No. 1235 of 26/10/2010 Historical (Criminal 

Law), publication date: 05-11-2010, Justice, Justitsmin.,
File No. 2009-730-1041;
- Draft executive order on land based betting (Bekendtgørelsen 

har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsprocedure-
direktivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF);

- Draft executive order on online betting (Bekendtgørelsen har som 
udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som 
ændret ved direktiv 98/48/EF)

b. Şike
Danimarka hukukunda, menfaat karşılığı karşılaşmanın sonucunu 

etkilemek, şike yapmak gibi eylemler, 6 aydan 8 yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılmaktadır.84

Şike Olayları:
Danimarka Futbolu ile ilgili olarak, Asya’lı bahis çetelerinin maç-

lara etki ettiği yönündeki güçlü iddialar dışında, çok büyük bir şike 
skandalı söz konusu olmamıştır.

83 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda 
Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan, MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU/ MART 2011/ s.85

84 Match-fixing in sport/ A mapping of criminal law provisions in EU 27/ MARCH 
2012/s.74.
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İSVEÇ

a. Şiddet ve Düzensizlik:
İsveç futbolunda aşırı taşkınlıkların ve şiddet olaylarının çoğu, 

aynı zaman da ülkenin en büyük kulüplerinden olan Göteborg, 
Djurgårdens, Hammarby ve Helsingborg taraftarları tarafından çıka-
rılmaktadır. İsveç’de futbolda şiddetin önlenmesi amacıyla en yoğun 
olarak uygulanan önlem, şiddet olaylarına karışması muhtemel taraf-
tarların belirlenmesi ve bunların stada sokulmamasıdır. İsveç’de, sporda 
şiddetin önlenmesine ilişkin özel bir kanun bulunmamaktadır. 85

Şiddet Olayları:
İsveçde yaşanan en son ve en çarpıcı şiddet olayı 2002 yılında 

gerçekleşmiştir. Göteborg takımının taraftar grubu ile AIK Solna 
takımının taraftar grupları arasında çıkan büyük olaylar sonucunda 
bir taraftar hayatını kaybetmiştir.

İsveç’teki Yasal Düzenlemeler:
- İsveç Ceza Yasası, Criminal Code, Ds 1999:36;
- Government Bill on passive and active bribery (amendments 

are proposed to come into force on 1 July 2012).

b. Şike
İsveç’de sporda şiddete ilişkin özel bir yasa olmadığı için, söz 

konusu durumlarda Ceza Kanunu uygulanır. İsveç Ceza Kanunu’nun 
ilgili hükümlerine göre de, 2 yıla kadar hapis cezası ve duruma göre 

85 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ,Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda 
Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan, MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU/ MART 2011/ s.85
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çeşitli para cezaları uygulanmaktadır. Ağırlaştırıcı nedenlerin varlığı 
halinde bu hapis cezaları, 6 yıla kadar çıkabilmektedir. 86

POLONYA

a. Şiddet ve Düzensizlik:
“Tıpkı Portekiz ve İsviçre’de olduğu gibi, Polonya’da da, ev sahipliğini 

yaptığı Avrupa Şampiyonası öncesi, futbolda şiddetin önüne geçmek amaçlı 
bir dizi yasal düzenlemeler yapılmıştır. 2011 yılında parlamentodan geçen 
yeni yasaya göre, büyük şiddet olaylarına karışan taraftarlara elektronik 
pranga vurulmasına dahi olanak tanıyor.”87

Şiddet Olayları:
2003 yılında, Wisla Krakow ile Arka Gdynia arasında oynanan 

maçta çıkan büyük olaylar sonucunda 1 kişi hayatını kaybetmiş 
çok sayıda kişi yaralanmıştır. Bunun dışında, Polonya’lı taraftarların 
karıştığı şiddet olaylarından en bilineni, UEFA kupası maçı sırasında 
Wisla Krakow’lu seyircilerin, Parma’lı oyuncu Dino Baggio’yu bıçakla 
yaralamasıdır.

Polonya’daki Yasal Düzenlemeler:
25 Haziran 2010 Tarihli Spor Yasası,Act of 25 June 2010 on Sport 

(Journal of Laws No. 127, item 857, as amended)

b. Şike
Polonya’daki yasal düzenlemer, şike ve teşvik gibi suçlara karışan 

kimselere 10 yıla kadar hapis cezası öngörmektedir. Bunun yanında, 

86 Match-fixing in sport/ A mapping of criminal law provisions in EU 27/ MARCH 
2012/s.105.

87 Zekaialtun.wordpress.com
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durumun gerektirdiği miktarda para cezası verilmesi de, sık uygulanan 
bir müeyyidedir.88

TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUM VE YASAYA İLAVE 
EDİLEBİLECEK HUSUSLARA DAİR ÖNERİLER

Görüldüğü üzere Avrupada birçok farklı ülkede sporda şiddetin 
ve şike olaylarının önüne geçebilmek için bir çok farklı düzenlemeler 
yapılmıştır. Ülkemizde ise sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için 
gerekli yasal çalışmalar ilk olarak sportif karşılaşmalarda ve özellikle 
Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterileri ve Taşkınlıklarına 
Dair Avrupa Sözleşmesi’ne üye olunmak sureti ile başlamış ardın da 
5149 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine ilşkin Yasa 
kapsamında gerçekleştirilmiş olup, bunu 6222 Sayılı Sporda Şiddet 
ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Yasa ve 6250 sayılı Yasa ile 
yapılan değişiklikler takip etmiştir.

Yapılan en son yasal düzenlemeler ışığında diğer Avrupa ülkeleri 
ve UEFA kriterleri ile uyum süreci daha da etkinlik kazanmış olup, 
cezaların ve yaptırımların etkinliği artırılmış ve şiddet olaylarının da 
önünü kesmeye yönelik caydırıcı yaptırımlar düzenlenmiştir.

Mevcut yasal düzenlemer ışığında, son durum itibarı ile söz konusu 
suçlara ilşikin hapis cezaları ve para cezası yaptırımları getirilmiştir. 
Yasa metnini tekrar burada yazmamak amacı ile tüm spor dalları ve 
tüm spor karşılaşmaları için geçerli olan ve suç ve ceza orantısının 
sağlandığı yeni yasa ile ilgili bilgilere 6250 sayılı “Sporda Şiddet ve 
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanun” dan ulaşılabilir.

Sözkonusu yasal düzenlemeler ışığında gerekli güvenlik önlemleri 
ile yasal yaptırımlara ayrıntılı olarak yer verilmiş olmakla birlikte Taraf-
tar Eğitimi ile ilgili düzenlemeler yine de yeterli olmamıştır. Biletlerin 

88 Match-fixing in sport/ A mapping of criminal law provisions in EU 27/ MARCH 
2012 /s.92.
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satışları esnasında, kulüpler tarafından taraftarlara ayrıca imzalattırı-
lacak olan taraftarlık sözleşmeleri kapsamında, şiddet olayları nedeni 
ile takımların uğrayacağı zararlara istinaden, şiddet olaylarına karıştığı 
tespit edilen taraftaralara sözkonusu zararların rücu edilebileceğinin 
bildirilmesi ve bu şekilde taraftarların (kendi) hukuka aykırı eylem-
lerinden maddi olarak da sorumlu tutulacaklarının hukuken güvence 
altına alınmasının mevcut yasal düzenlemelerle birleştiğinde daha da 
caydırıcı olacağı ve şiddet olaylarını azaltacağı görüş ve kanaatindeyim.





FUTBOL MÜSABAKASINDA 
ŞİKE DİSİPLİN SUÇU

Prof. Dr. Sait GÜRAN*

*  İdare Hukuku Profesörü; TFF Tahkim Kurulu üyesi 
ve başkanı (1989-1998); TFF Etik Kurulu Başkanı 
(2009-2011)
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Bir idare hukukçusu, bu günlerde “futbol” üzerine bir yazı 
yazıyorsa, bu, “disiplin suçu olarak şike”1 olmalıdır; ayrıca 
aşağıda yazılı görevlerde de bulunulmuş ise, bu konunun 

önüne geçebilecek bir konu olamaz.
Şike bir sportif suçtur ve futbolda şike hakkında karar verecek 

olan ceza veya disiplin yargılaması görevlilerinin hukukçu donanımları 
istedikleri kadar üst düzeyde olsa bile, “futbol” bilgileri ile olguları 
yorumlayıp değerlendirmeleri yeterli olmadığı takdirde, doğru sonuca 
varamamak ihtimali o derecede yüksektir. Şike, ayrıca, bir “kanaat” 
suçudur. Bu nedenle, şike kararı vermek, “somut” delillerin gerçek 
ifadesine nüfuz edebilecek “sezi süzme” ve “yorumlama” becerisi ister. 
Aksi halde, üç beş konuşmaya veya pozisyona bakıp şike var ya da 
yok hatasına kolayca düşülebilir. Ancak, bazı olaylarda, bir kaç geçerli 
veri ile yetinip şike kanaatine varmak da mümkündür. Bu itibarla, 
şike yargılamasının yöntem ve yaklaşımı, TFF Onursal Başkanı Şenez 
Erzik’in, 1989’da, TFF Başkanlığı’nın ilk günlerinde, tamamı hukuk-
çulardan oluşan ilk Tahkim Kurulu’na yaptığı nezaket ziyaretinde 
söylediğidir: Tahkim Kurulu’nun değerli mensupları, sizlerden şunu 
yapmanızı ve yerleştirmenizi rica ediyorum: “Futbolun hukukunu”2

ŞİKEDE KARAR SÜRECİ VE YETKİ

Fenerbahçe Klübü ve Başkanı Aziz Yıldırım üzerinde yoğunlaşan 
şike olayında, görüldüğü gibi, bir müsabakada şike yapılıp yapılmadığı 
kararını verme yetkisi TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndadır 
(PFDK). Kurul, “karar mesaisi sırasında”, bu yetkisini başka bir TFF 
makamı ile paylaşmadığı gibi karar verdikten sonra, herhangi bir 
onaya da gerek yoktur. Kısaca, şike süreci, TFF Başkanlığı’nın sevk 
işlemi ile başlar, bunu Etik Kurulu’nun incelemesi ve Rapor’u; bunu 

1 Bundan böyle “şike” sözcüğü ile lfade edilecektir.
2 Anayasa, yasalar ve yönetmeliklerden oluşan “hukuk kuralları” artı TFF statü ve 

talimatlarını içeren “futbol müsabaka ve hukuk kuralları” artı FİFA ile UEFA 
hukukundan oluşan mevzuat, ilkeler ve kavramlar ile bakış açısı.
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da, Rapor’u TFF Yönetim Kurulu’nun değerlendirilmesi izler. Süreç, 
bu aşamada, Yönetim Kurulu’nun dosyayı işlemden kaldırarak olayı 
noktalaması, ya da PFDK’na gönderme kararı alarak sürdürmesi şek-
linde gelişir. Şike konusu, PFDK’na havale edildiği takdirde, süreç, 
PFDK’nın kararı ile tamamlanır. PFDK’nda, şikede, diğer disiplin 
suçlarında uygulanandan farklı ve özel bir usul uygulanmaz.

Bununla beraber, toplam süreçte farklı ve özel olan husus, Etik 
Kurulu’nun varlığıdır. Şike süreci, başvuru üzerine veya TFF’nun doğ-
rudan harekete geçmesiyle başlar. Bu adım, TFF Başkanlığı’nda, şike 
disiplin suçu konusunda “incelenmeğe değer” bir ön kanının oluşması 
demektir. İnceleme ise, Etik Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. 
Etik Kurulu Talimatı (Md.7/2) incelemesini, diğer disiplin işlemle-
rinde görülen “katılımlı ve tartışmalı” usul uyarınca yürütecektir. Bu 
bağlamda önem taşıyan nokta, Kurul’un, Etik Kurulu Talimatın’ın 
7/2 maddesindeki “gerektiğinde müsabakada görevli hakemleri, göz-
lemcileri, temsilcileri, ilgili futbolcuları ve yöneticileri, aracı kişileri ve 
bunların dışında olayın aydınlatılmasına yardımcı olabilecek kişileri” 
dinleme yetkisini, futbol bakımından büyük sonuçlara aday olan 
şike incelemesinde, ne ölçüde ve nasıl kullanacağıdır. Metindeki 
“gerektiğinde” ve “dinleyebilir” sözcüklerinin, Kurul’a, “takdir yetkisi” 
tanıdığı tartışmasızdır. Fakat, bu hareket serbestisinin içinin, sebep, 
yani önündeki olayın içeriği ve sağlıklı sonuca ulaşılması ve kamu 
yararı amacına katkısı ile oranlı biçimde doldurulup kullanılacağı da 
bir başka ilkedir. Böyle bakınca, Madde 7/2’deki takdirin, şike eyle-
minin aktörü sayılabilecek veya hakemler, gözlemciler gibi, aydınlatıcı 
katkıya sahip olan tüm kişilerin ve klüplerin, iinceleme sırasında, Etik 
Kurulu tarafından m u t l a k a çağrılıp dinlenmesi şeklinde anlaşılıp 
kullanılması ve Yönetim Kurulu’na sunulacak mütalâa-raporun ondan 
sonra kaleme alınması, TFF Yönetim Kurulu’nca, sağlıklı ve inandırıcı 
bir karar verilmesinin olmazsa olmaz koşuludur. Ayrıca, belitelim ki, 
Etik Kurulu bir inceleme mercii, Raporu da “Kurum içi” bir mütalâa 
olmakla beraber, sunulduğu TFF Yönetim Kurulu’nun, “aksi yönde” 
karar verirken kontr argümanlarını ortaya koymasını gerektiren ve 
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bu anlamda ve bu ölçüde bağlayan bir mütalâadır. Bu işlevi ile, Etik 
Kurulu, şike sürecinin, şike konusunda “uzmanlığa” sahip bulunduğu 
kabul edilen temel parçasıdır; bu yüzden, yetkileri ve çalışma şekli de, 
az önce değindiğimiz içerikte anlaşılıp uygulanmalıdır.

Bu esnada değinilmesi gereken bir başka nokta da, Etik Kurulu-
PFDK ilişkisidir. Hiç kuşku yok ki, PFDK, şikede, disiplin sürecini, 
“bağımsız” yargılaması ile yürütüp sonlandıran merciidir; kararı, doğ-
rudan hukuksal sonuç doğuran, bağlayıcı ve emredici bir “işlem”dir. 
Bununla beraber, vurgulayalım ki, şike disiplin işlemi bir “süreç 
işlem”dir; bunun gereği olarak, PFDK şike hakkındaki kararını, TFF 
Başkanlığı’nın Etik Kurulu harekete geçiren yazısından başlayarak, 
Etik Kurulu Raporu’nu da içeren ve kendi bulgularının da girdiği bir 
“dosya” ile çerçevelenmiş olarak tesis edecektir. Bu işlem yapılanması 
ile, şike uzmanı Etik Kurulu Raporu, PFDK soruşturması ile aksi 
ortaya konulmadıkça sonucu belirleyecek olan sebep mevkiini işgal 
eder. 3

ETİK KURULU İNCELEMESİNDE GİZLİLİK VE ERTELEME

TFF kurulları, şike disiplin işlemi yaparken, kendi Talimatları ile 
bağlıdır. Etik Kurulu Talimatı’nda, dinleme sırasında, gizliliği öngö-
ren açık hüküm yoktur. Bu nedenle, Etik Kurulu aşamasında, doğru 
olanı, Futbol Disiplin Talimatı’nın (FDT) hükümlerinden esinlenerek 
işlem yapmaktır. Çünkü, aksi halde, az önce kurduğum bağlantı kar-
şısında, kendisi evrelerden oluşan ve birbirini izleyip tamamlayan şike 
süreç işleminde, şike disiplin suçunun cezasının tayininde uygulanan 
FDT madde 72/1 deyişi ile “savunma alınmadan ceza verilemez.” ve 
“savunma hakkı kısıtlanamaz” yasakları, suçun kendisinin tesbitinde 
uygulanmamış olunur. Buradan hareketle gizlilik meselesine gelince, 

3 Yapılan disiplin işleminin gereği olan bu açıklamalarımız, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 
25. maddesinde, “Disiplin Kurulu, rapora ve sair delillere dayanarak vicdani kanaatine 
göre karar verir.” hükmü ile te’yid edilmiştir.
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Etik Kurulu Talimatı’ndaki hüküm noksanı, FDT madde 72/10 ile 
tamamlanmalıdır. Bu hüküm, futbol disiplin işlemlerinde, savunma 
hakkı bağlamında bir sınırlama olmak üzere, gizliliğe bir tek koşulla 
izin vermiştir: “Savunma hakkı gizli kalması gereken hususların korun-
ması ya da kovuşturmanın selameti gibi olağanüstü koşullar söz 
konusu olduğunda kısıtlanabilir.” Hemen ekleyelim ki, Talimat’ın bu 
hükmünde izin verilen kısıtlamanın ne olabileceğine, Anayasa madde 
13’ün getirdiği “öze dokunma yasağı”na ve Anayasa Mahkemesi’nin 
ifadesi ile o hak ve hürriyeti kullanılamaz ölçüde” sınırlanamayacağı 
ilkesini hatırlatarak başlayalım; ve disiplin işlemlerinde de kabul 
gören “adil yargılanma” hakkını (Anayasa Md.36) silâhların eşitliğini 
hatırlatarak devam edelim. Metinde, vurgunun, “olağanüstü koşullar” 
nitelemesinde olduğuna dikkat çekelim ve şöyle tamamlayalım: Savcı-
lık dosyasındaki deliller, Etik Kurulu tarafından, gizlilik gerekçesi ile 
“tümüyle ve mutlak ölçüde” kısıtlanamaz. Metindeki iki ve benzeri 
gizlilik ihtiyacı ile ölçülü ve oranlı olacak derecede ve biçimlerde bazı 
sınırlamalar, savunma hakkına karşı galebe çalabilecek “zorunlu ve 
kaçınılmaz” durumlar olabilir. Bu zaruret bile, disiplin incelemesi 
bakımından en az sınırlayıcı ve başka türlü aşılamaz olmak zorundadır.

Yeri gelmişken, şu bilgiyi de ekliyeyim ki, Etik Kurulu Talimatı, 
Kurulu, iki tür ihlâl konusunda görevlendirmiştir. Kurul’un asıl 
görevi, adının da ifade ettiği gibi, futboldeki etik ihlâlleri incelemek 
ve yaptırım kararı vermektir. İkinci görevi de, “şike inceleme kurulu” 
işlevini yerine getirmektir. Talimat, madde 6/4’de, yani sadece etik 
ihlâl incelemelerinde, “inceleme sırasında yargı yoluna gidildiği veya 
Disiplin Kurulları ile Tahkim Kurulu’nca işleme alındığı anlaşılan 
başvuruların inceleme işlemleri durdurulur” hükmüne yer vermiştir. 
Talimatta, şike için öngörülmeyen durdurma-erteleme buyurucu 
hükmü, şikede zaten söz konusu olamaz. Çünkü, “i v e d i” hareket 
edip sonuca ulaşılması, şikenin doğasının gereğidir. Bu itibarla, Etik 
Kurulu’nun önüne göndermekle başlayan şike işlemleri, savcının 
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iddianamesini görelim veya ceza yargılaması sonlansın4 gibi nedenlerle 
bile durdurulamaz, bekletilemez, ertelenemez. Tekrarlayalım ki, TFF, 
şike disiplin işlemi yaparken, bu yönden, doğasının gereği sadece 
kendi Talimatları ile bağlıdır.

ŞİKE’NİN TANIMI VE OLUŞMA KOŞULLARI

Etik Kurulu Talimatı, şikeyi tanımlamamış ise de, tanım, Futbol 
Disiplin Talimatı madde 55 ile Futbol Müsabaka Talimatı madde 
25’de yapılmıştır ve bire bir aynı sözcükler kullanılmıştır. Buna göre, 
şike, hukuka veya spor ahlâkına aykırı şekilde, “müsabaka sonucunu 
etkileme” eylemidir. Bir futbolcuya veya klübe teşvik primi verilmesi 
de şike disiplin suçu kapsamındadır. Müsabaka sonucunu hukuka 
veya spor ahlâkına aykırı şekilde etkileme eyleminin, maddi bir çıkar 
ilişkisi içinde yapılması ile hatır gönül, kayırma veya başkası aleyhine 
sonuç yaratma amacıyla yapılması arasında bir fark yoktur, her ikisi 
de şikedir.5

Çok basit ve net ifade ile yazılmış olan “şike” disiplin suçu, iki 
temel parçadan oluşmaktadır; birincisi “anlaşma”, ikincisi de “müsa-
bakanın sonucunun, bu nedenle, etkilenmesi. İkinci parça gerçekleş-
meden, şike disiplin suçundan bahse olanak yoktur. Yani, her kim, her 
ne sıfatla olursa olsun, istedikleri şekil ve surette anlaşırsa anlaşsın, şike 
disiplin suçunun varlığından, a n c a k, bu anlaşmanın, müsabakanın 
kendisine, yani yeşil sahada oynanan maçın sonucuna taşınmış, yani 
karşılaşmanın sonucunun, bu anlaşmanın sahadaki somut ürünü olan 
eylem ile belirlenmiş olması halinde söz edilebilir. Çünkü, şikede, 
disiplin suçu olan husus, sonuç üzerinde anlaşma değil, bu anlaşmanın 
sonucu etkilemesi “somut”udur. Bu somut yansıma olgusu yok ise, 

4 Yani, Yargıtay aşaması da tamamlandıktan sonra.
5 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, madde 11’de, 

şikeyi suç yaparken, TFF mevzuatındaki temel unsurları şöyle paylaşmıştır: “Belirli 
bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç ve sair 
menfaat temin” etmek eylemi.
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şike disiplin suçu da yoktur; ve bu durumda, ne kişiler, ne de klüpler, 
şike disiplin suçunu hukuken işlemiş sayılırlar.

Bu noktada bir geriye dönüş yaparak ik eklemede bulunayım: 
Birincisi, şike disiplin suçunun araştırılmasında, ortaya konmasında, 
tabii ki, telefon kayıtları, video çekimleri, medya haberleri, tanık ifa-
deleri gibi harici verilerden yararlanılacaktır. Ancak, az önce sözünü 
ettiklerim dahil tüm kanıtların, Anayasa’nın 38’nci maddesi uyarınca 
ve özellikle, “kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak 
kabul edilemez” evrensel ilkesinin ihlâli cihetine gidilmeden top-
lanması ve sunulması, aksi halde, disiplin soruşturmasında ve karar 
aşamasında itibar edilmemesi, mesned yapılmaması gerekir. İkincisi, 
anlaşmanın sonucu olan skoru, yani şike olgusunu belirleyen unsur, 
tanım gereği, sahada bilfiil oynayan futbolcular ile onları yöneten 
teknik direktörün, kapalı kapılar arkasında yapılan anlaşmayı sahaya 
taşıyan oyunları, tutum ve davranışlarıdır. Bu olguyu teşhis ve tesbit 
bağlamında, “birincil” geçerli kanıtlar, müsabakanın sağlıklı biçimde 
kanaat verebilecek değerdeki görüntüleri, hakem ve gözlemci raporları6 
ve/veya skorun kendisidir. Bunların dışındaki diğer geçerli kanıtlar, 
sadece tamamlayıcı değer taşıyabilir ve ancak birincil kanıtların des-
teklediği oranda itibar edilir.

Şikenin tanımı ve oluşma koşullarına ilişkin açıklamaları tamam-
larken, medyanın her türünde, bilenlerin ve bilmeyenlerin, kendilerine 
göre yanlı yaklaşımları dahil tartıştığı ortamda, TFF kararlarını ve ceza 
davası sonuçlarını değerlendirmesini yaparken herkesin yararlanabi-
leceği bazı örnekler vermek ve bir iki soru sormak istedim.

Örneğin, iki klüp başkanı hatır şikesinde anlaştılar, basın toplan-
tısında da açıkladılar. Maç günü, Başkan soyunma odasına geldi ve 
“Biz anlaştık, yavaştan alın, bırakın rakip kazansın” dedi. Takımlar 
sahaya çıktı, futbolcular, omuz omuza maç halkasını yaptılar ve “Biz 

6 Özellikle, önemli bir nokta da, müsabaka hakemlerinin futbolcuların sahadaki 
hareketlerine ilişkin tesbitleridir. Hakemler, örneğin, şikeye ilişkin tesbitlerde bulunmuş 
ve raporlarına yazmışlar ise, şike konusundaki değerlendirmeleri, Futbol Disiplin 
Talimatı madde 75’e göre, aksi ispatlanana kadar doğru kabul edilir.
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her zamanki oyunumuzu oynarız, Başkanın anlaşması bizi bağlamaz” 
dediler. Her zamanki oyunlarını sergilediler, müsabaka 1-0 rakibin 
lehine sonuçlandı. İstatistikler, iki takımın da, birbirine karşı üç 
neticeli maçlar çıkardığını gösteriyor. Talimatlarda tanımlanan şike 
disiplin suçu işlenmiş midir?

Takımın teknik direktörü veya kalecisi ya da santrforu, çek karşı-
lığında ya da noterden yaptıkları gelecek sezon yüklü ücretle transfer 
anlaşması ile, sırasıyla, takımı ona göre kursa ve oynatsa, kasden gol 
yese veya 90 artı dakikalarda 0-0 giden maçta penaltıyı dışarıya atsa 
ve de itiraf etseler, bunlar kuşkusuz, müsabakanın sonucunu etkileyen 
anlaşmalar ve somut eylemlerdir, kısaca şike disiplin suçudur. Soru: 
Şike disiplin suçunu kim işlemiştir, yani cezalandırıması gereken 
kimdir; ilgili kişiler dışında, örneğin, Klüp de şike yapmış mıdır ve 
FDT madde 58 ve FMT madde 24’de öngörülen küme düşürme, 
puan silinme gibi cezalara çarptırılması gerekir mi? Bu soruya yanıtınız 
“evet çarptırılır” ise, şikede hiç bir katlısı ve bilgisi olmayan oyuncular 
da sonuçta Klüb’e verilen cezadan mesleki, maddi, manevi yönden 
olumsuz etkilenmiş olmuyor mu; oluyor ise, bu durum, suçların ve 
cezaların kişiselliği ilkesi ile nasıl açıklanabilir? İhlal ile ceza arasında 
daha doğrudan ilişki kurulabilen başka yaptırımlar düşünülemez mi?

BİTİRİRKEN

Bir kaç aşamalı süreç işlem olduğuna dikkat çektiğimiz şike disiplin 
işleminin tesisi sırasında, savcının ceza soruşturmasının ve iddiana-
mesinin, yargılama sonunda ceza mahkemesinin verdiği hükmün, ne 
derecede bağlayıcı olduğu meselesi önem taşır. Tekrar altı çizilmelidir 
ki, TFF’nun şike duyumunu veya ön düşüncesini işleme koyup koy-
mazken, ardından Etik Kurulu incelemesini yapıp Rapor’unu kaleme 
alırken, son aşamada PFDK ile Tahkim Kurulu kendi yetkilerini 
kullanırken, ceza yargılaması makamlarının iş ve işlemleriyl bağlı 
değillerdir. Çünkü, tüm TFF organları, Anayasa’dan başlayan futbol 
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mevzuatı ile bağlıdır. Bu mevzuat, açık ve kesin dille, Etik Kurulu, 
PFDK ve Tahkim Kurulu’nun görev alanlarına ilişkin bilgi ve belge 
taleplerinin, Yargı dahil, yerine getirilmesini emretmekte, erteleme 
veya beklemeye izin vermemektedir. TFF mercileri, şike işlemlerini, 
kendilerinin topladıkları ve ulaştırılan malzemeden oluşan “dosya 
içeriği”ne dayanarak mütalâa ve kararlarını verir.

Nitekim, bilindiği gibi, “disiplin tatbikatında, Adliye mahkemele-
rinin münhasıran maznunu, isnad edilen fiili ika e t m e d i ğ i mucip 
sebebiyle, beraat ettirdikleri ahvalde, bu maddî hadiseye müteallik 
kaziyei muhkemeye uymak mecburiyetindedirler, başka yolda tezahür 
eden hükümlerine hukuken riayet etmeyebilirler.”7

Diğer taraftan, “futbol hukuku”, kurucu yasa 1988 tarihli 
3461’den itibaren ve 3813 ile özellikle 5894 sayılı yasalardan bu 
yana, FIFA-UEFA mevzuatı kapsamındaki “dış hukuk” temelli ve o 
normlar hiyerarşisinin alt basamağını teşkil eden bir hukuk olmuştur. 
Bunun neticesinde, “futbol yargılaması” da, 2011 Mart’ında, Anayasa 
madde 59’da netleştirilen hukuksal operasyonla, futbolun yönetimi 
ile disipline ilişkin kararlarınının denetimi “TC Devlet Yargısı”nın 
dışına alınmış ve uluslararası FİFA-UEFA dış hukukunun parçası 
yapılmıştır. Bu pozitif gelişmelerden sonra, ceza mahkemelerinin ve 
Yargıtay’ın, bu alandaki TFF işlemleri ve kararları üzerinde herhangi 
bir etkisi veya bağlayıcılığı kalmamıştır.

SON SÖZ

Kuşkusuz, şike, doping ile beraber, spor hayatının üzerine bina 
edildiği “fair play temelli yarışma” anlayışını ve uygulamasını imha 
eden bir olgudur. Şike, bir yanda, suçlananların futbol hayatını bitiren 
bir disiplin ihlâlidir, öte yanda, her olayda kolayca kanaat getirilecek 
netlik de taşımayabilir. Son nokta, kişilere cesaret verebilir. Buna 
mukabil, kaleci yumurtladı, golcü altı pastan kaçırdı, teknik direktör 

7 Lutfi DURAN: İDARE HUKUKU MESELELERİ, Sf.200 (İstanbul,1964)
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yanlış oynattı gibi basit yorumcu yaklaşımları ile şike disiplin suçuna 
yaklaşılırsa, şike ile suçlanmayacak maç neredeyse bulunmaz.8 O 
nedenle, çare, önce TFF’de, futbolun hukuku bilgisine, deneyimine 
sahip olan olayı süzebilen hukukçuları görevlendirmektir. Buna, derhal, 
Taliamatları değiştirerek, Etik Kurulu Raporu’nun, PFDK ve Tahkim 
Kurulu kararlarının “tüm metni”nin TFF sitesinde yayınlanması ile 
daha önceki sayfalarda değindiğim inceleme-yargılama yaklaşımı 
eklenmelidir.

Şikede önemli görev düşen kişiler, çoğu 18-25 yaşındaki futbol-
culardan önce, teknik direktör ile başta Başkan gelmek üzere, Klüp 
yöneticileridir. Bunların haberi olmadan kuş uçamayacağını herkes 
bilir¸ uçuyor ise, sorun Klüpte’dir. Bu nedenle, şike ile mücadele ve 
şikeyi içeri girmekten men etmek bu kişilerin elindedir ve bu görev-
leri, en başta futbolcuyu seçerken, yetiştirirken, eğitirkenden başlar, 
karakterine ve özel hayatındaki çevresine kadar gider.

8 Örnek isteyenler için, Milli Takımımız’ın oynadığı Yunanistan. Norveç ve Çek 
Cumhuriyeti maçlarında bu takım kalecilerinin yedikleri goller ile son Avrupa Kupası 
maçlarında üstat futbolcuların, kendilerini kupaya götüren müsabakalarda kaçırdıkları 
penaltılarla kale önü ıskalarını hatırlatayım.
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I. GİRİŞ

Adalet Divanı kararları, AB Spor Hukuku’nun ve dolayı-
sıyla AB Spor Politikaları’nın dayanak noktasının Birlik ve 
Kurumları’nın düzenleyici işlemleri ve siyasi/hukukî metinle-

rinde yer bulmasından epey süre önce sporun kendine özgü yapısını ve 
bu yapının sonucu olan ihlal edilemez sınırlarını çizmeye başlamıştır. 
Divan’ın birtakım içtihatları, bu bağlamda Avrupa Spor Hukuku açı-
sından büyük önem arz etmekte olup, Lizbon Antlaşması’na uzanan 
sürece de kuvvetli bir ışık tutmaktadır.

II. AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI

A. Walrave-Koch Davası
Adalet Divanı’nın spora ilişkin ilk kararı 1974 tarihli olup, Hollan-

dalı Walrave ve Koch’un Uluslararası Bisiklet Federasyonu’na (UCI), 
Hollanda Bisiklet Federasyonu’na ve İspanya Bisiklet Federasyonu’na 
karşı Utrecht Yerel Mahkemesi’nde açtığı davanın ön karar (prelimary 
ruling) verme talebiyle Adalet Divanı’na götürülmesi sonucu verilmiş-
tir. Walware ve Koch profesyonel birer “pacemaker1”dır. Uluslararası 
Bisiklet Federasyonu’nun “yarışta öndeki hızı belirleyen (pacemaker) 
sporcu ile arkada yarışı yürüten sporcuların aynı tabiyetten olması” 
gerektiği kuralı o dönem yürürlüktedir. Walware ve Koch Dünya 
Şampiyonası’nda birlikte yarışacakları Hollandalı sporcu olmaması 
nedeniyle İspanyollar ile aynı takımda yarışmak isteyince, bu talepleri 
ile ilgili Federasyon’lar Utrecht Yerel Mahkemesi’ne dava açarak Ada-
let Divanı’ndan ön karar talebinde bulunuyorlar2. Adalet Divanı ilk 

1 Pacemaker: Yarışta önde motosiklet ile giden ve arkada bisikletteki yarışçıların hızını 
ayarlamasını sağlayan kılavuz profesyonel sporcu.

2 Adalet Divanı’nın baktığı davalar, nitelik ve özellikleri bakımından; yorum davaları, 
hukuka aykırılık davaları ve tam yargı davaları olmak üzere üç çeşittir. Somut olayda 
yapılan başvuru yorum davası niteliğindedir. Yorum Davası adı verilen dava bir diğer 
adıyla Ön-karar Prosedürü, Birlik hukuk düzeni ile üye devletlerin ulusal mahkemeleri 
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defa spora ilişkin ve kısaca Walrave-Koch adıyla bilinen 1974 tarihli 
kararında; tabiiyet konusunda kısıtlama getiren böyle bir düzenleme-
nin hem Kurucu Antlaşma’nın 2. maddesine hem de işçilerin serbest 
dolaşımı, iş güvenliği gibi direktif hükümlerine aykırılık göstereceği 
belirtilmiş ve spora ilişkin bir hukukî meselenin 2. madde anlamında 
ancak bir ekonomik faaliyet içermesi halinde Topluluk Hukuku’na 
tabi olacağı hükme bağlanmıştır.3 Kararda ayrıca, milli takımların 
aynı ülke vatandaşlarından oluşması gerektiği Uluslararası Bisiklet 
Federasyonu’nun bu düzenlemesinin ise Topluluk Hukuku açısından 
değerlendirilemeyeceği, bu şekildeki tabiiyete ilişkin yasak veya sınır-
lamaların tamamen sportif kaygılardan kaynaklandığı ve Topluluk 
Hukuku ile ilgisinin olmadığı da hükme bağlanmıştır.

Walrave-Koch Kararı’nın en büyük önemi, profesyonel sporun 
Topluluk Kurucu Antlaşması kapsamında değerlendirilebilmeye baş-
lanmasıdır. Böylece Avrupa Birliği Spor Hukuku olarak adlandırılan 
hukukun ortaya çıkmasında ilk dayanak noktasını sağlamıştır4. Nite-
kim daha sonraki pek çok Adalet Divanı içtihadı ve siyasi metinde, 
Walrave-Koch Kararı’nda varılan bu sonuçtan izler görülmektedir. Zira 
bu kararla, sporun ekonomik bir faaliyet olması nedeniyle Topluluk/
Birlik Hukuku’na tabi olacağı hususu açıkça hükme bağlanmıştır.5

arasında köprü görevi yapar. Bu madde, Birlik Hukuku’nun bütün üye devletlerde 
aynı uygulanması için, Birlik mevzuatında yorum birliği sağlamayı; Birlik normlarının, 
üye devletlerde geçerliliğinin denetlenmesi olanağını Divan aracılığıyla sağlamayı ve 
Birlik Hukuku’’nun gelişmesini sağlamayı amaçlar. Ulusal Mahkemelerde, derdest 
davalar sırasında başvurulan ön-karar prosedürü, ara bir prosedür niteliğine sahip 
olmasından dolayı, Divan nezdinde doğrudan açılan davalardan farklı olarak, hukukî 
uyuşmazlığı doğrudan sonuçlandırma fonksiyonuna sahip değildir. Ayrıntılı bilgi 
için bkz. BOZKURT, Enver- ÖZCAN, Mehmet- KÖKTAŞ, Arif, “Avrupa Birliği 
Hukuku”, Asil Yayıncılık, Ankara, 2008, s.135 vd.

3 ECJ Case 36-74, European Commission Timeline, http://ec.europa.eu/sport/
information-center/timeline_en.htm

4 WEATHERILL, Stephen, “European Sports Law- Collected Papers”, s.18, T.M.C. 
Asser Instituut, 2007 

5 WEATHERILL, Stephen; “EU Sports Law: The Effect of the Lisbon Treaty”, University 
of Oxford Research Paper Series, Paper No.3/2011, January 2011, s.2.
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B. Bosman Davası
Adalet Divanı’nın 1995 yılında verdiği kısaca Bosman Kararı6 

olarak adlandırılan karar profesyonel sporun (özellikle futbol) ekono-
mik bir faaliyet olduğunun vurgulanması ve sonrasında da futbolda 
transfer sisteminin köklü değişimine yol açtığı için tarihi niteliktedir.

1990 yılında, Belçikalı bir futbolcu olan Jean- Marc Bosman, 
ülkesinin FC Liege takımında futbol oynamaktayken, sözleşmesinin 
sona ermesi üzerine kulübü tarafından kendisine dönemin transfer 
yönetmeliği doğrultusunda taban ücret olan aylık 30.000 Frank tuta-
rında yeni bir sözleşme önerilmiştir. Gençlik döneminde gelecek vaat 
eden bir sporcu olan ve olay tarihinde 26 yaşında bulunan Bosman, 
söz konusu sözleşmeyi kabul etmemiştir. Yine 1990 yılının FIFA 
transfer talimatlarına göre sporcuların sözleşmeleri sona erse dahi 
ancak kulüpleri tarafından belirlenen bonservis bedellerinin ödenmesi 
koşuluyla başka bir kulübe transfer olmaları mümkün olduğundan, 
Liege Kulübü Bosman’ı satılık listesine koyarak, 11.743.000 Belçika 
Frangı gibi dönemin koşullarına göre son derece yüksek bir transfer 
bedeli talep etmiştir. Bu sırada Bosman, Fransa 2.Ligi takımların-
dan Dunkerque ile aylık 100.000 Frank ve 900.000 Frank peşinat 
karşılığında anlaşmaya varmış ve Kulübü’nün kendisi için belirlediği 
fiyatı sonradan öğrenmiştir. İki kulüp arasında yapılan görüşmeler 
sonucunda Dunkerque’nin Bosman’ı 1 yıllığına kiralaması hususunda 
1.200.000 Frank karşılığında anlaşılmış, Fransız kulübü Belçika Futbol 
Federasyonu’na gerekli evrakları göndermiştir. Ancak Dunkerque’nin 
mali gücüne güvenmediğini öne süren Liege Kulübü, sunması gereken 
evrakları Fransa Futbol Federasyonu’na ibraz etmemiş, transfer dönemi 
bu esnada sona ermiş ve Bosman, Liege kulübü tarafından kadro dışı 
bırakılarak 1990/1991 sezonunda futbol oynaması engellenmiştir.7

Futbolcuların dönem itibariyle hiçbir sosyal güvenceye sahip 
olmamaları nedeniyle ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı içerisine 

6 ECJ Case C-415/93, http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexp
lus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61993J0415

7 WEATHERILL, Collected Papers, s.91
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giren Jean- Marc Bosman, Liege Yerel Mahkemesi’ne başvurmuştur. 
Bosman, Liège Birinci Derece Mahkemesi’nde yapılan yargılama 
esnasında, kendisiyle Liege ve Belçika Futbol Federasyonu arasındaki 
uyuşmazlığa UEFA’nın da dâhil edilmesini istemiştir. Bu uyuşmaz-
lık çerçevesinde Bosman, kendisi hakkında uygulanmayan transfer 
kurallarının ve yabancı kayıtlarının açıklanmasını ve Liege ile Belçika 
Futbol Federasyonu ve UEFA’nın, kendisinin Dunkerque’e transfer 
olmamasına kusurlu davranışlarıyla sebep oldukları için, uğradığı 
zararların tazmin ettirilmesine hükmedilmesini istemiştir.

Liège İlk Derece Mahkemesi, 11 Temmuz 1992 tarihli kararıyla, 
Kurucu Antlaşma’nın 48, 85 ve 86. maddelerini yorumlaması için ön 
karar yoluyla Adalet Divanı’na başvurmuştur. Bu karara itiraz eden 
davalı, Liège İstinaf Mahkemesi’ne başvurmuş ancak itirazı reddedil-
miş. İstinaf mahkemesi de olayın Adalet Divanı’na gönderilmesine 
karar vermiştir. Adalet Divanı’na sorulan aşağıdaki soruların Kurucu 
Antlaşma’nın 48, 85 ve 86. maddelerine göre yasak olup olmadığı 
hakkında görüş istenilmiştir.

•	 Eski kulübün, kendisiyle imzaladığı sözleşmesi sona eren futbol-
cuyu transfer etmek isteyen başka bir kulüpten bonservis bedeli 
istemesi mümkün müdür?

•	 Ulusal ve uluslararası spor birlikleri ve spor federasyonları, Avrupa 
Birliği’ne üye ülkelerin vatandaşı olan sporculara giriş sınırlamasına 
ilişkin düzenlemeler getirebilir mi?

Divan’ın 15.12.1995 tarihinde verdiği karar ile bir kulübün sözleş-
mesi sona eren futbolcusunu transfer etmek isteyen başka bir kulübün 
eski kulübüne geliştirme, yetiştirme tazminatı veya transfer ücreti 
ödemesinin ve spor federasyonları tarafından belirlenmiş kendisinin 
organize ettiği maçlarda üye ülke vatandaşları olan profesyonel oyun-
cuların, belli sayı ile sınırlanarak kadroda yer almasının 48. maddeye 
aykırı olduğuna karar vermiştir. Kısaca Bosman Kararı (Olayı) olarak 
adlandırılan davadan sonra, sözleşme süresi bittiği hâlde başka bir 
kulübe transferi için yüksek bir bonservis ücreti istenmesinin haksız 
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kazanç sağlamaya yönelik olduğu da mahkemece tespit edilmiş ve 
böyle durumlarda kulüplerin bonservis isteyemeyeceği kabul edilmiş-
tir. Son olarak bu hususları bertaraf edici anlaşma ve uygulamaların 
sportmenliğe ve ‘fair play’e aykırı olacağına karar vererek rekabeti 
kısıtlayıcı anlaşmaların cezalandırılacağına ve verdiği bu kararın ileriye 
dönük olarak emsal teşkil edeceğine hükmetmiştir.8

UEFA, Divan’ın verdiği bu karara uygun olarak 1996 yılında yeni 
bir Talimat yayınlamış ve futbol kulüplerinin, satışını yaptıkları fut-
bolcular için hangi durumlarda transfer ücreti alamayacaklarını açığa 
kavuşturmuştur. Bu talimata göre futbol kulüpleri bir futbolcunun 
sözleşmesinin sona ermesi, futbolcunun aynı zamanda Avrupa Birliği 
üyesi veya Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinden birinin vatandaşı 
olması ve futbolcunun bir Avrupa Birliği üyesi veya Avrupa Ekonomik 
Alanı ülkelerinden birinden diğerine transfer olması halinde transfer 
ücreti elde edemeyeceklerini hükme bağlamıştır9.

Bosman Kararı’ndan sonra AB Komisyonu, 15 Aralık 1998 tari-
hinde Avrupa Birliği içinde işçilerin serbest dolaşımını düzenleyen 
39. madde ile kartel yasağını düzenleyen 81. maddenin ihlal edildiği 
gerekçesiyle FIFA aleyhine soruşturma başlatmıştır. Komisyon, ihlal 
gerekçesi olarak FIFA’nın transfer düzenlemelerinin AB üye ülkelerin-
den AB üyesi olmayan ülkelere futbolcuların hareketini engellediğini 
veya zorlaştırdığını, uluslararası transfer kurallarının sözleşmenin 
kulüpler veya futbolcular tarafından feshini engellediğini ve özellikle 
FIFA Statüsü’nün 63. maddesinde öngörülen uyuşmazlık için devlet 
mahkemelerine başvurulmasının yasaklanmasının futbolda kartel 
oluşumuna ve futbol piyasasına hâkim durum yaratılmasına sebep 
olduğunu ileri sürmüştür.

Bütün bu gelişmeler sonrası, Temmuz 2001’de yapılan FIFA genel 
kurulunda yeni düzenlemeler kabul edilmiştir. Yeni düzenlemeler; 

8 BOGUSZ, Barbara- CYGAN, Adam- SZYSZCZAK, Erika; “The Regulation Of Sport 
In The European Union”, Edward Elgar Publishing, 2007, s. 13-14.

9 PETEK, H.: Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2002, s. 293 
vd. 
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yetiştirme tazminatı, dayanışma aidatı, sözleşmenin süresi, sportif 
ceza, küçüklerin korunması konularında önemli değişiklikler getir-
miştir10. Bu yenilikler yanında bir de parasal uyuşmazlıkların çözümü 
için, uluslar arası hareketlilikten kaynaklanan sorunları gidermek ve 
alacaklıların haklarını korumak için FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 
(Dispute Resolution Chamber) kurulmuştur.

Sporcuları birer işçi/çalışan olarak kabul eden ve işçilerin serbest 
dolaşım haklarını profesyonel sporculara da tanıyan11 bu kararla; 
spor kulüpleri ve spor federasyonları veya idari otoritelerin kanuni 
boşluklardan ve sporun kendine özgü karakteri nedeniyle kendilerine 
tanınmış olan haddinden fazla geniş hareket alanından faydalanmak 
suretiyle oyuncu menfaatlerini ihlal etmelerinin önüne geçilmiştir. 
Öncelikle Avrupa futbol düzenlemeleri sonra da tüm dünyadaki 
düzenlemeler kökten değişmiş ve futbolcuların kulüpler ve/veya 
federasyonlar karşısındaki konumları o güne dek hiç olmadığı kadar 
güçlenmiş, sözleşmelerde söz sahibi olma oranları artırılmıştır. Fakat 
bu durumun antitezi olarak, futbolun liberalleşme, kapitalistleşme 
süreci de geri dönüşü olmayan bir yola girmiş, endüstriyel spor amatör 
ruhun yerini almaya dönük ivmesini kat be kat artırmıştır. Bosman 
Kararı’nın ardından, sporu herhangi bir ticari iş gibi değerlendiren ve 
sporun özel doğasını büyük ölçüde reddeden “tek pazar yaklaşımı”nın 
sporun rekabetçi yapısının bozulmasına ve sportif değerlerin kaybol-
masına neden olduğu; sporun sosyal yönünü zayıflattığı yönündeki 
eleştiriler artmış, sporun eğitsel ve toplumsal gücüne ağırlık verilmesi, 
sporun Avrupa toplumlarında bir sosyal entegrasyon ve bütünleşme 
vasıtası olarak kullanılmasını savunan “sosyokültürel yaklaşım” geliş-
meye başlamıştır.12

10 Yeni kurallara ilişkin ayrıntılı değerlendirme için bakınız Van den Bogaert, s. 235 vd. 
11 ECJ Case C-415/93, European Commission Timeline, http://ec.europa.eu/sport/

information-center/timeline_en.htm. 
12 BIÇAKÇI, Levent; “Türk Spor Yönetiminin Avrupa Spor Yönetimleriyle Karşılaştırılması”, 

Ankara Barosu 1.Uluslararası Spor Hukuku Kurultayı, http://www.ankarabarosu.org.
tr/Siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/1_Spor_Hukuku_Kurultayi_ic.pdf, s.144.
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C. Deliége ve Lehtonen Davaları
2000 yılında, Belçikalı bir judocu olan Deliége, olimpiyatlarda 

ülkesini temsil etmesine Ulusal Federasyon’un (Ligue francophone de 
judo et disciplines associées-ASBL) kontenjan uygulaması nedeniyle 
vize verilmemesi üzerine Namur İlk Derece Mahkemesi’ne bir dava 
açmıştır. Görülen davada Adalet Divanı’nından ön karar alınmasına 
hükmedilmiştir. Adalet Divanı da, judonun amatör bir spor oluşu üze-
rinde de durmasına rağmen, kararında yine sporun ekonomik faaliyet 
olma niteliğini de belirtmiştir. Ancak, sportif organizasyonlara ve milli 
takımlara ilişkin düzenlemelere ilişkin yetkinin yerel federasyonlara 
ait olduğuna hükmetmiştir.13 Bu karar, yerel spor federasyonlarının 
egemenlik alanına bir saygı olarak yorumlanmış ve sporun ekonomik 
bir faaliyet olması nedeniyle her ne kadar müdahaleye tabi ve yön-
lendirilmesi gereken bir olgu olduğu kabul edilse de somut olayda 
salt sportif sınırlamalar olduğunu belirterek, federasyonların ülkenin 
kendi ihtiyaç ve tercihlerini daha iyi tahlil edebileceklerini kabul etmiş 
ve Deliége’nin başvurusunu reddetmiştir.

Aynı yıl spor hukukunu ilgilendiren bir başka önemli gelişme de 
Finlandiyalı basketbolcu Lehtonen adıyla anılan kararıdır.14 Finlan-
diyalı basketbolcu Jyri Lehtonen, 1995-1996 sezonunda Finlandiya 
basketbol liginde oynuyor. O sezon sonunda da Belçika Basketbol 
Ligi takımlarından Castors Braine Kulübü’ne transfer oluyor. 3 Nisan 
1996’da sözleşme imzalıyorlar. 6 Nisan 1996’da Belçika Basketbol 
Federasyonu’nun, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği’nin 
(FIBA) henüz uluslararası transfere ve lisansa ilişkin düzenlemeleri 
yapmadığına ve sporcunun müsabakalarda oynatılamayacağına dair 
bildirimine rağmen Lehtonen’i 11 Nisan 1996’da –henüz lisans gel-
meden- maçta oynatan Castors Kulübü, Belçika Basketbol Federas-
yonu tarafından 20-0 hükmen mağlup sayılıyor. Sonrasında Kulüp, 

13 ECJ C-51/96, C-191/97, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:61996J0051:EN:NOT 

14 ECJ C-176/96, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:61996J0176:EN:NOT 
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Belçika Basketbol Federasyonu aleyhine yerel mahkemeye başvuruyor. 
Mahkemeden hükmen mağlu biyet kararının kaldırılmasını, ayrıca 
Lehtonen’i oynatmalarını engelleyen karar almaktan da federasyonun 
men edilmesini talep ediyorlar. Daha sonra taraflar anlaşıyorlar ve Yerel 
Mahkeme’den (Brüksel ilk derece mahkemesi) bu konunun Topluluk 
Hukuku açısından değer lendirilmesi için yine bir ön karar talebiyle 
Adalet Divanı’na başvuruyorlar. Yerel Mahkeme Kurucu Antlaşma 
hükümlerine göre başka bir Birlik üyesi ülke vatandaşının bu şekildeki 
sportif kurallarla çalışmasının engellenip engellenemeyeceğini Adalet 
Divanı’na soruyor. Divan kararında iki konuya değiniyor. Bunlardan 
birincisi, yine önceki kararlarda yer aldığı gibi, spor ekonomik faaliyet 
olarak yürütülüyorsa Birlik Hukuku’na tabidir diyor. İkinci olarak 
ise, Divan kararında Belçika Basketbol Federasyonu’nun transfer 
kurallarını sorguluyor. Belçika Basketbol Federasyonu’nun, o tarihte 
transfer penceresi açısından uyguladığı karışık bir sistemi var. Transfer 
penceresi yerli oyuncular için başka, AB üye ülke vatandaşı sporcuları 
için başka ve de diğer ülke vatandaşları için de başka uygulanıyor. 
Divan kararında her ne kadar bu düzenlemenin işçilerin serbest 
dolaşımını kısıtladığı görüşünde olsa da eğer bu kuralın amacının 
engelleme değil de salt sportif bir nedeni var ise yani spora ilişkin 
objektif ve sui generis (spora özgü) bir neden olursa ancak hukukî 
sınırlar içinde kabul edilebileceğine hükmederek nihai kararı Yerel 
Mahkeme’ye bırakıyor.

D. Kolpak, Simutenkov ve Kahveci Davaları
Adalet Divanı’nın 2003 tarihli Kolpak, 2005 tarihli Simutenkov 

ve 2008 tarihli Kahveci kararları hem Avrupa Birliği üyesi olmayan 
ancak AB ile değişik amaçlarla Anlaşma’lar imzalamış ülke sporcularına 
tanınan fırsat eşitliği hem de Avrupa takımlarının transfer serbesti 
ve politikalarını Bosman’dan sonra bir kez daha temelden etkileyen 
niteliği itibariyle irdelenmeye değer kararlardır.
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İlk karar Maros Kolpak ile Alman Hentbol Federasyonu arasındaki 
ihtilafa ilişkindir15. Alman Hentbol Federasyonu’nun düzenlemele-
rinde AB üyesi ülke vatandaşı olmayan veya Kurucu Antlaşma’nın 48. 
maddesi kapsamında olan ülke oyuncularının lisanslarına “A” harfi 
koyarak, Federal ya da Bölgesel Liglerdeki lig veya kupa müsabakala-
rında “A” lisanslı en fazla 2 oyuncu oynayabileceğini hükme bağlamış. 
Maros Kolpak oynadığı Östringen Kulübü ile 2000 yılında sözleşmesi 
sona erince 2003 yılı Haziran ayı sonuna kadar devam edecek yeni 
bir sözleşme akdediyor. Yani sözleşmesini 2003 yılına kadar uzatıyor. 
Sonrasında da Alman Hentbol Federasyonu’na başvurarak lisansındaki 
“A”nın kaldırılmasını istiyor. Slovak vatandaşı olan Kolpak, Birlik 
Kurucu Antlaşması’nın 48. maddesini16 gerekçe olarak ileri sürüyor 
ancak Federasyon Kolpak’ın talebini reddediyor. Sonra dava The 
Landgericht (Bölge mahkemesi) Dortmund’a gidiyor. Sonrada Alman 
Hentbol Federasyonu’nun itirazı üzerine The Oberlandesgericht (Bölge 
Yüksek Mahkemesi) Hamm’a geliyor. Bölge Yüksek Mahkeme’si AB 
ile Slovakya arasında imzalanan Anlaşma’nın17 38. maddesinin yorum-
lanması için dosyayı ön karar talebiyle Adalet Divanı’na gönderiyor. 
Anlaşmanın 38. maddesi; üye devletlerin, Topluluk ülkelerinde yasal 
olarak istihdam edilen Slovak vatandaşı çalışanlara tabiiyeti nedeniyle 
topluluk üyesi vatandaşı olan ça lışanlara oranla çalışma şartları ve 
ücretlendirme açısından her türlü ayrımcılıktan uzak bir rejim sağla-
yacağını hükme bağlıyor18. Adalet Divanı, Slovakya ile AB arasındaki 
Anlaşma’nın bu maddesine dayanarak bu ülke vatandaşlarının bir defa 
yasal olarak AB içinde iş piyasasına girdikten sonra, AB vatandaşla-
rından farklı rejime tabi tutulamayacağını; somut olayda Alman ya 
da AB üyesi ülke vatandaşı gibi hükümlere tabi olması gerektiğine 

15 Case C-438/00 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62
000CJ0438:EN:HTML 

16 İşçilerin serbest dolaşımını düzenleyen madde.
17 Bizim AET (AB) ile imzaladığımız Ankara Anlaşması ve ekleri benzeri bir anlaşma. 
18 Benzer Anlaşma’lar AB ile Ortaklık Anlaşması imzalayan tüm üye devletler dışındaki 

ülkeler ile imzalanmıştır. Birazdan Nihat Kahveci Kararında da göreceğimiz üzere 
benzer hüküm (hemen hemen aynı içerikte) Ankara Anlaşması ve eklerinde de yer 
almaktadır.
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karar veriyor. Bu ihtilaf AB ile ortaklık veya işbirliği gibi ikili anlaşma 
imzalayan ülkelerin vatandaşı işçilerin hukukî statüsünü belirleyeceği 
için hem AB üyesi ülkeleri hem de Komisyon’u çok ilgilendiriyor. Bu 
nedenle Almanya dışında bazı AB üyesi ülkeler ve AB Komisyonu’da 
Alman Hentbol Federasyonu yanında davaya müdahil oluyorlar19.

Bu bölümdeki ikinci karar, Igor Simutenkov ile İspanya Futbol 
Federasyonu arasındaki ihtilaf sonucu verilen Adalet Divanı kararıdır20. 
Rusya Federasyonu vatandaşı Igor Simutenkov oturma ve çalışma 
iznine sahip İspanya’nın Tenerife Kulübünde oynayan profesyonel 
futbolcudur. Simutenkov İspanya Futbol Federasyonu Talimatları 
uyarınca AB vatandaşı dışındaki yabancılar kategorisinde oynuyor ve 
bu kategori için en fazla 3 yabancı oyuncu oynatma sınırlaması var. 
Ocak 2001’de Simutenkov İspanya Futbol Federasyonu’na başvurarak 
Birlik ve Rusya Federasyonu arasındaki Anlaşma’nın 23. Maddesi-
nin 1. Fıkrasına dayanarak Birlik üyesi ülke vatandaşları statüsünde 
oynamak istiyor ve kendisine aynı lisansın çıkarılmasını talep ediyor. 
Ancak talebi aynı ay içinde reddediliyor. Bunun üzerine Simutenkov 
Ekim 2002’de İspanya Ulusal Yüksek Mahkemesi’ne başvuruyor ve 
Mahkeme’de Birlik ile Rusya Federasyonu arasındaki Anlaşma’nın 
23. Maddesinin 1. Fıkrasının yorumlanması için ön karar talebi ile 
Adalet Divanı’na başvuruyor. Divan Nisan 2005’te, Kolpak kararında 
olduğu gibi, bu ülke vatandaşlarının bir defa yasal olarak AB içinde iş 
piyasasına girdikten sonra, AB vatandaşlarından farklı rejime tabi tutu-
lamayacağına, bu nedenle de Simutenkov’a AB üyesi ülke vatandaşı 
lisansının verilmesi gerektiğine hükmediyor. Bu karar Kolpak Kararı 
ile varılan sonucu pekiştirmiştir. AB üyesi olmamakla beraber Birlik 
ile Ortaklık ve/veya işbirliği anlaşması imzalamış bulunan ülkelerin 
uyruğunda bulunan sporcuların AB üyesi ülkelerde çalışıyor olmaları 
halinde, üye devlet vatandaşı statüsünü kazanmaları mümkün oluyor. 

19 SCHMIDT, Daniel, “The Effects Of The Bosman-Case On The Professional Football 
Leagues With Special Regard To The Top Five Leagues”, Grin Verlag, 2007, s.26.

20 ECJ Case C-265/03 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELE
X:62003CJ0265:EN:HTML
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Ancak altını çizmek gerekir ki, kararın mefhum-ı muhalifinden de 
anlaşılacağı üzere hüküm, sporcular açısından üye devlet kulüplerinde 
sözleşmesi bulunmayan sporcular açısından etkiye sahip değildir. 
Yani çalışma ve oturma iznine hali hazırda sahip, yasal olarak işgücü 
piyasasında bulunan sporcular (işçiler) için geçerli olacaktır21.

Bu bölümdeki üçüncü karar ise AB üyesi ülkelerdeki profesyonel 
Türk sporcuları (işçileri) doğrudan ilgilendiren kısaca 25.07.2008 
tarihli Kahveci Kararı olarak anılan karardır22. Bu karar da Kolpak ve 
Simutenkov Kararları ile benzer gerekçeler içermektedir. Hatta kararda 
Kolpak ve Simutenkov Kararlarına da doğrudan atıf yapılmıştır.

Nihat Kahveci İspanya’nın Real Sociedad Kulübü’nde profesyonel 
olarak futbol oynamaktadır. Nihat Kahveci’nin lisansı ise AB üyesi 
ülke vatandaşı dışındaki yabancılar için çıkarılan lisanstır. Kahveci 
önce AB üyesi ülke oyuncusu statüsünde oynaması gerektiği iddi-
asıyla İspanya Futbol Federasyonu’na başvuruyor ancak başvurusu 
reddediliyor. Sonra bu red kararının iptali için İspanya Yüksek Spor 
Konseyi’ne başvuruyor. Bu başvurusu da reddedilince Kahveci Yüksek 
Mahkeme’de (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) dava açıyor. 
Yüksek Mahkeme Kahveci’nin sunduğu gerekçeler çerçevesinde Ada-
let Divanı’na başvurarak ön karar talebinde bulunuyor. Divan daha 
önce karara bağlamış olduğu Kolpak ve Simutenkov dosyalarına da 
atıf yaparak benzer gerekçelerle Kahveci’nin öne sürdüğü iddia ve 
gerekçelerde haklı olduğunu ve AB vatandaşı ülke futbolcusu lisansına 
sahip olması gerektiğine hükmediyor. Divan kararda gerekçe olarak; 
ileri sürülen iddialarda dayanılan Katma Protokol’ün 37. maddesi23 ve 
Ortaklık Konseyi 1/80 Kararı’nın 10/1 maddesi24 uyarınca gerçekten 

21 SCHMIDT, s.27
22 ECJ Case C-152/08 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELE

X:62008CO0152:EN:HTML
23 Katma Protokol madde 37:“Her Üye Devlet, Topluluk’ta çalışan Türk uyruklu işçilere, 

çalışma şartları ve ücret bakımından, Topluluk üyesi diğer devletler uyruklu işçilere göre 
uyrukluktan ötürü herhangi bir farklı işleme yer vermeyen bir rejim tanır.”

24 1/80 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı madde 10: “1. Topluluk üyesi devletler, işgücü 
piyasalarına yasal olarak dahil bulunan Türk işçilerine, ücret ve diğer çalışma koşulları 
bakımından, Topluluk işçilerine göre farklılıkiçermeyen bir rejim uygularlar.”



402

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 
Spora İlişkin Kararları 

/ GÜRTEN / ERENEL

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

AB üyesi ülkelerin, işgücü piyasasına yasal olarak girmiş Türk vatandaşı 
işçilere Ab üyesi ülke vatandaşından farklı bir rejim uygulayamaya-
cağını belirtmiştir.

Yukarıda anılan ve Divan’ın dayandığı iki hüküm de benzer 
düzenlemeler içermektedir. Buna göre; çalışma koşulları açısından, 
üye devletlerin Topluluk bünyesinde çalışan Türk vatandaşı çalışanlara 
uygulayacağı kurallar, üye devlet vatandaşı çalışanların tabi olduğu 
kurallardan farklı olamaz. Bir başka ifadeyle, Türk vatandaşı çalışanlar 
ile AB üyesi devlet vatandaşı çalışanlar arasında uyruğa dayalı ayrım-
cılık uygulanamaz.25 Ancak bu durum, kişinin işgücü piyasasına yasal 
ve tam olarak girmiş olması koşuluna bağlıdır. Somut olay üzerinden 
yapılacak yoruma göre, sporcunun bir kez kuralları uygulayacak 
ülkenin liginde profesyonel olarak çalışmaya başlamasının ardından 
çalışma hakkının kısıtlanması mümkün değildir. Ancak, söz konusu 
ülkenin liginde görev almasından önce bir sınırlamanın yapılmasında 
hukukî olarak engel bulunmamaktadır.

E. Meca-Medina/Majcen Davaları
David Meca-Medina İspanyol, Igor Majcen’de Sloven vatandaşı 

profesyonel yüzücülerdir. Her iki yüzücü yasaklı madde (nandro-
lone) kullanımı nedeniyle FINA Doping Kurulu tarafından, Ağustos 
1999’da, 4 yıl hak mahrumiyeti ile cezalandırılmışlardır. Yüzücüler 
bunun üzerine CAS’a (Spor Tahkim Mahkemesi) başvuruyorlar. CAS 
bu 4 yıllık cezayı Şubat 2000’de onaylıyor. Sonrasında yeni bilimsel 
kanıtlar ortaya çıkıyor ve belli bir orana kadar ilgili yasaklı maddeyi 
insan vücudunun kendi kendisine de belli bir orana kadar üretebildiği 
tespit ediliyor. Bunu üzerine iki yüzücü CAS’a tekrar başvuruyor ve 
Mayıs 2001’de cezaları 2 yıl hak mahrumiyetine indiriliyor. İki yüzücü 
bu sonuçtan memnun kalmıyor ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi 

25 TOBLER, Christa, “Equal Treatment Of Migrent Turkish Citizens In The EU: Contrasting 
The Kahveci Case With The Olympique Lyonnais Case”, s.5, Ankara Law Rewiew Vol.7 
No.1, 2010, http://www.law.ankara.edu.tr/dergi/ALR/alr-2010-07-01/alr-2010-07-
01-tobler.pdf. 
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(IOC) ve FINA Doping Kuralları’nın, Birlik Kurucu Antlaşması’nın 
rekabete ilişkin 81 ve 82. maddelerine ve hizmetlerin serbest dolaşımı 
kuralına aykırı olduğu iddiasıyla Avrupa Komisyonu’na şikayette 
bulunuyor. Ağustos 2002’de Komisyon iki yüzücünün başvurusunu 
ekonomik zarar ortaya çıksa bile salt sportif kurallar içeren IOC 
ve FINA doping düzenlemelerinin rekabete zarar verecek nitelikte 
bulunmadığına ve bu kuralların AB Rekabet Hukuku kapsamı dışında 
kaldığına karar vererek reddediyor. Komisyon’un bu red kararı üzerine 
Meca-Medina ve Majcen bu sefer İlk Derece Mahkemesi’ne26 başvu-
ruyor27. İlk Derece Mahkemesi davacıların taleplerini reddediyor ve 
Komisyonun kararını Eylül 2004’de onaylıyor. Gerekçesinde; Kurucu 
Antlaşma’nın eğer hiçbir ekonomik faaliyet içermiyorsa, anti-doping 
kuralları gibi salt spor hukuku kurallarına uygulanamayacağına hük-
mediyor. Yine aynı gerekçenin devamı olarak Mahkeme, anti-doping 
kurallarının, rekabetin ekonomik boyutu ile hiçbir ilgisi olmadığı için 
Antlaşma’nın 81. ve 82. maddelerinin uygulanamayacağı sonucuna 
varıyor. Ayrıca Mahkeme kararında, spora ilişkin kuralların(spor 
hukukunun) kendine özgü amaçları sınırı içinde kalmak kaydıyla 
(örneğin fair play ruhunu korumak gibi) ve herhangi bir ayrımcılık 
içermediği sürece ne Mahkeme’nin ne de Komisyon’un bu kuralları 
ölçüsüz ve oransız olarak değerlendiremeyeceğini de belirtiyor. Ancak 
iki davacı yüzücü bununla da kalmıyor ve İlk Derece Mahkemesi’nin 
kararına karşı Divan’a itiraz ediyorlar28. Adalet Divanı, İlk Derece 
Mahkemesi’nin kararında hata yaptığına, Birlik Rekabet Hukuku 
düzenlemelerine uygun olup olmadığını incelemeden Komisyon’un 
kararını onaması nedeniyle İlk Derece Mahkemesi’nin kararının 
iptaline karar veriyor. Ardından Kurucu Antlaşma’nın ilgili maddeleri 
uyarınca incelediği davada; herhangi bir spor dalında kural koyucu 

26 Birlik Rekabet Hukuku’nun uygulanmasına ilişkin gerçek ve tüzel kişilerin açtığı 
davalarda görevli mahkeme “İlk Derece Mahkemesi (The Court of First Instance)”dır.

27 Case T-313/02 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62
002TJ0313:EN:HTML 

28 Case C-519/04 P http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:
62004J0519:EN:HTML 
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konumundaki bir kurum/kuruluş ve/veya bunların birliği (yani ulusal 
veya uluslar arası spor kuruluşları, federasyonlar) tarafından konulan 
kuralların salt sportif nitelikte olmasının, söz konusu kuralların 81. 
ve 82. maddeler (rekabete ilişkin düzenlemeler) kapsamı dışında 
tutulması için yeterli olmayacağını, sporcuların hizmet sunmasını 
ölçüsüz bir şekilde engelleyen sportif kuralların da Birlik Rekabet 
Hukuku düzenlemeleri çerçevesinde incelenebileceğini belirtiyor. 
Rekabet Kuralları ile ilgili kuruluşların kurallarının uyumu konu-
sunda Adalet Divanı, bu kuralların, Topluluk Rekabet Kuralları’nı 
ihlal etmeleri halinde söz konusu kuralların cezai niteliğinin rekabet 
üzerinde olumsuz etki yaratabileceklerini de savunmuştur. İlgili Kuru-
luşlar tarafından getirilen kısıtlamalar sporda rekabetin doğru şekilde 
uygulanmasını sağlayacak şekilde sınırlanmalı görüşünü de kararda 
belirtmişlerdir. Birlik Rekabet Kuralları kapsamında değerlendirildi-
ğinde, ilgili kuruluşların kurallarının hem cezaların şiddeti hem de 
hangi doping miktarında hangi cezaların uygulanacağı hususlarının 
aşırı olup olmadıkları değerlendirilebileceğini, somut olayda da, bir 
sporcunun vücudunda bulunan Nandrolone’nin dopinge işaret ettiği 
eşik değerlere ilişkin kısıtlamaların, bir spor müsabakasının gerçek-
leşmesi ve uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli sınırın ötesinde 
olmadığı değerlendirilmiştir. Ancak somut olayda, Meca-Medina 
ve Majdcen, uygulanan cezaların aşırı ve oransız olduğu konusunda 
bir itirazda bulunmadığından söz konusu anti-doping kurallarının 
ölçüsüz olup olmadığını değerlendirilmemiş ve sonuç olarak Divan, 
Komisyon kararının iptali davasının reddine karar vermiştir.

F. Murphy Kararı
Adalet Divanı tarafından verilen en yakın tarihli sporu ilgilendi-

ren karar, İngiliz bar işletmecisi Karen Murphy’nin İngiltere Premier 
Ligi ve ligin yayın haklarını tekelinde bulunduran Sky Sports- ESPN 
ortaklığı ile Media Protection Services Kuruluşu aleyhine açtığı dava 
neticesinde Adalet Divanı’nın verdiği karardır.
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Karen Murphy, İngiltere’de işletmekte olduğu bir barda Premier 
Lig maçlarını müşterilerine izlettirmekteyken, ticari yayına ilişkin 
işletmeci sıfatıyla imzaladığı sözleşmeyi feshederek, ligin yayın hakla-
rını tekel olarak elinde bulunduran platform olan Sky Sports- ESPN 
ortaklığına ait uydu alıcısı ve kanalı değil; Yunanistan’dan ithal ettiği 
bir dekoder kartını ve Nova adında bir yayın platformunu kullanmış-
tır. Murphy dışında pek çok işletmecinin de başvurduğu bu yöntem, 
ticari yayında rayiç fiyat olan ayda 700 İngiliz Sterlin iken Nova’nın 
üyelik bedeli yıllık 800 İngiliz Sterlindir.

Sky Sports- ESPN ortaklığına ait tekel niteliğindeki yayın hak-
larının ihlaline ilişkin denetleme ve teftiş görevlerini üstlenen Media 
Protection Services kuruluşu, Murphy’nin bu fiilinin mevcut düzen-
lemelere ve Sky’ın sözleşme ile korunan haklarına aykırı olduğundan 
bahisle Murphy hakkında kovuşturma açmıştır. Media Protection 
Services, raporunda Murphy’nin İngiltere’de futbol maçlarını yayın-
lama hakkını tekel olarak elinde bulunduran ortaklığın telif haklarını 
ihlal ettiğini ifade ederek, fiilin yasal düzenlemeler doğrultusunda 
belirlenmiş bulunan ticari yayın ücretinden daha düşük bir meblağ 
ödemek amacıyla yapılmış kötü niyetli ve dürüstlük kuralına aykırı 
bir nitelik arz ettiğini belirtmiştir ve Karen Murphy 8.000 İngiliz 
Sterlini tutarında bir ceza almıştır.

Murphy, bu cezaya karşı Yüksek Mahkeme’ye itiraz etmiş ve mah-
kemede görülen dava esnasında sunduğu savunmada, iki hususa dikkat 
çekerek fiilinin hukuki açıdan herhangi bir ihlal teşkil etmediğini 
savunuştur. Karen Murphy, her şeyden önce, Avrupa Birliği’nin telif 
haklarına ilişkin talimat ve düzenlemelerinde, ihlalin yasadışı yahut 
düzenlemelere aykırı araç ve cihazlar (illicit devices) vasıtasıyla yapıl-
ması şartının aradığına dikkat çekerek; kendisinin maç yayınlarında 
kullandığı dekoder kartının ve dijital platformun meşru (korsan ya 
da kopya olmayan) ve yasal düzenlemelere uygun araçlar olduklarına 
dikkat çekmiştir. Murphy, bu savına dayanak olarak Nova platformuna 
ait dekoder kartının herhangi bir korsan ürün niteliğinde bulunma-
dığını belirtmiş ve meşru bir ürünün salt başka bir AB ülkesinde 
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kullanılmakla korsan yayın cihazı olarak yorumlanmasının mümkün 
olamayacağını göstermiştir.

Murphy ayrıca, bir AB üyesi ülke tarafından yasal ve meşru kabul 
edilen bir hizmetin satın alınmasına karşın bir başka AB ülkesinde 
kullanılmasının yasaklanmasının mümkün olmadığını da savunarak, 
servis sağlayıcısının rızası ve onayıyla alınmış bir ürünün kullanılma-
sının bir başka üye devlet tarafından engellenmesinin AB Rekabet 
Hukuku ve serbest dolaşım hakkına kısıtlama getirmek anlamına 
geldiğini öne sürmüş ve böyle bir kısıtlamanın hukuka aykırı olacağını 
iddia etmiştir. Murphy bu gerekçelerle kararı temyiz etmiş ve ihtilaf 
Yüksek Mahkeme tarafından ön karar talebi ile Adalet Divanı’na ön 
karar talebiyle gönderilmiştir .

Divan yaptığı yorum yargılamasında, davayı daha önce Premier 
Lig yayınını düzenlemelere aykırı olarak yaptıkları iddiasıyla FAPL 
(Football Association Premier League) tarafından başka işletmelere 
karşı da açılmış bulunan başka bir hukuk davası ile birleştirmiştir29. 
Kararda özetle; yurtdışından gelen dekoder kartlarının satışı ya da 
ithalini yasaklayan yerel düzenlemelerin servis sağlama ve temin etme 
hürriyetlerine ilişkin düzenlemelere aykırı olacağını, Premier Lig 
yöneticilerinin bu doğrultuda lig maçlarının yayınlarında bizatihi 
tekel hakkı iddia edemeyecekleri kanaatine varıldığı belirtilmiştir. Aynı 
şekilde, maç yayın haklarında tekel niteliğinde bir lisans usulünün 
izlenmesinin de lisans anlaşmasının ithal dekoder kartı kullanmayı 
yasak kılması halinde AB Rekabet Hukuku’na aykırılık teşkil edeceği de 
karara bağlanmıştır. Divan bu gerekçelerden ötürü Karen Murphy’nin 
iddialarının haklılığına kanaat getirmiştir.

Kararın uzun vadede yaratacağı etkinin henüz tam kapsamıyla 
kestirilebilmesi mümkün olmasa da, gerek kulüplerin gelirleri, 
gerekse futbolun pazar ekonomisindeki yeri bakımından önemli bir 
yer teşkil eden maç yayın usulüne ilişkin uygulamalarda değişiklik 

29 ECJ Case C-403/08, ECJ Case C-429/08 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0403:EN:HTML 
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yaratacağı ve dengelerin yeniden kurulmasına yol açabileceği muh-
temel görünmektedir.

SONUÇ

Avrupa Birliği Hukuku’nda “sportif istisna” kavramı Topluluk/
Birlik siyasi ve/veya hukuki metinlerinden önce Adalet Divanı karar-
larında görülmüştür. “Sporun kendine özgü niteliği” veya “sporun 
kendine has yapısı” olarak adlandırılan ve “sportif istisna” kavramının 
oluşumuna yön veren nitelikler halen hem Avrupa Birliği Hukuku’nda 
hem de ulusal hukuklarda ciddi tartışmalara yol açmaktadır. Gerçek-
ten “spor”un ayrı kuralları olmalı mıdır ya da spora ilişkin ihtilaflar 
yargı mercileri önünde görülürken kendi nitelikleri değerlendirmeye 
alınmalı mıdır? Bütün bu tartışmalar AB’de 1974 yılında Walrave/
Koch Davası ile başlamış ancak halen sona ermiş değildir.

1974 yılında başlayan bu tartışmalara sebep olan Walrave/Koch 
davası ile başlayan ve Bosman Davası ile doruğa ulaşan tartışmalar 
sonraki Adalet Divanı kararları ile büyük ölçüde sona ermiştir deni-
lebilir. Hemen hemen tüm Divan kararlarında iki husus söz konusu 
olduğunda Divan’ın AB Hukuku’nu “sportif istisna”yı gözetmeden 
uyguladığı görülmektedir. Bunların birincisi; sporun ekonomik bir faa-
liyet olarak yürütüldüğü durumlardır. Bu durumlarda Adalet Divanı, 
AB Hukuku’nun uygulanmasında oldukça kararlı davranmıştır. İkinci 
önem verdiği ve sportif istisna’yı genelde göz ardı ettiği durum ise, 
kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımının sınırlandığı durumlardır. 
Bu iki konuda Adalet Divanı sporu düzenleyen kuruluş veya federas-
yonların kurallarının AB Hukuku kapsamında olduğuna ve bunların 
AB Hukuku’na uygun olması gerektiğine çekincesiz karar vermiştir. 
Ancak sonuç olarak şunu da açıkça belirtmekte yarar vardır: Sportif 
istisna kavramı ve spora ilişkin kuralların zaman zaman genel mevzuat 
dışında tutulabileceğine ilişkin ilk tespitler ulusal yargı mercilerinden 
önce ve onlardan daha çok Adalet Divanı tarafından yapılmıştır.
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Av. Atila Elmas’a...

Giriş

Bu araştırmada: 28 Mayıs 1978 tarihinde “Altınordu- İskende-
runspor” takımları arasında İzmir Alsancak Stadyumu’nda oynanan 
ve Altınordu’nun 8-1’lik galibiyeti ile sonuçlanan futbol müsabakası 
ve bu müsabakadaki takımların Türkiye Futbol Federasyonu tara-
fından Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 29/b maddesine göre şike 
yaptığına karar verilerek 3. Futbol Ligi’ne küme düşürülmesi ve 
Futbol Federasyonunun bu kararına karşı başvurulan İdari Yargının 
(Danıştayın) federasyonca alınan kararı haklı bularak davanın reddine 
karar verilmesi incelenecektir.

Bu futbol müsabakası, Türkiye’de Profesyonel 2. Liginde mahke-
meye intikal eden ve şike olduğuna yargı düzeyinde karar verilen tek 
örnektir. Türkiye’de profesyonel futbol müsabakalarında şike yapıldı-
ğına dair pek çok dava mahkemeye intikal etmiş fakat, şike yapıldığına 
mahkeme kararı verilerek sonuç alınan ilk ve tek müsabaka 28 Mayıs 
1978 tarihinde oynanan “Altınordu- İskenderunspor” müsabakasıdır. 
Bu müsabaka, Türkiye’de profesyonel futbol müsabakalarında şike 
yapıldığının varlığını iddia edenlerin örnek olarak göstermesi açısından 
oldukça anlamlı görülmelidir.

Çalışmada Türkiye Futbol 2. Liginin 1977-1978 Sezonunda 
Türkiye Futbol Federasyonu ve Danıştay tarafından şike yapıldığına 
karar verilen Altınordu-İskenderunspor futbol müsabakası ile ilgili 
bulgulara literatür taraması yapılarak ulaşılmıştır.

Spor ve Ahlâk

Eski çağlarda spor yapılan yerler ahlâkın öğretildiği yerler ve spor-
cular da ahlâklı insanlar olarak bilinirdi. Türklerde de “Er meydanı”, 
“Ok meydanı”, “Cirit meydanı” ve diğer spor meydanları; yiğitliğin, 
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cesaretin, dürüstlüğün, yardımseverliğin, mertliğin ve cömertliğin 
gösterildiği meydanlardı. Bu açıdan örnek davranışlara sahip sporcular, 
kin, nefret ve, kötü duygulardan uzak ve spor ahlâkının yarışı içeri-
sindeydiler.1 Sporcular, sadece manevî ödülü düşünerek bu ruhla spor 
yaparlardı. Sporu, spordaki ahlâkî değerleri yaşatarak amatör bir ruhla 
yapıyorlardı. Sporcular sporun gerektirdiği davranışlarda bulunarak, 
sporun kural ve kaidelerine uyuyorlardı.. Sporun hakkıyla yapılması 
gerektiğine ve başarının çalışarak kazanılacağı fikrine inanılırdı.2

Spor bir ahlâk olarak ortaya nasıl çıkmıştır? Bir ahlâk olarak 
sporu belirleyen değerler nelerdir? Bu değerlerle ahlâkın ya da sporun 
bütünlüğü nasıl kurulur? Spor ahlâkı denildiği zaman sözü edilen 
spordur. Spor denilince de özel bir ahlâktan söz edilmektedir. İkisi 
birbirinden ayrılamaz. Sporu belirleyen ilkeler ve özellikler bu ahlâk 
ve yaşama biçimini belirler.3 Spor ortamındaki katılımcılar, birbir-
leriyle ilişkilerini düzenleyen sporun ilkelerini, eylem kurallarını ve 
yasalarını benimserler. Sporcu, spor ortamında neyin iyi ve doğru, 
neyin kötü ve yanlış olduğunu ayırt eder. Sporcunun iyi, doğru ve 
güzel olduğu düşünülen tutum ve davranış kurallarını benimseyerek 
eyleme geçmesi, sporda ahlâkî duyguyu geliştirir. Spor ahlâkı, sporun 
ahlâkî bir çerçevede yapılması demektir. Sporcu da kendisine olduğu 
kadar topluma karşı da örnek, ilke sahibi, terbiyeli, dürüst ve ahlâklı 
olmaya çaba gösterir.4

Ahlâklı olan sporcu, sporda dürüstlüğü elden bırakmaz. Bir spor-
cunun hal ve hareketleri ve olaylara karşı tepkileri o sporcunun ahlâkî 
yönünü belirler. Sporcu kendisini düşündüğü kadar, rakibi, hakemi 
ve kendisini seyredenleri de düşünebilmelidir. Sporcuda ahlâkî vasıf-
lara sahip olmak her şeyin üzerinde gelir. Bu vasıfların sporcuda 

1 Güven, Özbay, “Geleneksel Okçuluk ve Güreş Sporunda Ahiliğin Etkileri”, Hacı 
Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı:27, Güz 2003, s.81.

2 Güven, Özbay, “Spor Ahlâkı ve Ahilik”, II. Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik Araştırmaları 
Sempozyumu Bildirileri 13 Ekim 2006 Kırşehir, Hazırlayan:M. Fatih Köksal, Ahi 
Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi-Yayınları Nu:4, Ankara, 
2007, s.267-268.

3 Erdemli Atilla, Temel Sorunlarıyla Spor Felsefesi, e Yayınları, İstanbul, 2002, s.75,77.
4 Güven, 2007, a.g.m., s.268.
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gelişmesi için spor ahlâkına ilişkin meziyetlerin bir araya getirilerek 
benimsenmesi gerekir. Sporculukta spor yapmak kadar ona lâyık 
olmak ta önemlidir. Sadece iyi sporcu olmak kafi değildir. Sporculuk, 
taşıyana sorumluluk getiren özel bir unvandır. Sporda sadece kazan-
mak/galip gelmek, şampiyon olmak değil aynı zamanda madden ve 
manen yenilmemekte önemlidir.5 Türklerde, sporun ve sporculuğun 
da kurumlaşmış bir yapısı, felsefesi ve ananesi vardır. Bu ananenin 
ve felsefenin her devirdeki kuvvetli belirtileri bize kadar nakledilerek 
gelmiştir. Türkler, sporu onurlu bir meslek olarak görerek yaşatmaya 
yönelik örnek davranışlar göstermişlerdi.6 Örnek sporcu kişiliğinin 
geliştirilmesiyle kuralları ihlal etmemeye çalıştıkları gibi, aşırı kazanma 
hırsının frenlenmesine yönelik davranışlar da sergilemişlerdir. Örnek 
sporcu davranışına sahip olmayanları seyirciler dışlamış ve destekle-
memişlerdir. Spor seyircisi, spor ahlâkı konusunda hassasiyet göster-
miştir.7 Sporda kural ihlallerinin ve centilmenlik sınırlarının aşıldığına 
da rastlanılmaktadır. Sportmenlik dışı davranışları engellemek için, 
sporcuların uymaları gereken kurallar tespit edilerek, sporda ahlâkî 
anlayış korunmaya çalışılmıştır.8

Sporculuğun meslek olarak sergilenmesinde doğruluk, dürüstlük 
ve meslekî sorumluluk ilkeleri her zaman ön planda olmalıdır. Başa-
rıya giden yolda ilerleyebilmek için yaşam boyu sporculuğa yakışan 
davranışlar sergilemek gerekir. Başarı sadece bir sporcunun birisini 
yenmesi şeklinde değil, sporun aynı zaman da bir ahlâk yarışı olduğunu 
düşünerek ahlâk açısından da birinci olmayı hedeflemelidir. Sporcu, 
gerçek başarıda nefsine karşı zaferler kazanma yolunda iç dünyasında 
bir sporcu kimliği oluşturmalıdır.9

5 Güven, 2007, a.g.m., s.268-269.
6 Güven, 2007, a.g.m., s.270.
7 Güven, Özbay, “Osmanlı Spor Geleneğinde Spor Ahlâkı ve Sporda Kural İhlallerine 

Karşı Alınan Yasal Önlemler”, Türk Yurdu, Cilt:19-20, Sayı:148-149, Aralık 1999-
Ocak 2000, s.359.

8 Güven, Aralık1999-Ocak 2000, a.g.m., s.365.
9 Güven, 2007, a.g.m., s.278.
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“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı 
zamanda ahlâklısını severim.”

Atatürk, “Spor, yalnız beden kâbiliyetlerinin bir üstünlüğü sayıla-
maz. İdrak ve zekâ, ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa 
olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan az kuvvetlilerle başa 
çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını 
severim.” diyor.10 Atatürk, burada şunu anlatmak istiyor. Birinci gel-
mek şart değil, sporseverlik duyguları içerisinde yarışmak önemlidir. 
Bu bakımdan sporda doping kullanmanın herhangi bir anlamı yoktur. 
Sonuçta bir taraf muhakkak yenilecektir. Öyleyse spor, ahlâkî bir çer-
çevede yapılmalıdır. Önemli olan sporun niçin ve nasıl yapıldığıdır. 
Seçkin toplum durumuna gelmek, ancak sporu iyi kullanmakla olur. 
Sporcu; zeki ve akıllı olmalı, çabuk karar verebilmeli yani sporla ilgili 
bütün faaliyetleri yerine getirebilmelidir. Bunların yanında sporcu, 
kendisine olduğu kadar topluma karşı da örnek, ilke sahibi, terbiyeli, 
dürüst ve ahlâklı olmalıdır diyor. Atatürk, daha o zamanlar, spor 
etiğinin olmadığı yerde olimpizm felsefesinin yerleşemeyeceğini gör-
müş, spor adamlarına, sporcularını yetiştirirken göz önüne alınması 
gereken temel kuralı söylediği bu veciz sözle ortaya koymuştur. Türk 
sporcuları, Atatürk’ün bu sözünü kendilerine “altın bir kural” olarak 
alıp benimsemişlerdir.11 Atatürk, bu sözüyle olimpizme bakış açısını 
dile getiriyor. Aynı zamanda kendisine göre inandığı bir sporcu profili 
çiziyor. Atatürk’e göre, sporcunun yalnızca zeki, çalışkan ve teknik 
becerilere sahip olması yetmez; sporcuların spor ahlâkına uygun dav-
ranışlar (doğruluk, dürüstlük, efendilik, onurluluk, şereflilik ve sport-
menlik gibi erdemler) sergilemelerini, onurlu mücadele etmelerini, 
yenme ve yenilmeyi kabullenmelerini, sporun kuralları çerçevesinde 
iyi mücadele etmelerini belirtiyor. Sporda elde edilecek başarıdan çok, 
karakter ve ahlâkî değerlerin ön plânda olması gerektiğini anlatmak 
istiyor. Atatürk, aynı zamanda mükemmel insan olma yolunda sporda 

10 Güven, Ferit Celâl, “Gömlek”, Yücel, Cilt: X, Sayı: 57, 1939, s.130.
11 Güven, 2007, a.g.m., s.280.
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hedeflenmesi gereken gayeleri ortaya koyuyor. Atatürk’ün ortaya koy-
duğu bu gayelerin hepsi olimpizm anlayışının içerisinde görülmektedir. 
Atatürk, sporculara olimpizmi benimsetmek istemiştir. Sporcunun 
ahlâklı olmasının vazgeçilmez bir koşul olduğunu vurguluyor. Spor, 
sportif erdemler çerçevesinde yapılırsa amacına ulaşır. Çünkü sportif 
erdemin olmadığı yerde genel ahlâk da olmaz. Spor, sportmenlik 
olmazsa anlamını kaybeder ve tamamen menfaat için yapılan bir iş 
olarak görülür. Bu da sporun amaçlarıyla bağdaşmaz.12

Atatürk’ün: “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını 
severim” sözüne stadyumlarda ve spor tesislerinde yer veriliyor ancak, 
bu spor alanlarında sportmenliğe yakışmayan davranışlar da görülüyor.

Türkiye’de Futbolda Şike İddialarının Geri Planı

Futbolda etik dışı davranışlardan şike iddiaları, Türkiye’de fut-
bolda etik erozyonun oluşmasında önemli bir yer teşkil etmektedir. 
Türkiye’de futbol, özellikle profesyonel ligin kurulmasından sonra şike 
iddialarından kurtulamamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
şike iddiaları konusunda verdiği cezalar kimi zaman mahkemece 
bozulmuş, kimi zaman da mahkeme tarafından şike olduğuna karar 
verilmiştir. Bu bağlamda Türk futbol tarihinde belgeli şike olayının 
ilki; profesyonel 2. futbol Liginde 1963-1964 sezonunda yaşanmıştır. 
23 Mayıs 1964 tarihinde Karşıyaka-Kasımpaşa arasında oynanan bu 
müsabaka mahkemece bozulmuştur. Diğeri de; 28 Mayıs 1978 tari-
hinde “Altınordu-İskenderunspor” takımları arasında İzmir Alsancak 
Stadyumu’nda oynanan ve Altınordu’nun 8-1’lik galibiyeti ile sonuç-
lanan futbol müsabakasıdır.13

12 Güven, 2007, a.g.m., s.280-281.
13 Av. Atilâ  Elmas ile 12.04.2008 tarihinde “İzmir Alsancak Stadyumu’nda Altınordu- 

İskenderunspor takımları arasında 28 Mayıs 1978 tarihinde oynanan  futbol 
müsabakası”  konusunda Özbay Güven’in Ankara’da Kızılay’da yaptığı görüşme.
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Karşıyaka-Kasımpaşa Futbol Müsabakası (23 Mayıs 1964)

23 Mayıs 1964 tarihinde “Karşıyaka-Kasımpaşa” İzmir’de takımları 
arasında İzmir’de oynanan ve Karşıyaka’nın 4-0 galibiyeti ile sonuçla-
nan futbol müsabakasında şike yapıldığına yönelik iddialar Türkiye 
1. Liginde büyük bir skandal yaratmıştır. Belgeleriyle birlikte Futbol 
Federasyonuna intikal eden bu futbol müsabakasının şike olduğunun 
tespit edildiğini Kasımpaşalı idarecilerden Selim Yetkin açıklamıştır. 
Kasımpaşa’nın eski genel kaptanı 6 futbolcunun imzaları ile aldığı 
itirafnamelerinde Karşıyaka maçından önce takım kaptanı Ahmet 
vasıtasıyla 1000’er lira aldıklarının tespit edildiğini bildirmiştir. Rapor 
halinde hazırlanan bu deliller hemen Futbol Federasyonu’na gönderil-
miştir. İfadeye imza atan 6 futbolcu; Özkay, Raşit, Altuğ, Turgut, Sedat, 
Küçük Erol’dur. İddiaya göre Kasımpaşa kaptanı Karşıyaka’dan 18000 
lira almış ve Ali hariç bütün arkadaşlarına bu parayı dağıtmıştır.14

İzmir’de yapılan Karşıyaka-Kasımpaşa müsabakasında 4-0’lık 
galibiyet Karşıyaka’ya yaramaktadır. Karşıyaka-Kasımpaşa maçında 
Kasımpaşalı futbolcuların para aldıkları ve maçta şike bulunduğu 
hakkında gazetelerde yapılan haberleri bir telakki edilerek bu durum 
Devlet Bakanı Malik Yolaç, Beden Terbiyesi Genel Müdürü Fikret 
Altınel ve Futbol Federasyonu Başkanı Muhterem Özyurt tarafından 
ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmiş ve bunun üzerine bir Tahkik 
Komisyonu oluşturulmuştur.15

Futbol Federasyonu müfettişleri olayı soruşturmak için görevlendi-
rilmiştir. Müfettişlerin düzenleyecekleri rapor ceza heyetine sunulacak, 
ceza heyeti, sorumlulur hakkında idari ve cezai müeyyide uygulayacak-
tır. Açılacak adli kovuşturmada mahkeme sorumluların suçunu sabit 
gördüğü taktirde haklarında hapis cezası da uygulanacaktır.16 Türkiye 

14 “Kasımpaşa-Karşıyaka Maçının Şike Olduğu İddia Edildi”, Cumhuriyet Gazetesi, 
28.05.1964, Yıl: 41, Sayı: 14302, s.8.

15 “Şike Olayı Genişliyor”, Cumhuriyet Gazetesi, 29.05.1964, Yıl: 41, Sayı: 14303, s:8, 
sü:1-3.

16 “Şike Olayı Genişliyor”, Cumhuriyet Gazetesi, 29.05.1964, Yıl: 41, Sayı: 14303, s.8, 
sü.1-3.
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Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 29. maddesi b 
fıkrası uyarınca şike iddiasının doğruluğunun tespiti halinde her iki 
takım hükmen mağlup sayılacak ve oyunculara 6 ay ile 3 yıl boyunca 
boykot cezası uygulanacaktır.17

Kasımpaşa Kulübü idarecisi Şerafettin Aşar 1 Haziran 1964 tari-
hinde adliyeye giderek ifade vermiştir. Aşar ifadesinde Kasımpaşalı 
futbolcuların parayı İzmir’de aldıklarını, parayı Rıdvan Kazancı’nın 
verdiğini, futbolcu Ahmet Deniz’in de arkadaşlarına dağıttığını 
söylemiştir.18

Devlet Bakanı Malik Yalaç, bu konuda Anadolu Haber Ajansı 
Muhabirine şunları söylemiştir: “Son zamanlarda profesyonel fut-
bolumuza spor ahlakı ile bağdaşmayan bazı davranışların sızdığı 
hadiseleri, izleyenlerin ve sorumluların gözünden kaçmamıştır. Karşı-
yaka- Kasımpaşa hadisesi bunları açığa vuran hazin ve ibret verici bir 
örnektir. Hadiseye resmen el koyulduktan sonra bir tarafın oynanacak 
maçta yenilgiyi resmen kabul ederek para aldığı ve sonunda da bu 
sebeple maçı kaybettiği tahkikat neticesinde sabit olmuştur. Tahki-
katın 2. sayfasını Kasımpaşalı sporculara bu maksadı temin etmek 
için para veren aracının Karşıyaka ile bağlantısını tespit yolundaki 
çalışmalar teşkil etmiştir. Tahkikat ve elde edilen deliller bu aracı-
nın Karşıyaka adına transfer edilecek sporcularla, kulüplerle, hatta 
teşkilatla temaslarda bulunduğunu ve buna kulüp tarafından yetkili 
kılındığını açıkça göstermiştir. Deliller dosyada mevcuttur. Futbol 
Federasyonu tam bir vicdan rahatlığı içinde bu hükmü tatbike karar 
vermiştir. Karşıyaka-Kasımpaşa maçında her iki taraf hükmen yeniktir 
ve suçlular ceza mercilerine sevk edilmiştir. Bu tasarrufa karşı itiraz 
yolları açıktır, dileyen dilediği merciye başvurabilir.”19 Şike yaptıkları 
Futbol Federasyonu’nca sabit görüldüğü için hükmen mağlubiyet alan 
Karşıyakalıların delillerin yetersiz olduğunu ileri sürerek Danıştay’da 

17 “Şike Olayı Genişliyor”, Cumhuriyet Gazetesi, 29.05.1964, yıl: 41, sayı: 14303, s. 
8, sü. 1-3.

18 “Şike Olayı İçin Şerafettin Aşar’ın İfadesi Alındı ”, Cumhuriyet Gazetesi, 02.06.1964, 
Yıl: 41, Sayı: 14307, s.8.

19 “Karşıyaka İtiraz Hakkı Tanıyor,” Cumhuriyet, 22.07.1964, Yıl: 41, Sayı: 14357, s.8.
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dava açmaları ve teyiri icra yolunda karar almaları halinde, Eylül ayının 
ilk haftasında başlayacak millî lig maçlarında da bazı aksaklıkların 
doğmasına yol açacaktır. Devlet Bakanı Malik Yolaç Karşıyaka’nın 
teyiri icra kararı almaları halinde ortaya çıkacak durumlarla, Futbol 
Federasyonu’nun ilgilenmesi gerektiğini ifade ettikten sonra şunları 
söylemiştir: “Şike maçının sorumlu olan Karşıyaka idarecileri de ceza 
heyetine verileceklerdir. Futbol tarihinde kulüplere hem ders vermek 
ve hem de Efkarı Umumiye’nin bir daha aldatılamayacağını göstermek 
için böyle bir karar alınmıştır. Karşıyakalıların yegane hatası bu ida-
recileri seçmekle olmuştur. İdare heyetinin hatasını şerefli bir mazisi 
olan Karşıyaka çekmektedir.20

Altınordu ve Kasımpaşa’nın eski santraforu Rıdvan tarafından 
organize edildiği söylenen “şike” hadisesinde, Kasımpaşa’nın İtalyan 
antrenörü Vignoni’nin ifadesine göre kendisine de maçtan önce 
2000 lira teklif edilmiş, fakat antrenör bu teklifi şiddetle reddetmiş 
ve “Olmaz böyle şey” diyerek Kasımpaşa’nın soyunma odasına gelmiş. 
Ve daha evvelce sağ haffa koyduğu Adnan’ı İzmirli olması bakımından 
takımdan çıkarmıştır.

Eski futbolcu Rıdvan’ın aracılığı ile alınan 18 bin lira futbolcular 
arasında eşit olarak bölünmemiş. Turgut, Altuğ, K. Erol 500’er lira, 
diğer futbolcular 1300’er lira aldıklarından itilaf çıkmıştır. Futbol-
culardan K.Erol aldığı 500 lirayı ve Arif de 1300 liranın 600 lirasını 
iade etmek istemişlerse de bu istekleri kulüp tarafından kabul edilme-
miştir.21 Şikeyi ihbar eden Ali Çobanoğlu ise, kendisine ilk başından 
beri teklif parayı kabul etmemiştir.

20 “Toto Oynayanlar da Hak İddia Edebilecek!,” Cumhuriyet, 23.07.1964, Yıl:41, Sayı: 
14358, s.8.

21 “Kasımpaşalı Futbolcular Para Aldıklarını İtiraf Ettiler”, Hürriyet Gazetesi, 28 Mayıs 
1964, Yıl:17, No:5772, s.6.
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Altınordu- İskenderunspor Futbol 
Müsabakası (28 Mayıs 1978)

28 Mayıs 1978 tarihinde “Altınordu- İskenderunspor” takımları 
arasında İzmir Alsancak Stadyumu’nda oynanan ve Altınordu’nun 
8-1’lik galibiyeti ile sonuçlanan futbol müsabakasındaki takımların, 
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Futbol Müsabaka Yönetme-
liğinin 29/b maddesine göre şike yapıldığına karar verilerek 3. Futbol 
Ligi’ne küme düşürülmüş ve Futbol Federasyonunun bu kararına karşı 
başvurulan İdari Yargı (Danıştayın), federasyonca alınan kararı haklı 
bularak davanın reddine karar vererek şike olduğunu doğrulamıştır. 
Bu futbol müsabakası, Türkiye’de Profesyonel 2. Ligde mahkemeye 
intikal eden ve şike olduğuna yargı düzeyinde karar verilen tek örnek-
tir. Türkiye’de profesyonel futbol müsabakalarında şike yapıldığına 
dair pek çok dava mahkemeye intikal etmiş fakat, şike yapıldığına 
mahkeme kararı verilerek sonuç alınan ilk ve tek müsabaka 28 Mayıs 
1978 tarihinde oynanan “Altınordu- İskenderunspor” müsabakasıdır. 
Bu müsabaka, Türkiye’de profesyonel futbol müsabakalarında şike 
yapıldığının varlığını iddia edenlerin örnek olarak göstermesi açısın-
dan oldukça anlamlıdır.22

1977-1978 İkinci Türkiye Futbol Ligi Takımları

1977-1978 2.Türkiye Futbol İkinci Liginde Kırmızı ve Beyaz 
Grupta 16 şar takım yer almaktadır. Altınordu ve İskenderunspor ise 
Beyaz Grupta yer almaktadır (Tablo 1).

22 Av. Atilâ  Elmas ile 12.04.2008 tarihinde Özbay Güven’in  yaptığı a.g. görüşme.
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Beyaz Grup Kırmızı Grup
1. Ankara Demirspor 1. Antalyaspor
2. Ankara Şekerspor 2. Balıkesirspor
3. Altınordu 3. Bandırmaspor
4. Aydınspor 4. D.Ç. Karabükpor
5. Beykoz 5. Denizlispor
6. Elazığspor 6. Düzcespor
7. Göztepe 7. Eskişehirspor
8. İskenderunspor 8. Gaziantepspor
9. Ispartaspor 9. Gençlerbirliği
 10. Konya İdmanyurdu 10. Giresunspor
 11. Rizespor 11. Kayserispor
 12. Sakaryaspor 12. Kırıkkalespor
 13. Sivasspor 13. Kocaelispor
 14. Tekirdağspor 14. Konyaspor
 15. Tirespor 15. Sarıyer

 16. Vefa 16. Urfaspor

Tablo 1: 1977-1978 Türkiye Futbol İkinci Ligi’nde yer alan takımlar.

Türkiye Futbol İkinci Ligi Beyaz Grupta güçlü rakiplerinin ara-
sında büyük mücadele vererek sıyrılan Göztepe, ligin son haftasında 
deplasmanda aldığı galibiyetle şampiyonluğunu ilan ederken, bu 
mücadeleyi inatla hırsla ve başarıyla sürdüren Rizespor ise averajla 2 
nci sırada yer almıştır. Bu iki ekibin ardından ise Şekerspor, Aydınspor, 
Konya İdman Yurdu ve İskenderunspor takımları sıralanmışlardır. 
Tirespor, Sakaryaspor, Tekirdağspor, Beykoz, Altınordu, Ankara D.S, 
Ispartaspor ve Sivasspor son haftalara kadar kümede kalma mücadelesi 
veren takımlar olmuşlardır. Altınordu, ligin son haftasında beklenme-
dik bir şekilde İskenderunspor’a 8-1’lik farkla galip gelince, Sivasspor 
bir gol averajla 2 nci lige veda etmiştir.23

23 Ş. Büyüka, “Yılın Ardından”, Milliyet Gazetesi, 2 Haziran 1978, s.13, sü.4.
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Altınordu-İskenderunspor Müsabakasının Önemi ve 
Küme Düşme Potasındaki Diğer Takımlara Etkisi

Altınordu ve İskenderunspor arasında İzmir Alsancak 
Stadyumu’nda 28 Mayıs 1978 tarihinde oynanan müsabaka ligdeki 
son müsabakadır. Bu müsabakada, Altınordu farklı kazanır ve Rizes-
por da Sivasspor’u yenerse Altınordu kümede kalacak, bunun tersine 
durumunda ise 3 ncü lige düşecektir. Rize’nin tek farklı galibiyetinde 
ise Altınordu’nun rakibini 6-0 yenmesi gerekmektedir. Rizespor farkı 
artırdıkça, Altınordu’nun da atması şart olan gol sayısının aynı oranda 
artması gerekmektedir. Altınordu’nun kümede kalabilmesi için diğer 
bir alternatif ise şöyledir: Eğer Beykoz İstanbul’da Ispartaspor ile bera-
bere kalırsa Beykoz 3 üncü kümeye düşecektir (Tablo:2).24

Takımlar O G B  M  A  Y  P
Sivas 29 8 9 12 20 32 25
Beykoz 29 9 5 15 28 40 23
Altınordu 29 9 5 15 25 44 23

Tablo 2: İkinci Lig Beyaz Grubunda tehlike hattındaki takımların puan durumları

28 Mayıs 1978 tarihinde İzmir Alsancak Stadyumu’nda oynanan 
futbol müsabakası (Tablo:3),25 müsabakanın başlaması gereken saatten 
10 dk geç başlamıştır. Ayrıca, İskenderunspor bu müsabakaya genç 
oyuncularını getirmiştir. 

24 S. Koyuncu, “Altınordu’nun Kaderi Bugün Çiziliyor”, Yeni Asır Gazetesi, 28 Mayıs 
1978, s.10, sü.3.

25 Ü. Tümin, “Altınordu Mucizesi:8-1”, Tercüman Gazetesi, 29 Mayıs, 1978, ss.11-12, 
sü.2.
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Stad: Alsancak.
Hakemler: Kasım Ünlüsoy, Yavuz Karaozan, Sabahattin Köylüoğlu.
Altınordu: Gürbüz, Remzi, Erdal, Zeki, (Metin), Çetin, Güven, 

Mehmet, Ati, Yalçın, Kadri, Faruk, (Gediz).
İskenderunspor: Ersin, Süleyman, Atilla, Temel, Enver, Recai, Savaş, 

Levent, Muzaffer, Nahit, Bedi.
Goller: Güven (dk 7,19), Mehmet (dk 27,86), Kadri (dk 37), 

Levent (dk 63), Yalçın (dk 71,84), Ati (dk 73).

Tablo 3: Altınordu-İskenderunspor Müsabakası (28 Mayıs 1978)

Altınordu mutlak 7 farka ihtiyacı olduğundan maça hızlı başla-
mıştır. Seyircinin daha birinci dakikada gol beklediği bu enterasan 
maçta rakip takım ilk yeşil ışığı 7. dakikada yakmıştır; Güven’in şutu 
kaleciden dönmüş, kendi topuna yetişen Güven meşin yuvarlağı filelere 
göndermiştir: 1-0. Altınordu, 19 uncu dakikada ceza sahası içerisinde 
çift vuruş kazanmış, Ati’nin pasını Güven önündeki baraja çarptırarak 
kaleciyi kontrpiyede bırakarak durumu 2-0 yapmıştır. Daha 27. daki-
kada sonra Çetin’in soldan gelişen atağında yerden savurduğu şutta 
top kaleci Ersin’den sekmiş, yetişen Mehmet sağ köşeden fileleri hava-
landırmıştır:3-0. Gol üstüne gol kaçıran Altınordu 37 nci dakikasında 
arzusuna bir kere daha ulaşmıştır, Güven’in pasını sağdan kale sahası 
içinde yakalayan Kadri yerden vuruşla ağlara yollamış ve devre 4-0’lık 
skorla kapanmıştır. 63 üncü dakikada İskenderunspor Altınordu’nun 
hesaplarını bozan gölü atmıştır. Muzaffer’in sağdan verdiği pas, kale 
sahasında Levent’in önüne gelmiş ve bu oyuncu da golünü atmıştır 
4-1. Taraftarların teşviki, Rize’den gelen Sivasspor mağlubiyetinin 
akisleri sahada Altınordu’lu futbolcuları kamçılamış, 71 inci dakikada 
Mehmet’in soldan verdiği pasında boşta dolaşan topu Yalçın kaleye 
göndermiştir: 5-1. 73’üncü dakikada Altınordu’nun kontratağında 
defansın uzaklaştıramadığı topla Ati buluşmuş ve yakın mesafeden bir 
gol daha atmıştır: 6-1 (41). Ne var ki farkın daha da artması gerek-
mektedir. 84 üncü dakikada Faruk defansın uzaklaştıramadığı topu 
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7 inci defa İskenderunspor kalesine göndermiştir. 86 ıncı dakikada 
da Yalçın’ın ortasında Mehmet topu son defa filelere göndermiş ve 
maç 8-1’lik skorla tamamlanmıştır.26

Altınordu’nun son maça girerken 23 puanı vardır ve 8-1’lik gali-
biyetle puanını 25’e çıkarmıştır. Sivasspor’un ise son maça girerken 
25 puanı vardır. Sivasspor, Rizespor’a 1-0 yenilince avarajla 3 üncü 
kümeye düşmüştür (Tablo: 4).

Takımlar:  O. G. B. M. A. Y. P.
Göztepe 30 21  5  4 67 21 47
Rizespor 30 20  7  3 46 15 47
Şekerspor 30 14  7  9 39 22 35
Aydın 30 12  7 11 30 24 31
K. İd. Y. 30  9 12  9 29 30 30
İskenderun 30 10 10 10 24 35 30
Elazığ 30  9 11 10 26 23 29
Vefa 30 10  8 12 27 29 28
Tirespor 30  7 12 11 18 30 26
Tekirdağ 30 10  6 14 24 39 26
Sakarya 30 10  6 14 21 37 26
Ank. D. S. 30  8  9 13 23 27 25
Isparta 30  8  9 13 23 30 25
Beykoz 30 10  5 15 30 40 25
Altınordu 30 10  5 15 32 44 25
Sivas 30  8  9 13 20 33 25

Tablo: 4 Ligin Son Haftasında Takımların Puan Durumu

26 Ü. Tümin, “Altınordu Mucizesi:8-1”, Tercüman Gazetesi, 29 Mayıs, 1978, ss.11-12, 
sü.2.
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Müsabakanın Değerlendirilmesi

Sezon boyunca az gol atıp çok gol yiyen Altınordu’nun, çok gol 
atıp az gol yiyen İskenderunspor’u böyle farklı bir şekilde yenmesi her-
kesi şaşırtmıştır. Altınordu’nun 1977-1978 Türkiye İkinci Futbol Ligi 
Beyaz Grubu’nda oynadığı müsabakaların sonuçlarına bakıldığında 
sadece 27. haftada 26.02.1978 tarihinde İzmir’de oynadığı Altınordu- 
Vefa müsabakasında Vefa’yı 3-0 yendiği görülecektir (Tablo: 5).

Bu müsabaka hakkında bir çok yorum yapılmış olup, bu yorum-
lardan bazıları şöyledir: “-Sahada titrek bacaklı golcülerin, tirübün-
lerde de facit hesap makinalarının averaj hesabı yaptığı maçta, Altı-
nordu İskenderunspor’u 8-1 mağlup edip kümede kıl payı kalmıştır. 
Altınordu’lu taraftarlar yaz gününde TV’nin sevilen bir perde rekla-
mındaki gibi takımlarını 90 dakika soluk soluğa rakip kale önünde 
gözlemişlerdir:’’ Ha bu akın gol oldu, ha şu akın gol olacak” tam 
yedikleri bir golden sonra 8 inci golü ucu ucuna getirip düşmemiştir.27

Altınordu için gerçekten zor bir müsabakadır. Rakip İskende-
runspor Akdeniz kıyılarından tek yedeği zor bulmuş bir plaj takımı 
hüviyetinde sahaya çıkarken, Altınordu telaşından hangi akının golle 
biteceğini hangisinin kaçacağını boyunca bir türlü hesaplayamamıştır. 
Bir de futbolcuların tribünle diyolog kurup Sivasspor, Beykoz maç-
larından haber sorması da maçın bir başka enterasan yönü olmuştur. 
Çünkü atılan 8 gol işe yaramayabilirdi. Ve hakem Kazım Ünlüsoy 
müsabakanın bitimini ilan ettiği anda futbolcular ne yapacağını 
şaşırmışlardır. Taraftarlar ise takımlarını değil İskenderunspor’un 
cömertliğini alkışlayıp “Sağolasın İskenderunspor” demekten kendi-
lerini alamamışlardır.28

Altınordu ligin son haftasında İskenderunspor’u 8-1 gibi bek-
lenmedik bir skorla yenince, bu grupta Rize’de Rizespor’a 68 nci 
dakikadaki Kahraman’ın gölüyle 1-0 yenilen Sivasspor bir gol averajla 

27 Ü. Tümin, “Altınordu Mucizesi: 8-1”, Tercüman Gazetesi, Mayıs, 29, 1978, ss.11-12, 
sü. 2.

28 Ü. Tümin, “Altınordu Mucizesi: 8-1”, Tercüman Gazetesi, Mayıs, 29, 1978, ss.11-12, 
sü. 2.
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ikinci ligden düşmüştür.29,30 Altınordu ikinci başkanı Alpay Çelik bu 
konuda şöyle diyor: “Mucizevi bir şekilde kurtulduğumuz için çok 
sevinçliyiz, yönetici olarak görevini yapmış kişilerin huzurunu ve 
rahatlığını yaşıyoruz. Yeniden böyle tehlikeli durumlara düşmemek 
için camia olarak birleşip gerekli önlemleri almalıyız”.31

Hafta  Tarih  Takımlar Müsabaka 
Sonuçları

1 27.08.1977 C.tesi Altınordu-Tirespor 0–1
2 04.09.1977 Pazar Beykoz-Altınordu 0–1
3 11.09.1977 Pazar Altınordu-Göztepe 2–2
4 18.09.1977 Pazar Sakaryaspor-Altınordu 2–0
5 25.09.1977 Pazar Altınordu-Ispartaspor 1–2
6 02.10.1977 Pazar Vefa-Altınordu 4–0
7 09.10.1977 Pazar Altınordu-Konya İ.Y 2–1
8 16.10.1977 Pazar Elazığspor-Altınordu 3–0
9 23.10.1977 Pazar Altınordu-Rizespor 1–2
10 30.10.1977 Pazar Şekerspor-Altınordu 0–1
11 Müsabakalar Oynanmamış
12 13.11.1977 Pazar Aydınspor-Altınordu 4–1
13 20.11.1977 Pazar Altınordu-Tekirdağspor 1–0
14 27.11.1977 Pazar Sivasspor-Altınordu 3–0
15 03.12.1977 C.tesi Altınordu-Ankara D.S. 0–0
16 Müsabakalar Oynanmamış
17 18.11.1977 Pazar İskenderunspor-Altınordu 4–2
18.-19.-20.  (Devre Arası) Haftalarda Müsabakalar Oynanmamış
21 15.01.1978 Pazar Tirespor-Altınordu 1–0
22 22.01.1978 Pazar Altınordu-Beykoz 2–0
23 29.01.1978 Pazar Göztepe-Altınordu 1–0

29 “Altınordu İskenderunspor’u 8-1 Yenince Beyaz Grupta Sivas Kırmızı Grupta Giresun 
ve Manisa Küme Düştü”, Hürriyet Gazetesi, 29 Mayıs 1978, s.12, sü.2.

30 Ş. Büyüka, “Yılın Ardından”, Milliyet Gazetesi, Haziran, 2, 1978, s.13, sü.4.
31 “Altınordu Bugün Kongre Kararı Alıyor”, Yeni Asır Gazetesi, 30 Mayıs, 1978, s.1,  

sü.2.
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24 05.02.1978 Pazar Altınordu-Sakaryaspor 1–0
25 12.02.1978 Pazar Ispartaspor-Altınordu 1–0
26  Müsabakalar Oynanmamış
27 26.02.1978 Pazar Altınordu-Vefa 3–0
28 05.03.1978 Pazar Konya İ.Y.-Altınordu 1 -1
29 Müsabakalar Oynanmamış
30 19.03.1978 Pazar Altınordu-Elazığspor 1–1
31 26.03.1978 Pazar Rizespor-Altınordu 2–1
32 02.04.1978 Pazar Altınordu- Şekerspor 0–4
33 08.04.1978 C.tesi Altınordu-Aydınspor 2–1
34 Müsabakalar Oynanmamış
35 23.04.1978 Pazar Tekirdağspor-Altınordu 3–0
36 Müsabakalar Oynanmamış
37 07.05.1978 Pazar Altınordu-Sivasspor 0–0
38 Müsabakalar Oynanmamış
39 20.05.1978 C.tesi Ankara D.S.-Altınordu 1–2
40 28.05.78 Pazar Altınordu-İskenderunspor 8–1

Tablo:5 1977-1978 Futbol Sezonunda Altınordu’nun Oynadığı Müsabakalar ve Sonuçları

Müsabakanın Mahkemeye İntikal Etmesi

8-1 sonuçlanan Altınordu-İskenderunspor maçı hakkında şike 
söylentilerinin yoğunlaşması üzerine Gençlik Spor Bakanı Çakmur, 
Futbol Federasyonu’na şike dosyalarının biran önce incelenerek sonuç-
landırılması için emir vermiştir. Federasyon kurulu da yaklaşık bir 
buçuk aylık bir çalışmadan sonra İstanbul’da toplanarak Altınordu 
ve İskenderunspor’un şike yaptıklarının saptandığını açıklamıştır.32 
Futbol Federasyonu’nun aldığı karar şöyledir:

32 “Bakanlık, Federasyon ve Şike Tahkik Kurulu Hakkında Soruşturma Açıyor”, 
Cumhuriyet Gazetesi, 28 Haziran, 1978, s.8, sü.2.
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“28 Mayıs 1978 tarihinde İzmir Alsancak Stadı’nda oynanan Altı-
nordu-İskenderunspor İkinci Türkiye Ligi Beyaz Grup maçında, 24 
Haziran tarihli, Şike Tahkik Komisyonu tarafından tanzim edilen rapor 
ve maçla ilgili dosya incelenmiş ve her iki takımın anlaşmalı oynadığı 
kararına varılarak, Futbol Müsabaka Yönetmeliği’nin 29/B maddesi 
uygulanarak, bu iki takım Üçüncü Türkiye Lig’e indirilmişlerdir.”33

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 
Madde:28 (Puan silinmesi, Lig Dışı Bırakma ve Alt Kümeye İndirme) 
g bendinde şu ifadelere yer veriliyor: “g) Tarafların bir müsabakayı, 
sonucu üzerinden anlaşarak, yaptıklarına Federasyonca kanaat geti-
rilmesi halinde her iki takım bir alt lige indirilir. Alt lig bulunmaması 
halinde bir yıl müsabakalara alınmazlar.

Müsabaka sonucu üzerinde anlaşma iki takımın futbolcuları 
arasında olmuşsa, her iki takım hükmen yenik sayılmakla beraber, 
ayrıca galibiyet halinde verilen puanın iki katı kadar, anlaşma yalnız 
bir takım futbolcuları arasında olmuşsa, futbolcuların mensup olduğu 
takım hükmen yenik sayılmakla beraber, ayrıca galibiyet halinde 
verilen puanın iki katı kadar puanı silinir. İlgililer hakkında Futbol 
Disiplin Yönetmeliği hükümleri de uygulanır.

Bu maddeye göre puanları tenzil edilen takımların oynadıkları 
müsabakalarda puanları bulunmuyorsa, sonradan yapacakları müsa-
bakaların ilkinden başlamak üzere puanları mahsup edilir.”

Futbol Federasyonun şikeye kanaat getirerek aldığı bu karar şike 
belge ister diyenlere örnek teşkil etmektedir. Futbol federasyonu’nun 
aldığı bu karara göre, Altınordu hükmen yenik sayıldığından 8-1’lik 
galibiyetten aldığı 2 puanı silinmiş ve puanı 23’de kaldığı için 3 üncü 
Kümeye düşürülmüştür. İskenderunspor da sezon sonunda ikinci ligde 
3 üncü sırada iken şike yaptığından 3 üncü Kümeye düşürülmüştür.

Alınan kararın medyada gündem oluşturması üzerine basın açık-
lamaları yapılmıştır. Bu konuda Futbol Federasyonu üyesi Erdoğan 
Şenay; İskenderunspor kalecisi Mehmet’in daha önce oynayacağını 

33 C. Şen, “ Anlaşmalı Maç Yaptıkları Saptanan Altınordu ile İskenderunspor Küme  
Düşürüldü”, Milliyet Gazetesi, 27 Haziran,  1978, s.15, sü.1.
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belirttiği kıyafetten değişik bir kıyafetle sahaya çıkmasının bir oyalama 
taktiği hissini uyandırdığını ve karşılaşmanın 15 dk geç başlatılmasının 
Rizespor-Sivasspor maçının sonucunun önceden öğrenilmesine yeterli 
olduğunu açıklamıştır.34

Altınordu Başkan’ı Sadi Oktav ise; cezanın raporlara göre değil 
kanaate göre verildiğini ve Danıştay’a başvurarak haklarını arayacak-
larını belirtmiştir.35 Sadi Oktav bu konudaki bir açıklamasında da 
şöyle diyor:” Federasyon siyasi baskılar yüzünden bu karar varmıştır. 
Şahitli, bantlı ve itirafı bir çok şike maçı varken, federasyon kendisini 
kurtarmak için Altınordu ve İskenderunspor’u feda etmiştir” derken, 
İskenderunspor’lu yöneticiler de haklarını arayacaklarını söylemişler-
dir.36 İskenderunspor ile şike yaptıkları gerekçesiyle Futbol Federasyo-
nunca küme düşürülen Altınordu futbol takımının yöneticileri, yasal 
girişimlerde bulunmak üzere Ankara’ya gitmişlerdir.37

Bakanlık müfettişleri, Futbol Federasyonu’nun 8-1 lik Altınordu 
İskenderunspor maçından sonra her iki takımın birden küme düşür-
mesi üzerine harekete geçmiş, müfettişler şike ihbarı ile yapılan maçla-
rın dosyalarını acele olarak bakanlığa istemişlerdir.38 Bu arada Futbol 
Federasyonu bünyesinde kurulan Şike Tahkik Komisyonu hakkında 
da soruşturma açılmış, bu kurulun aldığı kararlarla ilgili dosyalar da 
istenmiştir.39

Futbol Federasyonu’nun aldığı bu karar, Altınordu ve İskende-
runspor kulüplerinde tepkiler yaratmış, bu arada Gençlik ve Spor 
Bakanı Çakmur’un seçim bölgesi olan İzmir’den yoğun baskılar 

34 İ. Karacay, “Şike Yaptıkları Kesinlik Kazanan Altınordu ve İskenderunspor Küme 
Düşürüldü”, Hürriyet Gazetesi, 27 Haziran 1978, s.14, sü.4.

35 “Bakanlık, Federasyon ve Şike Tahkik Kurulu Hakkında Soruşturma Açıyor”, 
Cumhuriyet Gazetesi, 28 Haziran 1978, s.8, sü.2.

36 “Altınordu Başkanı Sadi Oktav: ‘Federasyon Siyasi Baskıya Kurban Gitmiştir’ dedi”, 
Tercüman Gazetesi, 28 Haziran, 1978, s.11, sü.2.

37 “Sahir Gürkan: Federasyon Kararı Olumlu ve Kesindir Altınordu ile İskenderunspor 
Türkiye 3. Lig’ine Düşmüştür”, Cumhuriyet Gazetesi, 29 Haziran, 1978, s.8 sü.4.

38 “Bakanlık, Federasyon ve Şike Tahkik Komisyonu Hakkında Soruşturma Açtırıyor”, 
Cumhuriyet Gazetesi, 28 Haziran 1978, s.8, sü.2.

39 “Bakanlık, Federasyon ve Şike Tahkik Komisyonu Hakkında Soruşturma Açtırıyor”, 
Cumhuriyet Gazetesi, 28 Haziran 1978, s.8, sü.2.
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gelmiştir Bakanlık federasyonun şike kararını “soğuk” karşılamış ve 
müsteşar Orhan Çaplı iki müfettişi görevlendirerek şike dosyalarını 
istemiştir. Bir federasyon yetkilisi; “Çakmur kendi seçim bölgesinde 
kendini kurtarmak için politik bir tavır takınabilir. Ancak Çakmur 
tarihi kararımızı değiştirdiği takdirde federasyonumuz toptan istifa 
edecektir.” Demiştir.40

Daha sonra Danıştaya dava açılmış ve Danıştay aldığı kararda, 
Futbol Federasyonu’nun aldığı kararı değiştirmemiştir. Futbol Federas-
yonu Basın Sözcüsü Togay Bayatlı “İskenderunspor ve Altınorduspor 
önümüzdeki sezon mutlak suretle Üçüncü Lig’de oynayacaklardır.” 
Demiştir.41

Yüksel Çakmur’un Gençlik ve Spor Bakanı olduğu dönemde, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’ne Sebahattin Erman’ı atamış, 
Sebahattin Erman’da Futbol Federasyonu Başkanlığına Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden arkadaşı Salih Gürkan’ı getirmiştir. Salih Gürkan’da 
Federasyon üyeliğine: Sahir Gürkan, Av.Atilâ Elmas, Togay Bayatlı, 
Halim Çorbalı, Erdoğan Şenay, Dr.Burhanettin Türker, Salih Erdem, 
Alp Yalman, Ayhan Şarman ve Sami Albayrak’ı atamıştır. Gençlik ve 
Spor Bakanı Yüksel Çakmur’un atadığı Futbol Federasyonu Başkanı 
ve Yönetim Kurulunun şikeye karşı aldıkları bu ciddi karar karşısında 
İzmir’in takımlarından Altınordu üçüncü lige düşmüş, Çakmur’la 
Fedrasyonun da arası her geçen gün açılmaya başlamıştır. Çakmur, 
Futbol Federasyonu’nun İzmir’de müsabakanın oynanacağı Stadyumlar 
için alınan kararın değiştirilerek müsabakanın başka bir stadyuma 
alınmasını Futbol Federasyonu’ndan istemiş ancak Futbol Federas-
yonu bunu kabul etmemiştir. Bu durum üzerine çalışma ortamı ve 
huzurunun kalmadığını gören Federasyon Başkanı Sahir Gürkan 
görevinden istifa dilekçesini Beden Terbiyesi Genel Müdürü Seba-
hattin Erman’a sunmuş ve Erman da istifayı kabul etmiştir. Futbol 

40 “Bakanın Şike Kararını Değiştirmesi Halinde Futbol Federasyonu İstifa Edecek”, 
Tercüman Gazetesi, 29 Haziran, 1978, ss.11-12, sü.4.

41 Y. Erüç, “İskenderunspor ve Altınordu 3. Lig’de Oynayacaklar” Cumhuriyet Gazetesi, 
16 Temmuz, 1978, s.8, sü.1.
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Federasyonu Başkanı Sahir Gürkan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
Sebahattin Erman’ın arkadaşıdır. Arkadaşının istifa etmesi üzerine 
Sebahattin Erman da dosyasını kapatarak Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü’nden istifa etmiştir.

Sahir Gürkan’ın Anılarında Altınordu-
İskenderunspor Futbol Müsabakası ve Şike

Futbol Federasyonu Başkanı Sahir Gürkan, 28 Mayıs 1978 tari-
hinde İzmir’de Alsancak Stadyumu’nda oynanan futbol müsabakası ve 
şike konusunu “Sahir Gürkan Belgeseli” isimli eserde şöyle anlatıyor:42

“Türkiye Liglerinin sonuna yaklaşıldığı günlerde bölgelere ve 
hakemlere kesin duyurular yapıldı. Maçlar aynı saatte başlayacaktı. 
Genellikle bu kurala uyulurken 26.5.1978 tarihinde İzmir Alsancak 
Stadı’nda oynanan 2. Türkiye Ligi Beyaz Grup Altınordu-İskende-
runspor maçı 8-1 Altınordu takmının lehine sonuçlandı. Müsabakanın 
anlaşmalı, danışıklı ve hileli (şike) yapıldığı ihbar ve iddia edildi.

Maçın hemen ertesi günü federasyonun Şike Tahkik Komisyonu 
Başkanı Yenimahalle Cumhuriyet Savcısı Sayın Temel Çağlayan’ı 
federasyona davet ettim. Kendisine bu maçın şike koktuğunu, raporlar 
geldikçe kendisine ileteceğimi söyledim. Federasyon Hukuk Kurulu 
üyesi Sayın Kemal Kaya ile konuyu defalarca tartıştım. Birtakım 
üst düzey temaslarımız oldu onunla. Herkes Türk futbolunda git-
tikçe gelişen bu kanseri söküp atmamızı istiyordu. Raporlar geldikçe 
kanaatimiz güçleniyordu. Ankara’ya, federasyona İzmir’den, Sivas’tan 
İskenderun’dan delegeler ve o yerin milletvekilleri gelip gitmeye baş-
ladı. Hepsiyle konuşuyor, gerekenin yapılacağını bir haksız karar 
beklenilmemesini söylüyordum.

Derken bir gün Altınordu Kulübü Başkanı arkadaşım Sadi Oktav, 
yanında Kulüp Genel Kaptanı Adnan ile odama girdiler, yalnızdık. 
Konu belliydi. Bir ara “Açık konuş Sadi, şu, şu, şu kanıtlar ortada, 

42 Sahir Gürkan Belgeseli, Türkiye Futbol Vakfı Yayınları 2, İstanbul, ss. 68-71.
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bu maç şike değil de nedir?” dedim. Sadi samimiyetle, ama kendisine 
çok güvenerek “Evet Sahir, bu maç şike, biz bu maçı şike ile aldık, 
ama sen bunu ispat edemezsin, delillerin yetersiz” diye cevap verdi. 
Bundan kesin delil mi olurdu. Ben zaten şike olduğuna inanıyordum, 
Sadi Oktav’ın bu sözleri bu inancımı sadece pekiştirmişti.

İki gün sonra İskenderunspor’un Teknik Direktörü Seracettin 
Kırklar’ı Hatay’dan getirttim. Talebemdi, mert bir insandı. Kendisini 
bir odaya çektim. Kesinlikle ne öyle ne böyle bir tek kelime söylemedi. 
Sadece başını eğmişti, üzüldüm. Kendisinden açık bir itiraf bekliyor-
dum. Sadi Oktav’ın sözlerinden hiç bahsetmedim.

Bir taraftan Hukuk Kurulumuz diğer taraftan Şike Tahkik Kuru-
lumuz çalışmalarını sürdürdüler ve dosyayı sonunda Şike Tahkik 
Kurulu teslim aldı. Artık sonuca gidiliyordu.

İzmir milletvekilleri federasyondan çıkmıyorlardı. Kendilerine göre 
haklıydılar. Ama ben de gençliğimde Altınordu formasını defalarca 
giymiştim. Önemli özel maçlarda kaç defa takviye olarak Altınordu 
için maçlara çıkmıştım. Fakat bir ahlak konusu idi, hukuk konuşacaktı.

Sivas milletvekilleri Sayın Azimet Köylüoğlu başkanlığında birkaç 
defa odama geldiler. Bir defasında Sivas Senatörü Sayın Muhittin 
Taylan’ı da getirdiler. Hukuk adamı olan Sayın Taylan odamda tek 
kelime dahi konuşmadı, saece benim açıklamalarımı dinlemekle 
yetindi. Bizlere inanmalı idiler. Biz de biliyorduk, Altınordu-İsken-
derunspor maçı onaylanırsa Sivasspor küme düşecekti. Bizim için her 
kulüp aynı idi, hepsi bizim kulübümüzdü.

 24.6.1978 Cumartesi günü federasyon kurulumuzun İstanbul’da 
toplantısı vardı. Cuma günü sabahı Sayın Temel Çağlayan’a neti-
ceyi getirmesini rica etim, her şeyi hazırlamıştı. Saat 11.00’e doğru 
federasyona geldiler. Bu delillerin takımları küme düşürmeye yeterli 
olamayacağını söylediler. Şaşırmıştım, böyle bir haberi hiç bekle-
miyordum. “Yarın sabah 7.30 uçağı ile İstanbul’a gidiyorum, Şike 
Tahkik Kurulundaki arkadaşlar da aynı uçakla İstanbul’a gidecekler, 
orada toplanacağız” dedim. Muhasebeye talimat verdirdim, uçak 
biletlerini aldırdım.
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Sabahleyin saat 10.00’da İnönü Stadındaki federasyon bürosunda, 
üst kat salonunda yönetim kurulunu topladım ve iki dakika izin 
istedim. Alt kat salonunda beni bekleyen Şike Tahkik Kurulu üyele-
rine “Mevcut delillerde şike kararı verin, şike olduğunu biliyorum, 
bu kanser bitirilmelidir, deliller yeterlidir, şike yoktur diye açıklama 
yapamayız, lütfen bir saat içinde bu işlem bitirilsin” dedim.

Biz üst katta federasyona ait başka konuları tartışırken Şike Tah-
kik Komisyonu üyeleri geldiler. Yazıyı okuduk, hukuk kurulundaki 
arkadaşlarımızı dinledik ve kaleme alarak onayladık.

Birtakım sebeplerden şike kararını doğrudan basına bildirme 
kararı aldık. Birtakım önemler alınabilir endişesinde idik ve iyi de 
yapmışız. Açıklama Pazartesi günü yapılacaktı. O saate kadar karar 
basın sözcüsü Erdoğan Şenay da katılacaktı ve kimseye bir şey söy-
lenmeyecekti. Nitekim öyle oldu. Pazartesi günü Ankara’da idik, 
TRT radyosu 13.00 haberlerinde bombayı patlattı. Erdoğan Şenay 
saat 11.00’de haberi okuyunca ve TRT’den duyuru ülkeye yayılınca 
ortalık ayağa kalktı. O günlere ait bazı gazete haberlerini bu yazıma 
eklemek isterim. Bugün ne mutlu ki şike denen olay, futbolumuzun 
tarihine gömüldü. Katkımız oldu ise ne mutlu bizlere.

Bu konuda basında çıkan iki örnek:
Ya Şimdi Ya Hiç…
Futbol Federasyonu 55 yıllık tarihimizde belki de en cesaretli 

kararını alarak şike yaptığı iddiası ile Altınordu ile İskenderunspor’u 
küme düşürdü. Bu karara paralel olarak da Sivas üçüncü kümeye 
düşmekten kurtuldu.

 Futbol Federasyonunun aldığı bu kararın Danıştay’a gitmesinden 
kimsenin kuşkusu olmamalı. Çünkü bu iki kulübün de yasal yollar-
dan haklarını araması olağan. Nitekim Futbol Federasyonu Başkanı 
Sayın Gürkan da aynı şeyleri söylüyor. Ve gerek Altınodu, gerekse 
İskenderunspor belki, belki değil Danştay’dan kendi lehlerine karar 
da aldılar. Fakat şu var ki Danıştay’ın vereceği karar Altınordu ile 
İskenderunspor’u yeniden ligde bırakırken hiç olmazsa Sivas haksız 
yere küme düşmekten kurtulacak. Ve Sahir Gürkan federasyonu şike 
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yaptıkları iddiası ile Altınordu ve İskenderunspor’u Danıştay kararına 
uyarak belki küme düşüremeyecek, ama Sivas’ın da haksız yere küme 
düşmesine engel olacak. Bu da ilk aşamada az bir şey değildir.

Önemli olan şudur: 1964 yılında Muharrem Özyurt federas-
yonu da böyle bir girişimde bulunmuş ve Kasımpaşalı futbolcuların 
Karşıyaka’dan para aldığı belgelendiği halde Karşıyaka yine Danıştay 
kararı ile lige dönmüştür. O tarihlerde parlamento ayağa kalkmış, basın 
ortalığı kasıp kavurmuş ve gerek Karşıyaka gerekse Kasımpaşalı taraf-
tarlar galeyana gelmiş, Muhterem Özyurt ilahların kurbanı olmuştu. 
Bugün ise Sahir Gürkan federasyonu hiç de alışık olmadığımız bir 
cesaret örneği vermiştir. Şikeyi önlemek isteyenler eğer kendilerine 
sahip çıkarlarsa sporumuz bu korkunç hastalıktan kendisini kurtarır. 
Yok eğer o da Muhterem Özyurt gibi ilahların kurbanı olursa şikeye 
el atacak birisini bir daha boş yere beklemeyelim. Ya şimdi, ya hiç… 
(Abdülkadir Yücelman, Cumhuriyet)

“Futbol Federasyonu’nu Şike Konusunda Kutlarız”
Ankara (THA)-Amatör Sporlar Federasyonu Yönetim Kurulu üye-

leri İnal Özver, Yalçın Çınar ve Zeki Çavuşoğlu, dün verdikleri ortak 
yazılı demeçte “Son yıllarda alanı oldukça genişleyen şike batağına 
politikacıların da girmesinden utanç ve üzüntü duyuyoruz” demiştir. 
Açıklama daha sonra şöyle devam etmektedir: “Futbol Federasyonu 
yöneticilerini Altınordu-İskenderunspor takımlarına uyguladıkları 
erkekçe karardan dolayı alkışlıyoruz. Bu kararı bozacak kişi ve organlar, 
bunu bozmak için uğraşan politikacılar şike batağında alınlarına kara 
leke süreceklerdir.

Karaın Danıştay’dan dönmesi, bakanlıkça durdurulması, Türkiye’de 
şikenin azgınlaşmasına yol açacak,özlenen namuslu düzen bir daha 
gelmemek üzereyok alacaktır.”

(1.7.1978, Tecüman)
Aynı gün bakan beyden randevu almıştım saat 17.00 için. 

Arjantin’e yaptığım kısa seyahette FIFA Kongresi’ne katılmış, ilgi-
lilerle yaptığımız temaslarda Togay Bayatlı ve Alp Yaman’ın büyük 
katkıları ile Avrupa Kupa Maçları’nın finallerinden birinin İzmir 
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Atatürk Stadı’nda yapılması için vaatler almıştık. Ancak UEFA’nın da 
stat için birtakım istekleri vardı. Bunları ancak bakanlık çözebilirdi, 
onları iletecektim. Tabi şike konusunu da açarsa ben de açıklamala-
rımı yapacaktım.

Bakanlığa gittiğimde Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Osman 
Solakoğlu da oradaydı, bakanla görüşecekti. Özel kalem içeri girip 
geldiğimizi bidirdi ve çıktı. “Bakan bey sizlerle ancak ikişer dakika 
konuşacakmış” dedi. Hemen itiraz ettim. “Benim işim resmi bir iş, en 
az 10-15 dakika sürer” dedim. Orada muhtarlar, seçmenler vardı, içeri 
girip çıkıyorlar, çaylar kahveler gelip gidiyordu. Osman Solakoğlu, 
“Ben iki dakikaya razıyım” dedi, girdi 10 dakika sonra çıktı. Ben iki 
dakikayı kendime yediremedim, başladım beklemeye. Odada kimse 
kalmadı, sıra bana geldi. Bakan bey masasının başında ayakta idi, elimi 
sıkmadı. Kendisi oturmadı, beni de oturtmadı. Ben de koltuklardan 
birine oturdum. Yan koltukta bir köy muhtarı vardı. Başladım FIFA 
Kongresi’nden bahsetmeye. Baktım beni dinlemiyor bile, ayakta başını 
sallıyor. Netice çıkmayacağını anladım, görevimi yapmıştım, kısa kesip 
odadan ayrıldım. Ziyaretim bir dakika bile sürmemişti. Şike kararı 
açıklanalı henüz birkaç saat olmuştu. Bakan ise sakal bıyık hikayesi, 
ne yapacağını, ne diyeceğini bilmiyordu. Tepkisini normal karşıladım. 
İpler artık tamamen kopmuştu, bir daha, federasyondan ayrılıncaya 
kadar, 3 ay süre ile kendisiyle hiç karşılaşmadım.

Diğer taraftan Şansal Büyüka şike kararı lehinde demeç veriyordu:
Çakmur: “Türk sporundaki Falconetlilere, Rudy Jordacheleri 

öldürtmeyeceğiz”
Gençlik ve Spor Bakanı Yücel Çakmur, Milliyet’i ziyaret etmiş ve 

“Türk sporundaki Falconetlilere, Rudy Jordacheleri öldürtmeyeceğiz” 
demiştir.

Bakan Çakmur, Futbol Federayonu’nun şike konusunda aldığı 
kararı “Bu aşamada ileri bir adım” olarak nitelemiş ve şöyle konuş-
muştur:“ Ekiplerin küme düşmesi önemli değildir. Bugün küme düşen 
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ekipleri yarın yıldız futbolcuları kadrosunda toplarlar ve yeniden 
küme çıkarlar. Önemli olan Beden Terbiyesi ile bakanlığın kümede 
kalmasıdır.” (30.6.78 Milliyet).

Bu kısa dönemde çok ama çok işler başarmıştık.
Şimdi Merkez Hakem Kurulu’nu yeniden düzenleyecek, yeni bir 

lig dönemine başlayacaktık.
Altınordu ile İskenderunspor’un şike kararına ne mi oldu? 1984 

yılında bir gün hukuk kurulundan Kemal Kaya telefon etti, “Sahir 
ağabey gözün aydın” dedi. Danıştay İskenderunspor’un üçüncü iti-
razlarını da reddetti, artık hiçbir hakları yok.43

Sonuç

28 Mayıs 1978 tarihinde “Altınordu- İskenderunspor” takımları 
arasında İzmir Alsancak Stadyumu’nda oynanan ve Altınordu’nun 
8-1’lik galibiyeti ile sonuçlanan futbol müsabakasındaki takımların, 
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Futbol Müsabaka Yönetme-
liğinin 29/b maddesine göre şike yapıldığına karar verilerek 3 üncü 
Futbol Ligi’ne küme düşürülmüş ve Futbol Federasyonunun aldığı 
bu kararına karşı başvurulan İdari Yargı (Danıştayın), federasyonca 
alınan kararı haklı bularak davanın reddine karar vererek şike oldu-
ğunu doğrulamıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu’nda bu kararı alan yönetim kurul 
üyeleri; sporu çok iyi bilen, spor ve sporcu ruhunu en iyi algılamış, 
özümsemiş ve gereklerini yerine getirmekten çekinmeyen, icraatlarıyla 
her türlü baskıya rağmen doğrunun yanında olan ve geçmişinde hiçbir 
leke olmayan sportmen ve erdemli kişilerdir. Federasyon şikeye karşı 
kararlılık göstererek aldığı bu cesaretli kararla sporda sportif erdemin 
ve sportmenliğin yaşatılması gerektiğinin mesajını vermek istemiştir. 
Futbol Federasyonu Başkanı Sahir Gürkan’ın ve Yönetim Kurulu’ndaki 
arkadaşlarının Profesyonel Ligde spor ahlâkını korumak adına böyle 

43 Sahir Gürkan Belgeseli, Türkiye Futbol Vakfı Yayınları 2, İstanbul, ss. 68-71.
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cesaretli bir kararı almaları şikeyle mücadele etmek açısından örnek 
bir davranıştır. Şikeye karşı alınan bu karar; sporun, spor ahlâkının 
olduğu ortamlarda yapılabileceğini göstermesi açısından oldukça 
önemlidir. Türkiye’de şikeye karışanlar tespit edilip cesaretli bir şekilde 
cezalandırıldığında şikenin önüne de geçilebilecektir.

Türkiye’de profesyonel futbol müsabakalarında şike yapıldığına 
dair pek çok dava mahkemeye intikal etmiş fakat, şike olduğuna yargı 
düzeyinde mahkeme kararı verilerek sonuç alınan ilk ve tek müsa-
baka 28 Mayıs 1978 tarihinde oynanan “Altınordu- İskenderunspor” 
müsabakasıdır. Bu müsabaka, Türkiye’de profesyonel futbol müsa-
bakalarında şike yapıldığının varlığını iddia edenlerin örnek olarak 
göstermesi açısından oldukça anlamlıdır.
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Av. Atila Elmas’a…

Giriş

Futbolda etik dışı davranışlardan şike iddiaları, Türkiye’de fut-
bolda etik erozyonun oluşmasında önemli bir yer teşkil etmek-
tedir. Türkiye’de futbol, özellikle profesyonel ligin kurulma-

sından sonra şike iddialarından kurtulamamaktadır. Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun şike iddiaları konusunda verdiği cezalar kimi zaman 
mahkemece bozulmuş, kimi zaman da mahkeme tarafından şike 
olduğuna karar verilmiştir. Bu bağlamda, Türk futbol tarihinde belgeli 
şike olayının ilki; profesyonel 2. futbol liginde 1963-1964 sezonunda 
yaşanmıştır. 23 Mayıs 1964 tarihinde Karşıyaka-Kasımpaşa arasında 
oynanan bu müsabaka mahkemece bozulmuştur. İkincisi; 28 Mayıs 
1978 tarihinde “Altınordu-İskenderunspor” takımları arasında İzmir 
Alsancak Stadyumu’nda oynanan ve Altınordu’nun 8-1’lik galibiyeti 
ile sonuçlanan futbol müsabakasıdır (1).

Üçüncüsü ise; 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan ve Türkiye’nin 
gündemini bir yıl meşgul eden futbolda şike iddialarına yönelik 
soruşturma ve dava sürecidir. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel 
Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 7 Mayıs 2012 tarihinde futbolda şike 
davasına yönelik kararında “şike ve teşvikin olmadığı ancak teşebbüsün 
olduğu” anlamına gelen kararını açıklamıştır.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi nihai kararını 2 Temmuz 2012 
tarihinde açıklayarak, şike davasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz 
Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu son dört tutuklu sanığı tahliye 
ederken, birçok ismi de hapis cezasına çarptırmıştır (5). Futbol Fede-
rasyonunun verdiği kararda şike sahaya yansımazken, mahkemenin 
verdiği kararda şike sahaya yansıyarak, verilen kararların birbiri ile 
çeliştiği görülmüştür.
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Bu çalışmanın amacı, 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan futbolda 
şike iddialarına yönelik sürecin, dört büyük futbol takımı taraftarları 
tarafından nasıl algılandığının incelenmesidir.

Araştırmanın Modeli
Karakteristik özellikleri gereğince nitel araştırmalar, sosyal prob-

lemlere farklı bakış açıları ile farklı çözümler getirmekte, araştırmacı-
larına problemin sadece niceliksel yönlerinin görüldüğü pencereden 
değil de, alternatif olarak niteliklerinde görüldüğü pencereden görme 
fırsatını vermektedirler (2). Nitel araştırmalarda en sık kullanılan veri 
toplama yöntemi görüşmedir (7). Çünkü bu yöntemin en belirleyici 
özelliği, görüşülen kişilerin bakış açılarını ortaya çıkarmaya yaraması 
ve daha derin bilgi edinme esasına dayanmasıdır (3). Ayrıca görüşme 
yöntemi, insanların gerçekliğe ilişkin algılarına, anlamlarına, tanım-
larına ve gerçeği inşa edişlerine vakıf olmanın iyi bir yolu ve aynı 
zamanda başkalarını anlamak için kullanılan en güçlü yöntemlerden 
biridir (4).

Görüşmenin, nitel araştırmalarda kullanılan en yaygın veri top-
lama yöntemlerinden biri olmasının nedeni bireylerin düşüncelerini, 
görüşlerini, deneyimlerini ve duygularını ortaya çıkarma yönünden 
oldukça güçlü olması ve iletişimin en yaygın biçimi olan konuşmayı 
temel almasıdır. Bu yönüyle yazmaya veya doldurmaya dayalı testler 
ya da anketlerde var olan sınırlılığı ve yapaylığı ortadan kaldırır (7). Bu 
nedenle araştırmanın amaçlarının en iyi görüşme formu yöntemiyle 
aydınlatılabileceği düşünülmüştür.

Araştırma Grubu
Araştırma grubunu, gerek Futbol Federasyonu Profesyonel Fut-

bol Disiplin Kurulu’nun ve gerekse mahkemenin kararlarından 
önce Ankara’da 16-20 Nisan 2012 tarihleri arasında rastgele görü-
şülen; Fenerbahçe (n=20), Galatasaray (n=10), Beşiktaş (n=10) ve 
Trabzonspor (n=10) taraftarlarından toplam 50 kişi oluşturmuştur. 
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Araştırmaya gönüllü olarak katılan 50 taraftarın 25’i kadın, 25’i ise 
erkektir (Tablo:1).

Tablo 1. Dört Büyük Futbol Kulübü Taraftarlarının Takımına, 
Adı-Soyadı Koduna, Cinsiyetine, Yaşına, Mesleğine ve Görüşme 
Tarihine İlişkin Sayısal Dağılımı

Takım Adı-Soyadı Cinsiyet Yaş Meslek Görüşme Tarihi

FB ÖB Erkek 23 Öğrenci 16.04.2012

FB SK Erkek 24 Çevre Mühendisi 16.04.2012

FB VI Erkek 28 Rekreasyon Uzmanı 16.04.2012

FB USY Erkek 28 İşletme Müdürü 16.04.2012

FB OYU Erkek 22 Öğrenci 16.04.2012

FB MY Erkek 28 Drama Öğretmeni 16.04.2012

FB HD Erkek 22 Öğrenci 16.04.2012

FB EN Erkek 22 Voleybol Antrenörü 16.04.2012

FB BE Erkek 35 Eczacı 16.04.2012

FB TS Kadın 26 Hemşire 16.04.2012

FB ŞD Kadın 23 Öğretmen 17.04.2012

FB SM Kadın 30 Stilist 17.04.2012

FB SDA Kadın 23 Öğrenci 17.04.2012

FB ÖÖ Kadın 28 Matematik Öğretmeni 17.04.2012

FB ET Kadın 24 Güvenlik Görevlisi 17.04.2012

FB DG Kadın 27 Haber Koordinatörü 17.04.2012

FB BB Kadın 28 Akademisyen 17.04.2012

FB BÜ Kadın 24 Koordinatör 17.04.2012

FB AÖ Kadın 25 Mağaza Satış Sorumlusu 17.04.2012

FB YÖ Erkek 26 Doktor 17.04.2012

BJK BB Kadın 21 Tıbbi Satış Mümessili 18.04.2012

BJK YB Kadın 22 Tenis Antrenörü 18.04.2012

BJK SD Kadın 25 İş ve Meslek Danışmanı 18.04.2012

BJK SG Kadın 29 Endüstriyel Dağcı 18.04.2012

BJK MK Kadın 22 Öğrenci 18.04.2012

BJK TH Erkek 22 Gazeteci 18.04.2012
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BJK MU Erkek 27 Gençlik Çalışanı 18.04.2012

BJK MD Erkek 24 Öğrenci 18.04.2012

BJK GK Erkek 24 Öğrenci 18.04.2012

BJK FK Erkek 37 Akademisyen 18.04.2012

GS GD Erkek 23 Beden Eğitimi Öğretmeni 19.04.2012

GS HHT Erkek 22 Öğrenci 19.04.2012

GS ÖFŞ Erkek 20 Öğrenci 19.04.2012

GS BY Erkek 31 Beden Eğitimi Öğretmeni 19.04.2012

GS MÇ Erkek 22 Öğretmen Adayı 19.04.2012

GS CK Kadın 27 Doktora Öğrencisi 19.04.2012

GS EY Kadın 23 Makine Mühendisi 19.04.2012

GS GK Kadın 25 Kimyager 19.04.2012

GS ÖS Kadın 28 Beden Eğitimi Öğretmeni 19.04.2012

GS SŞ Kadın 21 Öğrenci 19.04.2012

TS AA Erkek 35 Öğretmen 20.04.2012

TS KN Erkek 19 Öğrenci 20.04.2012

TS BB Erkek 24 Kimya Mühendisi 20.04.2012

TS MY Erkek 23 Öğrenci 20.04.2012

TS SU Erkek 21 İşletmeci 20.04.2012

TS BY Kadın 24 Kimyager 20.04.2012

TS CD Kadın 21 Öğrenci 20.04.2012

TS DBA Kadın 21 Öğrenci 20.04.2012

TS RM Kadın 29 Ev Hanımı 20.04.2012

TS SŞ Kadın 27 Memur 20.04.2012

Takımlar: FB (Fenerbahçe), BJK(Beşiktaş), GS (Galatasaray), TS 
(Trabzonspor).

Veri Toplama Aracı
Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen “görüşme 

formu” yardımıyla toplanmıştır. “Görüşme formu”, araştırmanın alt 
problemleri ve uzman görüşleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. 
“Görüşme formu”nun hazırlanmasında; kolay anlaşılabilecek sorular 
yazma, odaklı (spesifik) sorular hazırlama, açık uçlu soruları yöneltme, 
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yönlendirmekten kaçınma, çok boyutlu sual sormaktan kaçınma, 
farklı türden sorular yazma, soruları mantıklı bir biçimde düzenleme 
ve soruları geliştirme gibi ilkeler dikkate alınmıştır.

Nitel verileri toplamak amacıyla hazırlanan “Görüşme Formu”nda, 
yarı yapılandırılmış 7 açık uçlu soru yer almıştır. Nitel veriler, araş-
tırmaya katılan 50 futbol taraftarı ile yapılan yüz yüze görüşme son-
rasında yazılı doküman hâline getirilmiştir.

Görüşme sonrasında nitel veri setine ulaşmak ve bütünü görmek 
amacıyla tüm veriler bir araya getirilmiştir. Görüşmeye dâhil edilen 
50 futbol taraftarı, veri setinde ad ve soyadının baş harfleri “ÖM, ET, 
DG, SC, …” şeklinde kodlanarak verilmiştir.

Araştırmanın Geçerliği ve Güvenirliği
Araştırmanın nitel alt problemleri analiz edilmiş ve bu alt prob-

lemlerin cevaplanabilmesi için ne tür verilere ihtiyaç olabileceği değer-
lendirilmiştir. Görüşmede yöneltilecek sorular, görüşülecek bireylerin 
kolayca anlayabilmesi için açık ve belirgin bir biçimde ifade edilmiş, 
genel ve soyut sorular olmamasına dikkat edilmiş, kısa cevaplara neden 
olabilecek soru türlerinden oluşmamasına özen gösterilmiş ve 10 mad-
deden oluşan soru havuzu oluşturulmuştur. Görüşme formu alanında 
uzman öğretim elemanlarının görüş ve değerlendirmelerine sunulmuş, 
uygulanacağı örnekleme benzer dört büyük futbol takımının (Fener-
bahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor) taraftarı olan sekiz kişi 
ile görüşme yapılarak tepkileri alınmıştır. Yapılan deneme sonunda, 
“görüşme formunun” işler olduğu görülmüş ve belirlenen sorulardan 
araştırmanın amacına hizmet eden en iyi yedi soru seçilmiştir.

Görüşme yönteminin temel boyutları olan görüşme formunun 
hazırlanması ve test edilmesinden sonra, görüşmeler ayarlanmış, 
hazırlıklar yapılmış ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bunların her 
biri, dikkatle üzerinde durulması gereken, geçerli ve güvenilir veri 
toplamada oldukça önemli yeri olan aşamalardır (7).
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Araştırmacının araştırma alanına olan yakınlığı, görüşmeler yoluyla 
ayrıntılı ve derinlemesine bilgi toplaması, toplanan verileri ayrıntılı 
olarak rapor etmesi ve görüşülen bireylerden doğrudan alıntılara yer 
vermesi nitel araştırmada geçerliğin önemli ölçütleri arasında yer 
almaktadır (7). Ayrıca araştırmanın geçerliğinin sağlanması için çeşit-
leme stratejisi kullanılmıştır. Araştırma grubu çeşitliliğine gidilmesinin, 
aynı zamanda araştırmanın kapsam geçerliğini arttırdığı söylenebilir.

Miles ve Huberman’a göre, içerik analizi yönteminin güvenirliği 
özellikle kodlama işlemine bağlıdır. Temaların belirlenmesi ve açık 
seçik olarak tanımlanması en önemli aşamadır. Temaların yorum-
lanmalarının araştırmacıdan araştırmacıya ya da iki farklı zamanda 
değişmemesi, nesnelliğin bir şartı olan güvenirliği sağlar. Belgenin 
değişik araştırmacılara verilerek hesaplanan güvenirlik katsayısı aynı 
belgenin iki farklı zamanda aynı kişilere verilmesinden daha iyi sonuç 
verir. Bunun nedeni, araştırmacılar arasındaki güvenirlik katsayısı 
yüksek olduğunda, zaman açısından güvenirlik katsayısının da yüksek 
olmasıdır (6). Bu nedenle, toplanan veriler üç ayrı uzmana verilmiş 
ve her birinden elde edilen sonuçlar arasındaki korelasyon hesaplan-
mıştır. Bunun yanında, yine araştırmanın güvenirliğinin sağlanması 
için, görüşmeler yoluyla elde edilen veri seti üç araştırmacı tarafından 
da incelenmiş ve benzer kodlamalara ulaşıldığı görülmüştür.

Verilerin Analizi
Nitel veri setine ulaşıldıktan sonra veri çözümleme sürecine baş-

lanmıştır. Veriler, nitel araştırmanın içerik analizi yöntemiyle dört aşa-
mada değerlendirilmiştir: Verilerin kodlanması, Temaların bulunması, 
Verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması, 
Bulguların yorumlanması.

İçerik analizinde, birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar 
ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek yorumlanmıştır. Dört 
büyük futbol takımını destekleyen taraftarların futbolda şike sürecine 
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bakışına ilişkin görüşme sorularına verdiği cevaplar, tekrar sıklığına 
göre frekans ve yüzdelikler hâlinde tablolaştırılmıştır.

Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde nitel verilerin analiz sonuçlarına 

dayalı bulgulara yer verilmiştir.
Araştırmaya katılan Fenerbahçe taraftarlarının şike sürecinin 

Fenerbahçe’nin kariyerini nasıl etkilediğine ilişkin düşüncelerine ait 
bulgular Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Şike Sürecinin Fenerbahçe’nin Kariyerini Nasıl 
Etkilediğine Yönelik Fenerbahçe Taraftarlarının Görüşlerine 
İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Fenerbahçe’nin kariyerini hiç bir şey etkileyemez 8 40

Fenerbahçe’nin kariyeri sadece maddî anlamda zedelendi 6 30

Fenerbahçe’ye karşı bakış açısı değişti 5 25

Kişi ve grupların yanlışları kulüp başarısını gölgeleyemez 1 5

Toplam 20 100

Fenerbahçe taraftarlarının şike sürecinin Fenerbahçe’nin kariyerini 
nasıl etkilediğine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade ettikleri durum, 
Fenerbahçe’nin kariyerini hiç bir şeyin etkileyemeyeceği olmuştur. 
Görüşmelerde katılımcılar bu durumu şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Fenerbahçe’nin kariyerini büyüklüğünü prestijini hiç bir şey etki-
leyemez. Ne ağır mağlubiyetler, ne son dakikada kaçan şampiyonluklar, 
ne çekilen “0” puanlar, hiçbir şey etkilemez. İslam Çupi’nin dediği gibi 
Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğü-
dür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz.” (ÖM).

“Bu şike olayı hiç iyi olmadı fakat ben çok fazla etkilenmediğini düşü-
nüyorum. Statüsü konusunda bir yara aldığını düşünmüyorum.” (HD).

“Kariyerinin zedelendiğini düşünmüyorum tabii aklanmasını ümit 
ederek.” (TS).
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“Fenerbahçe Spor Kulübü büyüklüğüyle doğru orantılı olarak bu tarz 
iftiralarla sıkça karşılaşmaktadır. Bu yüzden ben bu olaydan etkilendiğini 
düşünmüyorum.” (ET).

“Fenerbahçe’nin soylu geçmişini etkilediğini düşünmüyorum. Bu 
kadar büyük bir kulüp bazı hataların şeceresine de katlanmalı.” (DG).

Fenerbahçe taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum, 
Fenerbahçe’nin kariyerinin sadece maddî anlamda zedelendiği şek-
lindedir. Görüşmelerde katılımcılar bu durumu şu cümlelerle ifade 
etmişlerdir:

“Fenerbahçe’nin kariyeri bu durumda sadece maddî anlamda zedelen-
miştir. İsminin iddialar karşısında kötü anılması da çabasıdır. Fenerbahçe 
bu ülkenin en büyük topluluğudur. Bir günde bir çağrı ile 1 milyon TL 
gelir kazandıran taraftarı oldukça bu durumdan kolayca çıkacaktır.” 
(SC).

“Fenerbahçe’yi ekonomik açıdan kötü bir şekilde etkilediği açık. 
Fenerbahçe’nin futbol ve kulüp olarak gelişmesini durdurmuş hatta geriye 
atmıştır.” (OYU).

“Kötü etkiledi çünkü şampiyonlar ligine katılamadık ve bence 10 
sene geriye gittik.” (MY).

“Fenerbahçe Spor Kulübü ve ticari bir kurum olarak borsada işlem 
gören senetleri, şike olayının başladığı 3 Temmuz tarihinden itibaren 
madden hesaplanamaz zararlara uğradı. Bu iddialardan önce de Türkiye 
Liglerinde Fenerbahçe ne zaman başarıya koşsa zaten benzer iddialar 
ortaya atıldığı için topluma yeni bir linç fırsatı doğdu. Fenerbahçe temelde 
ve sonuçta bu olaylardan güçlenerek ve büyüyerek çıkmak üzere.” (YÖ).

Fenerbahçe taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durum, 
şike olayı ile Fenerbahçe’ye karşı bakış açısının değiştiği yönündedir. 
Görüşmelerde katılımcılar bu durumu şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Olumsuz etkiledi. Kulübe karşı bakış acısı değişti.” (EN).
“Saygın, elit ve başarılı bir kulüp olan Fenerbahçe’nin, şike olayıyla 

saygınlığını, sempatisini kaybettiğini düşünüyorum.” (ŞD).
“Şampiyonlar ligine gidememesi onursal açıdan en büyük zararı 

verdi.” (SDA).
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Fenerbahçe taraftarlarının dördüncü sıklıkta ifade ettikleri durum, 
kişi ve grupların yanlışlarının kulüp başarısını gölgeleyemeyeceğini 
belirtmeleri olmuştur. Görüşmelerde bir katılımcı bu durumu şu 
cümlelerle ifade etmiştir:

“Kişi veya grupların yaptığı yanlışlar takımın başarısına asla gölge 
düşüremez. Ortada bir yanlış varsa bunun faturası tamamıyla takıma 
yıkılamaz görüşündeyim. Bu takımın, bu tarz olaylardan etkilenecek 
taraftarı olsaydı, 100 yılı aşkın mazisi olmazdı.” (ÖÖ).

Araştırmaya katılan Beşiktaş taraftarlarının şike sürecinin 
Fenerbahçe’nin kariyerini nasıl etkilediğine ilişkin düşüncelerine ait 
bulgular Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Şike Sürecinin Fenerbahçe’nin Kariyerini Nasıl 
Etkilediğine Yönelik Beşiktaş Taraftarlarının Görüşlerine İlişkin 
Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Fenerbahçe’nin kariyerinde bir sıkıntı yaratmadı  5 41,7

Fenerbahçe prestij kaybetti  4 33,3

Maddî açıdan olumsuz etkiledi  3 25

Toplam 12 100

Beşiktaş taraftarlarının şike sürecinin Fenerbahçe’nin kariyerini 
nasıl etkilediğine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade ettikleri durum, 
Fenerbahçe’nin kariyerinde bir sıkıntı yaratmadığı şeklindedir. Görüş-
melerde katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Başta olumsuz etkileyeceğini düşündüm ama hemen unutuldu ve 
etkisi kalmadı.” (BB).

“Kabul ettikleri bir durum olmadığı için kariyerlerinde de bir sıkıntı 
duyulduğunu sanmıyorum. Her zaman ki gibi Fenerbahçe iddiaları 
reddedecek, diğer takımlarda suçlamalarda bulunacak. Sanmıyorum ki 
hiç bir Fenerbahçeli şikeden ötürü takımını bıraksın.” (SG).

“Şike olayı Fenerbahçe’nin kariyerini kötü etkiledi desek de tam 
olarak böyle olmadığı açıkça ortada ardını araştırdığımızda. Olayların, 
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soruşturmaların üstünden aylar geçmesine rağmen hala ceza uygulanmış 
değil, böylece Fenerbahçe’nin suçu yok gibi gözüküyor, üstelik taraftar 
takımına tamamen destek gösterdi…” (MD).

“Türkiye bazında kariyerini çok fazla etkilediği söylenemez, en niha-
yetinde Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve marka değeridir…” (GK).

“Fazla etkilemez, şampiyon olur her şey unutulur.” (FK).
Beşiktaş taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum, 

Fenerbahçe’nin şike olayı ile prestij kaybettiği olmuştur. Görüşme-
lerde katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Fenerbahçe’nin popülaritesini düşürdü. Fenerbahçe’nin geçmişteki 
başarısına gölge düşürdü. Henüz yeni spora başlamış kişilerin Fenerbahçe 
Spor Kulübüne şaibeli bir gözle bakmasına neden olmuştur.” (YB).

“Şike konusunda yürütülen soruşturmada henüz bir sonuca varıl-
mamış olsa da FB prestij kaybetmiştir…” (MK).

“Olumsuz etkiledi. Türkiye’deki en büyük kulüp olan Fenerbahçe 
kariyeri açısından zor durumda.” (TH).

“Fenerbahçe tarihine hem ulusal hem de uluslararası alanda olumsuz 
bir leke olduğunu düşünüyorum. Ulusal anlamda büyük bir camia’nın 
kötü anılması, uluslararası camiada ise UEFA tarafından ciddi yaptı-
rımlara maruz kalması ülke futbolu adına kötü bir durum.” (MU).

Beşiktaş taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durum ise 
Fenerbahçe’nin kariyerinin sadece maddî açıdan olumsuz etkilendiği 
yönündedir. Görüşmelerde katılımcılar bu durumları şu cümlelerle 
ifade etmişlerdir:

“…Maddî olarak da üst seviye kayıpları mevcuttur.” (MK).
“…Tek kötü yanı Şampiyonlar Ligi’nden ihracı, oradaki maddî 

kayıp fazladır.” (MD).
Araştırmaya katılan Galatasaray taraftarlarının şike sürecinin 

Fenerbahçe’nin kariyerini nasıl etkilediğine ilişkin düşüncelerine ait 
bulgular Tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4. Şike Sürecinin Fenerbahçe’nin Kariyerini Nasıl 
Etkilediğine Yönelik Galatasaray Taraftarlarının Görüşlerine 
İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Fenerbahçe güvenirlik ve saygınlığını kaybetti 7 70

Federasyonun şike sürecini yönetimi mağduriyeti avantaja dönüştürdü  1 10

Maddî olarak biraz etkiledi  1 10

Hiçbir etkisi olmadı  1 10

Toplam 10 100

Galatasaray taraftarlarının şike sürecinin Fenerbahçe’nin kariyerini 
nasıl etkilediğine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade ettikleri durum, 
Fenerbahçe’nin kariyerinde güvenirlik ve saygınlığını kaybetmesi 
olmuştur. Görüşmelerde katılımcılar bu durumu şu cümlelerle ifade 
etmişlerdir:

“Tabi ki olumsuz etkiledi. Böyle büyük bir kulübün şampiyonlar 
Liginden ihraç edilmesi ve kamuoyunun önünde Başkanlarının yapmış 
olduğu yolsuzlukların gözler önüne serilmesi bir tek Fenerbahçe cami-
ası için değil, tüm Türk Futbol Camiası için utanç verici bir durum. 
Fenerbahçe’nin uluslararası camiada bu olayın izlerini silmesi bence uzun 
yıllar alacaktır. Kamuoyunun, UEFA’nın, taraftarının ve biz rakip takım 
taraftarlarının güvenini ve saygısını tekrar kazanabilmesi uzun yıllara 
mal olacaktır. Bu nedenle Fenerbahçe Kulübü güvenirliğini ve saygınlığını 
yitirmiş durumdadır. Bu da kariyerinde ve kulübün geleceğinde büyük 
olumsuzluklar oluşturacaktır.” (GD).

“Fenerbahçe 105 yıldır yetiştirdiği çınarını tek hamlede zedeledi. 
İlerleyen yıllarda bunun acısını çok fazla çekecekler. Anlaşmalar, sözleş-
meler, başarılar kısaca hepsi bir başka bahara kalmış olacak.” (HHT).

“Tabi ki kötü bir leke olarak tarihlerine geçti. Objektif olarak baka-
lım, şikeyi açarsak yalan dolan ve hırsızlık gibi birçok yere gidiyor. Bu da 
dünyanın her yerinde kötüdür. Bugün İtalyan bir takım şike yapsa oyun 
kuponlarında İtalya ligine yer vermeyiz şikeli diye. Bu da güvensizliktir. 
Fenerbahçe Türk futboluna olan güveni sarsmıştır.” (ÖFŞ).
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“Kariyerini şüphesiz olumsuz etkileyecektir ama Türkiye’de bu tarz 
olaylar çabuk unutulur. Fakat UEFA’nın bakış açısına göre genel olarak 
bu olaylara karışan takımların Avrupa’da imajı önemli derecede zede-
lenir.” (BY).

“Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olarak çok prestij kaybetti. 
Avrupa’da da ismi lekelendi. Şimdi Avrupa’dan oyuncular transfer olurken 
bu olayları göz önünde bulunduracaktır.” (ÖS).

Galatasaray taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durumlar-
dan biri, Federasyonun şike sürecini yönetim şeklinin Fenerbahçe’nin 
mağduriyetini avantaja dönüştürdüğü şeklindedir. Görüşmelerde bir 
katılımcı bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Federasyonun şike olayını yönetme şekli, Fenerbahçe’yi mağdur 
duruma düşürdüğü için belki haksız olabilecekken Fenerbahçe’yi medya 
önünde avantajlı konuma getirdi.” (CK).

Galatasaray taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durumlar-
dan diğeri, Fenerbahçe’nin kariyerini maddî açıdan biraz etkilediği 
yönündedir. Görüşmelerde bir katılımcı bu durumu şu cümlelerle 
ifade etmiştir:

“Fenerbahçe’nin kariyerini etkilediğini düşünmüyorum. Sadece maddî 
olarak biraz etkiledi diye düşünüyorum.” (EY).

Galatasaray taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum-
lardan bir diğeri, Fenerbahçe’nin kariyerine hiçbir etkisi olmadığı 
şeklindedir. Görüşmelerde bir katılımcı bu durumu şu cümlelerle 
ifade etmiştir:

“Bence Fenerbahçe’nin kariyerine hiçbir etkisi olmadı.” (GK).
Araştırmaya katılan Trabzonspor taraftarlarının şike sürecinin 

Fenerbahçe’nin kariyerini nasıl etkilediğine ilişkin düşüncelerine ait 
bulgular Tablo 5’te verilmiştir.
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Tablo 5. Şike Sürecinin Fenerbahçe’nin Kariyerini Nasıl 
Etkilediğine Yönelik Trabzonspor Taraftarlarının Görüşlerine 
İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Fenerbahçe yıllar sürecek bir yara aldı 7 53,8

Maddî açıdan çok etkiledi 3 23,1

Fenerbahçe’de kariyer yoktur 3 23,1

Toplam 13 100

Trabzonspor taraftarlarının şike sürecinin Fenerbahçe’nin kari-
yerini nasıl etkilediğine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade ettikleri 
durum, Fenerbahçe’nin yıllar sürecek bir yara aldığı olmuştur. Görüş-
melerde katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Fenerbahçe bu olaydan yıllar sürecek bir yara aldı, henüz duru-
mun boyutlarını hesaplayamıyorlar ama Fenerbahçe’yi çok kötü günler 
bekliyor.” (AA).

“…ve en önemlisi Fenerbahçe yüzünden Türk futbolu dışarıdaki 
kariyerini kaybetti.” (KN).

“…kariyerinde de silinmez bir kara leke oldu.” (SU).
“Fenerbahçe’nin bu güne kadar biriktirdiği tarihi yerle bir olmuş-

tur.” (CD).
“Bu olay Fenerbahçe tarihine kara bir leke olarak geçti ve bu lekeden 

kurtulması da çok zor gözüküyor.” (DBA).
Trabzonspor taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum-

lardan biri, Fenerbahçe’nin kariyerini maddî açıdan çok etkilediği 
şeklindedir. Görüşmelerde katılımcılar bu durumları şu cümlelerle 
ifade etmişlerdir:

“Çok büyük darbeler aldırdı, kulüp adına milyon dolar zarara 
uğrattı…” (KN).

“Hisse senetleri % 50 değer kaybetti, piyasa değeri düştü,…” (SU).
Trabzonspor taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durumlar-

dan diğeri, Fenerbahçe’de kariyer olmadığı yönündedir. Görüşmelerde 
katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:
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“Fenerbahçe’de kariyer yoktur.” (BB).
“Fenerbahçe’de karakter, haysiyet, şeref olmadığı için etkilemez.” 

(MY).
“Şike yaptığını inkâr eden bir takımın kariyeri dahi söz konusu 

olamaz.” (RM).
Araştırmaya katılan Fenerbahçe taraftarlarının şike sürecinin 

Fenerbahçe taraftarlarını nasıl etkilediğine ilişkin düşüncelerine ait 
bulgular Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6. Şike Sürecinin Fenerbahçe Taraftarlarını Nasıl 
Etkilediğine Yönelik Fenerbahçe Taraftarlarının Görüşlerine 
İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Fenerbahçe taraftarının takımına desteği arttı 15 71,4

Fenerbahçe taraftarını üzdü 5 23,8

Fenerbahçe taraftarı yanlı yargılamaya ve teşhirci medyaya kızdı 1 4,8

Toplam 21 100

Fenerbahçe taraftarlarının şike sürecinin Fenerbahçe taraftar-
larını nasıl etkilediğine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade ettikleri 
durum, Fenerbahçe taraftarının takımına desteğinin bir kat daha 
arttığı olmuştur. Görüşmelerde katılımcılar bu durumları şu cümle-
lerle ifade etmişlerdir:

“…ama tutku bir kat daha arttı, biraz daha büyüdü.” (ÖB).
“Bu olay Fenerbahçe ve Aziz Yıldırımı bitirme olayıdır, şike olayı 

değil. Son tahliyelerle birlikte bunu gayet net anlamaktayız. İddianame 
ve vetonun aynı güne denk gelmesi, iddianame kabulü ve meclis görüş-
melerinin aynı güne denk gelmesi ve her Fener maçından önce bunların 
çıkması da çabasıdır. Fenerbahçe taraftarı bu haksızlık karşısında dimdik 
durmuş, … iddialar yığını açıklandıktan sonra okuyan taraftarlar bir 
sürü açık bulmuş, bunun lehte yazılmış bir şey olmadığını görmüş ve 
büyüklüğünü hissettirmek adına bu pazar Kadıköy’de Büyük Fenerbahçe 
mitingi düzenleyecektir.” (SK).
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“Fenerbahçe taraftarı takımına sahip çıktı, bu kötü olayın üzerine 
bir bütün olarak gitti. Yeri geldi ekonomik açıdan takımına destek çıktı, 
yeri geldi manevi açıdan.” (OYU).

“Fenerbahçe taraftarı sanılanın aksine takımına daha çok sahip 
çıktı, daha koyu bir taraftar halini aldılar ve takımlarına daha çok 
destek oldular.” (SDA).

“Nasıl ki zaferinde seviniyorsak, zor dönemlerinde de desteğiz. Diğer 
takımların bizden daha fazla etkilendiğini söyleyebilirim.” (ÖÖ).

“Fenerbahçe taraftarı sürecin en akıcı, iddiaların en şiddetli olduğu 
günlerde bile adaletin yerini bulmasını, eğer iddialarda haklılık payı 
varsa kesinlikle en ağır cezalara razı olduklarını yayınladıkları bil-
dirilerle topluma ilettiler. Daha güçlü, daha inanmış bir kitle haline 
dönüşmelerinin sebebi de şikenin kanıtlanmamış olması ve Türkiye Futbol 
Federasyonunun tutarsız tavırlarıdır. Kombinelerde rekor düzey talep, 
taraftarın oyuncuların her zaman yanında olduklarını göstermesi ve tek 
ses olması Fenerbahçe’yi taraftarının, sevenin gözünde yüceltmiştir.” (YÖ).

Fenerbahçe taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum, şike 
sürecinin Fenerbahçe taraftarını üzdüğü yönündedir. Görüşmelerde 
katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Kahroldu ve Kadıköy çatı barda kafayı yapıp bu konuyu konuştu-
lar…” (MY).

“Fenerbahçe taraftarı üzüldü. Çünkü böylesi kaliteli futbolcularla 
kurulu bir kadro nasıl olur da kendilerinden çok zayıf takımlarla şike 
konuşmaları yapar, çok mantıksız. Altında başka şeyler de aranmalı 
bence.” (HD).

“Toplumumuzun çok çabuk değişen, her gün yeni olay olan Türkiye 
gündeminde böyle bir olayla karşılaşması en azından bir süre kafalarını 
bu olayla meşgul etmelerini sağlamıştır. Aslında herkesin yıllardır söylediği 
şike olayları sadece büyük camiamıza indirgenmeye çalışılmıştır. Bu da 
işin yanlış olan kısmıdır. Bu durum bizi üzmüştür.” (EN).

“Çok üzgünüz. Uzun bir süre tatsızdı hayatımız. Yeni yeni topar-
lıyoruz.” (BE).
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Fenerbahçe taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durum, 
Fenerbahçe taraftarının yanlı yargılamaya ve teşhirci medyaya kızdığı 
şeklindedir. Görüşmelerde bir katılımcı bu durumu şu cümlelerle 
ifade etmiştir:

“Fener taraftarı kızgın. Yanlı yargılamaya, teşhirci medyaya kız-
gın…” (ÖB).

Araştırmaya katılan Beşiktaş taraftarlarının şike sürecinin Fener-
bahçe taraftarlarını nasıl etkilediğine ilişkin düşüncelerine ait bulgular 
Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Şike Sürecinin Fenerbahçe Taraftarlarını Nasıl 
Etkilediğine Yönelik Beşiktaş Taraftarlarının Görüşlerine İlişkin 
Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Fenerbahçe taraftarını derinden üzdü 6 60

Fenerbahçe taraftarı tek yürek oldu 3 30

Şike yapılmayan bir ülke olsaydık yeni bir yönetim çağrısında 
bulunurlardı 1 10

Toplam 10 100

Beşiktaş taraftarlarının şike sürecinin Fenerbahçe taraftarlarını 
nasıl etkilediğine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade ettikleri durum, 
Fenerbahçe taraftarını derinden üzdüğü olmuştur. Görüşmelerde 
katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Fenerbahçe’ye gönül veren taraftarı derinden üzmüştür. Şike olayı 
taraftar üzerinde olumsuz etkiler bırakmıştır. Kimi taraftarlar takıma 
haksızlık yapıldığını ve Fenerbahçe’nin muazzam tarihine leke düşürül-
mek amacıyla hazırlanan bir komplo olduğunu düşünmektedir.” (YB).

“Fenerbahçe yöneticileri her ne kadar amaca giden her yol mübah 
zihniyetiyle bu işin içine girdiyse de, taraftarların bunu kabullenmesi 
çok zor. Çünkü büyük bir camia, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden 
birisi, taraftarın bunu hazmedebilmesi mümkün değil. Her şeye rağ-
men kulüplerine olan bağlılıklarını göstermeleri, ne kadar üzülseler 
ve olumsuz etkilenseler de yöneticilerinin yanında olmaları şikeyi ayrı 
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bir kabulleniş. Atsan atılmaz satsan satılmaz diye yorumları olduğunu 
biliyorum.” (MU).

“Futboldan soğuyan çok Fenerbahçe taraftarı olduğunu biliyorum 
bu olaylardan sonra.” (GK).

“Taraftar üzgün ve kızgın görünüyor. Ama baş ağrısı gibi çabuk 
geçer.” (FK).

Beşiktaş taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum, Fener-
bahçe taraftarının tek yürek olduğu şeklindedir. Görüşmelerde katı-
lımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“FB taraftarı elbette bu sezon takımını Avrupa’da göremediği için 
futbol heyecanının önemli bir kısmını yaşayamamıştır. Fakat klasik bir 
Türk toplumu reaksiyonu olarak birliktelik kazanmış, tek yürek olmuş-
tur. Takımını daha bir istekli, daha bir şevkle desteklemektedir.” (MK).

“Taraftara hiçbir şey olmadı hatta taraftar takımına ürün alarak 
destek oldu, kartlar falan. Olan taraftara olsa da vefakâr davrandı Fener’e 
gönül verenler.” (MD).

Beşiktaş taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durum, şike 
yapılmayan bir ülke olsaydık yeni bir yönetim çağrısında bulunul-
ması gerektiği yönündedir. Görüşmelerde bir katılımcı bu durumu 
şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Hiç bir şikenin mevzu bahis olmadığı bir ülke olmuş olsaydık, taraf-
tarlar bu yaşanılan olaylardan dolayı sinirlenip hapisteki başkanlarını 
desteklemek yerine yeni bir yönetim çağrısında bulunurlardı. Ne yazık 
ki onlarda bunu kabullenmiş durumdalar.” (SG).

Araştırmaya katılan Galatasaray taraftarlarının şike sürecinin 
Fenerbahçe taraftarlarını nasıl etkilediğine ilişkin düşüncelerine ait 
bulgular Tablo 8’de verilmiştir.
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Tablo 8. Şike Sürecinin Fenerbahçe Taraftarlarını Nasıl 
Etkilediğine Yönelik Galatasaray Taraftarlarının Görüşlerine 
İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Fenerbahçe taraftarı kenetlendi 6 60

Fenerbahçe taraftarı ikiye ayrıldı 2 20

Fenerbahçe taraftarı her zaman aynıydı, etkilenmedi 1 10

Fenerbahçe taraftarı olumsuz etkilendi 1 10

Toplam 10 100

Galatasaray taraftarlarının şike sürecinin Fenerbahçe taraftarlarını 
nasıl etkilediğine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade ettikleri durum, 
Fenerbahçe taraftarının kenetlendiği olmuştur. Görüşmelerde katı-
lımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Aslına bakılırsa olumsuz etkilenmesi beklenirken, Fenerbahçe 
taraftarı o kadar güzel kenetlendi ki, ben bir GS taraftarı olarak bile 
etkilendim. Fenerbahçe taraftarı gerçekten kulübün tamamen arkasında 
durduğu için etkilenmiş olsa bile takımına yansıtmaması, tüm taraftarlara 
güzel bir örnektir.” (GD).

“Çok fazla gerginler. Ama takımlarına daha fazla bağlandıkları kesin. 
Olayın arkasında başka sebeplerin olduğu düşüncesindeler.” (HHT).

“Sadece takımlarını ayakta tutmaya çalıştılar, açıkçası destekleri 
fazlaydı, yalnız bırakmadılar. Ama sonuçlanmayan şike davası üzerine 
hâlâ tedirginler.” (BY).

“Fenerbahçe taraftarının Fenerbahçe aşkı daha çok arttı, taraftar 
takımını daha çok tutmaya başladı.” (GK).

“Fenerbahçe taraftarı çok çılgın. Bank Asya’ya düşse bile destekle-
yecektir ama takımlarına kara leke sürüldü, bunu temizlemek çok zor. 
Karşı taraftarlar hep bunla yargılayacaktır. Mesela biz temiz takımız, 
bu şikede hiç ismimiz geçmedi kötü sezondan dolayı ama Türkiye’de bu 
işi yapmayan takım yok. Bundan sonra hak edenin kazandığı bir lig 
olur İnşallah.” (ÖS).
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Galatasaray taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum, şike 
sürecinde Fenerbahçe taraftarının ikiye ayrıldığı şeklindedir. Görüş-
melerde katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Taraftar ikiye ayrıldı, sanki muhaliflerle Aziz Yıldırım yanlıları 
gibi. Bir kısım iyi oldu, bir kısım Aziz başkan demekte, bir kısımsa 
avukatlığına soyunmakta.” (ÖFŞ).

“İkiye bölündü. Kabul edenler, kabul etmek istemeyenler olarak.” 
(MÇ).

Galatasaray taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durum-
lardan biri, Fenerbahçe taraftarının her zaman aynı olduğu ve etki-
lenmediği yönündedir. Görüşmelerde bir katılımcı bu durumu şu 
cümlelerle ifade etmiştir:

“Taraftar her zaman aynıydı, şike onları değiştirmedi.” (EY).
Galatasaray taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durum-

lardan diğeri, Fenerbahçe taraftarının olumsuz etkilendiği olmuştur. 
Görüşmelerde bir katılımcı bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Olumsuz etkiledi diye düşünüyorum.” (SŞ).
Araştırmaya katılan Trabzonspor taraftarlarının şike sürecinin 

Fenerbahçe taraftarlarını nasıl etkilediğine ilişkin düşüncelerine ait 
bulgular Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9. Şike Sürecinin Fenerbahçe Taraftarlarını Nasıl 
Etkilediğine Yönelik Trabzonspor Taraftarlarının Görüşlerine 
İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Suçu başka yerlerde arayarak mağdurları oynadılar 3 30

Fenerbahçe taraftarı etkilenmedi 3 30

Fenerbahçe taraftarı olumsuz etkilendi 3 30

Fenerbahçe taraftarı taraftar bilinciyle kenetlendi 1 10

Toplam 10 100

Trabzonspor taraftarlarının şike sürecinin Fenerbahçe taraftar-
larını nasıl etkilediğine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade ettikleri 
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durumlardan biri, Fenerbahçe taraftarlarının suçu başka yerlerde 
arayarak mağdurları oynadığı şeklindedir. Görüşmelerde katılımcılar 
bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Taraftarlar önce olayın ciddiyetini kavrayamadı, tıpkı yöneticileri 
gibi ve sürü psikolojisi ile hareket ederek suçu kendi yönetimlerinde ara-
yacaklarına başka hedefler belirlediler kendilerine.” (AA).

“Fenerbahçe taraftarları olayı şike olarak değil, siyasi bir olay olarak 
görüyorlar. Bu yüzden de kendilerini ve takımlarını mağdur olarak 
görüyorlar.” (BY).

Trabzonspor taraftarlarının en sık ifade ettikleri durumlardan 
diğeri, Fenerbahçe taraftarının etkilenmediği olmuştur. Görüşmelerde 
katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Taraftar etkilenmedi gibi bir şey. Çünkü hiç bir şeyi kabullenmi-
yorlar ve halen daha bir savunma içindeler. Neyin peşinde olduklarını 
anlamıyorum.” (KN).

“Doğru düzgün taraftar olmadığı için, zengin kulüp olduğu için 
sıkıntı olmaz.” (MY).

“Fenerbahçe taraftarı bu olaydan etkilenmemiş gibi gözüküyor, suçlu 
psikolojisiyle diğer takımlara karşı saldırıya geçtiler.” (DBA).

Trabzonspor taraftarlarının en sık ifade ettikleri durumlardan bir 
diğeri, Fenerbahçe taraftarının olumsuz etkilendiği yönündedir. Görüş-
melerde katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Fenerbahçe taraftarları inanmak istemiyor fakat her şeyin farkın-
dalar, utanıyorlar.” (SU).

“Taraftar üzüntü içerisinde. Kendi kulüplerine, tarihlerine yakıştı-
ramadıkları bu olay, onları derinden yaraladı.” (SŞ).

Trabzonspor taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum, 
Fenerbahçe taraftarının taraftar bilinciyle kenetlendiği şeklindedir. 
Görüşmelerde bir katılımcı bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Taraftar olma bilinciyle kenetlendiler ve bu süreci iyi geçirdiklerini 
düşünüyorum.” (RM).
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Araştırmaya katılan Fenerbahçe taraftarlarının şike sürecinin 
Türkiye’de toplumu nasıl etkilediğine ilişkin düşüncelerine ait bulgular 
Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10. Şike Sürecinin Türkiye’de Toplumu Nasıl Etkilediğine 
Yönelik Fenerbahçe Taraftarlarının Görüşlerine İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Toplum olumsuz etkilendi 12 60

Toplum objektif olamadı 4 20

Toplum etkilenmedi 2 10

Toplum tek vücut olamadı 1 5

Ötekileşmeye yatkın toplum birbirinden tekrar nefret etti 1 5

Toplam 20 100

Fenerbahçe taraftarlarının şike sürecinin Türkiye’de toplumu nasıl 
etkilediğine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade ettikleri durum, şike 
sürecinden toplumun olumsuz etkilendiği olmuştur. Görüşmelerde 
katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Tüm bu olaylar Türk toplumunu ve futbolunu tabi ki olumsuz 
etkilemiştir. Ligin değeri düşmüş, Feneri bitirelim derken kendileri bitme 
noktasına gelen takımlar var.” (SK).

“Türk toplumu olumsuz yönde etkilense de Fenerbahçe karşıtı olan, 
taraftarı olduğu takımlar başarılı olmadığı zamanlarda Fenerbahçe’nin 
bu haline sevinen bir topluma sahibiz.” (USY).

“Toplumun nefesi futbolken, nefesi kesildi diye düşünüyorum.” (TS).
“Türk toplumunun bu zamana kadar yapılan maçlarda da şike 

olabileceği düşüncesiyle futbol camiasına karşı güveni sarsılmış durumda 
bence.” (ŞD).

“Türk toplumu kendi arasındaki kaosu taraftar mücadelesine yan-
sıttı ama genel olarak ülke çapında böyle bir olay otoritelere olan güveni 
sarstı.” (SDA).

“Türk futboluna sürülen lekedir bu ve Türk toplumu da bu durum-
dan olumsuz etkilendi. Siyasi ve ekonomik nedenler temelini oluşturuyor 
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aslında bu olumsuz etkilenmenin. Leke sürmek çok kolay bu ülkede.” 
(BÜ).

Fenerbahçe taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum, şike 
sürecini toplumun objektif değerlendiremediği şeklindedir. Görüş-
melerde katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Fenerbahçe tek başına iddia altına sokulmuşçasına davranan bir 
toplum var. Genel olarak diğer taraftar grupları tabii bunlar.” (VI).

“Bu mevzulardan dolayı her futbolseverin üzüntü duyduğunu düşün-
mek istesem de genel olarak Türk futbolseverlerin, taraftarların objektif 
olarak konuya eğilmediğini düşünüyorum. Mutlu olanlarda eminim 
vardır.” (OYU).

“Türk toplumu salağa yattı, gündemin değişmesi hoşuna gitti. Gün-
demin değişmesi saf olan memleketimin işine geldi.” (MY).

Fenerbahçe taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durum, 
şike sürecinin toplumu etkilemediği yönündedir. Görüşmelerde katı-
lımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Toplumu etkilemedi ama Fenerbahçe büyüklüğünün altında 
kendilerini taraftar zanneden, ezilen kesime gün doğdu. Sanki Sadri 
Şener’e lolipop hırsızlığından yurt dışına çıkma yasağı var, sanki Tayfur 
Havutçu’yla, Serdar Adalı keyiften içeridelerdi. Şimdi de beraat etmiş 
gibi seviniyorlar, bakalım mahkeme ne diyecek.” (ÖB).

“Şehit haberleri, depremzedelerin acılarından etkilendiği kadar 
etkilenmemiştir. Sıkıntılara alışkın bir toplum olduğumuz için şike 
soruşturması devede kulak kalır.” (ÖÖ).

Fenerbahçe taraftarlarının dördüncü sıklıkta ifade ettikleri durum-
lardan biri, şike sürecinde toplumun tek vücut olamadığı şeklindedir. 
Görüşmelerde bir katılımcı bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Türk toplumu hem kültürel olarak hem etnik olarak hem de spor 
takımları olarak hiç bir zaman tek vücut olmamıştır. Geniş yelpazesiyle 
her telden ses çıkmasında bir sakınca yoktur. Çünkü o sesler toplumun 
yapısından kaynaklıdır.” (BB).

Fenerbahçe taraftarlarının dördüncü sıklıkta ifade ettikleri durum-
lardan diğeri, şike sürecinde ötekileşmeye yatkın toplumun birbirinden 
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tekrar nefret ettiği olmuştur. Görüşmelerde bir katılımcı bu durumu 
şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Türk toplumu evet artık her şey çok temiz olacak inancı ile belli 
bir süre avunduktan sonra tozpembe gözlüklerini çıkardı. Fakat ne acı 
ki bölünmeye, ötekileşmeye yatkın olan toplumumuz sırf farklı renkleri 
sevdiği için birbirinden tekrar nefret etti. Ders almayı yine öğreneme-
dik.” (YÖ).

Araştırmaya katılan Beşiktaş taraftarlarının şike sürecinin 
Türkiye’de toplumu nasıl etkilediğine ilişkin düşüncelerine ait bul-
gular Tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11. Şike Sürecinin Türkiye’de Toplumu Nasıl Etkilediğine 
Yönelik Beşiktaş Taraftarlarının Görüşlerine İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Toplum olumsuz etkilendi 6 60

Toplum etkilenmedi 2 20

Toplum anlık parlayıp söndü 1 10

Toplumun gündemi değişti 1 10

Toplam 10 100

Beşiktaş taraftarlarının şike sürecinin Türkiye’de toplumu nasıl 
etkilediğine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade ettikleri durum, şike 
sürecinden toplumun olumsuz etkilendiği şeklindedir. Görüşmelerde 
katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslar arası spor arenasında olumlu olan 
imajının olumsuz yönde etkilenmesini sağlamış ve Türk futbolu Dünya 
çapında kötü bir izlenim bırakmıştır.” (YB).

“Türk toplumu liglerimizde yapıldığı bilinen şikelerin resmi olarak 
incelenmesi hususunda farklı tepkiler vermektedir. Bu tepkiler kişilerin 
ilgilerine bağımlı olmakla beraber genel olarak federasyona güven kaybı 
görülmektedir. Yapılan incelemenin Fenerbahçe’ye kasti yapıldığını düşü-
nenler baskındır.” (MK).
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“Halkın futbola olan inancı azaldı, bu da spor pazarlamasını olum-
suz etkiledi.” (TH).

“Toplum olarak birçok şeye alıştığımız gibi buna da alış-
tık sanırım. Malum medya gündemi değiştirdi. Yargı 
işi hızlandıramıyor, gündemde başka şeyler var, karışık. 
Ancak Futbol büyük bir endüstri olsa da, ciddi paralar dönse de, özellikle 
sıcakkanlı bir toplum olan bizlerin ciddi maneviyatını taşıyor. Bugün 
takım tutmak ve ciddi bir şekilde bağlanmak bizim için çok önemli. Bu 
bağlılığı etkilediğini düşünüyorum. İnsanların futbola bakış açısıyla 
ilgili bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. En azından bilinçli 
insanlar bunu düşünmeli. Futbola bağlılık konusunda doğru karar 
vermeli.” (MU).

“…zaten seyircilerin ve taraftarların bu olaylar olmadan öncede 
Türk futbolunun ne kadar temiz olduğu hakkında tereddütleri vardı. 
Bu olaylarda eklenince insanların Türk futboluna dair bir sempatisi 
kalmadı ve Avrupa ligi maçları daha çok izlenmeye başlandı.” (GK).

Beşiktaş taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum, şike 
sürecinin toplumu etkilemediği olmuştur. Görüşmelerde katılımcılar 
bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Vay be neler oluyormuş ama zaten belliydiden öteye geçmedi kanımca. 
Zaten şike rüşvet bildiğimiz aşina olduğumuz bir konu.” (SG).

“Türk toplumunun umurundaydı sanki.” (FK).
Beşiktaş taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durumlardan 

biri, şike sürecinde toplumun anlık parlayıp söndüğü yönündedir. 
Görüşmelerde bir katılımcı bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Futbolu şikeli, sınavı şaibeli bu nasıl bir Türkiye diye isyan edenler 
olsa da, anlık parlayıp sönen hareketlerdi bunlar.” (BB).

Beşiktaş taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durumlardan 
diğeri, şike sürecinde toplumun gündeminin değiştiği şeklindedir. 
Görüşmelerde bir katılımcı bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Türk toplumunun sadece gündemi değişti, çarşaf çarşaf okuduk. 
Sonuç yok. Sadece kişisel suçmuş gibi herkesi içeri attılar.” (MD).
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Araştırmaya katılan Galatasaray taraftarlarının şike sürecinin 
Türkiye’de toplumu nasıl etkilediğine ilişkin düşüncelerine ait bulgular 
Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12. Şike Sürecinin Türkiye’de Toplumu Nasıl Etkilediğine 
Yönelik Galatasaray Taraftarlarının Görüşlerine İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Toplum olumsuz etkilendi 6 60

Güvensizlik getirdi ama toplum unuttu 2 20

Toplum etkilenmedi 1 10

Kimi öfkesini kustu kimi aman boş ver dedi 1 10

Toplam 10 100

Galatasaray taraftarlarının şike sürecinin Türkiye’de toplumu nasıl 
etkilediğine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade ettikleri durum, şike 
sürecinden toplumun olumsuz etkilendiği olmuştur. Görüşmelerde 
katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Türk futbolunun çok ağır bir darbe aldığı kesin. Özellikle fede-
rasyonun almış olduğu yanlış kararlar olayı tam bir sürünceme haline 
getirdiğinden, Türk futbolu tam bir kaosun eşiğinde.” (HHT).

“Zaten var olduğunu düşündükleri şikenin ayyuka çıktığını düşün-
düler, etkilendiler. Ancak Fenerbahçe taraftarı daha da çok bağlandı. 
Diğer taraftarlar ‘Başarısızlığımız şikeden’ diye bahane uydurmaya 
başladı.” (CK).

“Türk toplumu olumsuz duygular yaşadı. Herkes futbol uleması 
kesildi, Fenerbahçeli olmayanlar daha çok nefretle doldu.” (GK).

“Türk toplumu olarak bu olaylar Avrupa’da Türkiye’nin adını kötüye 
çıkardı. Bu olaylar hukuken bittiğinde Avrupa’dan gelen cezalardan 
toplum olarak daha da etkileneceğiz.” (ÖS).

“Türk Toplumu bu olayı çok fazla yadırgadı.” (SŞ).
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Galatasaray taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum, 
şike sürecinin güvensizlik getirdiği ama toplumun unuttuğu şeklin-
dedir. Görüşmelerde katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade 
etmişlerdir:

“Güvensizlik getirdi ama Türk toplumu çabuk unutur bu utanç 
verici şeyleri, espriye dökerler.” (ÖFŞ).

“Türk toplumunun çok fazla olmasa da artık maç sonuçlarına ve 
oynanan oyuna güveni azaldı ama şu anki maçlardan gözüktüğü kadar 
şike olayı çok fazla tartışılmıyor artık.” (EY).

Galatasaray taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durum-
lardan biri, şike sürecinde toplumun etkilenmediği olmuştur. Görüş-
melerde bir katılımcı bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Türk toplumu yolsuzluklara, ihanetlere, adaletsizliğe, karmaşık 
olaylara, çıkarcılığa, yandaşlığa, güçlülerin güçsüzleri ezmesine vb. tüm 
yanlışlıklara alışık olduğu için bence normal karşıladı ve hatta işi alay 
konusu haline bile getirdi.” (GD).

Galatasaray taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durum-
lardan diğeri, şike sürecinde kimilerinin öfkesini kustuğu kimileri-
nin aman boş ver dediği şeklindedir. Görüşmelerde bir katılımcı bu 
durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Bence Türk toplumunun yarısından çoğu olayı adlî yönden değer-
lendirmedi. Kimi öfkesini kustu, kimi ‘aman boş ver ekmeğimi bunlar 
mı veriyor?’ dedi.” (BY).

Araştırmaya katılan Trabzonspor taraftarlarının şike sürecinin 
Türkiye’de toplumu nasıl etkilediğine ilişkin düşüncelerine ait bulgular 
Tablo 13’te verilmiştir.
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Tablo 13. Şike Sürecinin Türkiye’de Toplumu Nasıl Etkilediğine 
Yönelik Trabzonspor Taraftarlarının Görüşlerine İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Toplum olumsuz etkilendi 5 50

Toplumu günübirlik etkiledi 2 20

Toplum şike ve teşvik durumlarını bildiğinden çok etkilenmedi 1 10

Kimi suçun cezasız kalmayacağını gördü kimi suçu inkâr etti 1 10

Fenerbahçe taraftarı dışında toplum mutlu oldu 1 10

Toplam 10 100

Trabzonspor taraftarlarının şike sürecinin Türkiye’de toplumu nasıl 
etkilediğine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade ettikleri durum, şike 
sürecinden toplumun olumsuz etkilendiği olmuştur. Görüşmelerde 
katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Direkt etkilenen Türk toplumu oldu. Bir çürük Fenerbahçe tüm 
Türkiye’deki 75 milyon insanı etkiledi, diğer takımlarda buna dâhil 
bence. Bir Fenerbahçe’nin bu kadar değeri yok ama nasıl olmuşsa 75 
milyonu etkiledi. Bence o çürük elmanın dışarı gösterilmeden çekilip 
atılması gerekirdi.” (KN).

“Türkiye’de futbol en üst seviyede olduğu için, herkesin dilinde olduğu 
için Türk toplumu etkilendi.” (MY).

“Türk futbolu ve Türk sporu bu olayla 10 yıl geriye gitti. İnsanlar 
bütün maçları şike yapmış gibi görüyorlar ve maç izlemek artık eskisi 
gibi zevkli değil.” (BY).

“Türk halkı düşenin yanında olmayı her zaman benimsemiştir. Bu 
davada da ağır fanatikler dışında bu konunun Türk futboluna olan 
zararını düşünüp üzülenler fazlasıyla.” (SŞ).

Trabzonspor taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum, 
şike sürecinin toplumu günübirlik etkilediği şeklindedir. Görüşmelerde 
katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Türk toplumu olaylardan günübirlik etkilenir, geldi ve geçti.” (SU).
“Türk toplumu her olumsuz olaydan çok çabuk etkilendiği gibi, çok 

çabuk da unutmasını bildi.” (RM).
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Trabzonspor taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durum-
lardan biri, toplumun şike ve teşvik durumlarını bildiğinden çok 
etkilenmediği olmuştur. Görüşmelerde bir katılımcı bu durumu şu 
cümlelerle ifade etmiştir:

“Türk toplumu bu ülke futbolunda her zaman şike ve teşvik primi 
söylentilerinin olduğunu bildiğinden çok etkilendiğine inanmıyorum. 
Bundan sonra en azından maçlarda hak edenin kazanacağına olan 
güvenlerinin arttığını söyleyebilirim.” (DBA).

Trabzonspor taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durum-
lardan diğeri, şike sürecinde kimilerinin suçun cezasız kalmayacağını 
gördüğü kimilerinin suçu inkâr ettiği şeklindedir. Görüşmelerde bir 
katılımcı bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Türk toplumu etik değerler açısından gitgeller yaşıyor bence. Herkesin 
bugüne kadar yapıldığına inandığı ve zaman zaman olayın faillerinden 
dinlenilen hikâyelerin artık karşılıksız kalmayacağını görüyor, bazıları da 
bu kadar bilgiye rağmen inkâr etme psikolojisi ile hareket ediyor.” (AA).

Trabzonspor taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durum-
lardan bir diğeri, şike sürecinde Fenerbahçe taraftarı dışında toplumun 
mutlu olduğu yönündedir. Görüşmelerde bir katılımcı bu durumu 
şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Fenerbahçe taraftarları dışında toplum olarak zaten Fenerbahçe’yi 
çok da sevmeyiz, o yüzden bu bizi mutlu etti.” (CD).

Araştırmaya katılan Fenerbahçe taraftarlarının Fenerbahçe’nin 
Kulüp Başkanlığına Kiminle Devam Etmesi Gerektiğine ilişkin düşün-
celerine ait bulgular Tablo 14’te verilmiştir.
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Tablo 14. Fenerbahçe’nin Kulüp Başkanlığına Kiminle Devam 
Etmesi Gerektiğine Yönelik Fenerbahçe Taraftarlarının 
Görüşlerine İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Aziz Yıldırım kalmalı 14 70

Değişiklik olmalı 4 20

Cezaya göre karar verilmeli 1 10

Yorum yok 1 10

Toplam 20 100

Fenerbahçe taraftarlarının Fenerbahçe’nin Kulüp Başkanlığına 
kiminle devam etmesi gerektiğine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade 
ettikleri durum, Aziz Yıldırım kalmalı olmuştur. Görüşmelerde katı-
lımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Fenerbahçe’nin başkanı Aziz Yıldırım’dır ve bu artık onur, gurur 
meselesi haline gelmiştir.” (SK).

“Kesinlikle Fenerbahçe’ye en iyi hizmeti verecek kişiyle devam etmek 
istiyorum. Şu zaman itibarıyla Aziz Yıldırım bu iş için en doğru kişi.” 
(OYU).

“Aziz Yıldırım başkanımızdı, başkanımız kalacak. Biz satıcı deği-
liz.” (MY).

“Mayıs ayına kadar şu anki yönetimin devam süresi bulunmaktadır. 
Fenerbahçe’yi Fenerbahçe yapan Aziz Yıldırım’dır. Mayıs ayında aday 
olmasa da gelecek yönetimde görünmeyen adam statüsünde olacaktır diye 
düşünüyorum.” (EN).

“Şu an için başkanı sahiplenmek görevimiz. Biz Galatasaray veya 
Beşiktaş gibi adamımızı 2 günde satmayız. Yargılamadan aklanınca 
düşünürüz değişimi.” (BE).

“Bu kadar propaganda, cezaevinin önünde gösteriler, yürüyüşler… 
Elbette ki başkanını yarı yolda bırakmak istemiyor Fenerbahçe.” (TS).

“Aziz Yıldırım’la devam edecektir mutlaka fakat kâğıt üzerinde 
göstermelik bir başkan seçilecektir.” (SDA).
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“Kulüp Başkanımız aklandığı takdirde koltuk onundur, yalnız 
negatif bir durum karşısında yönetimin tavrı ne olur bilemem.” (DG).

“Elbette ki Aziz Başkan ile devam etmeli. Aziz Başkan Fenerbahçe’nin 
tek başkanı.” (BÜ).

Fenerbahçe taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum, 
değişiklik olmalı şeklindedir. Görüşmelerde katılımcılar bu durumları 
şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Kulüp ne der bilmiyorum ama ben yenilikten yanayım. Şike olay-
larından öncede Aziz Yıldırım yerine genç, dinamik, paralı, entelektüel 
bir başkan mesela Sadettin Saran gelsin isterdim.” (BÜ).

“Kulüp tarihinin en başarılı başkanı olan başkanımızın bu olaylar-
dan haklı ya da haksız ne sonuçla ayrılırsa ayrılsın ayrılması daha doğru 
bence. Bunları bize yaşatmaya kimsenin hakkı yok.” (USY).

“Atatürk’ün açtığı takımımıza gönül vermiş ve görevini layıkıyla 
yapacak olan herkes göreve getirilebilir.” (ÖÖ).

Fenerbahçe taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durum-
lardan biri, cezaya göre karar verilmeli yönündedir. Görüşmelerde bir 
katılımcı bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Aziz Yıldırım’ın aklanması veya Fenerbahçe taraftarının bile tatmin 
edilecek derecede suçunun ispatlanması düşüncelerin temelini oluştura-
caktır. Eğer suçlu ise 105 yıllık bir camiaya leke süren kişi veya kişilerin 
alacağı cezalar en çok biz Fenerbahçe taraftarlarını sevindirecektir.” (YÖ).

Fenerbahçe taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durum-
lardan diğeri, yorum yok olmuştur. Görüşmelerde katılımcılardan 
(SM) bu durumu ifade etmiştir.

Araştırmaya katılan Beşiktaş taraftarlarının Fenerbahçe’nin Kulüp 
Başkanlığına Kiminle Devam Etmesi Gerektiğine ilişkin düşüncelerine 
ait bulgular Tablo 15’te verilmiştir.
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Tablo 15. Fenerbahçe’nin Kulüp Başkanlığına Kiminle Devam 
Etmesi Gerektiğine Yönelik Beşiktaş Taraftarlarının Görüşlerine 
İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Aziz Yıldırım ile devam edilecek 6 60

Suçsuzsa Aziz Yıldırım’la devam etmeli 3 30

Başka biriyle devam etmeli 1 10

Toplam 10 100

Beşiktaş taraftarlarının Fenerbahçe’nin Kulüp Başkanlığına kiminle 
devam etmesi gerektiğine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade ettikleri 
durum, Aziz Yıldırım ile devam edilecek şeklindedir. Görüşmelerde 
katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Aziz Yıldırım’la olduğunu düşünüyorum.” (BB).
“Hep bir inkâr olduğuna göre Aziz Yıldırım’ın kulüp içinde bulun-

maması gibi bir durum söz konusu bile olamaz.” (SG).
“Fenerbahçelilerin birçoğu Aziz Yıldırım’la devam etmek istiyor. 

Çünkü şu günlerde içlerinden birisini günah keçisi ilan etmek onlara 
daha fazla prestij kaybettirecektir.” (MK).

Beşiktaş taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum, suç-
suzsa Aziz Yıldırım’la devam etmeli olmuştur. Görüşmelerde katılım-
cılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Taraftarın ve yönetimin Aziz Yıldırım’ı istemesinin asıl amacı 
ekonomik güçtür. Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Kulübüne yaptığı yatı-
rımın küçümsenemez bir meblağda olması, şike yoksa Aziz Yıldırım’ın 
bu kulübün başında kalmasını gerektiriyor. Eğer aksi bir durum söz 
konusuysa bir başkasının Fenerbahçe Spor Kulübünün başına geçmesi 
daha doğru ve daha etiktir.” (YB).

“Şu an Aziz Yıldırım’la devam etmekteler ama ileride Aziz Yıldırım 
ceza alırsa bırakmak zorundadır.” (TH).

“Bence duruma göre eğer aklanırsa, pek sanmıyorum, devam eder. 
Aklanamazsa devam etmez.” (MU).
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Beşiktaş taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durum, 
başka biriyle devam etmeli şeklindedir. Görüşmelerde bir katılımcı 
bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Fenerbahçe kulübünün Aziz Yıldırım’la devam etme gibi bir durumu 
yok şu anda. Devam ederse de bunları ileriye götürmekten çok geriye 
götürür. Her şey ortada. Bu nedenle başkan değişmeli.” (GK).

Araştırmaya katılan Galatasaray taraftarlarının Fenerbahçe’nin 
Kulüp Başkanlığına Kiminle Devam Etmesi Gerektiğine ilişkin düşün-
celerine ait bulgular Tablo 16’da verilmiştir.

Tablo 16. Fenerbahçe’nin Kulüp Başkanlığına Kiminle Devam 
Etmesi Gerektiğine Yönelik Galatasaray Taraftarlarının 
Görüşlerine İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Aziz Yıldırım ile devam edilecektir 5 50

Başkan değişikliği olmalı 5 50

Toplam 10 100

Galatasaray taraftarlarının Fenerbahçe’nin Kulüp Başkanlığına 
kiminle devam etmesi gerektiğine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade 
ettikleri durumlardan biri, Aziz Yıldırım ile devam edilecek şeklin-
dedir. Görüşmelerde katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade 
etmişlerdir:

“Bence, tabii Aziz Yıldırım aklanıp cezaevinden çıkarsa, sırf Baş-
kanlarını onurlandırmak ve ona olan sevgilerini göstermek adına Aziz 
Yıldırım’la devam edilecektir.” (GD).

“Aziz Yıldırım’ı haksız bulanlar bile, taraftar tepkisinden çekindiği 
için sesini çıkaramazlar.” (MÇ).

“Taraftar, Aziz Başkanın böyle ayrılmamasını istiyor.” (CK).
“Kesinlikle Aziz Yıldırım’la. Tabii Ali Şen olmak istemezse.” (GK).
Galatasaray taraftarlarının en sık ifade ettikleri durumlardan diğeri, 

başkan değişikliği olmalı yönündedir. Görüşmelerde katılımcılar bu 
durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:



471

Futbolda Şike Sürecine Taraftarların Bakışı:  
Nitel Bir Araştırma
GÜVEN / YILDIZ / SAVAŞ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

“Fenerbahçe yönetimi, ne yaptığını kendisi de bilmiyor. Ama 132 
yıl hapsi istenen ve Fenerbahçe’nin adının bu kadar lekelenmesine sebep 
olan biriyle devam ederlerse kendilerine yazık ederler.” (HHT).

“Mevcut 6222 sayılı Sporda Şiddet Yasası gereği Aziz Yıldırım başkan 
olamıyor. Hatta stadyuma girmesi bile engellenebilir. Bu nedenle başkan 
değişecek. Konuşulan isimler var: Ali Koç, Murat Ülker, Ali Şen, Cihan 
Kamer, Nihat Özdemir.” (ÖFŞ).

“Aziz Yıldırım’ın kolay kolay bırakılacağını sanmıyorum ama beraat 
etse de devam etmeyecektir, etmemelidir de! Fenerbahçe’nin zedelenen 
imajını düşünmelidir. Tahminim Ali Koç bu görevi üstlenecektir.” (BY).

“Aziz Yıldırım artık tekrar geri dönemez. Çünkü taraftarda bu şike 
olayında onun yaptıklarını kabullendi.” (EY).

“İsmi lekelenmemiş biriyle devam etmek isterler kulübün adını temize 
çıkarmak için.” (ÖS).

Araştırmaya katılan Trabzonspor taraftarlarının Fenerbahçe’nin 
Kulüp Başkanlığına Kiminle Devam Etmesi Gerektiğine ilişkin düşün-
celerine ait bulgular Tablo 17’de verilmiştir.

Tablo 17. Fenerbahçe’nin Kulüp Başkanlığına Kiminle Devam 
Etmesi Gerektiğine Yönelik Trabzonspor Taraftarlarının 
Görüşlerine İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Aziz Yıldırım ile devam edilecek 8 80

Aziz Yıldırım’ı istemiyorlar 1 10

Yorum yok 1 10

Toplam 10 100

Trabzonspor taraftarlarının Fenerbahçe’nin Kulüp Başkanlığına 
kiminle devam etmesi gerektiğine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade 
ettikleri durum, Aziz Yıldırım ile devam edilecek olmuştur. Görüş-
melerde katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:
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“Aziz Yıldırım’dan çekinen bir tavırları var. Bence bunun çeşitli 
nedenleri olabilir. Bu işlere karışmış yöneticiler diğerlerini de bastırıp 
muhalefetin harekete geçmesini engelliyor olabilir.” (AA).

“Fenerbahçe kulübü olayı şike değil de siyasi bir olay olarak gördüğü 
için Aziz Yıldırım’la devam etmek istiyor.” (BY).

“Her koşulda Aziz Yıldırım’la devam etmek isterler.” (CD).
“Aziz Yıldırım’ı haklı çıkarmaya çalışıyorlar, onunla devam etmek 

isteyeceklerdir.” (DBA).
“Eğer kanunda bir pürüz yoksa yola Aziz Başkan’la devam edecek-

lerdir.” (SŞ).
Trabzonspor taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum-

lardan biri, Aziz Yıldırım’ı istemiyorlar şeklindedir. Görüşmelerde bir 
katılımcı bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Aziz Yıldırım’ı içten içe istemiyorlar.” (SU).
Trabzonspor taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum-

lardan diğeri, yorum yok olmuştur. Görüşmelerde bir katılımcı bu 
durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Fenerbahçeli olmadığım için yorum yapamıyorum.” (KN).
Araştırmaya katılan Fenerbahçe taraftarlarının çıkarılan şike kanu-

nunu nasıl değerlendirdiklerine ilişkin düşüncelerine ait bulgular 
Tablo 18’de verilmiştir.

Tablo 18. Çıkarılan Şike Kanununu Nasıl Değerlendirdiklerine 
Yönelik Fenerbahçe Taraftarlarının Görüşlerine İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

İyi hazırlanmış bir kanun değil 10 50

Kanun haklı ancak sıkıntılı tarafları var 6 30

İyi hazırlanmış bir kanun 3 15

Fikrim yok 1 5

Toplam 20 100

Fenerbahçe taraftarlarının çıkarılan şike kanununu nasıl değer-
lendirdiklerine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade ettikleri durum, iyi 
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hazırlanmış bir kanun olmadığı şeklindedir. Görüşmelerde katılımcılar 
bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Şike kanununun uygulanabileceğine inanmıyorum. İster 10 yıl 
versinler ister müebbet, şikeyi kimse ispat edemez.” (ÖB).

“İyi hazırlanmış bir kanun olarak görmüyorum.” (USY).
“Cezalar çok fazla ama çok da aza indirilmemeli. Caydırıcı cezalar 

olmalı. Şike olayına karışanlar da adalet önünde cezalarını çekmeli.” 
(EN).

“Kanun bu süreçte tutuklu yargılanmayı uygun görüyorsa elbette 
hayır.” (TS).

“Şike suçunun cezası bence sadece para cezası olmalı.” (SM).
“Kesinlikle haklı bulmuyorum. Türk ceza kanunu için bir utançtır 

bu yasa. Gerekli caydırıcılığa sahip değildir ve zamanlaması çok yan-
lıştır.” (SDA).

“Şike kanununa hiç itimadım yok.” (ÖÖ).
“Şike kanununu fazla ağır hazırlanmış buluyorum.” (DG).
“Sporda şiddet yasası, şike kanunu gibi bir ülkenin spor kalitesini 

direkt etkileyecek gerçekler özenilmeden, toplum ve ülke gerçekleri göz 
önüne alınmadan hazırlanmakta. Uzman kişilere mutlaka danışılmalı, 
dışarıdan protez kanunlar dayatılmamalıydı. Şike kanunu henüz tam 
şekillenmedi ve kulüpler birliği değişiklikler yapmak istiyor. O yüzden 
tamamlandığı zaman daha yararlı olmasını ümit etmekten başka çare 
yok.” (YÖ).

Fenerbahçe taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum, 
kanunun haklı ancak sıkıntılı tarafları olduğu yönündedir. Görüş-
melerde katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Yeni düzenleme normlara daha uygun. Ama onun önce veto edilip 
sora kabul edilmesi, iddianamenin o ara mahkemeye verilip kabulünü 
sağlamıştır. Bu sayede Aziz Yıldırım’ı çıkarmak daha zor olacaktır. 
Tümüyle siyasi bir tutumdur ama Fener taraftarı dik duruşundan ödün 
vermeyecektir.” (SK).

“Kanun sıkıntılı değil aslında. Ama iddianameyi hazırlayan savcı 
desteksiz hazırlamış dosyayı bence.” (VI).
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“Bence gayet haklı ve hazır bir kanun ama dünya standartlarının 
çok gerisinde.” (MY).

“Geç kalmış bir kanun. Ama işte her zamanki gibi vur deyince 
öldürdük. Mesela İtalya’da Moggi 5 yılla yargılandı. Mahkeme süresince 
dışarıda idi. Bizde nedense tutuklu yargılamaya çok meraklı bir adalet 
sistemi var.” (BE).

“Şike kanununa hak veriyorum ancak cezaları çok abartı buluyo-
rum.” (ŞD).

“Onaylıyorum ama eksik çünkü yöneticilerimiz hala içerde” (AÖ).
Fenerbahçe taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durum, iyi 

hazırlanmış bir kanun olduğu şeklindedir. Görüşmelerde katılımcılar 
bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Duyumlarıma göre haklı ve iyi hazırlanmış. Artık suçluların suçu 
araştırılabilecek.” (HD).

“Çıkan şike kanununu yeterli buluyorum.” (ET).
Fenerbahçe taraftarlarının dördüncü sıklıkta ifade ettikleri durum, 

fikrim yok olmuştur. Görüşmelerde bir katılımcı (BÜ) şike kanunu 
ile ilgili fikri olmadığını ifade etmiştir.

Araştırmaya katılan Beşiktaş taraftarlarının çıkarılan şike kanu-
nunu nasıl değerlendirdiklerine ilişkin düşüncelerine ait bulgular 
Tablo 19’da verilmiştir.

Tablo 19. Çıkarılan Şike Kanununu Nasıl Değerlendirdiklerine 
Yönelik Beşiktaş Taraftarlarının Görüşlerine İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Kanun doğru ve yerinde ancak  
uygulamada problemler var 4 40

Kötü hazırlanmış bir kanun 3 30

Kanun az bile 1 10

Kanun yetersiz 1 10

Bilgi sahibi değilim 1 10

Toplam 10 100
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Beşiktaş taraftarlarının çıkarılan şike kanununu nasıl değer-
lendirdiklerine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade ettikleri durum, 
kanunun doğru ve yerinde ancak uygulamada problemler olduğu 
şeklindedir. Görüşmelerde katılımcılar bu durumları şu cümlelerle 
ifade etmişlerdir:

“Kanunun hazırlanması doğru ve yerindedir. Fakat yaptırımın ağır 
olması Türk sporu açısından problem yaratabilir.” (YB).

“Kanunlarda açıklıklar var her zaman ki gibi ama bu durumda bu 
şekilde olması normaldir.” (TH).

“Kesinlikle doğru olan, geç kalınmış bir hamle fakat sonu doğru 
getirilmedi, kararlı olamadılar, adil davranamadılar…” (GK).

Beşiktaş taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum, kötü 
hazırlanmış bir kanun olduğu yönündedir. Görüşmelerde katılımcılar 
bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Yasa çok kişisel olmuş. Zira bu yüzden veto edildi.” (SD).
“Gerçekten suçsuz yere insanlar şu anda hapiste ise tabi ki çok kötü 

hazırlanmış bir kanun. Detayları daha iyi düşünülmeli ve belirlen-
meli…” (MU).

Beşiktaş taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durumlardan 
biri, kanunun az bile olduğu şeklindedir. Görüşmelerde bir katılımcı 
bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Kanundan nasibini alanlar hep şikâyetçi olacaktır ve bu kararları 
çürütme çabasına gireceklerdir ama çıkan kanun az bile.” (SG).

Beşiktaş taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durumlar-
dan diğeri, kanunun yetersiz olduğu yönündedir. Görüşmelerde bir 
katılımcı bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Tabi ki yetersiz. Daha kapsamlı değerlendirilmeli bence.” (MD).
Beşiktaş taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durumlar-

dan bir diğeri, bilgi sahibi olunmadığı şeklindedir. Görüşmelerde bir 
katılımcı bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Çıkan şike kanunuyla ilgili bilgi sahibi değilim.” (MK).
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Araştırmaya katılan Galatasaray taraftarlarının çıkarılan şike kanu-
nunu nasıl değerlendirdiklerine ilişkin düşüncelerine ait bulgular 
Tablo 20’de verilmiştir.

Tablo 20. Çıkarılan Şike Kanununu Nasıl Değerlendirdiklerine 
Yönelik Galatasaray Taraftarlarının Görüşlerine İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

İyi bir kanun değil 4 40

İyi hazırlanmış bir kanun 4 40

Çok ağır bir kanun ama iyi oldu 1 10

Herkes şike yaptığından gereksiz bir kanun 1 10

Toplam 10 100

Galatasaray taraftarlarının çıkarılan şike kanununu nasıl değerlen-
dirdiklerine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade ettikleri durumlardan 
biri, iyi bir kanun olmadığı yönündedir. Görüşmelerde katılımcılar 
bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Aynı önceki kanunda olduğu gibi durumu, günü kurtarmak ama-
cıyla yapılmış aceleye gelmiş bir kanundur. Ancak hazırlanış bakımın-
dan önceki kanundaki çoğu yanlışlıkları düzeltmiştir ve mantığa daha 
yakındır.” (GD).

“Aceleci ve acemi bir toplum olduğumuz hazırlanan bu yasadan bel-
lidir açıkçası. Daha önceki yasa da bu şekilde hazırlanmıştı ve görüldüğü 
üzere caydırıcı bir yasa olmadığı ortada. İçeridekileri kurtarmak için 
hazırlanmış bu yasanın hiçbir haklılığı ve caydırıcılığı da yoktur. Tartışı-
larak ve akil insanlara danışılarak yeni bir yasa düzenlenmelidir.” (BY).

“Kanunu tam olarak takip edemedim, kesin bir şey söyleyemem ama 
sanırım artık eskisi kadar caydırıcı değil. Bu da olumsuz bir şey.” (EY).

“Kanun başta haklıydı. Sonradan kişilere göre değiştirmeleri hoş 
olmadı. En ağır cezalar verilsin ki bir daha böyle olaylar yaşanmasın.” 
(ÖS).
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Galatasaray taraftarlarının en sık ifade ettikleri durumlardan 
diğeri, iyi hazırlanmış bir kanun olduğu şeklindedir. Görüşmelerde 
katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“İyi hazırlanan ama yanlış uygulanan bir kanunlar bütünü. Ben 
haklı buluyorum fakat doğru işlenmesi koşuluyla.” (HHT).

“Sonuna kadar haklı bir kanun olarak görüyorum.” (MÇ).
“İyi hazırlanmış bir şike kanunu, haklı buluyorum.” (CK).
Galatasaray taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durumlar-

dan biri, çok ağır bir kanun ama iyi olduğu yönündedir. Görüşmelerde 
bir katılımcı bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Çok ağır ama iyi oldu. Caydırıcı en güzeli. Aziz başkanın hakları 
elinden alınabilir, güzel yanı ömür boyu olması, Türk futboluna ders 
Fenerbahçe camiasının da temizliği olur.” (ÖFŞ).

Galatasaray taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum-
lardan diğeri, herkes şike yaptığından gereksiz bir kanun olduğu 
şeklindedir. Görüşmelerde bir katılımcı bu durumu şu cümlelerle 
ifade etmiştir:

“Bence gereksiz bir şey, herkes şike yapıyor.” (GK).
Araştırmaya katılan Trabzonspor taraftarlarının çıkarılan şike 

kanununu nasıl değerlendirdiklerine ilişkin düşüncelerine ait bulgular 
Tablo 21’de verilmiştir.

Tablo 21. Çıkarılan Şike Kanununu Nasıl Değerlendirdiklerine 
Yönelik Trabzonspor Taraftarlarının Görüşlerine İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

İyi hazırlanmış bir kanun değil 5 50

İyi hazırlanmış bir kanun 4 40

Fikrim yok 1 10

Toplam 10 100

Trabzonspor taraftarlarının çıkarılan şike kanununu nasıl değer-
lendirdiklerine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade ettikleri durum, iyi 
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hazırlanmış bir kanun olmadığı şeklindedir. Görüşmelerde katılımcılar 
bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“…ne haklı buluyorum ne de iyi hazırlanmış bir kanun. Çünkü 
federasyonun ilk acemilik yani cicim aylarında yaşanan olaylarda doğru 
karar çıkmaz.” (KN).

“Bu kanunda sadece kulüp yöneticilerine çok fazla ceza verilmemesini 
doğru buluyorum.” (BB).

“Kanun köşkten döndü, eksikler var.” (SU).
“ Bir katilin bile 5-6 yıl ceza aldığı bir hukuk sisteminde şike kanunu 

bence fazla ağır.” (BY).
Trabzonspor taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum, iyi 

hazırlanmış bir kanun olduğu yönündedir. Görüşmelerde katılımcılar 
bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Milyonlarca insanı manevi ve maddî olarak etkileyen zarara uğra-
tan şike olaylarına ceza verilmesi, tabi ki tüm topluma karşı yapılmış 
olmasından dolayı ağır olması gerekmektedir.” (AA).

“Kanununu haklı buluyorum. Tüm takımlara uygulansa Türkiye’de 
lig ve kulüp kalmaz.” (MY).

“Şike yapanların hepsinin içeride olması ve tutuklu yargılanma 
süreleri bence doğru.” (CD).

“Yeni çıkan kanun caydırıcı cezalar içeriyordu ama bu kanunu da 
şu an değiştirmek istiyorlar.” (DBA).

Trabzonspor taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durum, 
fikir sahibi olunmadığı şeklindedir. Görüşmelerde bir katılımcı bu 
durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Şike kanunu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip değilim.” (SŞ).
Araştırmaya katılan Fenerbahçe taraftarlarının şike sürecinde 

federasyonun aldığı kararları nasıl değerlendirdiklerine ilişkin düşün-
celerine ait bulgular Tablo 22’de verilmiştir.
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Tablo 22. Şike Sürecinde Federasyonun Aldığı Kararları Nasıl 
Değerlendirdiklerine Yönelik Fenerbahçe Taraftarlarının 
Görüşlerine İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Federasyon doğru kararlar alamadı 16 80

Federasyon doğru kararlar aldı 3 15

Federasyon karar falan almadı 1 5

Toplam 20 100

Fenerbahçe taraftarlarının şike sürecinde federasyonun aldığı 
kararları nasıl değerlendirdiklerine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade 
ettikleri durum, Federasyonun doğru kararlar alamadığı olmuştur. 
Görüşmelerde katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Federasyon kesinlikle verdiği kararların arkasında duramamıştır. İlk 
verdiği karar doğrudur. Çünkü masumiyet karinesi vardır ve kanunda 
savunması alınmayan kimse suçlu değildir. Fakat ikinci verdiği kararda 
Avrupa’da da çok örneği vardır, kendi takımının arkasında durmalıdır 
ki bir UEFA avukatıyla birbirine girdiler ve kimin yalan söylediği belli 
değil. Daha sonrasında da bütün kontrolünü yitirmiştir.” (SK).

“Federasyon bu süreçte başarısız bir tutum sergiledi.” (VI).
“Federasyonun aldığı birçok kararı doğru bulmuyorum ki bunu 

nasıl doğru bulayım? Federasyonun hiçbir baskınlığı yok, kararnameyi 
bile hazırlatamadı.” (MY).

“Federasyonun kararlarını doğru bulmuyorum. Yuvarlak bir kararla 
kimse üzülmesin diye bir karar verdi. Bazı şeyler hala muamma.” (HD).

“Türkiye Futbol Federasyonu UEFA’nın oyununa gelmiştir. Kendi 
ülkesinin takımını savunmak yerine UEFA’nın maşası olmuştur.” (EN).

“Federasyon ne kadar hatalı karar varsa ardı ardına almıştır. Mehmet 
Ali Aydınlar’ın Galatasaray kuklası olduğu aşikâr.” (BE).

“Federasyon UEFA’ya karşı takımını savunmak yerine direkt Şam-
piyonlar Ligi’ne göndermemekle çok fazla itibar kaybetti.” (TS).

“Federasyon nasıl bir süreçte olduğunun kendi bile farkında değil, 
ben nasıl yorumlayabilirim.” (SM).
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“…Federasyonun bu safhada aldığı kararları eksik ve yanlı buluyo-
rum. Kendi iradesiyle değil, değişik yönlendirmelerle hareket ediyor.” (ET).

“Federasyonun aldığı kararlar ve yargı sürecinin bu kadar uzaması 
komplo teorileri üretmeme sebep olsa da Fenerbahçe hakkında her şeyin 
çok güzel olacağını düşünüyorum.” (BB).

“Federasyonun tutumuna anlam verebilmiş değilim. Ne yapmaya 
çalıştığının kendinin de farkında olduğunu düşünmüyorum. Belli güçler 
tarafından yönlendiriliyor olmalı.” (BÜ).

“Tamamen yanlış ve yanlı bir karar. Sonuna kadar Fenerbahçe 
taraftarı olarak bu haksızlığın karşında duracağız.” (AÖ).

“İki ay içinde her gün başka bir karar alan Türkiye Futbol Fede-
rasyonu, en son UEFA’nın sopa göstermesiyle Şampiyonlar Ligi’nden 
Fenerbahçe’yi men etti. Masumiyet karinesine son derece ters, dünyadaki 
örnekleri ile uyuşmayan bir yaptırımdı. Gerçekten konu üzerine söylene-
cek şeyler az. Karar Fenerbahçe taraftarı olmayan bilinçli çevrelerde de 
hayretle karşılandı.” (YÖ).

Fenerbahçe taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum, 
Federasyonun aldığı kararların doğru olduğu şeklindedir. Görüşme-
lerde katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Federasyonun kararlarını doğru buluyorum, onlara sözüm yok.” 
(ŞD).

“Federasyon yapması gereken her şeyi yaptı üzerindeki baskıya rağ-
men.” (SDA).

Fenerbahçe taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durum, 
Federasyonun karar falan almadığı yönündedir. Görüşmelerde bir 
katılımcı bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Federasyonun karar falan aldığı yok. Federasyonun kucağında bir 
bomba var. UEFA’ya attı, bu sizin deyip onlar geri attı. Aziz’e attı sonra 
Fener benim ne işim var o zaman dedi. Halen daha Şampiyonlar Ligi’ne 
neden, kim göndermedi açıklayamıyorlar. Hani UEFA demişti? Ama 
söyleyeyim, eğer ki Aziz Başkan içeriden çıksın, başkan olsa da olmasa da 
Fener hegemonyası oluşacak. Çünkü Aziz’de ne prestij kaldı, ne karizma, 
hepsi yerle bir. Bu yolda ölmek kaldı bir tek, bu da onu kahraman yapar 
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zaten. Yani ola ki bir beraat durumunda zor yıllar sizleri beklemekte. 
Öyle olmasa bile Fener düşer kalkar 1-2 sene sonra yine esmeye başlar. 
Bak Juventus esir almaya başladı İtalya ligini yine.” (ÖB).

Araştırmaya katılan Beşiktaş taraftarlarının şike sürecinde federas-
yonun aldığı kararları nasıl değerlendirdiklerine ilişkin düşüncelerine 
ait bulgular Tablo 23’te verilmiştir.

Tablo 23. Şike Sürecinde Federasyonun Aldığı Kararları 
Nasıl Değerlendirdiklerine Yönelik Beşiktaş Taraftarlarının 
Görüşlerine İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Federasyon doğru kararlar alamadı 8 80

Federasyonun aldığı kararlar bir şeyi değiştirmedi 1 10

Federasyonun aldığı kararlar yeterli değil 1 10

Toplam 10 100

Beşiktaş taraftarlarının şike sürecinde federasyonun aldığı kararları 
nasıl değerlendirdiklerine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade ettikleri 
durum, Federasyonun doğru kararlar alamadığı olmuştur. Görüşme-
lerde katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Tamamen yanlış bir karar alınmıştır. Hukuki süreci devam eden 
bir dava, hukuki açıdan sonuçlanmadan, federasyonunun uyguladığı 
yaptırım tamamen hukuk çerçevesine sığmamaktadır.” (YB).

“Bir komplo olduğunu düşünüyorum. Evet hiç kimse helal süt emmiş 
diyemeyiz fakat soruşturma sırf bazı ihalelerin önünü açmak için yapıl-
mamalı.” (SD).

“Alınan kararlar ne olursa olsun gelecek için bir model oluşturacağı 
kesin. Fenerbahçe hakkında henüz hüküm verilmemişken alınan karar-
ların doğruluğu tartışılamaz.” (SG).

“Federasyonun bu kararı almasında UEFA baskısının etken olması 
ve federasyonun basiretsizliği elbette hoşgörüyle karşılanamaz. Fakat 
soruşturma sonucunda Fenerbahçe’nin suçlu bulunması halinde Milli 
Takımlar düzeyinde ceza almamız söz konusuyken, Fenerbahçe’nin 
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Avrupa’ya gitmemesi hepimizin, ulusumuzun hayrına olacaktır. Nitekim 
Fenerbahçe suçsuzluğu halinde tazminat alacaktır.” (MK).

“Bence Fenerbahçe ceza almamalı. Çünkü suç işleyen şahıslar ola-
rak görülmektedir. Eğer şahıslar ceza alacaksa neden Fenerbahçe’ye ceza 
kesildi tartışılır.” (TH).

“Federasyonun bazı kararları geç almasından kaynaklı, UEFA’nın 
devreye girerek karar alması pek iyi bir durum olmadı. Daha hızlı bir 
süreç geliştirilebilirdi.” (MU).

“Şike olayında federasyonumuz güzel adımlarla başlayıp kötü bitirdi 
diyebilirim. Hatta bitiremedi bile. Eksik, ağır ve çalışmalar kötüydü. 
Çok geç karar aldılar, harbi olamadılar. UEFA’yı işin içine soktular. Ben 
düzgün iş yapmadıkları kanısındayım.” (GK).

“Federasyonun durumu iyi yönetemediğini söyleyebilirim.” (FK).
Beşiktaş taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durumlardan 

biri, Federasyonun aldığı kararların bir şeyi değiştirmediği şeklindedir. 
Görüşmelerde bir katılımcı bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“…Federasyon en son ne kararı aldı bilmiyorum ancak bence değişen 
fazla bir şey olmadı, bu da olması gerekendi.” (BB).

Beşiktaş taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durumlardan 
diğeri, Federasyonun aldığı kararların yeterli olmadığı yönündedir. 
Görüşmelerde bir katılımcı bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Yeterli değil, tamamen açığa çıkarılmalı. Cezaların çeldirici olması 
gerekiyor. Şahsa evet, kulüplere de ceza verilmeli.” (MD).

Araştırmaya katılan Galatasaray taraftarlarının şike sürecinde 
federasyonun aldığı kararları nasıl değerlendirdiklerine ilişkin düşün-
celerine ait bulgular Tablo 24’te verilmiştir.
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Tablo 24. Şike Sürecinde Federasyonun Aldığı Kararları Nasıl 
Değerlendirdiklerine Yönelik Galatasaray Taraftarlarının 
Görüşlerine İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Federasyon bocalayarak yanlış kararlar aldı 9 90

Federasyonun aldığı kararlar genel itibarıyla doğru 1 10

Toplam 10 100

Galatasaray taraftarlarının şike sürecinde federasyonun aldığı 
kararları nasıl değerlendirdiklerine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade 
ettikleri durum, Federasyonun bocalayarak yanlış kararlar aldığı 
olmuştur. Görüşmelerde katılımcılar bu durumları şu cümlelerle 
ifade etmişlerdir:

“Kesinlikle Federasyonumuz bocalamıştır. Tek takıldığım nokta, 
eğer bu Federasyon Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligine göndermediyse bu 
ligde bu takımın ne işi var? Ya ligden de düşüreceksin ya da Şampiyonlar 
Ligine de göndereceksin. Saçmalık.” (GD).

“Kesinlikle çok yanlış kararlar aldı. Türk futbolunu büyük bir zan 
altında bıraktılar. Aldığı kararlar tam bir rezillik.” (HHT).

“Yapmacıktı, ne yaptığı belirsizdi. Çok geç kalıyorlar.” (ÖFŞ).
“Federasyon başkanını seçen Aziz Yıldırım’ın kendisi olduğu için 

Federasyon doğru kararı verme cesaretini gösteremedi.” (MÇ).
“Karar almadığını, almadığı için de kaosa sürüklendiğini düşünü-

yorum.” (CK).
“Federasyon olayı hala tam olarak kabullenmiş değil ki. Aldıkları 

kararlar sadece kendilerini düşünerek almış oldukları kararlar, futbolu 
değil. Biraz gerçekçi ve bir çıkar olmadan kararlar alsalardı, daha güzel 
olurdu.” (EY).

“Federasyon karar bile veremedi ki, ne yapacağız.” (GK).
“Federasyon geç karar aldı. Bu olaylar büyümeden takımları düşür-

seydi, bu kadar tantana olmayacaktı. Avrupa nasıl şüphe üzerine 
Fenerbahçe’yi men etti Şampiyonlar Ligi’nden. Bizde kulübün büyük-
lüğünden korkup yargı kararını beklediler.” (ÖS).
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“Federasyon aldığı kararlar konusunda da Fenerbahçe’yi arada bıraktı 
diye düşünüyorum.” (SŞ).

Galatasaray taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum, 
Federasyonun aldığı kararların genel itibarıyla doğru olduğu şeklinde-
dir. Görüşmelerde bir katılımcı bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Federasyonu aldığı kararlar itibariyle destekliyorum. Sadece iddialar 
ortaya atıldığında medyanın işi bulandırmasına izin vermesini yani 
karar almada cesur olmayıp işi savcılık makamına bırakmasını doğru 
bulmadım. Net kararlar ve adımlar atmasını bilen bir federasyona 
ihtiyacımız var.” (BY).

Araştırmaya katılan Trabzonspor taraftarlarının şike sürecinde 
federasyonun aldığı kararları nasıl değerlendirdiklerine ilişkin düşün-
celerine ait bulgular Tablo 25’te verilmiştir.

Tablo 25. Şike Sürecinde Federasyonun Aldığı Kararları Nasıl 
Değerlendirdiklerine Yönelik Trabzonspor Taraftarlarının 
Görüşlerine İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Federasyonun kararları doğru değildi 9 90

Federasyona ne söylense eksik kalır 1 10

Toplam 10 100

Trabzonspor taraftarlarının şike sürecinde federasyonun aldığı 
kararları nasıl değerlendirdiklerine ilişkin düşüncelerinde en sık ifade 
ettikleri durum, Federasyonun kararlarının doğru olmadığı yönün-
dedir. Görüşmelerde katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade 
etmişlerdir:

“Federasyonun aldığı ve alamadığı kararların ileride futbolumuzu 
daha zor durumlara sokacağı inancındayım. Bir miladı kaçırmak üzere-
yiz. Türk sporu bu olaydan çok kârlı bir şekilde yapılanarak çıkabilirdi.” 
(AA).
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“Çok yanlış kurulmuş bir kadrodan doğru karar beklenilmez. Mehmet 
Ali Aydınlar’ın marka olmasına sebep oldu ama beceriksizliğini ön plana 
vurarak yerini belirledi. Fener gibi sonunda küme düşürülecek.” (KN).

“Ya en başından Fenerbahçe suçludur deyip ona göre kararlar alma-
lıydı ya da Fenerbahçe’nin suçu yoktur diyerek devam edip UEFA’ya karşı 
durmalıydı.” (BB).

“Hızlı kararlar alarak halletmesi gerekirdi, geç kaldı diye düşünü-
yorum.” (SU).

“Federasyon hem şike olayında, hem de bu olayın UEFA’ya yansıma-
sında fazla pasif kaldı. Daha cesur bir Türkiye Futbol Federasyonu ister-
dim. Örneğin, Fenerbahçe karar için iddianameyi beklerken, UEFA’nın 
Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Liginden men etmesine sessiz kaldı. Federas-
yonun kendi takımının haklarını araması gerekirdi.” (BY).

“Federasyonun net bir kararı yok. Bir an önce netleştirmesini ve 
Fenerbahçe’nin küme düşürülmesini istiyorum.” (CD).

“Şike olayında Federasyonun aldığı bütün kararları eksik ve kor-
kakça buluyorum. İstanbul takımlarının tekelinde çalışan bir Federasyon 
olduğunu aklıselim sporseverler görmüştür. Bundan sonra vereceği hiçbir 
kararı da tarafsız bir şekilde vereceğine inanmıyorum.” (DBA).

“Federasyonun doğru bir karar almasını hala bekliyoruz.” (RM).
Trabzonspor taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum, 

Federasyona ne söylense eksik kalacağı olmuştur. Görüşmelerde bir 
katılımcı bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Federasyonun karar aşamasında olduğu şu dönemde ne söylesek eksik 
kalır diye düşünüyorum. Aldığı kararlar ne olacak, bunu da devam eden 
yargı süreci ve zaman gösterecek.” (SŞ).

Araştırmaya katılan Fenerbahçe taraftarlarının şike sürecinde 
medya ve yayın organlarının tutumunu nasıl değerlendirdiklerine 
ilişkin düşüncelerine ait bulgular Tablo 26’da verilmiştir.
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Tablo 26. Şike Sürecinde Medya ve Yayın Organlarının Tutumunu 
Nasıl Değerlendirdiklerine Yönelik Fenerbahçe Taraftarlarının 
Görüşlerine İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Medya ve yayın organları taraflı bir tutum sergiledi 18 90

Medya ve yayın organları olayları yansıtmaya çalıştı 2 10

Toplam 20 100

Fenerbahçe taraftarlarının şike sürecinde medya ve yayın organ-
larının tutumunu nasıl değerlendirdiklerine ilişkin düşüncelerinde 
en sık ifade ettikleri durum, medya ve yayın organlarının taraflı bir 
tutum sergilediği olmuştur. Görüşmelerde katılımcılar bu durumları 
şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Medya yanlıydı ama biz yalnız kalmaya, sevilmemeye alıştık. Büyük-
ler hiç sevilmez zaten, Amerika’yı kimse sevmiyor niye? Çünkü çok güçlü, 
durduk yere savaş çıkarıyor. İngiltere’de Manchester, İtalya’da Juventus-
Milan, İspanya’da Real Madrid, Türkiye’de de Fener sevilmez, bu normal. 
Bunlar herkesi yeniyorlar, onun bunun 3 verip almaya çalıştığı adamı 
5-6 verip alıyorlar, her türlü eziyorlar yani.” (ÖB).

“Medya ve yayın organları 3 Temmuz’dan beri hep Fenerbahçe ve Aziz 
Yıldırım adına konuşmakta, hep iddialar ve uydurma haberlerle lekeler 
sürmekte ve hep saldırma ile Fenerbahçe’yi dibe çekmeye çalışmaktadır. 
Fakat bunu tersine çevirmeye başlayan bu büyük takımın taraftarı boş 
durmamış, sosyal medya aracılığıyla her konuyu dile getirip sonuna kadar 
arkasında durmuştur.” (SK).

“Medyanın tutumu gayet net. Kulaktan dolma bilgilerle ortaya atılan 
haberler, dayanaksız yazılar, yorumlar. İçleri boş çıktı çoğunun.” (VI).

“Yazılı ve görsel medya inandırıcı gelmiyor. Dayatmalarla yazılan 
yazılar ve haberlerle insanları oyalıyorlar.” (USY).

“Birçok medya ve yayın organı nasıl başka olaylarda taraflı oluyor-
larsa bu konuda da öyle davranıyorlar. Birçok olayın üzeri kapatılıyor, 
insanlara farklı yansıtılıyor.” (OYU).
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“Medyanın her zaman tutulmak için kulağından veya sonundan 
manşet atması doğru değil. İnsanlar tam anlamıyor ya da kesin yargıya 
ulaşıyor. Daha net haberler yapılmalı, objektif tarafsız olunmalı.” (HD).

“Gizlilik hakkını açıkça ihlal etmişlerdir. Herkes her yerde istediği 
gibi konuşup bu hassas olayı suistimal etmiştir. Aziz Yıldırım çıktığında 
hepsinin cezasını kesecektir.” (EN).

“Medya durumu çarpıtarak ve sürekli gündemde tutarak kendine 
rant sağlamaya çalıştı. Herkes kendi işine bakıyor.” (TS).

“Medya ve yayın organlarının şike olayını çok fazla gündemde tut-
tuklarını düşünüyorum. Ortada yapılan kanuna ve ahlak anlayışına 
aykırı bir durum var, evet bunu da yapanlar hak ettikleri cezayı ala-
caklardır. Medya da abartmadan gündemi başka konularla doldurmalı 
diye düşünüyorum.” (ŞD).

“Medya her zaman ki yasanın detaylarını insanlara yansıtmayarak, 
kimsenin uyanmaması için elinden geleni yaptı.” (SDA).

“Medya bir gün neyse ortaya çıkarıyor derken bir gün de bu nasıl 
bir habercilik anlayışı diyebiliyorum.” (DG).

“Medya gücünü kullanarak durumu iyice abarttı ve kendine rant 
sağladı diye düşünüyorum.” (BB).

“Türk gazetelerinde yazan tek doğru şey tarihtir” (YÖ).
Fenerbahçe taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum, 

medya ve yayın organlarının olayları yansıtmaya çalıştığı şeklin-
dedir. Görüşmelerde katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade 
etmişlerdir:

“Medya üzerine düşeni yapıyor diye düşünüyorum.” (SM).
“Medya olabildiğince yansıtmaya çalıştı olayları. Nihayetinde onlar 

olmasa hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı.” (BÜ).
Araştırmaya katılan Beşiktaş taraftarlarının şike sürecinde medya 

ve yayın organlarının tutumunu nasıl değerlendirdiklerine ilişkin 
düşüncelerine ait bulgular Tablo 27’de verilmiştir.
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Tablo 27. Şike Sürecinde Medya ve Yayın Organlarının Tutumunu 
Nasıl Değerlendirdiklerine Yönelik Beşiktaş Taraftarlarının 
Görüşlerine İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Medya ve yayın organları yanlış ve taraflı bilgiler sundu 7 70

Medya ve yayın organları gerçek bilgiyi de  
dedikoduyu da bir arada verdi 1 10

Medya ve yayın organları doğru  
ve kararlı duruş sergiledi 1 10

Yorum yok 1 10

Toplam 10 100

Beşiktaş taraftarlarının şike sürecinde medya ve yayın organlarının 
tutumunu nasıl değerlendirdiklerine ilişkin düşüncelerinde en sık 
ifade ettikleri durum, medya ve yayın organlarının yanlış ve taraflı 
bilgiler sunduğu olmuştur. Görüşmelerde katılımcılar bu durumları 
şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Abartmak onların işi abarttılar ve yanlıydılar. Çok yayınlanması 
gereken o kadar sorun içinde bu konunun üzerinde bu kadar durmaları 
saçmaydı.” (BB).

“Ülkemizde medya ve yayın organları bir konu hakkında kesin 
bilgilere ulaşmadan, doğruluk payını aramadan, sadece insanların dik-
katini çekmek amacıyla bir şeyler yazıp çizmektedirler. Bu da verilecek 
kararların yanlış veya taraflı olarak verilmesine neden olmaktadır.” (YB).

“Medyaya oldum olası güvenmem. Zira yanlıydı, tarafsız olan ise 
galiba yoktu.” (SD).

“Her zaman, geçmişte de olduğu gibi abartma mevcut.” (SG).
“Medya bu soruşturmada gelişigüzel davranmış, adı geçen kurumları, 

hüküm verilmeden suçlu ilan etmiştir. Tarafsızlığını koruyamamıştır.” 
(MK).

“Milletin başka derdi yokmuş gibi, yanlı bir şekilde haddinden fazla 
yer bulduğunu söyleyebilirim.” (FK).

Beşiktaş taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durumlardan 
biri, medya ve yayın organlarının gerçek bilgiyi de dedikoduyu da bir 
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arada verdiği şeklindedir. Görüşmelerde bir katılımcı bu durumu şu 
cümlelerle ifade etmiştir:

“Her zamanki gibi gerçek bilgiyi de, dedikoduyu da gündeme taşıyan 
bir medyamız var. Kime inansak bilemiyoruz.” (MU).

Beşiktaş taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durumlardan 
diğeri, medya ve yayın organlarının doğru ve kararlı duruş sergilediği 
yönündedir. Görüşmelerde bir katılımcı bu durumu şu cümlelerle 
ifade etmiştir:

“Medya bu konu üzerinde doğru, kararlı durdu. Her şeyin açığa çık-
masını istedi, tabii istisnalar çıktı zaman zaman gördük. Genel çerçevede 
olumlu karşılıyorum medya ve yayın organlarını.” (MD).

Beşiktaş taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durumlardan 
bir diğeri, bu konuya ilişkin yorum olmadığı şeklindedir. Görüşme-
lerde bir katılımcı bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Medyanın yayını konusunda yorum yapmak istemiyorum.” (GK).
Araştırmaya katılan Galatasaray taraftarlarının şike sürecinde 

medya ve yayın organlarının tutumunu nasıl değerlendirdiklerine 
ilişkin düşüncelerine ait bulgular Tablo 28’de verilmiştir.

Tablo 28. Şike Sürecinde Medya ve Yayın Organlarının Tutumunu 
Nasıl Değerlendirdiklerine Yönelik Galatasaray Taraftarlarının 
Görüşlerine İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Medya ve yayın organları taraflı, abartılı haberler yayınladı 7 70

Medya ve yayın organları baskılar karşısında geri adım attı 2 20

Medya ve yayın organları şike konusunu kabul etmedi 1 10

Toplam 10 100

Galatasaray taraftarlarının şike sürecinde medya ve yayın organ-
larının tutumunu nasıl değerlendirdiklerine ilişkin düşüncelerinde en 
sık ifade ettikleri durum, medya ve yayın organlarının taraflı, abartılı 
haberler yayınladığı olmuştur. Görüşmelerde katılımcılar bu durumları 
şu cümlelerle ifade etmişlerdir:
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“Bizim medyamız ‘Düşene Birde Sen Vur’ sloganıyla çalıştığı için 
çoğu suçsuz futbolcu, iş adamı, yönetici, gazeteci, yorumcu hakkında 
gerçekle bağdaşmayan haberler yaparak olayın büyümesini ve böylece 
her gece insanların saatlerce ‘şike var mı?’ saçmalığını tartışan programlara 
bağlanmasını istemiştir. Her olayda olduğu gibi medyamız bu konuya 
da olumsuz tavırlarla yaklaşmıştır.” (GD).

“Medya ve yayın organları yaşanan olayları daha derinlemesine 
anlatabilir ve insanların akıllarında ki soru işaretlerini giderebilirler. 
Yeterli olduklarını düşünmüyorum. Olayı kişiselleştirerek kanunları 
yok sayarcasına davranıyorlar. Bu nedenle bundan faydalanan insanlar 
oluyor. Bu şike olayı kişisel hesaplaşma değil.” (HHT).

“İyi olana iyi, kötü olana kötü demediklerini burada da gösterdiler. 
Oltayı attılar, ne tutarsa.” (ÖFŞ).

“Doğrusu medyanın hemen her konuda ‘kimilerini taraf sayar kimi-
lerini bertaraf eder’ zihniyetini bir türlü bırakamadığını düşünüyorum. 
Bu konuda da kamuoyunu tatmin edecek nitelikte ve sadelikte açıkla-
malarda bulunmadıklarını düşünüyorum.” (BY).

“Taraflı spor yazarları kendi lehlerine, diğerleri de kendi lehlerine 
yazarak o şekilde konuşmalarına yön veriyorlar.” (CK).

“Medya ve yayın olaya çok güzel bir şekilde değindi ama her zamanki 
gibi bir abartma söz konusu oldu. Her haberde bir çelişki ve net olma-
yan suçlamalar duyuldu. Bir takım hakkında şike olayı oldu diye, tüm 
takımlar hakkında küçücük şeylerden yine abartmayı başardılar. Medya 
artık olayları biraz abartmadan ve gerçekçi kaynaklardan bilgi alarak 
toplumun karşısına çıksa daha iyi bir tutum sergilemiş olur.” (EY).

Galatasaray taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum, 
medya ve yayın organlarının baskılar karşısında geri adım attığı şek-
lindedir. Görüşmelerde katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade 
etmişlerdir:

“Fenerbahçe’ye karşı durabildi ama Federasyonun Fenerbahçe’nin 
arkasında olduğunu görünce, medyanın % 80’i geri adım attı.” (MÇ).
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“Medya başta olayları açıklığı ile yayınladı, eleştiriler yerindeydi. 
Sonradan baskılar gelince yumuşamaya geçtiler. Bundan sonra kimsenin 
emeğinin çalınmadığı, temiz bir spor, temiz bir lig olsun.” (ÖS).

Galatasaray taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durum, 
medya ve yayın organlarının şike konusunu kabul etmediği olmuştur. 
Görüşmelerde bir katılımcı bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Medya ve yayım organları şike konusunu kabul etmiyor. Bunu hiç 
kimse kabul etmez. Medya ve yayın da bir iletişim aracı olduğundan, 
bunun gündeme gelmesi halkın, kısacası herkesin bilinçlenmesi açısından 
büyük bir önem arz ediyor.” (SŞ).

Araştırmaya katılan Trabzonspor taraftarlarının şike sürecinde 
medya ve yayın organlarının tutumunu nasıl değerlendirdiklerine 
ilişkin düşüncelerine ait bulgular Tablo 29’da verilmiştir.

Tablo 29. Şike Sürecinde Medya ve Yayın Organlarının Tutumunu 
Nasıl Değerlendirdiklerine Yönelik Trabzonspor Taraftarlarının 
Görüşlerine İlişkin Bulgular

Temalar Frekans Yüzde

Medya ve yayın organları objektif olamadı 6 60

Medya ve yayın organları doğru haberler yayınladı 3 30

Fenerbahçe medyası ve Türk medyası olarak ikiye ayrıldı 1 10

Toplam 10 100

Trabzonspor taraftarlarının şike sürecinde medya ve yayın organ-
larının tutumunu nasıl değerlendirdiklerine ilişkin düşüncelerinde 
en sık ifade ettikleri durum, medya ve yayın organlarının objektif 
olamadığı şeklindedir. Görüşmelerde katılımcılar bu durumları şu 
cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Medya yaptığı haberlerde zaman zaman yanlı yayınlar yapabilmekte, 
ölçüyü kaçırabilmekte fakat ortada olan olayların üzerine de gidilmesi 
gerekiyor. Toplumun bilgilendirilmesi, doğru yönlendirilmesi açısından 
medyanın da futboldaki etik ilkelere dikkat edilmesi gerektiği gibi medya 
etik ilkelerine dikkat etmesi gerekmektedir.” (AA).
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“Ağzı olan konuşuyor…”(BB).
“Medya her şeye muhalefet zaten, her şey beklenir.” (MY).
“Her olayda olduğu gibi saçma sapan tezlerle yapıcı değil, yıkıcı 

eleştiriler yaptılar. Bir iki yayın organını tenzih ediyorum. Klasik Türk 
medyası.” (BY).

“Medya farklı farklı grupların elinde olduğundan, her kanalda farklı 
bir şey duymak normal gelmeye başladı.” (CD).

“Medyanın da olaya objektif yaklaşmadığı kanaatindeyim. Nitekim 
olaylar onlar için ne derece haber niteliği taşısa da, Fenerbahçe’nin küme 
düşmesi onların da işine gelmeyecektir.” (DBA).

Trabzonspor taraftarlarının ikinci sıklıkta ifade ettikleri durum, 
medya ve yayın organlarının doğru haberler yayınladığı olmuştur. 
Görüşmelerde katılımcılar bu durumları şu cümlelerle ifade etmişlerdir:

“Medya olabildiğince yansıtmaya çalıştı olayları. Tutumunu yansız 
ve haberciliğe odaklı olarak görüyorum. Medyanın her şeyi duyurmak 
için olağanüstü bir çaba sarf ettiğine inanıyorum.” (RM).

“Medyanın oldukça çalıştığını biliyorum. Yalnız arada her meslekte 
olduğu gibi menfaatçi ve yanlı kişiler olabiliyor. Onlar dışında medya da 
üzerine düşen görevi yaparak halkı bilinçlendiriyor.” (SŞ).

Trabzonspor taraftarlarının üçüncü sıklıkta ifade ettikleri durum, 
medya ve yayın organlarının Fenerbahçe medyası ve Türk medyası 
olarak ikiye ayrıldığı şeklindedir. Görüşmelerde bir katılımcı bu 
durumu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Medyayı ikiye ayırmak gerekiyor. Bir Fenerbahçe medyası, iki Tür-
kiye medyası. Fenerbahçe medyasından bir şey beklenmiyor, habere haber 
katmak, yalanlamak, yalan haber çıkarmaktan başka hiçbir şey bulun-
maz. Tek olan doğru Fenerbahçe’dir. Diğer ayrı kısımda olan medya 
tarafsız Türk medyasıdır. Zaten doğruyu yansıtmıştır, lafı farklıdır diye 
düşünüyorum.” (KN).
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Tartışma ve Sonuç

Türkiye’de, futbolda 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan şike süre-
cine, taraftarların bakışlarını yansıtmak amacıyla yapılan görüşmeler 
yoluyla elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

Şike sürecinin Fenerbahçe’nin kariyerini nasıl etkilediğine ilişkin 
taraftar görüşlerinde; Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları, şike sürecinin 
Fenerbahçe’nin kariyerini etkilemediğini, Galatasaray ve Trabzonspor 
taraftarları ise Fenerbahçe’nin güvenirliğini ve saygınlığını kaybettiğini, 
yıllar sürecek olan bir yara aldığını belirtmişlerdir.

Şike sürecinin Fenerbahçe taraftarlarını nasıl etkilediğine ilişkin 
taraftar görüşlerinde; Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, şike süre-
cinde Fenerbahçe taraftarlarının takımlarına olan desteklerinin arttığını 
ve bütünleştiklerini, Beşiktaş taraftarları, şike sürecinin Fenerbahçe 
taraftarını derinden üzdüğünü, Trabzonspor taraftarları ise Fenerbahçe 
taraftarlarının suçu başka yerlerde arayarak mağdurları oynadığını, 
şike sürecinin Fenerbahçe taraftarlarını olumsuz etkilediğine ve etki-
lemediğine yönelik iki farklı görüş belirtmişlerdir.

Şike sürecinin Türkiye’de toplumu nasıl etkilediğine ilişkin taraftar 
görüşlerinde; Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor taraf-
tarları, Türkiye’de toplumun şike sürecinden olumsuz etkilendiğini 
belirtmişlerdir.

Fenerbahçe’nin Kulüp başkanlığına kiminle devam etmesi gerek-
tiğine ilişkin taraftarlar görüşlerinde; Fenerbahçe taraftarları, Aziz 
Yıldırım’ın kalmasını, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları, 
Fenerbahçe’nin başkanına sahip çıkarak Aziz Yıldırım’la devam edile-
ceğini, ayrıca bir kısım Galatasaray taraftarı ise başkan değişikliğinin 
olması gerektiğini belirtmişlerdir.

Çıkarılan şike kanununu nasıl değerlendirdiklerine ilişkin taraftar 
görüşlerinde; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları çıka-
rılan şike kanununun iyi hazırlanmış bir kanun olmadığını, bir kısım 
Galatasaray taraftarı ise iyi hazırlanmış bir kanun olduğunu, Beşiktaş 
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taraftarları, çıkarılan şike kanununun doğru ve yerinde olduğunu 
ancak uygulamada bazı problemlerin görüldüğünü belirtmişlerdir.

Şike sürecinde Futbol Federasyonunun aldığı kararları nasıl değer-
lendirdiklerine ilişkin taraftar görüşlerinde; Fenerbahçe, Beşiktaş, 
Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarının, şike sürecinde Futbol 
Federasyonunun doğru kararlar alamadığını belirtmişlerdir.

Şike sürecinde medya ve yayın organlarının tutumunu nasıl değer-
lendirdiklerine ilişkin taraftar görüşlerinde; Fenerbahçe, Beşiktaş, 
Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarının, şike sürecinde medya ve 
yayın organlarının taraflı, eksik, yanlış ve abartılı haberler yaptıklarını 
belirtmişlerdir.

Sonuç olarak, bu şike süreci, taraftarlarda bir bilinç yaratarak 
hem şikeye hem de taraftarı olduğu kulübe karşı bakış açılarını değer-
lendirme fırsatı yaratmıştır. Türkiye’de yaşanan bu şike sürecinde, 
taraftarların direnci karşısında kolay kolay karar verilemediği gibi, 
şike süreci devam ederken, süreci etkileyecek yeni yönetmelik ve 
kanunların çıkarılması da şikeye yönelik verilecek kararlarda Futbol 
Federasyonu’nun kararlı davranamadığını göstermiştir. Ayrıca bundan 
sonra futbolda kolay kolay şikenin yapılamayacağı ve yapmaya teşebbüs 
edenlerin de zor bir süreçle karşılaşacakları görülmüştür. Türkiye’de 
yaşanan bu şike sürecinin, gerçek taraftarların vicdanlarında affedilip 
affedilmeyeceği de oldukça düşündürücüdür.
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Giriş

Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun, 15. Maddesi hükmü “Futbol müsabaka ve faaliyet-
lerinde kulüplere ve kişilere uygulanacak cezalar… Yönetim 

Kurulunun yapacağı talimatlarla düzenlenir “ demektedir. Kanun, 
5. 5. 2009 tarih ve 5894 sayılıdır. Bu Kanunun çok yeni olduğunu 
göstermektedir.

Kanunun bu hükmünün emri olarak, yürürlüğe girmesinden 
hemen sonra, yetkili organca hazırlanan “Futbol Disiplin Talimatı” 
30. 7.2009 tarihinde usulüne uygun olarak yürürlüğe konmuştur.

Burada, aynı konuda açılmış olan bir ceza soruşturması veya kovuş-
turmasının, kısacası ceza davasının sonucu, disiplin idari işleminde, 
bekletici mesele yapılarak, yürütülmekte olan disiplin soruşturmasında, 
soruşturmanın durmasına, dolayısıyla ceza yargılamasının sonucu-
nun beklenmesine, karar verilip verilemeyeceği hususu tartışılmaya 
çalışılacaktır.

İnsicamı bozmamak adına, zaten bilinen olanda, kaynak 
gösterilmemiştir.

1. Bekletici sorun kararı
CMK., 218. HMK., 165. Maddesi hükmünde bekletici mesele 

kurumunu düzenlemiştir. Buna karşılık, İYUK., “bağlantılı davaları” 
düzenlemiş, ancak bekletici mesele kurumuna yer vermemiştir. Bu 
kanunda hüküm bulunmayan hallerde, muhakeme hukuklarının 
bir bütünlük oluşturması yüzünden, HMK’ una gidileceğine işaret 
edilmekle birlikte, bu, özellikle disiplin soruşturmasında, ceza soruş-
turmasının disiplin soruşturmasında bekletici mesele yapılabileceği 
anlamına gelmez.

Alanında özel bir kanun olan Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunun 15. Maddesinde “Cezalar” madde 
başlığı altında futbolda disiplinin düzenlenmesini emretmekle bir-
likte, bu konuda, İYUK., hükümlerine bir istisna getirmiş değildir. 
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Kanunun dediği şey, futbolda disiplinin, “Yönetim Kurulunun yapa-
cağı talimatlarla” düzenlenir olmasıdır.

Futbolda disiplin, “Futbol Disiplin talimatı” ile düzenlenmiştir. 
Kuşkusuz, kanunda olmayan istisna, talimatla konulamaz. Öyleyse, 
futbol disiplin hukukunda, bekletici mesele konusunda genel kural 
geçerlidir.

2. Disiplin soruşturmasının, genelde özel Futbol Disiplin 
Soruşturmasının mahiyeti
Soruşturmada ceza muhakemesi hukukunun temel bazı esas ve 

ilkelerine uygulamakla birlikte, disiplin soruşturması, adli soruşturma 
değil, idari soruşturmadır. Böyle olunca, işlevleri, gerekleri ve sonuç-
ları tamamen farklı olduğundan, kural olarak, adli soruşturma, idari 
soruşturmada bekletici mesele yapılamaz.

Kuralın istisnası ancak kanunla konulur.
Gerçekten, avukatlar yönünden disiplin soruşturmasını düzen-

leyen Avukatlık Kanunu, 140. Maddesinde, “başlamış olan ceza 
kovuşturmasının disiplin işlem ve kararlarının uygulanmasına engel 
olmaz” ancak “disiplin işlem ve kararının konusunu teşkil edecek 
bir eylemden” dolayı ceza mahkemesinde dava açılmışsa” “disiplin 
kovuşturması ceza davasının sonuna kadar bekletilir” diyerek, kuralın 
istisnasını kanunla koymuş olmaktadır.

Avukatlık Kanunundan farklı olarak, TFFK ve GHK., 15. Mad-
desinde, disiplin soruşturmasını düzenlememiş, düzenlemenin bir 
talimatla yönetim kurulunun yapmasını hükme bağlamıştır. Kanunun 
bu emrine uyularak “Futbol Disiplin Talimatı” yapılmıştır.

TFFK ve GHK., 18. Maddesinde, bu kanunda ve ilgili mevzua-
tında hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ve Türk Medeni 
Kanunu hükümlerinin kıyasen uygulanacağını hükme bağlamıştır.

Bu durumda, kural yanında, kuralın istisnasına da yer veren Avu-
katlık Kanunun bu kendine özgü düzenlemesi, disiplin hukukunda, 
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genelde özel olarak futbol disiplin hukukunda, göz önüne alınabilecek 
bir emsal oluşturmamaktadır.

3. Futbol Disiplin Talimatı
Türkiye Futbol Federasyonu, özel hukuk hükümlerine tabi, özerk, 

kamu tüzel kişisidir. Federasyon Yönetim Kurulu “Futbol Disiplin 
Talimatı” adına futbol disiplin hukukunu oluşturmaktadır. Disiplin 
yargılaması, Disiplin Kurulları tarafından yürütülür. Tahkim Kurulu 
Disiplin Kurulu kararlarını nihai olarak inceleyerek karara bağlar. 
Tahkim, işin icabından olarak, FIFA, UEFA, uluslararası kuruluşların 
kararlarının gereğidir ( TFFK ve GHK., m, 1, 3, 4, 6, 15, 18 ).

Disiplin Talimatında öngörülen birçok disiplin suçu, Türk Ceza 
Kanununda, 6222 Sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlen-
mesine Dair Kanunda ve diğer Ceza içeren kanunlarda, Kabahatler 
Kanununda öngörülen birçok suçla birebir örtüşmektedir. Disiplin 
Talimatında disiplin suçlarının kasten ve taksirle işlenebileceği belir-
tilmiştir (m. 5). Ayrıca, diğer bir hukuka aykırılık bir yana, disiplin 
ihlalinin söz konusu olabilmesi için, failin fiilinin, disiplin hukuku 
kurallarını da ihlal etmesine işaret edilmiştir (m. 4/1).

Öte yandan, Disiplin Talimatının, Ceza hukukunun, Teşebbüs, 
İştirak, İçtima, Tekerrür, Tahrik, Zamanaşımı gibi (m. 9, 10, 11, 12, 
13, 15), birçok kurumuna yer verdiği gözlenmektedir.

Disiplin suçunun failleri, futbolla ilişkili herkestir. Kulüpler ve 
yöneticileri, müsabaka görevlileri, futbolcular, teknik adamlar, müsa-
baka organizatörleri ve futbolcu temsilcileri, TFF tarafından görev-
lendirilen kimseler, futbolda görevli diğer kimseler, hatta taraftarlar 
suçun failidirler (m. 3).

Disiplin Talimatında, kusurlu sorumluluk yanında, Kulüplerin 
objektif sorumluluğu kabul edilmiştir (m. 6/3).

Tüm bu üst üstelik, benzerlik ve ileride telafisi zor zarar endişesi; 
TFFK ve GHK hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ve 
Türk Medeni Kanunu hükümlerinin kıyasen uygulanmasına gönderme 
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yapmış olmasının (m. 18/2), ancak bilinçli olarak “bekletici mesele” 
düzenlemesine yer veren CMK.,. ve HMK” una gönderme yapmamış 
olmasının açıkça görülmesine rağmen; hâlâ, ceza soruşturmasının 
disiplin soruşturmasında mutlaka bekletici mesele yapılması gerektiği 
düşüncesini akla getirmektedir.

Futbol disiplin hukukundan, daha genele gidildiğinde, bu biçimde 
düşünenlere, bu yolda uygulamalara rastlanmaktadır. Ancak, bu 
düşünceler, kısmi uygulamalar, burada geçerli bir emsal oluşturmaz.

4. Talimatla kuralın istisnası konamaz
Kural karşısında istisna ancak kanunla konulur. Kanundan doğma-

yan bir yetki kullanılamaz. Söylemeye gerek olmamakla birlikte, Disip-
lin Talimatı, Kanunun düzenlemediği bir şeyi düzenlemiş değildir.

Böyle olunca, ne tür olunsa olsun, benzeşme, üst üstelik, ileride 
telafisi zor zarar endişesi, hiçbir biçimde, ceza soruşturmasının disiplin 
soruşturmasında bekletici mesele yapılmasını haklı kılmaz. Aksine 
davranış, futbolda disiplin soruşturması yapma yetkisinin kötüye 
kullanılması olur.

Disiplin kurulları, soruşturdukları fiil aynı zamanda suç oluştur-
duğunda, suçu, takibe yetkili adli makamlara bildirmek zorundadırlar. 
Aksine bir davranış suç oluşturur (TCK. m. 279).

Elbette, futbol disiplin kurulları, suçla disiplin suçunun örtüşmesi 
halinde, olası olumsuzluklara yol açmamak için, kanıtların toplan-
masında, toplanan kanıtların elde edilmesinde işe bakmakta olan adli 
makamlardan yardım isteyebilirler. Kuşkusuz, adli makamlar, soruş-
turmanın gizliliğini ihlal etmeden, talebi karşılamak zorundadırlar.
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Sonuç

Kanununda, Avukatlık Kanununda öngörülen düzenlemeye ben-
zer bir düzenleme bulunmadığından, özellikle CMK na açıkça gön-
derme yapılmamış olduğundan, fiil aynı zamanda suç olsa bile, ileride 
telafisi imkansız zarar oluşabileceği öznel düşüncesine dayanılarak, 
ceza soruşturması ve kovuşturması, futbol disiplin soruşturmasında 
bekletici mesele yapılamaz. Bu yolda bir karar verilemez.

Aksinin yapılması disiplin soruşturma yapma yetkisinin kötüye 
kullanılması olur.

Mevzuatta, Futbol Disiplin Kurullarının, soruşturulan fiil aynı 
zamanda suç oluşturduğunda, kanıtların toplanması konusunda adli 
mercilerden yararlanmayı engelleyen bir durum söz konusu değildir.

Futbol Disiplin kurulları, soruşturdukları fiil aynı zamanda 
suç oluşturduğunda, suçu, takibe yetkili makamlara bildirmekle 
yükümlüdürler.
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SPONSORLUK

I. Yeni Bir Olgu Olarak Sponsorluk
Sponsorluk, içinde yaşadığımız bilgi toplumunda modern ekono-

mik koşullardan kaynaklanan yeni bir olgudur. Sponsorluk, bugünkü 
anlamı ile Amerika Birleşik Devletleri’nde gelişmiş bir kavramdır; 
daha sonra 1970’lerde Avrupa’da yaygınlaşan sponsorluk, ülkemizde 
de 1980’lerden itibaren, özellikle doksanlı yılların ikinci yarısı ile 
birlikte artarak uygulanmaya başlamıştır1.

Sponsorluktan ne anlaşılması gerektiğine dair uygulamada ve 
doktrinde geniş bir kavram tartışması gözlemlenmekle birlikte spon-
sorluğun karşılıklılık ilkesi temeline dayalı bir işlem ve fonksiyonel 
açıdan çok yönlü bir iletişim aracı olduğu hususunda görüş birliği 
bulunmaktadır2. Sanayileşme süreci sonrasında gelişen bilgi toplu-
munda, iletişim politikası, büyük bir önem kazanmıştır3. Özellikle 
altmışlı yıllardan itibaren çalışma saatlerinin azalmasıyla birlikte artan 
boş zaman ve tüketicinin değişen yaşam tarzı ve alışkanlıkları, iletişim 
hizmetlerine yönelik arz ve talebi etkileyen bir faktör olmuştur. Keza 
değişen toplumsal doku ile beraber oldukça karmaşık bir hale gelen 
sosyoekonomik ilişkilerde koordinasyonun sağlanması gereği ve bu 
doğrultuda basında daha liberal bir düzene duyulan ihtiyaç, iletişimle 
ilgili tedbirlerin önemini artırmıştır4. Öte yandan bugünkü ekonomik 
düzende rekabete dayanan ve giderek uluslararası hale gelen pazarlarda 
farklılığı, üretimde çeşitlilikten ve kalite ayrımlarından ziyade iletişimle 
ilgili tedbirler aracılığı ile yakalamak mümkün görünmektedir5. Şu 
halde bilgi toplumunda ve pazar ekonomisinde iletişim politikası, 

1 Weiand, s.27 vd.; Netzle, s.11; Drees, s.9-10; Ekenci/ İmamoğlu, s.146; Okay, s.255 
vd. 

2 Bruhn, 2003, s.7- 8; Weiand, s.30; Walliser, s.3-6; Hermanns, 1997, s.36 vd.; Drees, 
s.18; Hauser, s.5, 12. 

3 Hauser, s.315. 
4 Hauser, s.315.
5 Hauser, s.316; Walliser, s.70; Glogger, s.26- 28. 



508

Sponsorluk, Spor Sponsorluğu, 
Sponsorluğun Hukuki Boyutu

/ İMAMOĞLU

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

çok yönlü fonksiyonları üstlenmiş durumdadır ve iletişimle ilgili 
ihtiyaçların karşılanması gereklidir. Bu noktada sponsorluk, iletişim 
politikası bakımından daha etkili yöntem arayışlarının sonucunda 
yeni bir iletişim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sponsorluk, aslında işletme ekonomisi doktrin ve uygulamasının 
geliştirdiği bir kavramdır6. Sponsorluk işleminde biri sponsor, diğeri 
desteklenen olmak üzere iki taraf vardır. Sponsor, karşı tarafın belirli 
bir alandaki (spor, kültür, sosyal, çevre vd.) faaliyetlerini desteklemek 
üzere finansal araç temin eder veya diğer maddi edim ya da hizmet 
edimlerini emre hazır tutar; buna karşılık desteklenenden bu faa-
liyetler ile bağlantılı olarak iletişimsel açıdan yararlanabileceği bir 
karşı edim elde eder. Bu noktada desteklenen, sponsorun iletişimle 
ilgili stratejisine dâhil edilirken, karşı edim olarak isim, resim gibi 
bazı kişisel değerlerinden ya da gayri maddi mallarından sponsoru 
yararlandırabilir veya sponsorun reklam, halkla ilişkiler ve pazarlama 
faaliyetlerine fiilen katılabilir7. Sponsorluk, sponsorun iletişimle ilgili 
amaçlarına ulaşmak için yararlandığı bir iletişim aracıdır. Ancak 
burada sponsorun destekleneni belirli faaliyetlerde bulunması için 
teşvik düşüncesi de göz önünde tutulmalıdır8.

Reklam, halkla ilişkiler, sürümü artırıcı faaliyetler gibi klasik 
iletişim araçlarını tamamlayan yeni bir iletişim tekniği olarak spon-
sorlukta, sponsor, desteklenenin toplumdaki imajından ve tanınmış-
lığından yararlanmak suretiyle bilgi toplumunda oldukça önemli bir 
yere sahip olan yazılı ve elektronik medyada sözle ya da görsel olarak 
ortaya çıkmayı hedefler. Bu noktada sponsorluğun imaj transferi 
işlevinden söz edilir9.

Sponsorluğun önemi her geçen gün artmaktadır. Sponsorluk, 
özellikle ekonomik teşebbüsler tarafından iletişim ve pazarlama 
stratejileri gereğince bilinçli olarak ve giderek daha yaygın biçimde 

6 Weiand, s.24; Hermanns, 1997, s.15 vd.; Walliser, s.52-53. 
7 Hauser, s.10-11; Weiand, s. 55. 
8 Hauser, s.10; Weiand, s. 61- 62. 
9 Glogger, s. 78 vd. 
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kullanılmaktadır. Bugün sportif veya kültürel büyük çaptaki birçok 
etkinliğin sponsorların desteği olmaksızın artık gerçekleştirilemediği 
gözlemlenmektedir10.

Sponsorluğun öneminin artmasında ve giderek daha yaygın 
biçimde uygulanmasında onun çok yönlü fonksiyonel bir kurum 
olmasının etkisi tartışmasızdır. Bu noktada sponsorluk, bir yandan 
bizatihi yapısal özellikleri sebebiyle iletişim ve rekabetle ilgili çeşitli 
avantajları sunarken, diğer yandan değişen toplumsal koşullar sebe-
biyle ortaya çıkan ihtiyaç ve talepleri karşılamaya yönelik bir imkân 
ve tedbir olarak sosyal bir işlev arz etmektedir11.

II. Sponsorluğun Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
Bugünkü sponsorluğun kaynağını yüzyıllar öncesinin mesen-

liğinde aramak gerekir12. Genellikle sanatçı ve bilim adamlarının 
altrüist saiklerle desteklenmesi anlamına gelen mesenlik kavramı, 
Roma İmparatoru Augustus’un danışmanı ve dostu olan Gaius Cli-
nius Maecenas’a (M.Ö. 70- 8) dayanır13. Maecenas, döneminin ünlü 
şairlerini destekleyerek sanatı teşvik eden ve koruyucu tutumuyla 
temayüz etmiş bir kişiydi14.

Somut bir karşılık beklemeksizin sanatı ve bilimi destekleyen 
mesenler, önceleri hâkim tabakanın temsilcileri iken, daha sonra 
zamanla varlıklı orta sınıfa mensup kişiler de mesen olarak ortaya 

10 Weiand, 1999, s.1 vd. Mesela Almanya’da teşebbüslerin sponsorluk faaliyetleri için 
yaptıkları harcamalar, 1985’de yaklaşık 102 milyon Euro iken, 2008’de yaklaşık 4,6 
milyar Euro’ya ulaşmıştır. Dünya çapında yapılan sponsorluk harcamaları, 2007 
yılında yaklaşık 37,7 milyar Amerikan Doları olarak ifade edilmektedir. Bu miktarın 
yalnız 14,9 milyar Amerikan Doları Amerika Birleşik Devletleri’nde harcanmıştır. 
Avrupa’da sponsorluk harcamaları aynı yıl yaklaşık 10,6 milyar Amerikan Doları iken 
Asya’daki yatırımlar 7,4 milyar Amerikan Dolarını bulmuştur (Bruhn, 2010, s.30 vd.). 
Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Şubesi verilerine göre Türkiye’de 2007 yılında 
spor sponsorluğu alanında gerçekleştirilen sponsorluk harcamaları 23.011.226,43 
TL olarak ifade edilmektedir (www.sponsorluk.gov.tr, 30.07.2012). 

11 Walliser, s.76; Hermanns, 1989, s. 6- 9. 
12 Hauser, s.22; Drees, s.7 vd.; Bruhn, 2003, s.3. 
13 Hauser, s.19; Drees, s.7; Weiand, s.42- 43; Okay, s.36. 
14 Okay, s.37; Hauser, s.19; Schwammberger, §1 N 8; Hermsen, s.12 vd. 
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çıkmıştır15. Yine önceleri genellikle münferit sanatçı ve bilim adam-
ları teşvik edilirken, zamanla özellikle 19. yüzyıldan itibaren belirli 
bir sanat akımını veya bilimsel doktrini desteklemeye yönelmiş bir 
mesenlik anlayışı gelişmiştir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren mesen 
olarak teşebbüslerin ortaya çıktığı görülmektedir16. Böylece mesenliğin 
mahiyeti itibariyle değişimi süreci başlamıştır. Önce teşebbüslerin bağış 
faaliyetleri ile farklı bir boyut kazanan mesenlik, giderek gelişen bir 
çizgide yeni bir destekleme biçimi olarak bugünkü anlamıyla sponsor-
luğa vücut vermiştir17. Geleneksel mesenlikten sonraki bir süreç olarak 
teşebbüslerin bağış yoluyla sosyal ve kültürel faaliyetleri desteklemesi, 
özellikle onların insani ve ideal değerleri dikkate alarak toplumsal 
sorumluluklarının bilincine varmaları olgusu ile izah edilir18. Ancak 
teşebbüslerin bağış işlerinde vergisel avantajlardan yararlanma düşün-
celeri de etkili olmuştur19. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde 
“kurumsal bağış” olarak gelişen ve her şeyden önce sağlık işlerinde, 
üniversitelerin teşekkülünde, bilim ve araştırma alanında karşılaşılan 
bu kısmen çok sistematik destekleme faaliyetlerinde teşvik saiki üstün 
gelmiş; desteklenen taraftan belirli bir amaca yönelik bir karşı edimin 
talep edilmesi istisnaen vuku bulmuştur20. Öte yandan teşebbüslerin 
toplumsal sorumluluklarının bilinci içinde yöneldikleri destekleme 
faaliyetleri, kısmen kurdukları vakıflar vasıtasıyla da yürütülmüştür21.

Sponsorluk, mesenlikle başlayan destekleme olgusunun değişimi 
sürecinin bağış işlerinden sonraki aşamasını teşkil etmektedir. Özel-
likle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde gelişen sponsorluk 
kavramı, önceleri tek taraflı kazandırmalarla somut bir karşılık bekle-
meksizin gerçekleştirilen desteklemeyi ifade etmiştir22. Ancak zamanla 
esasen Amerika Birleşik Devletleri’nde radyo ve televizyon yayınlarında 

15 Drees, s.8; Hauser, s.19.
16 Drees, s. 8; Bruhn, 2003, s.4. 
17 Drees, s. 8; Walliser, s.9; Bruhn, 2003, s.4. 
18 Schwammberger, §1 N 9; Hauser, s.20; Bruhn, 2003, s.4. 
19 Bruhn, 2003, s.4; Hauser, s.20; Weiand, s.44. 
20 Bruhn, 2003, s.4; Hauser, s.21- 22; Drees, s.8. 
21 Bruhn, 2003, s.4. 
22 Weiand, s.27; Netzle, s.11. 
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değişen reklam yöntemlerinin etkisiyle bu alanda sponsorluk iki tarafa 
borç yükleyen bir işlem biçimine dönüşmüştür23. Buna göre gerçek 
kişilerin veya firmaların, kendi reklam amaçları için yararlanmak 
üzere bir radyo veya televizyon yayınını finanse ederek desteklemeleri, 
sponsorluk olarak nitelendirilmiştir24.

Sponsorluk karşılıklı bir işlem olarak zamanla radyo ve televizyon 
yayınlarının dışında farklı alanlarda çeşitli olay ve etkinlikler bakı-
mından da uygulanmaya başlamış; giderek yeni ve başka sponsorluk 
türleri ortaya çıkmıştır25. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika 
Birleşik Devletleri’nde modern anlamı ile ortaya çıkan sponsorluk, 
sponsorun iletişimle ilgili amaçlarına ulaşmak için kullandığı bir araç 
fonksiyonunu üstlenmiştir26. Bu anlamı ile sponsorluk 1970’lerde 
Avrupa’ya sıçramıştır27.

Sponsorluk özellikle sportif faaliyetler alanında büyük bir gelişme 
göstermiştir; bunu kültürel, sosyal ve çevresel alanlardaki sponsorluk 
uygulamaları takip etmiştir28. Nitekim mesela Federal Almanya’da 
öncelikle gelişen sponsorluk türü, spor sponsorluğu olmuştur. Ancak 
bu ülkede bugünkü ve profesyonel anlamda sponsorluk, iki aşamalı 
bir gelişim sürecinden sonra gözlemlenmiştir29. Alman doktrininde 
“gizli reklam evresi” olarak isimlendirilen birinci aşamada, altmışlı 
yıllarda, medyada yer almaya çalışan teşebbüsler, bunun için özel-
likle sportif etkinliklerin televizyonda yayınlanması esnasında saha 
kenarı reklamı yoluyla bu amaçlarını gerçekleştirmek ve böylece 
hedef kitlelerine ulaşmak istemişlerdir30. “Spor vasıtasıyla reklam”ın 
oluşturduğu ve yetmişli yıllarda cereyan eden ikinci aşamada ise 
spor, teşebbüsler tarafından reklam amaçları için sistematik olarak 
kullanılmıştır. Nihayet seksenli yıllardan itibaren bugünkü anlamıyla 

23 Netzle, s.11; Weiand, s. 27.
24 Netzle, s.11; Weiand, s.27.
25 Weiand, s. 27; Netzle, s.11.
26 Ekenci/ İmamoğlu, s.146. 
27 Ekenci/ İmamoğlu, s.146. 
28 Drees, s.9; Bruhn, 2003, s.11. 
29 Weiand, s.27; Bruhn/Mehlinger, I, s.1; Bruhn, 2003, s.11. 
30 Bruhn/Mehlinger, I, s.1; Bruhn, 2003, s.11. 
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sponsorluktan söz edilmeye başlanmıştır31. Bu dönemde özellikle 
teşebbüsler kendi iletişim amaçlarıyla birleştirebilecekleri uygun teşvik 
imkânları aramışlar ve teşvike değer bulunan alanları profesyonel bir 
yaklaşımla sistematik bir planlama ve organizasyonla desteklemişlerdir. 
Esasen spor alanında görülen sponsorluk faaliyetleri, doksanlı yıllarla 
birlikte diğer alanlara da yönelmiştir. Bu bağlamda özellikle kültürel, 
sosyal ve çevresel faaliyetlerin sponsorluğu büyük önem kazanmıştır32. 
Doksanlı yılların ortalarından itibaren “program sponsorluğu” gelişmiş-
tir33. Radyo ve televizyon yayınlarının gerçek kişi veya teşebbüslerce 
desteklenerek sunulmasına imkân tanıyan bu sponsorluk biçimi, 
esasen bu hususa ilişkin olarak radyo ve televizyon alanında yapı-
lan bazı hukuki düzenlemeler34 çerçevesinde gerçekleşmiştir. Ancak 
bu arada yazılı medyada ve internette sponsorluk da geniş ölçüde 
yayılmıştır35. 2000’li yıllarla birlikte “bütünleyici sponsorluk evresi” 
kendisini göstermiştir36. Bu evrede teşebbüsler sponsorluk yapmak 
için teşvik imkânlarını sistematik olarak aramışlardır ve çeşitli spon-
sorluk faaliyetlerini birbirleriyle ve diğer iletişim araçlarıyla koordine 
ederek iletişim sisteminin bütünü çerçevesinde bir birlik oluşturacak 
şekilde gerçekleştirmeye çaba göstermişlerdir. Teşebbüslere yönelik 
anketlerin sonuçlarına göre teşebbüslerin % 90/95’i, sponsorluk faa-
liyetlerini diğer iletişim araçlarıyla birleştirerek gerçekleştirmektedir37. 
Bu esnada özellikle halkla ilişkiler, promosyonlu satışlar ve internette 
reklam, teşebbüslerin sponsorluk faaliyetlerini birleştirdikleri başlıca 
iletişim araçlarını oluşturmaktadır. Bunları günlük gazetelerde ilanlar 
takip etmektedir. 2005 yılından itibaren “sponsorluk vasıtasıyla değer 
yaratma evresi” oluşmuştur38. Şöyle ki teşebbüsler, sponsorluk çerçeve-
sinde artarak ekonomik hedefler takip etmektedirler; mesela müşteri 

31 Weiand, s.28; Bruhn/Mehlinger, I, s.1; Bruhn, 2003, s.11. 
32 Bruhn, 2003, s.11. 
33 Bruhn, 2003, s.11; Bruhn/Mehlinger, II, s.11 vd. ; Weiand, 1999, s.1. 
34 Bruhn/Mehlinger, II, s.216; Weiand, s.51- 53; Bülow, s.6 vd. 
35 Bruhn, 2010, s.12 vd. 
36 Bruhn, 2010, s.13. 
37 Bruhn, 2010, s.13. 
38 Bruhn, 2010, s.13. 
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bağlama veya yeni müşteriler kazanma gibi. Burada sponsorluk artan 
etkililik (maliyet- fayda) yönelimiyle giderek salt iletişim aracından 
değer yaratan araç olarak gelişirken, marka iletişimine imaj katkısı 
gibi sponsorluk hedefleri, sponsorluğun stratejik marka yönetiminin 
aracı olarak görüldüğünü de ortaya koymaktadır39.

Türkiye’de de modern anlamda sponsorluk seksenli yıllardan iti-
baren, fakat özellikle 1990’lı yılların ikinci yarısı ile birlikte giderek 
artan bir şekilde sportif, kültürel, sosyal ve çevresel alanda, radyo ve 
televizyon yayınlarında uygulanmaktadır40 41.

III. Bugünkü Anlamı ile Sponsorluğun Başlıca Özellikleri
1. Sponsorluğun Karşılıklı Bir İşlem Olması
Yeni bir destekleme biçimi olarak sponsorluk, her şeyden önce 

“karşılıklılık” ilkesine dayanan bir işlemdir42. Diğer bir ifadeyle spon-
sorluk, ayırıcı niteliğini “edim-karşı edim” ilişkisinde bulan, sözleşmesel 
bir temel üzerinde gerçekleşir.

Sponsor, belirli bir alanda belirli bir kişi, grup, kurum veya bir 
faaliyeti desteklerken, teşvik saiki bulunsa da esas itibarıyla kendi 
yararına hareket eder43; kendi tespit ettiği amaçlarına ulaşmak ister. 
Sponsorun ulaşmak istediği amaçlar iletişimle ilgilidir44.

Sponsorun iletişimle ilgili amaçları çeşitlilik gösterir45. Mesela 
sponsor, kendisinin veya belirli bir marka ya da ürününün hedef 
kitlede tanınmasını; zaten belirli bir tanınmışlığa sahipse bunun 

39 Bruhn, 2010, s.13. 
40 Okay, s.255 vd.; Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Şubesi verilerine göre Türkiye’de 

13.09.2001- 21.05.2012 tarihleri arasında spor sponsorluğu alanında gerçekleştirilen 
sponsorluk harcamalarının toplam miktarı, 294.698.544,98 TL olarak ifade 
edilmektedir (www.sponsorluk.gov.tr, 30.07.2012). 

41 Ülkemizde otomotiv, gıda, bankacılık, ilaç, sigorta, spor malzemeleri ve teçhizatı, 
bilgisayar gibi çeşitli sektörlerdeki teşebbüsler ve vakıflar tarafından gerçekleştirilen 
sponsorluk faaliyetlerine örnekler için bkz., Okay, s.259 vd. 

42 Bruhn/Mehlinger, I, s.4; Bruhn, 2003, s.7; Hermanns, 1997, s.40; Walliser, s.11; 
Netzle, s.13; Hauser, s.5.

43 Hauser, s.20, 22; Bruhn/Mehlinger, I, s.7. 
44 Hauser, s. 10; Bruhn, 2003, s.4- 5; Walliser, s.10. 
45 Walliser, s.33 vd.; Hermanns, 1989, s.6 vd; Bruhn, 1986, s.81 vd.; Hauser, s.13.; 

Bruhn, 2003, s.35. 
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artırılmasını veya güçlendirilmesini amaçlayabilir. Keza, sponsor, 
kendisine veya belirli bir markaya ilişkin olarak hedef kitlede belirli 
bir imaj yaratmak ya da mevcut imajını değiştirmek veya sağlamlaş-
tırmak isteyebilir. Yine mesela özellikle teşebbüsler bakımından iç ve 
dış hedef gruplarıyla ilişki kurmak ve bunu geliştirmek, çalışanların 
motivasyonunu artırmak; pazarlama faaliyeti bakımından yeni bir 
ürünün piyasada tutunmasını sağlamak veya mevcut bir ürün ya da 
markayı yeniden güncelleştirmek iletişimle ilgili amaçlar arasındadır. 
Bu doğrultuda özellikle uzun vadede teşebbüsün kazancını ve işlem 
hacmini artırmak da doğrudan doğruya ekonomik boyutlu iletişimle 
ilgili amaçlardandır.

İletişimle ilgili amaçlar, sponsorun iletişimle ilgili ihtiyaçları doğ-
rultusunda ve sponsorluk faaliyetinin yöneldiği alana bağlı olarak 
farklılık gösterebilir ve göreceli bir değer taşıyabilir46. Mesela bir oto-
mobil üreticisi kültürel bir etkinliği destekleyerek kamuoyunda ideal 
ve estetik değerlere önem veren bir firma imajı oluşturmak isteyebilir 
ya da bir motor yağı üreticisi, çevresel alandaki bir sponsorluk faaliyeti 
ile çevrenin kirlenmesine karşı duyarlı ve çevre koruma bilincine sahip 
bir firma olduğu mesajını hedef kitleye ileterek toplumsal sorumlu-
luğunu üstlendiğini göstermek ve tercih edilen bir firma konumuna 
yükselmek gayesinde olabilir. Genel olarak imaj ve tanınma ile ilgili 
iletişimsel amaçların sponsorluk bakımından öncelikli bir öneme sahip 
olduğu ifade edilebilir47. Özellikle imaja ilişkin hedefler sponsorluk 
faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bütün alanlarda sponsorların büyük 
çoğunluğu tarafından takip edilmektedir.

Daha önce de ifade edildiği gibi sponsorluk, sponsorun iletişimle 
ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmesinin vasıtasıdır. Bu doğrultuda 
sponsor, destek verdiği faaliyeti kendi iletişimsel amaçlarıyla birleşti-
rir48. Bir diğer ifadeyle sponsor, iletişimle ilgili hedeflerine ulaşabilmek 
için desteklediği kişi, kurum veya etkinlikten yararlanma yönüne gider. 

46 Walliser, s.42 vd.
47 Walliser, s.43; Hermanns, 1989, s. 6. 
48 Bruhn, 2003, s.4- 5. 
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Bu yararlanma ise ancak desteklenen tarafın sözleşme ile önceden 
açıkça belirlenmiş karşı edimleri vasıtasıyla mümkün olur49.

Desteklenin karşı edimleri, sponsorun ve sağladığı desteğin kamu-
oyunda tanıtımına hizmet eden nitelikte edimlerden oluşur50. Başka 
bir deyişle desteklenen, sponsorun iletişimle ilgili amaçlarına ulaşma-
sında yardımcı olur; ona bu yönde istifade edebileceği edimler sunar51. 
Mesela desteklenen kendisine ait isim, resim gibi kişisel değerlerin 
veya logo, sembol, amblem, unvan gibi gayrı maddi malların sponsor 
tarafından kullanılmasına izin verir ya da mesela sponsorun reklam, 
halkla ilişkiler veya pazarlama faaliyetlerine fiilen katılır52. Görüldüğü 
üzere sponsorluk, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme temeline 
dayalı olarak cereyan etmektedir53.

Öte yandan sponsorluk, karşılıklılık ilkesi temelinde yapılanmış 
olmasına rağmen ve fonksiyonel açıdan iletişimsel amaçlar için kulla-
nılmakla birlikte esasen bir destekleme biçimidir. Bu bağlamda teşvik 
düşüncesi veya saiki de sponsorluğun mahiyetine ilişkindir, diğer bir 
ifadeyle sponsorluğun özünde mündemiçtir54.

2. Sponsorluğun Bir İletişim Aracı Olması
Bugün rekabet koşulları oldukça değişmiştir55. Birçok sektörde 

pazarların aşırı mal arzı sebebiyle giderek doygunluk derecesine ulaş-
ması, keza pazara sunulan ürünlerin çeşit ve kalite bakımından büyük 
ölçüde benzerlikler göstermesi rekabeti güçleştirmiştir. Böyle bir halde 
pazarda fark edilmek ve rakip firmalar arasından sıyrılabilmek için 
iletişimle ilgili elverişli tedbirlerden ve yeni yöntemlerden yararlanma 
yönüne gidilmiştir56.

49 Bruhn, 2003, s.5; Weiand, s.69- 70; Weiand, 1999, s.4, 6 vd. 
50 Walliser, s.6- 8. 
51 Weiand,1999, s.4; Weiand, s.55, 59, 61. 
52 Weiand, s.55; Hauser, s.10- 11. 
53 Bruhn/Mehlinger, I, s.4; Schwammberger, § 3 N 43; Netzle, s.41 vd. 
54 Weiand, s.62.
55 Glogger, s.27. 
56 Glogger, s.27; Weiand, 1999, s.3- 4; Weiand, DStR 1996, s.1897.
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Öte yandan rekabet koşullarına paralel olarak iletişimle ilgili 
koşullar da büyük ölçüde değişmiştir57. Bugün iletişimde gözlemle-
nen başlıca vakıa, aşırı bilgi sunumu ve bunun hedef kitlede yarattığı 
olumsuz tepkilerdir58. Aşırı bilgi sunumunun en önemli sebeplerin-
den biri, medya pazarının gösterdiği çok yönlülük ve çeşitliliktir59. 
Özellikle her geçen gün artan sayıda medya pazarına giren yeni ve 
farklı özel radyo ve televizyon kuruluşları, rekabet koşullarını önemli 
ölçüde etkilemiştir ve artan rekabetle birlikte aşırı bilgi sunumuna yol 
açmıştır. Diğer taraftan bu durum, aşırı bilgiyle yüklenen tüketici-
lerde meydana getirdiği yorgunluk hissiyle birlikte olumsuz tepkilere 
vücut vermiştir60. Bu tepkiler, genellikle tüketicinin iletilmek istenen 
bilgiyi redde veya kabul etmemeye yönelik mukavemet davranışları 
biçimindedir61. Nitekim bu doğrultuda “Zapping” yoluyla başka bir 
programı seçerek reklam mesajlarından kaçınma tavrı da özel olarak 
televizyon yayınları bakımından gözlemlenen bir mukavemet biçimi-
dir62. İletişimde özellikle tüketicilerin aşırı bilgi sunumu karşısında 
gösterdikleri tepkiler bakımından yaşanan olumsuz durum, bu alanda 
rekabet avantajları sağlayacak daha yüksek kalitede iletişime duyulan 
ihtiyacı gün ışığına çıkarmıştır63. Reklam, halkla ilişkiler gibi klasik 
iletişim araçlarının etkisinin azalması da bu ihtiyacı güçlendirmiştir. 
Nihayet bu doğrultuda değişen pazar ve iletişim koşullarının gerek-
tirdiği bir yeni iletişim yöntemi olarak sponsorluk ortaya çıkmıştır64.

İletişim tekniği açısından sponsorluk, belirli bir etki ve sonuç 
yaratmak amacıyla göndericinin hedefe yönelik mesajını belirli bir 
kanal üzerinden alıcıya iletmesi biçiminde ifade edilen ve bugün 
pazar iletişiminde geçerli bir iletişim modeline gösterdiği uygunluk 

57 Glogger, s.27.
58 Glogger, s.27- 28; Bruhn, 2003, s.16; Bruhn, 1998, s.35- 36; Weiand, DStR 1996, 

s.1897. 
59 Glogger, s.27- 28; Bruhn, 1998, s.36. 
60 Glogger, s.28; Bruhn, 1998, s.35. 
61 Glogger, s.28; Weiand, DStR 1996, s.1897.
62 Glogger, s.28; Bruhn, 1998, s.35; Walliser, s.69; Drees, s.90. 
63 Glogger, s.27.
64 Glogger, s.27; Hermanns, 1993, s.629. 
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sebebiyle iletişim aracı özelliğine sahiptir65. Buna göre sponsor, tespit 
ettiği hedef kitleye destek verdiği sponsorluk faaliyeti bağlamında 
ulaşmak istediği amaca yönelik belirli bir mesaj gönderir. Burada 
mesajın iletildiği kanal, öncelikle desteklenen kişi, kurum veya etkin-
liktir. Bu kanal, yazılı ve elektronik medyanın katılımıyla güçlendirilir. 
Nihayet bu süreçte sponsorun meydana getirmek istediği etki veya 
sonuç, mesela kendisinin daha önce hedef kitlede yarattığı imajın 
iyileştirilmesi olabilir66. Görüldüğü üzere sponsorluk, klasik pazar 
iletişimi modelini destekleme olgusu bağlamında yeni bir çerçevede 
hayata geçirmektedir.

Bugünkü anlamıyla sponsorluk, profesyonel anlamda teşebbüsün 
iletişim karmasının bütünleyici bir unsurudur67. Bir teşebbüsün ileti-
şim karması, teşebbüsün çevresiyle iletişim kurmak için yararlandığı 
araçların tümünü ifade eder68. Bu doğrultuda reklam, halkla ilişkiler 
ve sürümü artırıcı faaliyetler, iletişim karmasının klasik araçlarıdır69. 
Sponsorluk da modern bir araç olarak artık iletişim karmasına dâhil 
bulunmaktadır ve diğer klasik iletişim araçlarını tamamlayan bir işlev 
göstermektedir70.

Esasen diğer iletişim araçlarıyla ulaşılmak istenen amaçların bir-
çoğunun sponsorluk sayesinde gerçekleştirilebilmesi mümkündür71. 
Mesela sponsorluk, tıpkı reklam gibi bir teşebbüsün veya bir markanın 
tanınmışlığını artırabilir veya daha farklı bir imaj oluşturmaya katkı 
sağlayabilir. Keza sponsorluk halkla ilişkiler faaliyetlerinde olduğu 
gibi, teşebbüsün çevresiyle ilişkilerini güçlendirmesinde veya iyileş-
tirmesinde etkili olabilir. Benzer bir durum sürümü artırıcı faaliyetler 
bakımından da söz konusudur. Mesela burada desteklenenin katılı-
mıyla gerçekleştirilen imza saatleri yoluyla piyasaya sunulan yeni bir 
ürünün tanıtımı yapılabilir.

65 Walliser, s.45- 46; bu hususta Drees, s.3- 6; Bruhn, 2003, s.33; Hauser, s.98- 99. 
66 Walliser, s. 45- 46; Hauser, s.99.
67 Bruhn, 2003, s.7- 8; Bruhn, 2010, s.8; Hermanns, 1997, s.16 vd. 
68 Walliser, s.47.
69 Hermanns, 1997, s.16. 
70 Walliser, s.49; Hermanns, 1989, s. 6- 7; Hermanns,1993, s.630; Drees, s.28. 
71 Walliser, s.49- 50.
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Bu noktada doktrinde sponsorluğun diğer klasik iletişim araçla-
rını kapsayıcı bir mahiyet taşıdığı ifade edilmiştir72. Bununla beraber 
sponsorluğun tek başına iletişimle ilgili bütün hedefleri gerçekleş-
tiremeyeceği ve bu itibarla özellikle iletişimle ilgili optimal etkiye 
ulaşabilmek için diğer klasik iletişim araçlarıyla birlikte kullanılması 
gerektiği kabul edilmektedir73. Ancak sponsorluğun diğer iletişim 
araçlarıyla birlikte kullanımı sistematik bir biçimde ve teşebbüsün 
genel stratejisine uygun olarak gerçekleşmelidir74. Keza bu doğrultuda 
sponsorluğun teşebbüsün pazarlama ve özel olarak iletişim stratejisiyle 
koordinasyonu kaçınılmazdır. Zira sponsorun iletmek istediği mesajın 
hedef kitle tarafından yeterince güçlü bir şekilde algılanması ancak 
bu suretle mümkündür75.

3. Sponsorluğun Bir Sistem Teşkil Etmesi
Sponsorluk sistemi açıklanırken esas itibarıyla sponsor, destekle-

nen ve medya arasındaki üç köşeli ilişkiyi ele almak gerekir76. Aslında 
sponsorluk sisteminin doğuşu ve işleyiş tarzı, sponsorluğa katılan bu 
üç ilgilinin farklı menfaatler durumu ile açıklanır77.

Sponsor için değişen pazar ve iletişim koşullarında farklılığı yaka-
layabilmek ve rekabet avantajları elde edebilmek bakımından spon-
sorluk, yeni ve etkili bir iletişim imkânı sunmaktadır. Bu doğrultuda 
sponsor, destek verdiği sponsorluk faaliyetinden özellikle desteklen-
enin karşı edimleri vasıtasıyla yararlanmak suretiyle iletişimle ilgili 
amaçlarına ulaşmak ister. Sponsor, hedef kitlesinde iletişimle ilgili 
bir etki meydana getirmek isterken, özellikle tanınmışlık derecesini 
artırmak veya belirli bir imaj geliştirmek gayesindedir78. Nitekim bu 
son hal bakımından ifade etmek gerekir ki sponsor, sponsorluk faaliyeti 

72 Hermanns, 1989, s.7; Walliser, s.49;Hermanns,1993, s.630; Drees, s.26.
73 Hermanns, 1989, s.8; Walliser, s.51; Drees, s.28; Kolarz-Lakenbacher/Reichlin-

Meldegg, s.17.
74 Walliser, s.52 vd.
75 Walliser, s.52.
76 Krş., Bruhn, 2003, s.13- 14; Bruhn, 2010, s.16- 17; Bruhn/Mehlinger, I, s.1- 2. 
77 Hauser, s.33, 44.
78 Hauser, s.41; Bruhn, 1986, s.82 vd.
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sayesinde desteklenen veya destekleme konusunun özel imajından 
kendisi veya ürünü için yararlanma imkânını elde eder. Burada destekle-
nenin niteliği ile sponsorunki arasında bağlantı kurulabilir. Böylece 
bir karşılıklı etkileşim doğar. Bu noktada sponsorluğun imaj transferi 
işlevinden söz edilir79. Fakat açıktır ki sponsorun iletişimsel hedefle-
rine tam olarak ulaşabilmesi, mesajının daha geniş halk kesimlerince 
algılanmasını gerektirir. Bu da medyanın iletme fonksiyonuyla müm-
kün olacaktır80. Bu noktada medyanın, özellikle elektronik medyanın 
sponsorluk açısından önemi vurgulanmalıdır81. Gerçekten de bugün 
birçok sponsorluk faaliyeti, kitle iletişim araçlarının, bilhassa televi-
zyonun katılımı göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir. 
Zira bir sponsorluk faaliyeti, sponsor için iletişimsel açıdan olduğu 
kadar ekonomik açıdan da önemlidir. Diğer bir ifadeyle sponsorluk 
sponsora iletişimle ilgili bir fayda getirirken aynı zamanda finansal 
olarak buna değmelidir, yani sponsorluk faaliyeti için yapılan harcama 
ile elde edilen yarar arasında uygun bir orantı bulunmalıdır82. Bu nok-
tada özellikle elektronik medyanın iletişim fonksiyonu sayesinde bir 
sponsorluk faaliyetinin potansiyel etkileri, ilgili etkinliğin izleyicileri 
ile sınırlı kalmayıp daha geniş halk kitlelerine ulaşabilmektedir. Nite-
kim bu doğrultuda sponsorlar, genellikle halkın ilgisini çekebilecek ve 
medyada yankı uyandıracak olay ve faaliyetleri desteklemeye yönelme-
kte, özellikle desteklenenin kamuoyunda tanınmışlığından istifade 
ederek medyada görsel ya da sözlü olarak yer almaya çalışmaktadırlar83.

Desteklenen bakımından sponsorluğun birincil fonksiyonu, 
kaynak sağlama aracı olmasıdır84. Gerçekten de mesela elit veya zirve 
düzeydeki sporcu veya sanatçılar, genellikle çok masraf gerektiren faa-
liyetlerini yürütmek ya da daha rahat gerçekleştirebilmek için mali ve 
diğer nitelikte desteğe ihtiyaç duyarlar. Keza mesela sportif, sanatsal 

79 Hauser, s.41; Glogger, s.78 vd.
80 Hermanns, 1997, s.52.
81 Hermanns, 1997, s.52 vd.
82 Hermanns, 1997, s.52.
83 Hauser, s.42; Bruhn, 2003, s.15- 16; Bruhn, 2010, s.19; Bruhn/Mehlinger, I, s.2. 
84 Bruhn/Mehlinger, I, s.2; Hermanns, 1997, s.49; Hauser, s.33.
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veya kültürel boş zaman faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle uğraşan 
kurum ve kuruluşlar bakımından da sponsorluk, önemli bir ek mali 
kaynak oluşturur85. Öte yandan desteklenen, sponsorluk sayesinde ve 
özellikle sponsorluk faaliyeti bağlamında yaratacağı medyatik etki ile 
kamuoyunda tanınmışlığını artırmayı da hedefler86. Gerçi destekle-
nen, esasen çoğu kez yaptığı faaliyet sebebiyle toplumda veya hedef 
gruplarda belirli ölçüde tanınmış bulunduğu ve rağbet gördüğü için 
sponsor tarafından seçilmektedir87. Fakat yine de özellikle faaliyetlerini 
pazarlamayı hedefleyen ve profesyonelleşmeye yönelmiş destekle-
nen bakımından sponsorluk tanıtım ve halkla ilişkiler aracı olarak 
önemlidir88. Açıktır ki desteklenenin veya destekleme konusunun 
kamuoyundaki etkisi, medyada haber olarak yer alma bakımından 
vesile teşkil eder. Bu etki ne kadar güçlü ise, medyanın ilgisi de o 
kadar büyük olur. Diğer taraftan medyada yer alan desteklenen, bu 
suretle tanınmışlığını artırma imkânını elde eder89.

Sponsorluk sisteminde medya, iletim fonksiyonu ile sistemin 
işleyişinde oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. Medya, diğer bir 
ifadeyle kitle iletişim araçları sayesinde sponsorun mesajının geniş halk 
kitlelerine ulaştırılması mümkün olmaktadır ve yine medya vasıtasıyla 
desteklenenin daha büyük ölçüde tanınması imkânı hâsıl olmaktadır90. 
Öte yandan medya da ilgi çeken sponsorluk faaliyetlerine yer vermek 
suretiyle medya tüketicisi tarafından rağbet görmek ve tercih edilmek 
ister91. İfade etmek gerekir ki bugün yazılı ve elektronik medya, üre-
tim metotları ve üretim imkânları bakımından hızla değişen şartlarla 
ve özellikle medya tüketicisinin farklı yönelimli davranışıyla karşı 
karşıyadır92. Diğer taraftan medyanın artık kamuyu bilgilendirme 
ve haber vermeyle ilgili sosyopolitik ödevinin yanında giderek artan 

85 Bruhn/Mehlinger, I, s.2; Bruhn, 2003, s.13; Bruhn, 2010, s.16- 17.  
86 Hauser, s.33.
87 Hauser, s.33.
88 Hermanns, 1997, s.49.
89 Hauser, s.41- 42. 
90 Hermanns, 1997, s.50 vd; Hauser, s.42.
91 Hauser, s.35; Bruhn/Mehlinger, I, s.2; Bruhn, 2003, s.13- 14; Bruhn, 2010, s.17. 
92 Hauser, s.34-35.
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ölçüde halkı eğlendirme işlevini de üstlendiği görülmektedir. Bu arada 
özellikle son yıllarda medya pazarına giren özel radyo ve televizyon 
kuruluşları sebebiyle bu alanda güçlü bir rekabet söz konusudur93. 
Şu halde muhtelif medya organları, medya pazarında rakiplerin-
den sıyrılabilmek amacındadırlar. Bu da mesela izlenme oranı veya 
tirajın yüksek olmasıyla bağlantılıdır. Bu noktada medya, halkın 
ilgisini çeken olay ve faaliyetlere yönelirken, ilgili haberi inhisari bir 
biçimde iletmeye çaba sarf etmektedir94. Böylece rekabet avantajları 
yakalanabilecektir. Bu doğrultuda özellikle son yıllarda mesela sportif 
etkinlikler pazarında spor müsabakalarının yayın haklarını kazanmak 
için özel ve kamusal televizyon kuruluşları arasında yoğun bir yarışın 
gerçekleştiği gözlemlenmektedir95. Hatta bu bağlamda ifade etmek 
gerekir ki doktrinde bazı yazarlar tarafından televizyon kuruluşlarının 
bu şekilde yayın haklarını satın almaları, bizatihi sponsorluk ilişkisinin 
bir şekli olarak kabul edilmektedir96.

Sponsorluk faaliyetleri, medyada çok farklı biçimlerde ele alınıp 
değerlendirilmekle birlikte özellikle elektronik yayın organlarında 
son yıllarda sıkça haber olmaya başlamıştır. Bunda kendilerini 
yalnızca reklam gelirlerinden finanse eden özel radyo ve televizyon 
kuruluşları, büyük ölçüde etkili olmuştur97. Böylece sponsorluk faaliy-
etleri hakkında özellikle müspet haber vermek suretiyle sponsorların 
ek reklam gelirlerinden yararlanma yoluna gidilmektedir. Bu nok-
tada bilhassa son yıllarda giderek artan biçimde yapılan program 
sponsorluğunun da medya bakımından önemine işaret etmek gerekir98. 
Program sponsorluğu sayesinde yayın kuruluşlarının program yapım 
maliyeti azalmakta99 ve ayrıca programların bilgi değeri ve aktüalite 

93 Hauser, s.35; Hermanns, 1997, s.50.
94 Bruhn/Mehlinger, I, s.2.
95 Bruhn/Mehlinger, I, s.2.
96 Hauser, s.17; van der Schalk, s.23; Hermanns, 1997, s.51. 
97 Hermanns,1997, s.50.
98 Bruhn/Mehlinger, II, s.216 vd. 
99 Okay, s.127. 
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açısından daha yüksek bir nitelikle halka sunulmasında yeni bir imkân 
elde edilmiş olmaktadır 100.

Sponsorluk sistemini oluşturan ve karşılıklı etkileşimlerle sistemin 
işleyişini yönlendiren sponsor, desteklenen ve medya arasındaki üç 
köşeli ilişkinin bütünüyle değerlendirilmesinden ortaya çıkan sonuç, 
katılan tarafların işlevsel açıdan birbirlerine bağımlı oldukları husu-
sudur101. Buna göre taraflardan biri üstlendiği edimi ifa etmediği ve 
kendisinden beklenen fonksiyonu gerçekleştirmediği takdirde, bu 
durum somut sponsorluk faaliyeti ile hedeflenen optimal sonucun 
elde edilememesine yol açar.

IV. Sponsorluğun Fonksiyonları
1. Sponsor Bakımından Sponsorluğun Fonksiyonları
1.1. Sponsorluk İletişimsel Amaçların Gerçekleştirilmesine 
Hizmet Eder
Sponsorlukla takip edilen iletişimsel amaçlar şöyle ifade edilebilir:

1.1.1. Sponsorun tanınmışlığının artırılması102:
Sponsor, destek verdiği sponsorluk faaliyeti vasıtasıyla kendisinin 

veya kendisine ait bir ürün ya da markanın kamuoyundaki tanınmış-
lığını artırmak veya sağlamlaştırmak ister. Tanınmışlık derecesinin 
artırılması, sponsorluğun en önemli amaçlarından biridir. Bununla 
birlikte sponsorluğun bu amaçla kullanılması, ancak hedef kitlenin 
önceden sponsor veya ürün hakkında gerekli temel bilgilere sahip 
olması halinde ya da bu bilgilerin sponsorluk faaliyetiyle aynı anda 
başka bir biçimde iletilmesi halinde yararlı olur103. Zira sponsorluk 
yoluyla sponsorun veya ürününün ismi dışında iletilebilecek bilgiler 
oldukça sınırlıdır104. Öte taraftan bu amaçla sponsorluğa yönelen 

100 Bu hususta krş. Hauser, s.35. 
101 Hauser, s.36- 37.
102 Walliser, s.36; Hermanns, 1989, s.6; Bruhn, 1986, s.82; Drees, s.114.
103 Drees, s.114; Weiand, s.31. 
104 Drees, s.114.
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ekonomik teşebbüs ise, tanınmışlığını artırmak suretiyle ayrıca uzun 
vadede işlem hacminde de bir artış meydana gelmesini hedefler105.

1.1.2. Sponsora ilişkin belirli bir imajın oluşturulması, mevcut 
imajın değiştirilmesi veya güçlendirilmesi106:
İmaj, genel çizgileriyle bir özne veya nesne ile ilgili olarak bir kişi 

veya kişi grubunun bilincine yansıyan tasavvur, izlenim ve çağrışım-
ların bütününü ifade eder107.

İmajla ilgili hedefler, sponsorun kendisine veya bir ürün ya da 
markasına ilişkin olarak belirli bir imajın yaratılması olabileceği gibi 
mevcut imajın değiştirilmesi, bu bağlamda özellikle iyileştirilmesi veya 
güçlendirilmesi de olabilir. Sponsor imajla ilgili hedeflerine destek 
verdiği kişi, kurum veya etkinlikten yararlanmak suretiyle ulaşmak 
ister. Özellikle sponsorluğun imaj transferi işlevi önemlidir108. Buna 
göre desteklenenin nitelikleri ile sponsor veya sponsora ait bir ürün 
ya da marka arasında bağlantı kurulur, yani bir diğer ifadeyle destek-
lenen kişi, kurum veya etkinliğin imajı, çağrışım yoluyla sponsora ya 
da bir ürün veya markasına aktarılır109. Bu noktada imaj transferi ile 
istenilen optimal etkinin meydana getirilebilmesi için desteklenenin 
amaca uygun niteliklere sahip olması ve hedef kitlede olumlu bir 
izlenim bırakması gerekir110. Öte yandan yine bu yönde başarılı bir 
imaj transferi için sponsor ile desteklenen veya desteklemenin konusu 
arasındaki ilginin derecesi de önem taşır111. Mesela spor malzemeleri 
üreticisi bir firmanın sportif bir etkinliği desteklemesi halinde bu ilgi 
büyük ölçüde mevcuttur ve etkili bir imaj transferine yardımcı olur. 
Bunun dışında ayrıca sponsor ile desteklenen arasındaki ilişkinin hedef 
kitle tarafından inanılır ve kanaat verici bulunması da önemlidir112. Bu 

105 Walliser, s.36; ayrıca Bruhn, 1986, s.83.
106 Walliser, s.39; Hermanns, 1989, s.6; Bruhn, 1986, s.82; Drees, s.115. 
107 Krş., Hauser, s.87; Glogger, s.55; Drees, s.115. 
108 Glogger, s.78 vd., özellikle s.84 vd.; Schwen, s.70 vd.
109 Hauser, s.95, 105; Glogger, s.84.
110 Hauser, s.95, 105.
111 Hauser, s.95, dn.234; ayrıca Walliser, s.70- 71.
112 Walliser, s.71.



524

Sponsorluk, Spor Sponsorluğu, 
Sponsorluğun Hukuki Boyutu

/ İMAMOĞLU

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

yönde mesela alkollü içki üreten bir firmanın olimpik sporlarla ilgili bir 
sponsorluk faaliyeti, hedef kitle bakımından inandırıcı görülmeyebilir 
ve beklenen olumlu imaj transferi gerçekleşmeyebilir.

1.1.3. Sponsor bakımından önemli hedef grupları ile ilişki 
kurulması113:
Sponsor, sponsorluk faaliyeti çerçevesinde hedef grupları ile 

olumlu ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sağlamlaştırmak ister. Bu 
açıdan sponsorluk, elverişli bir fırsat ve ortam sunar. Bu bağlamda 
özellikle desteklenen etkinliklere davet edilen çeşitli iş, meslek ve 
uğraştan önemli kişilerle doğrudan doğruya temasa geçmek imkânı 
doğar. Bu noktada sponsor, bilhassa desteklenen tarafın katılımıyla 
gerçekleştirdiği toplantı ve diğer etkinlikler yoluyla hedef çevreyle 
ilişkilerini olumlu biçimde etkilemeyi amaçlar114.

1.1.4. Sponsorun personelinin motivasyonunun artırılması115:
Sponsorluk faaliyetine yönelen ekonomik teşebbüsler bakımından 

sponsorluk, personelin motivasyonunun artırılması için uygun bir 
araçtır. Bu doğrultuda mesela firma personelinin somut bir sponsorluk 
projesinin her aşamasına katılımının sağlanması suretiyle personel 
arasında işbirliği duygusunun geliştirilmesi, iş yerinde olumlu ve 
gergin olmayan bir ortamın yaratılması ve işin veriminin artırılması 
açısından yararlı sonuçlar elde edilebilir. Keza firma çalışanlarının 
desteklenen etkinliğe davet edilmesi de motivasyonu artırabilir116. Öte 
yandan desteklenen bir sporcunun üstün başarı göstermesinde olduğu 
gibi olumlu sonuçlanan bir sponsorluk faaliyeti, personelin firmasıyla 
gurur duymasına vesile oluşturarak aidiyet duygusuyla birlikte çalışma 
moral ve isteğini artıran bir etki yaratabilir117.

113 Walliser, s.41 vd; Hermanns, 1989, s.6; Bruhn, 1986, s.83; Drees, s.116.
114 Bruhn, 1986, s.83. 
115 Walliser, s.40, 71; Okay, s.60- 61.
116 Walliser, s.40, 71.
117 Walliser, s.40; Okay, s.60- 61. 
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1.1.5. Sponsorun ürünlerinin tanıtılması ve sürümünün 
artırılması118:
Genellikle sponsorluk vasıtasıyla ürünlerinin niteliklerini gös-

termek isteyen ekonomik teşebbüsler, bu doğrultuda destek verdik-
leri etkinlik veya faaliyet çerçevesinde ürünlerinin tanıtımı yönüne 
giderler119. Ancak sponsorluk yoluyla ürün tanıtımı, desteklenen 
faaliyetlerin yapılmasıyla doğrudan veya dolaylı bir biçimde ilgisi 
bulunan ürünler bakımından mümkündür. Mesela sportif bir etkin-
liğe ilişkin olarak spor araç ve malzemeleri veya mineral içecekleri 
ya da müzikle ilgili bir faaliyette çalgı aletleri gibi120. Burada esasen 
söz konusu sponsorların kendileri tarafından desteklenen faaliyet ve 
etkinliklerin gerçekleştirilmesinde doğrudan ürünlerine ilişkin bir 
menfaatleri bulunmaktadır121. Sponsorların kendi ürün ve hizmet-
lerini sunmak suretiyle gerçekleştirdiği ve odak noktasında belirli 
bir ürün markasının bulunduğu bu tip sponsorluk faaliyetleri, ürün 
sponsorluğu olarak da ifade edilmektedir122. Sponsorluk yoluyla belirli 
bir ürünün tanıtımının yanında ilgili ürünün güncelleştirilmesi veya 
pazarda tutundurulması hedefleri de takip edilebilir123.

Öte yandan sponsor teşebbüs için özellikle uzun vadede kazancın 
ve işlem hacminin artması da sponsorlukla takip edilen amaçlardan-
dır124. Gerçi sponsorluk kısa vadede de doğrudan işlem hacminde 
artışlara yol açabilir125. Burada sponsorluk faaliyetinden sürümü artırıcı 
bir etki meydana getirmek üzere yararlanılır. Bu yönde mesela des-
teklenen sporcu veya sanatçının katıldığı promosyon ve imza günleri 

118 Walliser, s.39, 42; Drees, s.115.
119 Walliser, s.39; Drees, s.115.
120 Walliser, s.39.
121 Bruhn/Mehlinger, I, s.9; Bruhn, 1991, s.36; Bruhn, 2003, s.17- 18; Bruhn, 2010, 

s.20. 
122 Bruhn/Mehlinger, I, s.9; Bruhn, 1991, s.36; Bruhn, 2003, s.17; Bruhn, 2010, s.20. 
123 Hermanns, 1989, s.6.
124 Walliser, s.42; Bruhn, 1986, s.83.
125 Bu doğrultuda Puma firmasının gerçekleştirdiği bir sponsorluk faaliyeti örnek olarak 

anılabilir. Buna göre Puma firması tarafından desteklenen ünlü tenis sporcusu Boris 
Becker’in ilk Wimbledon şampiyonluğundan sonra Puma markasını taşıyan tenis 
raketlerinin satışında derhal büyük bir artış meydana gelmiştir (Drees, s.116, dn.19).
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düzenlenebilir. Ancak sürümün artırılması açısından sunulan ürün ile 
desteklenen faaliyet arasındaki ilginin derecesi de önemli rol oynar126.

1.2. Sponsorluk Rekabet Avantajlarının Elde Edilmesine Hizmet 
Eder
Sponsorluğun sunduğu rekabetle ilgili avantajlar şöyle ifade 

edilebilir:

1.2.1. Sponsorluk hedef gruplara ticari nitelik taşımayan 
ortamlarda yönelir127:
Sponsorluk vasıtasıyla hedef gruplara ticari olmayan, olumlu ve 

çekici bir ortamda, mesela sportif veya sanatsal bir etkinlik esnasında 
hitap edilir. Böylece hedef kitlenin genellikle reklam faaliyetleri karşı-
sında gösterdiği reklam mesajını redde veya kabul etmemeye yönelik 
mukavemet tavırları büyük ölçüde önlenmiş olur128. Zira desteklenen 
etkinlik, hedef kitle tarafından ilgiyle takip edilir. Bu da sponsorun 
desteklenen faaliyet bağlamında iletmeye çalıştığı mesajın hedef kitleye 
ulaşması anlamına gelir129. Öte yandan hedef kitle, sponsorluk vasıta-
sıyla iletilen mesajları daha olumlu değerlendirir. Zira burada hedef 
kitle, olayların çoğunda sponsorun teşvik saikini ve bu doğrultuda 
sponsorluk faaliyetinin özellikle desteklenen bakımından getirdiği 
yararı fark eder130.

1.2.2. Sponsorluk hedef grupların duygularına yönelen özel 
iletişim imkânı sunar131:
Bugün rekabete dayanan pazarlarda ürünler nitelik bakımından 

büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Bu noktada pazarda farklılığı, 

126 Walliser, s.42; Drees, s.116.
127 Hermanns, 1989 s.9; Hermanns, 1993, s.630; Walliser, s.69; Drees, s.88; Weiand, 

1999, s.8; Hauser, s.13.
128 Walliser, s.69; Hermanns, 1989, s.9; Drees, s.88.
129 Walliser, s.69.
130 Hermanns, 1989, s.9; Walliser, s.69; Drees, s.88; Schwen, s.64.
131 Erdtmann, s.73 vd.; Walliser, s.70; Drees, s.90.
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ürünlerin objektif niteliklerinden ziyade, onların tüketicide yarattığı 
duygusal veya psikolojik etki ve intibalar vasıtasıyla yakalamak müm-
kün olmaktadır132. Bir diğer ifadeyle tüketici, sunulan ürün veya hiz-
meti, duygusal açıdan kendisi için önemli pozitif değer ve niteliklerle 
algılamalıdır. Bu noktada ürünün tüketicide bıraktığı intibalar ve bu 
intibaların tüketici bakımından taşıdığı değer, ilgili ürünü objektif 
anlamda benzerlerinden ayırır133. Bu itibarla sponsorluk, sponsorun 
sunduğu ürüne tüketicinin algılayabileceği pozitif değerleri yansıtmak 
bakımından oldukça uygun ortam ve fırsatlar sağlar134. Mesela bir 
spor malzemeleri üreticisi, desteklediği sportif bir etkinlikle ürününe 
dinamizm, enerji, disiplin, sebat, azim, başarı gibi tüketicinin duy-
gularına yönelen pozitif değerleri yansıtabilir.

Şu halde sponsor, amaca yönelik ve hedef kitleyi etkileyebilecek 
bir sponsorluk faaliyeti gerçekleştirmek suretiyle pazarda farklılığı ve 
bu doğrultuda rekabet avantajlarını elde edebilir. Ancak bu noktada 
sponsor, desteklemenin yöneldiği alan, kişi, kurum veya etkinliği 
özenle seçmelidir. Esasen sponsorluk, uygulamadaki çeşitli görünüm 
biçimleriyle birçok alternatif sunmaktadır135. Öte yandan sponsorluk 
vasıtasıyla hedef kitlenin beklenti ve eğilimlerine uygun bir iletişimin 
gerçekleştirilmesi halinde ilgili sponsorun hedef kitlesi ile desteklenen 
faaliyetin hitap ettiği kitle arasında büyük ölçüde özdeşlik sağlanmış 
olur ve bu da beraberinde rekabetle ilgili avantajları getirir136.

132 Walliser, s.70; Drees, s.90; Erdtmann, s.73 vd., 83. 
133 Bu hususta krş. Erdtmann, s.83. 
134 Drees, s.91.
135 Hermanns, 1989, s.9; Hermanns, 1993, s. 631; Drees, s.90- 91; Walliser, s.70; Weiand, 

1999, s.8.
136 Hermanns, 1989, s.9; Weiand, 1999, s.8; Drees, s.89.
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1.2.3. Sponsorluk vasıtasıyla iletişimle ilgili bazı engeller 
aşılabilir137:
Sponsorluk, medya ve rekabet hukukunun sınırları çerçevesinde 

iletişimle ilgili mevcut bazı engellerin aşılmasına yardımcı olabilir138. 
İletişimle ilgili engeller bağlamında öncelikle bazı ürünlere getirilen 
reklam yasakları üzerinde durmak gerekir139. Bu doğrultuda özellikle 
sigara, diğer tütün ürünleri, alkollü ürünler ve reçeteye tabi ilaçlar, 
reklam yasaklarından muhtelif kapsam ve biçimde etkilenen baş-
lıca ürünlerdir. Bu tip ürünlerin üreticileri bakımından sponsorluk, 
zorunlu olarak en önemli iletişim aracı haline gelmiştir140. Esasen bu 
noktada ifade etmek gerekir ki sponsorluğun 70’li yıllardan itibaren 
Avrupa’da gösterdiği süratli gelişmede özellikle tütün ürünleri bakı-
mından getirilen reklam yasağının büyük ölçüde etkisi olmuştur141. 
Tütün ürünleriyle ilgili olarak reklam yapılması, ilk defa 1962 yılında 
İtalya’da yasaklanmıştır142. Bunu İngiltere ve Almanya’daki düzenle-
meler takip etmiştir143. Mesela tütün ürünleriyle ilgili televizyon rek-
lamları, Almanya’da 1974 yılında yasaklanmıştır144. İlgili düzenlemeler 
karşısında tütün ürünleri sektörü, sponsorluk faaliyetlerine yönelerek, 
özellikle sportif faaliyetlerin sponsorluğu bağlamında ürünlerinin 
tanıtımı yönüne gitmiştir. Böylece hem tütün ürünleri ile ilgili olarak 
desteklenen etkinlik çerçevesinde farklı ve yeni bir ortamda reklam 
yapılmıştır hem de bu etkinliklerin televizyonda yayınlanması suretiyle 
desteklenen faaliyet ile birlikte ilgili tütün ürünü markasının geniş 
halk kitlelerine ulaşması imkânı elde edilmiştir145.

137 Hermanns, 1989, s.10; Hermanns, 1993, s.631; Weiand, 1999, s.8; Walliser, s.71; 
Drees, s.89.

138 Weiand, 1999, s.8; Hermanns, 1989, s.10; Hermanns, 1993, s.631; Walliser, s.71. 
139 Walliser, s.72.
140 Walliser, s.72.
141 Walliser, s.72; Drees, s.9, 89.
142 Donner, s.188. 
143 Donner, s.211 vd.; Drees, s.9; Walliser, s.72.
144 Drees, s.9. 
145 Drees, s.9, 89. 
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Ancak zaman içinde sağlığa zarar verici ürünlerin üreticileri bakı-
mından reklamla ilgili olarak getirilen iletişim yasağının kapsamına 
sponsorluğun da dâhil edilmesi eğilimi belirmiştir146. Mesela Fransa’da 
çıkarılan bir kanunla 1993 yılından itibaren tütün ve alkol sektöründeki 
teşebbüsler bakımından sponsorluk büyük ölçüde yasaklanmıştır147.

Burada tütün reklamı yasağının özellikle motor sporunda yarattığı 
tartışmaya değinilmelidir. İfade etmek gerekir ki motor sporunda 
önemli yarışlardan birini oluşturan Formula 1’de Formula 1 takımları-
nın % 90’nının sponsorlar tarafından finanse edilmesinde arka planda 
gözlemlenen tütün reklamı yasağı tartışması etkili olmuştur148. Bu 
arada Avrupa Birliği, 2006’dan itibaren tütün ürünleriyle ilgili her türlü 
reklam ve sponsorluk faaliyetini yasaklayan bir direktif hazırlamış; fakat 
bu direktif, Avrupa Adalet Divanı tarafından 5.10.2000 tarihli kararla 
geçersiz sayılmıştır149. Ancak tütün tüketimiyle mücadeleye yönelik 
tedbirler ulusal ve uluslararası düzeyde giderek somutlaştırılmıştır. 
Mesela Dünya Sağlık Örgütü, 2002 yılında tütün tüketiminin engel-
lenmesi için “Avrupa Anti Tütün Stratejisi”ni geliştirmiş ve 2006’dan 
itibaren motor sporunda dünya çapında tütün reklamı yasağından yana 
tavır takınmıştır. Bu arka planda Uluslararası Otomobil Federasyonu 
(FIA) da bir sınırlama getirmiş ve 2006’dan itibaren kendi isteğiyle 
tütün firmalarınca yapılan sponsorluktan vazgeçmiştir150.

Türk hukukunda da tütün sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
reklam ve sponsorluk uygulamaları yasaklanmıştır. Şöyle ki 4207 sayılı 
Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında 
Kanun’a151 göre tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka 

146 Drees, s.9, 89. 
147 Walliser, s.72. 
148 Bruhn, 2010, s.93 vd. 
149 Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz., İmamoğlu, s.68, dn.239. 
150 Bruhn, 2010, s.94. 
151 RG. 26.11.1996, 22829. Anılan Kanunda önemli değişiklikler yapılmıştır. Kanunun 

son metni için bkz., www.mevzuat.gov.tr. Bu hususta ayrıca bkz., Tütün Mamulleri ve 
Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
(RG. 07.01.2011, 27808), m.19. Öte yandan ifade etmek gerekir ki anılan Yönetmelik 
çerçevesinde çocukları ve gençleri hedef alan veya bu kişilerin ilgi alanına giren 
etkinliklerde ve sportif içerikli her türlü faaliyette alkollü içki markaları veya alkollü 
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veya alametleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanı-
tımı yapılamaz; bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden 
kampanyalar düzenlenemez; tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını 
yapan firmalar, her ne suretle olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, 
amblemlerini veya ürünlerin marka ya da işaretlerini kullanarak destek 
olamazlar (m. 3, f.1).

Bu noktada yine özellikle sigara ve diğer tütün ürünleri bakımın-
dan program sponsorluğu ile ilgili olarak getirilen yasaklamaya da 
işaret etmek gerekir. 5 Mayıs 1989 tarihli Avrupa Sınırötesi Televizyon 
Sözleşmesi152 ve bu sözleşme doğrultusunda Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyi’nin Görsel İşitsel Medya Hizmetlerine İlişkin 3 Ekim 1989 
tarihli Direktifi153 çerçevesinde esas faaliyeti sigara ve diğer tütün 
ürünlerinin üretimi ve satışı olan teşebbüslerin program sponsorluğu 
yapmaları yasaklanmıştır154.

Türk hukukunda bu yönde bir düzenleme 6112 sayılı Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda155 
yer almaktadır. Anılan Kanunun 12. maddesinin üçüncü fıkrasına 
göre programlar, ticari iletişimi yasaklanmış olan mal ve hizmetlerin 
üretimi veya satışıyla iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerce destekle-

içki markalarını çağrıştıracak nitelikteki unsurlar kullanılarak sponsorluk yapılamaz 
(m.24). 

152 RG. 12.12.1993, 21786; Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren 
Protokol’ün onaylanmasına ilişkin olarak RG. 16.10.2003, 25261. 

153 Avrupa Konseyi’nin 3 Ekim 1989 tarihli ve 89/552 No.lu Televizyon Faaliyetinin 
Yürütülmesi Hakkında Üye Devletlerin Belirli Hukuki ve İdari Hükümlerinin 
Eşgüdümüne Dair Direktifi olarak yürürlüğe giren bu Direktifte 30 Haziran 1997 
tarihli ve 97/36 No.lu Direktifle ve 11 Aralık 2007 tarihli ve 2007/65 No.lu Direktifle 
televizyon yayınları alanındaki yeni gelişmeler dikkate alınarak önemli değişiklikler 
yapılmıştır. Bu hususta bkz., Bruhn/Mehlinger, I, s.229 vd.; GRUR Int. 1998, 
s.120 vd.; ayrıca GRUR Int. 1997, s.659 vd.; Direktifteki son değişiklikler için bkz., 
18.12.2007 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi (L 332/27); ayrıca bkz., www.rtuk.
org.tr’de “mevzuat” başlığı. 

154 Avrupa Birliğinin Görsel İşitsel Medya Hizmetlerine İlişkin Direktifi uyarınca görsel 
işitsel medya hizmetlerinin veya yayınlarının, faaliyetleri tıbbi ürün ve tedavilerin 
üretimi ve satışını içeren teşebbüsler tarafından desteklenmesinde, teşebbüsün ismi 
veya imajı tanıtılabilir; fakat medya hizmeti sağlayıcısının hukukuna tabi olduğu üye 
devlette sadece reçeteyle temin edilebilen belirli tıbbi ürün veya tedavilerin tanıtımı 
yapılamaz (Direktif için bkz., dn. 153). 

155 RG.03.03.2011, 27863. Ayrıca bu hususta bkz., Yayın Hizmeti Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik (RG. 02.11.2011, 28103), m.13, m.12. 
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nemez. Ticari iletişimi yasak ürünler ise Kanunun 11. maddesinde 
sayılmıştır. Buna göre alkol ve tütün ürünleri için hiçbir şekilde ticari 
iletişime izin verilemez. Keza reçeteye tabi ilaçlar ve tedaviler hakkında 
da ticari iletişim yapılamaz156.

Şu halde ancak sponsorluğun yasaklanmadığı haller itibarıyla belirli 
ürün veya hizmetlere ilişkin reklamla ilgili iletişimsel engeller aşılabilir.

2. Desteklenen Bakımından Sponsorluğun Fonksiyonları
2.1. Kaynak sağlama aracı olması:
Desteklenen bakımından sponsorluğun birincil işlevi, kaynak 

sağlama aracı olmasıdır157. Şu halde desteklenen, sponsorluk sayesinde 
kendi faaliyetlerini yürütebilmek veya daha rahat gerçekleştirebilmek 
için ihtiyaç duyduğu mali veya diğer nitelikteki desteği elde edebilir. 
Esasen desteklenenin sponsorluk vasıtasıyla ulaşmak istediği öncelikli 
gaye, kendisine finansman sağlamaktır.

2.2. Desteklenenin tanınmışlığını artırması:
Desteklenen, sponsorluk vasıtasıyla, özellikle desteklenen faaliyet 

bağlamında yaratacağı medyatik etki ile kamuoyunda tanınmışlığını 
artırabilir158. Sponsorluk, karşılıklı bir etkileşim süreci olarak cereyan 
eder159. Bu noktada desteklenen de sponsorun kamuoyundaki etkisi ve 
imajından istifade eder. Mesela tanınmış ve önemli bir firma tarafından 
destek görme, desteklenenin hedef gruplarındaki prestijini artıran bir 
etki meydana getirebilir160. Bu da desteklenenin diğer sponsorlar tara-
fından tercih edilmesinde ve bu yönde reklam değerinin artmasında 

156 Anılan Kanuna göre tıbbi ürünleri üreten, pazarlayan veya satan ya da tıbbi 
tedavileri pazarlayan veya sunan gerçek ve tüzel kişilerin program desteklemesinde 
bulunması halinde, gerçek ve tüzel kişilerin ismi, markası, logosu veya imajı program 
desteklemesinde kullanılabilir; ancak gerçek ve tüzel kişilerin üretim veya satışını 
yaptığı reçeteye tabi tıbbi ürünler veya tıbbi tedaviler kullanılamaz (m.12, f.3). 

157 Hauser, s.33; Bruhn/Mehlinger, II, s.2; Hermanns, 1993, s.630. 
158 Hauser, s.33, 41- 42. 
159 Hauser, s.17; Weiand, 1999, s.7. 
160 Weiand, 1999, s.7- 8.
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önemli bir rol oynayabilir161. Ayrıca sponsorluk aracılığıyla sponsorla 
işbirliği içinde hareket eden desteklenen, bu sayede ideal halde faali-
yetlerini daha yüksek bir performansta icra ederek profesyonelleşme 
imkânını elde edebilir162.

SPOR SPONSORLUĞU

Sponsorluğun bugüne kadarki en yaygın biçimini oluşturan spor 
sponsorluğu, sportif faaliyetleri desteklemeye yönelmiştir163.

Spor sponsorluğu özellikle teşebbüsler tarafından firmalarının 
veya belirli bir ürün ya da markalarının tanıtımını yapmak amacıyla 
tercih edilmektedir164. Bununla birlikte desteklenen sporcu veya 
sportif etkinliğin kamudaki olumlu imajından yararlanarak imaj 
transferini gerçekleştirebilmek de spor sponsorluğunun en önemli 
hedeflerindendir165.

Uygulamada spor sponsorluğunun görünüm biçimleri çeşitlilik 
göstermektedir166. Burada münferit sporcuların veya spor takımları-
nın desteklenmesi söz konusu olabileceği gibi belirli bir spor derneği 
veya federasyonu da desteklenebilir. Spor sponsorluğunun tipik bir 
görünüm biçimi de müsabakalar, turnuvalar gibi sportif etkinliklerin 
desteklenmesidir167.

Münferit sporcuların desteklenmesinde genellikle kariyerinin 
en yüksek noktasındaki elit veya zirve sporcuları tercih edilmekte-
dir168. Sporcu amatör veya profesyonel statüde olabilir169. Fakat kulüp 
ya da federasyon sporcularının desteklenmesinde, ilgili kulüp veya 

161 Weiand, 1999, s.8; Vieweg, SpuRt 1994, s.6-7; ayrıca bkz., Hermanns, 1997, s.49.
162 Vieweg, SpuRt 1994, s.7; Weiand, 1999, s.8; ayrıca bkz., Hermanns, 1997, s.49.
163 Roth, 1989, s.44 vd.; Bruhn, 2010, s.79 vd.; Drees, s.9, 35 vd.; Hermanns, 1997, 

s.60 vd.; Hauser, s.54 vd.
164 Hauser, s.54; ayrıca Drees, s.114 vd.; Bruhn, 2003, s.66 vd.; Bruhn, 2010, s.115 vd.; 

Brünen, s.37.
165 Bruhn, 2003, s.66- 67; Bruhn, 2010, s.115; Park, s.77; Brünen, s.38- 39.
166 Bruhn, 2010, s.86 vd.; Bruhn/Mehlinger, II, s.26 vd; Brünen, s.25.
167 Drees, s.314; Bruhn, 2010, s.92 vd.; Brünen, s.26. 
168 Hauser, s.55; Drees, s.134 vd.; Babin, s.21. 
169 Bruhn/Mehlinger, II, s.5 vd., 20 vd.
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federasyonun tüzüğündeki reklam yasak ve sınırlamalarına ilişkin 
kuralların göz önünde bulundurulması gerekir170. Zira kulüp veya 
federasyon, sporcuların bireysel reklam ya da sponsorluk sözleşmeleri 
akdetmeleriyle ilgili olarak bazı yasak ve kayıtlamalar getirebilir. Çünkü 
birçok halde kulüp veya federasyon kendisinin akdettiği sponsorluk 
sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ancak sporcularının katılımı 
suretiyle ifa edebilir. Mesela forma reklamında olduğu gibi. Böyle bir 
durumda sporcunun akdettiği bireysel sponsorluk sözleşmesi, özellikle 
rakip firmaların sponsor olmaları halinde, kulüp ya da federasyonun 
kendi sponsorluk sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ifa edeme-
mesi sonucunu yaratabilir ve bu doğrultuda kulüp veya federasyonun 
menfaatlerine ters düşebilir. İlgili kulüp ya da federasyonun tüzüğün-
deki yasak ve kayıtlamalara aykırı bir sözleşme yapan sporcu, dernek 
ya da federasyondan ihraç edilebilir veya yarışmalara katılmasına izin 
verilmeyebilir171.

Spor takımlarının sponsorluğunda, çoğu kez bir dernek (kulüp) 
veya federasyona ait bir spor takımının desteklenmesi söz konusu 
olmaktadır. Ancak burada spor takımı, tüzel kişiliği haiz olmadığı için 
sözleşmenin karşı tarafını ilgili dernek veya federasyon teşkil eder172.

Spor sponsorluğu, özellikle zirve sporunda önemli bir finansman 
aracı olarak gelişmiştir. Bugün zirve sporunun büyük etkinliklerinin, 
sponsorların katılımı olmaksızın gerçekleştirilmesi artık mümkün 
değildir173. Özellikle motor sporu yarışlarında, atletizmde, uluslararası 
golf ve tenis turnuvalarında, futbol turnuvalarında durum böyledir. 
Mesela UEFA İsviçre’de ve Avusturya’da düzenlenen Avrupa Şampi-
yonluğundan 1,3 milyar Euro gelir elde etmiştir; bu gelirlerin 370   
milyon Euro ile % 28’in üzerindeki kısmı sponsorlardan gelmiştir174. 
Keza Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2008 Pekin Yaz Oyunlarını 
yaklaşık 3,4 milyar Amerikan Doları gelirle kapatırken bunun büyük 

170 Netzle, s.147- 148.
171 Netzle, s.147-148; Stegmaier, s.51 vd.; ayrıca Vieweg, 1997, s.47.
172 Netzle, 1996, Rz.76- 77; Stegmaier, s.42- 43.
173 Bruhn, 2010, s.32, 93 vd.
174 Bruhn, 2010, s.93. 
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kısmı sponsorlardan elde edilmiştir; mesela Adidas, VW gibi oyun-
ların sponsorları yaklaşık 1 milyar Amerikan Doları ödemişlerdir. 
Yayın haklarından ve bilet satışlarından sağlanan gelirlerin dışında 
kalan miktar, aralarında Coca-Cola, General Electric, Panasonic gibi 
firmaların bulunduğu 12 TOP sponsor tarafından karşılanmıştır175.

Spor sponsorluğunda hedeflenen imaj transferi için desteklenmek 
üzere seçilen spor türü de oldukça önemlidir. Zira her spor türü farklı 
bir imaj taşır176. Uygulamada en çok futbol, hentbol, tenis ve golf, atlı 
spor, kayak, bisiklet ve motor sporlarında sponsorluk yapılmaktadır177. 
Ayrıca bu arada çok sayıda sponsor, plaj voleybolu, snowboard gibi 
gelişim eğilimindeki farklı sporların (trent spor türlerinin) sponsorluğu 
üzerinden hedef gruplarla özel bir iletişime erişme çabasındadır178.

Spor sponsorluğu, sponsora desteklenen sporcu veya sportif etkin-
lik vasıtasıyla çeşitli reklam imkânları sunar179. Bu noktada özellikle 
forma reklamı, sponsorun sunduğu ve sporcunun donanımına yarayan 
eşofman, raket, kayak vb. gibi sportif malzeme ve gereçler vasıtasıyla 
reklam; keza sportif etkinliklerde saha kenarı reklamı anılabilir.

Spor alanında sponsorun başvurabileceği özel bir iletişimsel yarar-
lanma biçimi, isim sponsorluğudur180. İsim sponsorluğunda sponsorun 
adı, bir spor derneğinin (kulübünün) adına dâhil edilir veya derneğin 
adı, sponsorun lehine değiştirilir181 182. Bu suretle sponsor, derneğin 
kamuoyundaki tanınmışlığından büyük ölçüde yararlanır.

175 Bruhn, 2010, s.93.
176 Weiand, s.38; Drees, s.129 vd.
177 Hauser, s.54; Bruhn, 2010, s.85; Park, s.79, 80.
178 Krş., Bruhn, 2010, s.85.
179 Hauser, s.59 vd.; Drees, s.146 vd.; Bruhn, 2003, s.42 vd.; Bruhn, 2010, s.86 vd.; 

Park, s.81 vd.
180 Bruhn/Mehlinger, II, s.26 vd.
181 Bruhn/Mehlinger, II, s.26. 
182 Türk hukukunda Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (bkz., dn.151) uyarınca alkollü içki markaları 
ile sportif içerikli her türlü faaliyet, hizmet ve organizasyonlar ile şirket şeklindeki 
yapılanmalar da dâhil olmak üzere, spor kulüpleri ve takımları arasında bağ kurulmasına 
neden olacak uygulamalar yapılamaz. Söz konusu spor kulüpleri ve takımların isim 
ve tanıtımlarında alkollü içki markalarını çağrıştıran isim, logo, amblem ve işaretler 
kullanılamaz (m.24, f.2/ ç). 
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Unvan sponsorluğu da spor alanında yaygın bir biçimde gözlem-
lenmektedir. Burada sponsorun adı veya sponsora ait bir ürünün adı, 
bir sportif etkinliğin veya bir spor takımının adıyla birleştirilir (mesela 
Volvo Sörf Kupası, Adidas Dublin Maratonu gibi)183.

Spor alanında sponsorluğun bir diğer görünüm biçimi de resmi 
unvanlarla sponsorluktur. Özellikle olimpiyat oyunlarında ve diğer 
uluslararası spor olaylarında gözlemlenen resmi unvanlarla spon-
sorlukta, sponsorluk ilişkisine işaret eden bir sıfat veya nitelemenin 
desteklenenin izniyle sponsor tarafından reklam amacıyla kullanılması 
söz konusu olmaktadır184. Mesela bir firmanın reklamlarında “futbol 
milli takımının resmi sponsoru” veya “olimpiyat oyunlarının resmi 
sponsoru” biçimindeki bir unvanı kullanması gibi.

Spor alanında özellikle son yıllarda gelişen bir sponsorluk biçimi 
ise spor tesisleri sponsorluğudur185. Spor tesisleri sponsorluğunda 
teşebbüs, mesela yeni bir futbol stadyumunun masraflarına katılır; 
karşı edim olarak bu stadyuma sponsorun adı verilir186.

Spor sponsorluğu uygulamasında oldukça geniş bir yer bulan 
donatım sözleşmelerine de burada genel olarak değinmek gerekir187. 
Donatım sözleşmesinde, bir spor malzemeleri üreticisi (forma, sportif 
araç-gereç) bir sporcuyu sporunu yapması için gerekli olan teçhizatla 
donatmayı üstlenir. Buna mukabil karşı edim olarak desteklenen, 
donatanın ürünlerini kullanmakla yükümlenir. Bu sözleşmelerde 

183 Hauser, s.305; Bruhn, 2003, s.21; Bruhn, 2010, s.103, 83. Uygulamada spor liglerinin 
sponsorlarca adlandırılması da gözlemlenmektedir (Krş., Bruhn, 2010, s.83). Ayrıca 
bkz., aşağıda “tanıtım unsuru” başlığı.

184 Netzle, s.85; Hauser, s.305; Bruhn, 2010, s.106. Bkz., ayrıca aşağıda “tanıtım unsuru” 
başlığı.

185 Bruhn, 2010, s.14, 104 vd.; Müller, causa sport 2006, s.555 vd.
186 Sigorta şirketi Allianz, Alman birinci futbol ligi kulüplerinden Bayern München 

kulübünün Münih’deki yeni futbol sahasının isim haklarını 15 yıllığına 90 milyon 
Euro’ya almıştır. Hâlihazırda Bayern München kulübünün “Olympia Stadyumu”, 
“Allianz Arena” olarak adlandırılmaktadır (Bruhn, 2010, s.105). Türkiye’de de Türk 
Telekom, Galatasaray kulübünün yeni inşa edilen stadyumunun isim haklarını 10 
yıllığına 65 milyon Dolar’a almıştır (Hürriyet Gazetesi, 05.06.2011).

187 Bruhn/Mehlinger, II, s.60 vd.; Hauser, s.183; Netzle, s.75 vd.; ayrıca Netzle, 1996, 
Rz.113 vd.
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bazen sponsor tarafından sunulan donatım malzemeleriyle birlikte 
bir miktar paranın ödenmesi de kararlaştırılabilir188.

Yine donatım sözleşmelerinde çoğu kez malzemeleri kullanan 
sporcunun bu malzemelerle ilgili gözlem ve tecrübelerini, özellikle 
müsabaka koşullarındaki izlenimlerini donatana bildirmesine ilişkin 
bir yan edim yükümü mevcuttur189. Böylece donatan, ürünlerini iyi-
leştirmek ve yeni ürünler geliştirmek üzere sporcunun tecrübelerinden 
yararlanabilir. Donatım sözleşmeleriyle sponsor, malzemelerin sporcu 
tarafından antrenmanda veya yarışmalarda kullanılmasıyla ürettiği 
ürünleri bakımından optimal bir tanıtım imkânı elde etmektedir190.

SPONSORLUĞUN HUKUKİ BOYUTU

I. Sponsorluk Sözleşmesinin Tanımı
Taraflar, irade özerkliği ve sözleşme özgürlüğü ilkesi gereğince 

hukuk düzeninin sınırları içerisinde istedikleri tip ve içerikte sözleşme 
yapabilirler191.

Bu yönde taraflar, sözleşmenin tipini ve içeriğini tayinde, kanunda 
düzenlenmiş belirli bir sözleşmeyi seçebilecekleri gibi, bunun dışında 
kanunda düzenlenmemiş bir sözleşme yapma yoluna da gidebilirler. 
Sponsorluk sözleşmesi de bu çerçevede sözleşmenin tip ve içeriğini 
belirleme serbestîsinin bir görünümü olarak uygulamada vücut bul-
muş isimsiz, yani henüz kanunda düzenlenmemiş bir sözleşmedir192.

Sponsorluk sözleşmesi, kanunda düzenlenmemiş bir sözleşmedir; 
bununla sponsor, belirli bir alandaki faaliyetlerini desteklemek üzere 
desteklenene parasal katkı, diğer maddi edim ve/veya hizmet edimleri 
biçiminde destek edimleri temin etmekle yükümlenir, buna karşılık 

188 Bruhn/Mehlinger, II, s.60.
189 Hauser, s.186; Bruhn/Mehlinger, II, s.61.
190 Bruhn/Mehlinger II, s.61; Hauser, s.183, 185- 186. 
191 Eren, s.267 vd., 284 vd.
192 Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz., İmamoğlu, s.125 vd., 159 vd. ve orada atıf yapılan 

literatür.
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desteklenen taraf ise desteklenen faaliyet bağlamında sponsorun ile-
tişimsel açıdan yararlanabileceği ve bu yönde sponsorun tanıtımına 
yönelik bir karşı edim sunar.

II. Sponsorluk Sözleşmesinin Tarafları
Sponsorluk sözleşmesinin taraflarını sponsor ve desteklenen 

oluşturur.

1. Sponsor
Sponsor olarak esas itibarıyla özel hukukun gerçek veya tüzel kişi-

leri göz önünde bulundurulur193. Kamu tüzel kişilerinin destekleme 
faaliyetleri çoğu kez sponsorluk niteliğinde değildir194. Zira kamu-
sal teşvik, kanun hükmü ile ve genel eşitlik ilkesi gözetilerek vuku 
bulur. Özel hukuk hükümleri çerçevesinde hareket eden sponsor ise 
bu kayıtlara tabi değildir. Şöyle ki sponsor desteklenen tarafı ve bu 
suretle destekleme konusunu serbestçe seçebilir. Öte taraftan kamu 
tüzel kişiliği olarak mesela devlet, sportif, kültürel, sosyal veya çevresel 
faaliyetleri desteklerken iletişimle ilgili amaçlar takip etmez, bilakis 
kamusal görevini yerine getirir. Bununla birlikte devlet ekonomik 
rekabete katıldığı takdirde iletişimsel avantajları hedefleyen sponsor 
olarak dikkate alınır195.

Uygulamada sponsor olarak özellikle tüketim malları endüstri-
sindeki ve hizmet sektöründeki pazar ekonomisine yönelmiş teşeb-
büsler ortaya çıkmaktadır196. Bu teşebbüsler, genellikle ticaret şirket-
leri biçiminde organize olmuşlardır. Sponsor olarak gerçek kişiler 
nadiren görülmektedir197. Bunun sebebi, sponsorluğun teşebbüsün 
iletişim stratejisinin bir aracı olarak gelişmesidir. Sponsorluk vasıtası 

193 Hauser, s.30.
194 Weiand, s.60.
195 Weiand, s.60. Türk hukuku bakımından bu hususa ilişkin olarak 6102 sayılı TTK 

16 I hükmüne işaret edilebilir.
196 Hauser, s.30.
197 Hauser, s.30.
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ile teşebbüs, belirli bir imaj geliştirerek bu bağlamda ticari bir yarar 
elde etmeyi hedefler.

Uygulamada somut bir sponsorluk faaliyeti tek bir sponsor tara-
fından desteklenebileceği gibi, birden çok sponsorun katılımı da 
mümkündür. Bir sponsorluk ilişkisine sadece bir sponsorun katılması 
halinde “inhisari sponsorluk”tan (Exklusiv-Sponsoring) söz edilir. 
Burada karşı edim olarak reklam, halkla ilişkiler ve pazarlama ted-
birlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli bütün hakları sadece inhisari 
sponsor elde eder198. Böyle bir sponsorluk ilişkisinde desteklenen taraf, 
sözleşme süresi zarfında başka sponsorlar lehine tanıtım faaliyetlerine 
katılamaz veya onların iletişimsel amaçlarına hizmet eden bir diğer 
karşı edim ifa edemez. Bununla birlikte desteklenen, ilke olarak inhi-
sari sponsorla sözleşmesi devam ederken, diğer sponsorlarla sözleşme 
yapabilir; fakat bu sözleşmenin ifası, ancak inhisari sponsorla yapılan 
sözleşme sona erdikten sonra mümkün olur199. Eğer desteklenen, 
inhisari sponsorla sözleşmesi devam ederken başka sponsorlarla da 
sponsorluk sözleşmesi akdederek ifada bulunursa, bu halde inhi-
sari sponsorla mevcut sözleşmeyi kusurlu ihlali sebebiyle tazminatla 
yükümlü olur200. Öte taraftan inhisari sponsora mevcut sözleşmenin 
süresinin uzatılması yetkisini veren bir opsiyon hakkı tanınmış olabilir. 
Böyle bir halde desteklenen, başka sponsorlarla yapacağı sözleşmeler 
bakımından bu hususu göz önünde bulundurmalıdır; aksi takdirde 
inhisarilik şartını ihlal sebebiyle tazminat ödemekle yükümlü olur201.

Bir sponsorluk ilişkisine birden çok sponsorun katılması halinde 
ise “birlikte sponsorluk”tan (Co-Sponsoring) söz edilir202. Birlikte 
sponsorluk, özellikle büyük çapta organizasyon gerektiren mesela 
Olimpiyat Oyunları, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları gibi etkinliklerin 
desteklenmesinde veya ünlü kişilerin sponsorluğunda söz konusu olur.

198 Hauser, s.79.
199 Weiand, 1999, s.110.
200 Weiand, 1999, s.110.
201 Weiand, 1999, s.111.
202 Hauser, s.79; Bruhn, 2003, s.17.
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Birlikte sponsorlukta her sponsorun sunduğu desteğin kapsamına 
göre ve bu yönde desteklenen tarafın ifa ettiği edimden yararlanma 
yetkisine göre çeşitli kombinasyonlar mevcuttur. Birlikte sponsorluk 
ilişkisine katılan bütün sponsorlar, eşit haklara sahip olabilirler. Böyle 
bir halde her sponsorun sağladığı katkı eşittir. Burada sponsorlar, 
iletişimsel etkinlikler esnasında topluca tezahür etmek ve birlikte 
sponsorluk ilişkisine dikkat çekilmek kaydı ile desteklenenin karşı 
edim olarak sunduğu ve iletişimsel tedbirlerin gerçekleştirilmesini 
mümkün kılan haklarından eşit şekilde yararlanırlar203.

Birlikte sponsorlar aynı veya farklı branşlardan gelebilirler. Bu 
doğrultuda mesela bütün sponsorlar hizmet sektörüne mensup olabilir. 
Sponsorların farklı branşlardan gelmeleri halinde, birlikte sponsor-
luk ilişkisine her branştan sadece bir sponsorun katılabileceği kaydı 
getirilebilir204.

Birlikte sponsorluğun bir diğer biçiminde ise sponsorlardan biri 
ana sponsor olarak tezahür ederken, diğerleri yan sponsorlar olarak 
ortaya çıkar205. Burada ana sponsorun sunduğu destek edimi, diğer 
birlikte sponsorlara nispetle daha büyük kapsamdadır. Nitekim bu 
doğrultuda ana sponsor, daha kapsamlı iletişimsel hak ve yetkilere 
sahip olur. İletişimsel etkinlikler esnasında ana sponsor, diğer birlikte 
sponsorlar karşısında kamuoyu nezdinde daha belirgin bir biçimde 
ortaya çıkabilir206.

2. Desteklenen
Desteklenen olarak özel hukukun ve kamu hukukunun gerçek ve 

tüzel kişileri söz konusu olur207; mesela, sporcular, sanatçılar, dernek-
ler, federasyonlar, vakıflar, enstitüler gibi. Sponsorluğun konusunu 
bir müzik festivali veya bir futbol turnuvası gibi bir etkinliğin veya 
çevresel bir projenin oluşturması halinde sözleşmede desteklenen tarafı 

203 Hauser, s.30.
204 Weiand, 1999, s.111; Bruhn, 2003, s.17.
205 Hauser, s.80; Weiand, 1999, s.111.
206 Hauser, s.80.
207 Hauser, s.31.
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söz konusu etkinliğin düzenleyicisi veya projeyi yürüten gerçek ya da 
tüzel kişi teşkil eder.

Sponsorluk sözleşmesinde desteklenen tarafı oluşturan kişi veya 
grup, farklı bir profesyonellik derecesini gösterebilir. Şöyle ki, mesela 
desteklenen sporcu veya sanatçı, sponsorluğun konusunu oluşturan 
sportif veya sanatsal faaliyetlerini profesyonel anlamda mesleği olarak 
icra edebilir ya da bunun dışında amatör olarak yürütebilir208.

Desteklenen kişi veya grubun sponsorluğun konusunu oluştu-
ran faaliyetlerindeki performans düzeyi de farklı olabilir. Buna göre 
elit veya zirve düzeyde ulusal ya da uluslararası rekabete muktedir 
yüksek bir performansla faaliyetlerini yürüten sporcu veya sanatçılar 
desteklenebileceği gibi, nispeten düşük bir performans düzeyinde ger-
çekleştirilen sportif, kültürel veya sosyal faaliyetler de desteklenebilir 
(mesela, kitle sporu gibi)209.

III. Sponsorluk Sözleşmesinin Unsurları
Sponsorluk sözleşmesinin esaslı unsurları, sponsorluk (destekleme) 

unsuru ve tanıtım unsurudur.

1. Sponsorluk (Destekleme) Unsuru
Sponsorluk unsuru, sponsorun iletişimle ilgili amaçlarına ulaşmak 

için belirli bir kişi veya kişi grubunun ya da bir kurumun belirli bir 
alandaki faaliyetini desteklemek üzere parasal katkı, diğer maddi edim 
ve/veya hizmet edimleri biçiminde destek edimlerini sözleşmenin karşı 
tarafına (desteklenene) temin etmesini ifade eder.

Buna göre sponsorluk unsuru bakımından sponsorluğun (destek-
lemenin) konusu ve sponsorluk vasıtaları (sponsorun sunduğu destek 
edimleri) olmak üzere iki hususun incelenmesi gerekir.

208 Bruhn/Mehlinger, I, s.12.
209 Bruhn/Mehlinger, I, s.13.
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1.1. Sponsorluğun (Desteklemenin) Konusu
Sponsorluğun konusunu sportif, kültürel, sosyal veya çevresel 

belirli bir alanda desteklenen tarafın fiilen yaptığı bir faaliyet ya da ger-
çekleştirmek istediği belirli bir organizasyon veya proje oluşturabilir210.

İlk halde mesela bir sporcu veya sanatçının fiilen uğraştığı kendi 
sportif veya sanatıyla ilgili bir faaliyeti söz konusu olabilir. Böyle bir 
durumda sözleşmenin karşı tarafını oluşturan desteklenen sporcu 
veya sanatçı, aynı zamanda sponsorluğun konusu haline gelebilir211. 
Zira esasen burada sporcunun veya sanatçının gerçekleştirdiği faaliyet 
şahsa sıkı sıkıya bağlı bir nitelik gösterir.

Doktrinde sponsorluğun konusuna ilişkin tasniflerde sponsor-
luğun konusu olarak belirli bir kişi veya kişi grubu ya da kurum 
veya belirli bir organizasyona (etkinliğe) işaret edilmektedir212. Buna 
göre kişilerin sponsorluğu, kurumların sponsorluğu ve proje ya da 
organizasyon (etkinlik) sponsorluğu ayrımları yapılır. Sponsorluğun 
konusuna göre bu şekilde yapılan tasnifin uygulamadaki başlıca spon-
sorluk sözleşmesi tiplerini de ortaya çıkardığı ifade edilmektedir213.

Kişi veya kişi gruplarının sponsorluğun konusu olarak değerlendi-
rilmesinde bir hususa işaret etmek gerekir. Şöyle ki burada sponsorluk 
esasen onların uğraştığı faaliyetlere yönelmiştir214. Zira belirli bir kişi 
veya kişi grubu yürüttükleri faaliyetler dolayısıyla temayüz etmiş, 
belirli bir hedef kitlede tanınmış ve sponsor tarafından iletişimsel 
açıdan yararlanmak üzere desteklenmeye değer bulunmuştur. Bu 
doğrultuda mesela başarılı ve ünlü bir tenis sporcusu, fiilen yürüttüğü 
sportif faaliyeti ve gösterdiği yüksek performans sebebiyle tercih edi-
lir. Burada sponsor, ilgili sporcunun imajından ve tanınmışlığından 
–sponsorluk gibi kamu tarafından pozitif olarak değerlendirilen bir 

210 Hauser, s.10.
211 Hauser, s.10.
212 Hauser, s.82, 177 vd.; Schwammberger, § 1 N 25- 26.
213 Hauser, s.178- 179.
214 Krş., Weiand, s.59.
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olgu vasıtasıyla- yararlanmak suretiyle medyada yer almak ve böylece 
mesajını geniş halk kitlelerine ulaştırmak ister.

Keza sponsorluğun konusunu vakıf, spor kulübü veya federas-
yonu gibi tüzel kişiliği haiz bir kurumun oluşturması halinde de, 
esasen ilgili kurumların faaliyetlerinin desteklenmesi söz konusu 
olmaktadır ve çoğu kez sponsorluk sözleşmesinin desteklenen tarafı 
ilgili kurumlardır215.

Sponsorluğun konusunu belirli bir organizasyon veya proje de 
teşkil edebilir. Burada organizasyon olarak bir tenis turnuvası veya 
futbol şampiyonası gibi sportif bir yarışma ya da bir müzik festivali 
veya bir tiyatro oyununun sahnelenmesi gibi kültürel bir etkinlik söz 
konusu olabilir. Keza çevre koruma alanındaki belirli bir projenin 
gerçekleştirilmesi veya kültür objelerinin yenileştirilmesi, sergiler, 
bilimsel toplantı ve konferanslar gibi çok sayıda muhtelif proje veya 
etkinlik desteklenebilir216.

Sponsorluğun konusunu teşkil eden organizasyon yerel, bölgesel, 
ulusal veya uluslararası düzeyde olabilir. Organizasyon, resmi bir 
kuruluş tarafından düzenlenen resmi bir etkinlik olabileceği gibi 
(mesela, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nce düzenlenen Olimpiyat 
Oyunları), genellikle teşebbüsler tarafından desteklenen gayrı resmi 
bir etkinlik de olabilir (mesela gösteri karşılaşmaları gibi)217.

Organizasyon veya proje sponsorluğunda genellikle desteklenen 
tarafın gerçekleştirmek istediği ve bunun için gereken kaynağı sağ-
layabilmek amacıyla sponsorlara yöneldiği bir etkinlik söz konusu 
olmaktadır. Ancak giderek özellikle teşebbüsler tarafından kendi proje-
lerinin geliştirildiği ve iletişimsel amaçlarla kullanıldığı görülmektedir. 
Mesela bir ilaç firmasının ürettiği bir ilaçla ilgili olarak bir araştırma 
projesini geliştirerek bunun gerçekleştirilmesi için bir üniversitenin 

215 Nitekim İsviçre Hukukunda Hauser, sponsorluğun konusuna göre yaptığı kişilerin 
sponsorluğu ve kurumların sponsorluğu ayrımını, aynı zamanda desteklenen tarafa 
ilişkin bir ayrım olarak da ifade etmektedir (s. 82, 177 vd., 179, 188).

216 Hauser, radyo, televizyon ve film yapımlarını proje sponsorluğuna dâhil etmektedir 
(s.179).

217 Bruhn/Mehlinger, I, s.14; Bruhn, 2003, s.23.
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ilgili kürsüsüyle işbirliği içinde hareket etmesi ve bu esnada projeye 
sağladığı destekten iletişimsel amaçlarla yararlanması gibi218.

1.2. Sponsorluk Vasıtaları (Sponsorun Sunduğu Destek Edimleri)
Sponsorun karşı tarafı desteklemek üzere sunduğu edimler, para-

sal veya maddi nitelikte ya da hizmet edimleri biçiminde olabilir219.
Sponsorluk vasıtasının parasal nitelikte olması halinde, sponsorun 

edimi, desteklenen tarafa belirli bir miktar paranın ödenmesinden 
oluşur. Sponsorluk faaliyetinin türüne göre ödemenin tarzı, taraf-
larca farklı biçimde belirlenebilir. Buna göre belirli bir miktar para, 
desteklenene bir defada ödenebilir ya da sözleşme süresi zarfında 
kararlaştırılan vadelerde kısım kısım ödenebilir220.

Sponsorun sunduğu destek edimi, para dışındaki diğer maddi 
edimler biçiminde de olabilir. Burada mesela desteklenen spor takı-
mının forma ve diğer sportif gereçle donatılması; organizasyonlarda 
(etkinliklerde) yiyecek, içecek malzemelerinin tedariki, ulaşım araç-
larının sağlanması gibi maddi nitelikte edimler söz konusu olabilir221.

Sponsor, desteklenen yararına hizmet edimleri de sunabilir. Burada 
mesela turnuva, konser, konferans vb. etkinliklerde organizasyona 
ve idareye ilişkin faaliyetlerin sponsor tarafından üstlenilmesi söz 
konusu olabilir. Yine mesela sponsorun personeli belirli bir süre için 
desteklenenin emrine hazır tutulabilir. Keza sponsor, multimedyatik 
bir iletişim sisteminin donanımında olduğu gibi bazı hallerde destek-
lenen tarafa yardımcı olurken aynı zamanda onu kendi teknik bilgi 
ve tecrübelerinden de (know-how) yararlandırabilir222.

Sponsorluk sözleşmesinde sponsorun sağladığı desteğin, sadece 
sözleşmede tespit edilen amaç doğrultusunda kullanılması yükümlü-
lüğü getirilebilir223. Bir diğer ifadeyle sponsorluk vasıtalarının kullanım 

218 Krş., Bruhn/Mehlinger, II, s.105-106.
219 Hauser, s.80; Bruhn, 2003, s.16 vd.
220 Hauser, s.292; Netzle, s.72.
221 Hauser, s.80; Bruhn, 2003, s.16.
222 Bruhn, 2003, s.17.
223 Weiand, 1999, s.114 vd.
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amacının belirlenerek desteklenen tarafın buna riayet etmesi kararlaş-
tırılabilir. Böyle bir yükümlülük, daha ziyade, sponsor bakımından ile-
tişimle ilgili amaçların önem taşımasının yanında teşvik düşüncesinin 
de baskın olduğu hallerde söz konusu olabilir; bu mesela sportif veya 
kültürel alanda genç yeteneklerin desteklenmesinde görülebilir. Zira 
reklam değeri yüksek tanınmış kişiliklerle akdedilen bir sponsorluk 
sözleşmesinde sponsor için önemli olan öncelikle iletişimsel hedef-
leridir. Burada sponsor bakımından sağladığı desteğin karşı tarafça 
ne şekilde kullanıldığı çoğu zaman pek önem arz etmez224. Bu halde 
desteklenenin, sponsorun sözleşme ile elde etmek istediği menfaati 
ve imaj transferini olumsuz etkilememek kaydı ile sponsorluk vası-
talarının kullanılma tarzını belirlemede serbest olduğu söylenebilir.

Sponsorluk sözleşmesinde sağlanan desteğin amaca bağlı kullanıl-
ması yükümlülüğünün kararlaştırılması halinde, bu husus kullanım 
amacının sponsor bakımından taşıdığı önemi gösterir; nitekim bu 
yönde desteklenen tarafın sözleşmenin sona ermesinden sonra hesap 
verme yükümlülüğü öngörülür225. Yine bu çerçevede sponsora deste-
ğin kullanımına ilişkin olarak desteklenenin ilgili belgelerini kontrol 
etme hakkı tanınabilir. Öte taraftan sponsorluk vasıtalarının sadece 
belirli bir bölümünün kullanım amacına tahsisi de mümkündür 226.

2. Tanıtım Unsuru
Sponsorluk sözleşmesinin tanıtım unsuru, desteklenen tarafın 

sponsorun temin ettiği destek edimlerine karşılık, sponsorun iletişimsel 

224 Weiand, 1999, s.118.
225 Weiand, 1999, s.118.
226 Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, bir kararında “Alman Milli Takımının Sponsoru” 

şeklindeki bir unvanın somut olayda Alman Futbol Federasyonu’nu destekleyen 
bir firma tarafından kullanılmasını haksız rekabete ilişkin hükümler çerçevesinde 
yanıltıcı bulmuştur. Kararını gerekçelendirirken kullanım amacı kıstasından hareket 
eden Mahkeme, sponsor firmanın destek edimlerini doğrudan veya dolaylı hiçbir 
şekilde milli takımın desteklenmesi amacına yönelik olarak sunmadığını ifade 
etmiştir. Mahkeme’ye göre somut olayda destek ediminin konusunu oluşturan para, 
Federasyon’a tedarik edilmekle birlikte milli takımın yararına kullanılması kaydı 
mevcut değildir. Burada Federasyon, ödenen parayı tüzüğüne uygun olarak ve milli 
takımın giderlerini de kapsayan kendi bütçesi çerçevesinde kullanır. OLG Hamburg, 
WRP 1985, s.651.
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amaçlarına ulaşmasında desteklenen faaliyet bağlamında sponsorun 
iletişimsel açıdan yararlanabileceği, bu yönde sponsorun tanıtımına 
yönelik bir karşı edim sunmasını ifade eder.

Tanıtım unsuru bakımından iki hususu incelemek gerekir; bunlar, 
desteklenenin sponsor lehine, onun iletişimsel açıdan yararlanabileceği 
bir karşı edim sunması ve bu edimin desteklenen faaliyet bağlamında 
ifa edilmesidir.

2.1. Desteklenen Tarafından Sponsorun Tanıtımına Yönelik Bir 
Karşı Edim Sunulması
Sponsorluk vasıtasıyla iletişimle ilgili amaçlarına ulaşmak isteyen 

sponsor, bu yönde destekleme olgusu bağlamında desteklediği kişi, 
kurum veya etkinlikten yararlanma yoluna gider. Bu noktada sponsor, 
özellikle desteklenenin kendi iletişimle ilgili faaliyetlerine katılmasını 
sağlamaya çalışır; bir diğer ifadeyle desteklenen tarafı kendi iletişim 
stratejisine dâhil etmek ister. Sponsorun özellikle imaj transferi yoluyla 
desteklenenin pozitif imajından yararlanarak kendisi ve desteklenen 
arasında bir imaj bağlantısı oluşturmayı hedeflediği hallerde, destek-
lenenin sponsorun iletişim stratejisine dâhil edilmesi gerekir227.

Sponsorun desteklenenden iletişimsel açıdan yararlanabilmesi ve 
bu yönde desteklenenin sponsorun iletişimsel faaliyetlerine katılımı, 
desteklenen tarafın sözleşme ile tespit edilen karşı edimi vasıtasıyla 
mümkün olur. Esasen desteklenenin karşı edimi, daha ziyade, içeriği 
her somut sponsorluk olayının özellikleri dikkate alınarak taraflarca 
belirlenen muhtelif edim yükümlerini kapsayan bir edimler bütünü 

227 Hauser, s.183; Hauser desteklenenin sponsorun iletişimle ilgili faaliyetlerine dâhil 
edilmesini sponsorun asli yükümü olarak kabul etmektedir (s. 226- 228). İmaj transferi, 
esasen karşılıklı bir etkileşim sürecidir ve sponsorun iletişimsel faaliyetlerine katılmada 
desteklenenin de tanınmışlığını artırmak açısından belirli bir yararı olabilir. Fakat 
desteklenen taraf bakımından birincil olarak önem taşıyan husus, belirli bir alandaki 
faaliyetleri veya belirli bir proje için ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaktır. Desteklenen, 
sponsorun iletişimsel açıdan yararlanabileceği karşı edimini, onun kendisine sunduğu 
destek edimlerini elde etmek amacıyla gerçekleştirir. Schwammberger’e göre, 
desteklenenin sponsorun iletişimsel faaliyetlerine katılması, daha ziyade sponsorun 
reklam stratejisinin mutat bir sonucudur (§3 N 42).
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olarak ortaya çıkar. Burada edimler bütününün içeriği, sponsorluğun 
konusu ve desteklenen tarafın nitelikleri göz önünde tutularak spon-
sorun sözleşme ile ulaşmak istediği amaca hizmet edecek biçimde 
tespit edilir228.

Desteklenenin sunduğu karşı edim veya edimler bütününün 
içeriği, sponsorluğun uygulamadaki görünüm biçimlerinin değerlen-
dirilmesiyle birlikte şu şekilde kategorize edilebilir229:

2.1.1. Desteklenenin adı, resmi gibi kişisel değerlerinden ve/veya 
marka, logo, unvan, amblem gibi diğer tanıtıcı unsurlarından 
(gayri maddi mallarından) sponsoru yararlandırması:
Burada desteklenen tarafı gerçek bir kişinin oluşturması halinde, 

mesela bir sporcunun desteklenmesinde sponsor, desteklenen sporcu-
nun adının ve resminin yer aldığı bir gazete ilanını veya bir duvar afişini 
reklam amaçlarıyla kullanabilir. Bu yönde sponsor firmanın ürettiği 
bir ürün veya ürün serisine desteklenenin adını vermesi de sponsorluk 
uygulamalarında karşılaşılan bir diğer yararlanma biçimidir230.

Sponsor iletişimle ilgili faaliyetleri çerçevesinde desteklenen tarafın 
rızasıyla onun adı ve resminin yanında portresi, faksimile-resimleri, 
imzası, parafı, sesi gibi diğer kişisel değerlerinden de yararlanabilir231. 
Bu yönde sponsor, mesela belirli bir ürününe ilişkin bir reklamda 
desteklenenin ilgili ürünün özellikleri hakkındaki açıklamalarını 
kullanabilir232.

Desteklenen tarafı dernek, federasyon, vakıf gibi tüzel kişiliği 
haiz bir kurumun oluşturması halinde sponsor, ilgili tüzel kişiliği 

228 Weiand, s.69 vd.
229 Krş., Weiand, s.55; Schwammberger, § 3 N 25 vd.; Hauser, s.182 vd., 225; Bruhn, 

2003, s.219- 220.
230 Hauser, s.184. Mesela Volkswagen Firması, Rock grubu Genesis’in bir turnesinin 

sponsorluğunu üstlendiğinde, karşı edim olarak konserler vesilesiyle giriş kartlarında 
ve afişlerde sponsorluğuna işaret edilmesinin yanında özellikle bu sponsorluk faaliyeti 
için piyasaya çıkarılan bir otomobil modelini Genesis olarak adlandırma hakkını elde 
etmişti (Weiand, NJW 1994, s.227).

231 Hauser, s.183- 184; Weiand, s.55.
232 Hauser, s.184.
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sembolize eden simge, amblem, logo, maskot gibi tanıtıcı unsur veya 
vasıtalardan da reklam amaçlarıyla yararlanabilir233.

Desteklenenin reklam açısından yararlanılabilir hakları kapsa-
mında resmi unvan ya da sloganlara işaret edilebilir234. Burada spon-
sorluk ilişkisine işaret eden bir sıfat veya niteleme söz konusu olmak-
tadır235. Mesela, bir firmanın reklamlarında “futbol milli takımının 
resmi sponsoru” biçimindeki bir unvanı kullanması gibi. Burada resmi 
unvanı kullanma izni, futbol milli takımını organize eden federasyon 
tarafından verilir. “Ana sponsor” veya “resmi sponsor” gibi unvanların 
kullanılması, genellikle dernek, birlik, vakıf vb. kurumların spon-
sorluğunda ya da organizasyon (proje, etkinlik) sponsorluğunda söz  
konusu olmaktadır236. Son halde ilgili unvan, organizasyonu düzenle-
yen komite tarafından verilir. Bu tip unvanlarda doğrudan sponsorun 
belirli bir ürününe de işaret edilebilir (mesela “Olimpiyat Oyunları’nın 
resmi zaman tutucusu” biçimindeki bir unvanda olduğu gibi)237.

“Ana sponsor” veya “resmi sponsor” gibi unvanların hangi anlama 
geldiği ya da hangi kriterlere göre kullanılabileceği, ilgili unvanı veren 
desteklenen kurum veya organizasyonu düzenleyen komite tarafından 
belirlenir238. Esasen söz konusu unvan veya sloganlarda desteklenenin 
veya destekleme konusunun ismiyle birleştirilmiş, bir bütün olarak 
değerlendirilmesi gereken reklama ilişkin bir ifade mevcuttur239.

Bunun dışında sponsorun adının, desteklenen organizasyonun 
(etkinliğin) adıyla birlikte kullanılmasına izin verilen hallerde de unvan-
lara ilişkin bir diğer yararlanma biçimi söz konusu olmaktadır; BMW-
Açık Tenis Turnuvası örneğinde olduğu gibi (Titel-Sponsoring)240.

Desteklenenin isim, resim, ses gibi bazı kişisel değerlerinin ve 
amblem, logo, unvan, marka gibi gayrı maddi mallarının kullanımını 

233 Netzle, s.89 vd.; Netzle, 1996, Rz. 69- 70; Hauser, s.192, 280.
234 Netzle, s.85; Netzle, 1996, Rz. 74- 75.
235 Netzle, s.85.
236 Krş., Netzle, 1996, Rz. 74; Netzle, s.85; Bruhn, 2003, s.21; Bruhn, 2010, s.28. 
237 Netzle, s.85. 
238 Bruhn, 2003, s.21; Bruhn, 2010, s.28. 
239 Netzle, s.86. 
240 Hauser, s.305; Bruhn, 2003, s.21; Bruhn, 2010, s.28. 
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sponsora bıraktığı hallerde, desteklenenin sponsorun iletişimle ilgili 
faaliyetlerine pasif katılımından söz edilebilir. Zira burada destekle-
nen, ilgili haklarının sponsor tarafından kullanılmasına izin vermek 
suretiyle katlanmaktadır.

2.1.2. Desteklenenin sponsorun klasik iletişimle ilgili tedbirlerine 
(reklam, halkla ilişkiler, sürümü artırıcı faaliyetlerine) fiilen 
katılması:
Sponsorluk, profesyonel anlamda sponsorun iletişim politikasının 

tamamlayıcı bir aracıdır ve optimal etki için diğer klasik iletişim araç-
larıyla birlikte kullanılması gerekir. Bu çerçevede sponsorluk sözleş-
melerinde desteklenenin sponsorun klasik iletişimle ilgili tedbirlerine 
katılmasına ilişkin edim yükümleri de kararlaştırılabilir.

Burada mesela desteklenen zirve sporcusunun veya spor takımı-
nın sponsor firmanın tanıtımıyla ilgili bir reklam filminde yer alması 
söz konusu olabilir. Keza desteklenen, sürümü artırıcı faaliyetler 
çerçevesinde sponsorun bir ürününün tanıtımına katılabilir241 ya da 
halkla ilişkiler faaliyetleri ile ilgili olarak sponsorun düzenlediği basın 
toplantısına desteklenenin de bir açıklama yapmak üzere katılımı 
öngörülebilir.

Desteklenenin sponsorun klasik reklam, halkla ilişkiler ve sürümü 
artırıcı faaliyetler gibi iletişimsel faaliyetlerine fiilen katılması halinde 
aktif katılımdan söz edilebilir. Zira burada desteklenenin sponsor 
lehine olumlu bir davranışta bulunması gerekir242. Ancak bu noktada 
geniş anlamda her aktif katılımın bir pasif katılımı içerdiği düşünü-
lebilir; zira burada desteklenen, bizatihi kişiliğinden reklama ilişkin 
olarak yararlanılmasına katlanmaktadır243.

241 Bruhn, 2003, s.21; Bruhn, 2010, s.29. 
242 Krş., Bruhn, 2003, s.219- 220; Hauser, s.298; Weiand, s.55. 
243 Krş., Netzle, 1996, Rz. 106 vd. 
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2.1.3. Sponsorun firma adı, markası, logosu, amblemi gibi 
tanıtıcı unsurlarının iletişimsel açıdan etkili olacak biçimde 
desteklenen tarafından kullanılması veya destekleme konusu ile 
birleştirilmesi (sponsorun tanıtıcı unsurlarının entegrasyonu)244:
Burada esasen sponsora desteklenen veya destekleme konusu vası-

tasıyla reklam yapma imkânının tanınması söz konusudur245. Mesela, 
desteklenen sporcunun formasında sponsorun firma adını, markasını 
veya logosunu taşıması gibi. Yine burada desteklenen organizasyon 
vesilesiyle sponsora reklam imkânları tanınır. Mesela desteklenen 
futbol karşılaşmasının oynandığı saha kenarındaki reklam panoların-
dan sponsorun yararlanmasına imkân verilir. Keza giriş kartlarında, 
tanıtıcı broşürlerde, afişlerde, oyun alanlarındaki bayrak, başlama-bitiş 
bantları ve elektrikli sonuç panolarında, organizasyonla ilgili diğer 
teknik araçlarda, ulaşım araçlarında, sportif gereçlerde sponsorun 
firma adının, marka veya logosunun yer almasına imkân sağlanır 
ve sponsorun desteğine işaret edilir. Yine bu çerçevede etkinliklerde 
desteklenen tarafından sponsorun sözle anılarak teşekkür edilmesi de 
bir diğer tanıtım imkânıdır.

Sponsorun tanıtıcı unsurlarının entegrasyonunda amaç, ilgili 
unsurların görsel açıdan iletilmesini ve kamunun bilgisine ulaşmasını 
sağlamaktır246. Sponsorun sunduğu belirli forma, kıyafet, araç-gereç, 
gıda maddeleri gibi donatım malzemelerinin desteklenen tarafından 
kullanılması da bu çerçevede ele alınabilir247.

Sponsorun tanıtıcı unsurlarının entegrasyonunda özellikle destek-
lenen organizasyon vesilesiyle bazı reklam yerlerinin sponsorun kullanı-
mına bırakılması söz konusu olmaktadır. Ayrıca sponsorun hazırladığı 
reklam panoları gibi sponsorun tanıtıcı unsurlarıyla donanmış reklam 

244 Schwammberger, § 3 N 27. 
245 Bruhn, 2003, s.20- 21; Bruhn, 2010, s.28; Weiand, s.55; Hauser, s.185, 194, 201- 202. 
246 Krş., Schwammberger, § 3 N 40; Hauser, s.201. 
247 Schwammberger, § 3 N 27; Hauser, s.185, 193, 201. 
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taşıyıcılarının desteklenen organizasyonun düzenleyicisi tarafından 
yerleştirilmesi de söz konusu olabilir248.

2.2. Desteklenen Faaliyet veya Organizasyon Bağlamında İfa
Desteklenen, sponsorun iletişimsel açıdan yararlanabileceği ve 

içeriği sözleşme ile tespit edilen karşı edimini, desteklenen faaliyet 
bağlamında ifa etmelidir249. Zira sponsorun sözleşme ile elde etmek 
istediği iletişimsel optimal yarar, ancak bu takdirde gerçekleştirilebilir.

Gerçekten de mesela formasında sponsorun logosunu taşıyan bir 
sporcu, sponsorun tanıtımına yönelik bu edim yükümünü sportif faali-
yetini yürütürken ve bu yönde antrenman esnasında veya sahada futbol 
oynarken ifa etmek durumundadır. Aynı şekilde bir tenis sporcusu, 
sponsorun logosunu taşıyan tenis raketini tenis karşılaşması sırasında 
elinde tutmalıdır; zira ancak bu halde sponsorun desteklenenin edimi 
ile ulaşmak istediği iletişimsel amaç gerçekleşebilir.

Desteklenen faaliyet, desteklenenin sponsorun tanıtımına yöne-
lik edim yükümlülüklerini gerçekleştirebilmesinin gereğini (zorunlu 
temelini) oluşturmaktadır. Tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme 
olarak sponsorluk sözleşmesinde sponsor, karşı tarafı desteklerken, 
iletişimle ilgili hedeflerine ulaşmasına yardım edecek bir karşı edim 
elde etmek amacındadır. Bununla birlikte sponsor için önemli olan, bu 
karşı edimin desteklenen faaliyetle bağlantılı olarak gerçekleştirilmesi-
dir. Zira sponsor, iletişimle ilgili hedeflerine destekleme olgusundan, 
bir diğer ifadeyle, destekleme olgusunun kamuda meydana getirdiği 
pozitif etkiden yararlanarak ulaşmak ister250. Esasen sponsorlukta, 
sponsorun destekleme olgusu bağlamında tanıtımı söz konusudur. 
Bu itibarla sponsorluğun konusunu oluşturan faaliyet yapılmalıdır ki 
sponsorun tanıtımı da bu çerçevede vuku bulsun. Esasen mesela bir 
sporcu veya sanatçıyı destekleyen sponsor, onun sportif veya sanatsal 
faaliyetlerini göz önüne alarak, bunun sözleşme süresi boyunca fiilen 

248 Netzle, s.93- 94. 
249 Krş., Weiand, s.69- 70, 61; Hauser, s.5. 
250 Krş., Hauser, s.41, 95, 183. 
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devam ettirileceği düşüncesiyle hareket eder ve desteklenen sporcu ya 
da sanatçının iletişimsel açıdan yararlanabileceği karşı edimlerini bu 
düşünce temelinde yapılandırır.

Desteklenen faaliyetin gerçekleştirilmesinin münferit sponsorluk 
sözleşmelerinde istisnai hallerde desteklenen tarafın edim yükümü 
olarak kararlaştırılması mümkündür. Özellikle proje sponsorluğunda 
desteklenenin sponsorun lehine belirli bir etkinliği düzenlediği ya da 
bilimsel bir araştırmayı yaptığı ve bu bağlamda sponsorun tanıtımına 
yönelik edimleri gerçekleştirdiği hallerde böyle bir yükümlülük söz 
konusu olabilir. Böyle bir sponsorluk sözleşmesinde desteklenenin 
edim yükümü, projeyi gerçekleştirmekle birlikte ilgili tanıtım edim-
lerinin bütününden oluşur251.

Ancak desteklenen faaliyetin gerçekleştirilmesi birçok halde 
sözleşme kurmanın gereği (zorunlu temeli) olarak tezahür eder252. 
Özellikle bazı hallerde desteklenen faaliyetin zorunlu temel niteliği 
açıktır. Mesela bir kulüp sporcusunun kulübün koyduğu kurallara 
uygun olarak bir sponsor firmayla akdettiği sözleşme çerçevesinde 
ilgili sporcunun sponsorun logosunu formasında taşımasına ilişkin 
bir yükümlülüğün kararlaştırılması halinde, burada sporcunun söz 
konusu yükümlülüğünü antrenmanda ve müsabaka sırasında ifa 
etmesi esastır, zira sponsorun elde etmek istediği iletişimsel yarar 
optimal ancak bu halde gerçekleşir. Somut olayda sporcunun sponsor 
karşısında formasında sponsorun logosunu taşıma yükümlülüğünün 
bulunduğu açıktır; fakat bu yükümlülüğünü ifa ettiği antrenman ya da 
müsabakaya katılma yükümü, çoğu kez hizmet akdiyle bağlı olduğu 
kulübüne karşıdır253. Bu noktada sporcunun sportif faaliyetine ilişkin 
sportif edimi de sadece kulüple arasındaki hizmet akdinden kaynakla-
nır. Burada sporcu, desteklenen sportif faaliyetini bağlı olduğu kulüp 

251 Krş., Bruhn/Mehlinger, II, s.105- 106; Martinek, Staudinger Kommentar (1995), § 
675 BGB Rn E 41. 

252 Sözleşme kurmanın gereği (işlem temeli) kavramı hakkında bkz., Serozan, § 20 N 1 
vd. 

253 Sporcunun edim yükümü olarak sportif bir faaliyetin yerine getirilmesini konu edinen 
sportif edim sözleşmeleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., PHBSportR/ Fritzweiler, 
3/Rz. 7 vd., Rz. 13 vd. 
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bünyesinde kulübün kuralları çerçevesinde yürütür. Bu doğrultuda 
mesela antrenörün oyun düzenini değiştirmesi sonucunda ilgili spor-
cunun müsabaka sırasında oyun kadrosu dışında kalması mümkündür.

Sponsorluk sözleşmesinin tipi bakımından esaslı unsurlar, sponso-
run belirli bir faaliyeti desteklemek üzere destek edimlerini sağlamasına 
karşılık, desteklenen tarafın desteklenen faaliyet bağlamında sponsorun 
tanıtımına yönelik bir karşı edim ifa etmesidir254. Bu noktada münferit 
halde desteklenen faaliyetin (mesela projenin) gerçekleştirilmesi bir 
yükümlülük olarak kararlaştırıldığı takdirde, bu, desteklenen tarafın 
sponsorun tanıtımına yönelik edimiyle birlikte asli edim yükümü 
olarak ifa etmek zorunda bulunduğu asli edim bütününü oluşturur255.

IV. Sponsorluk Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
1. Sponsorluk Sözleşmesi Rızai Bir Sözleşmedir
Sponsorluk sözleşmesi, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun 

irade açıklamaları ile kurulur256. Sponsorluk sözleşmesinin geçerli 
olarak kurulabilmesi, belirli bir şekil şartına bağlı değildir (TBK 
12)257. Sponsorluk sözleşmesinde münferit halde özel şekil şartına 
tabi sözleşmelere ait unsurlar bulunabilir258. Bu halde ilgili unsurların, 
söz konusu şekil içinde ifade edilmelerinin gerekip gerekmediği, şekil 
hükmünün amacı dikkate alınarak değerlendirilmelidir259. Buna göre 
sponsorluk sözleşmesinin münferit halde içerdiği edim yükümleri, 
şekil hükmünde öngörülen ve şekil zorunluluğuna bağlanan tipik 
bir korunmaya ihtiyaç gösteren durumu ortaya koymakta ise, söz 
konusu edim yükümleri için şekil zorunluluğu kabul edilmelidir260. 
Bu yönde mesela; somut sponsorluk sözleşmesinde desteklenenin 
eser niteliğindeki logosunu sponsorun kullanımına bırakması halinde 

254 Krş., Weiand, s.69- 70; Schwammberger, § 1 N 3. 
255 Krş., Weiand, s.73; Schwammberger, § 3 N 40. 
256 Hauser, s.289; Schwammberger, § 4 N 11. 
257 Hauser, s.289; Netzle, s.62; Schwammberger, § 4 N 19; Weiand, s.94. 
258 Krş., Weiand, s.94; Schwammberger, § 4 N 21. 
259 Schwenzer, OR AT, N 26.23, N 26.24; Schmid, N 304. 
260 Schmid, N 306, N 318; Schwenzer, OR AT, N 26.24. 
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buna ilişkin işlemin yazılı şekilde yapılması gerekir. Zira 5846 sayılı 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 52. maddesine göre eser üzerin-
deki mali haklara dair sözleşme ve tasarrufların yazılı olması şarttır. 
Sponsorluk sözleşmesinde özel şekil hükmünün kıyasen uygulanmasını 
gerektiren unsur, sponsorluk sözleşmesinin tipini belirleyen asli edim 
yükümlerinden birini oluşturuyorsa, kanunen şekle bağlı sözleşme-
lerde olduğu gibi, buna karşılık gelen karşı edim yükümü de şeklin 
kapsamına dâhil edilmelidir261.

2. Sponsorluk Sözleşmesi Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir 
Sözleşmedir
Sponsorluk sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen (synallagma-

tik) bir sözleşmedir262. Burada sponsorun ve desteklenenin edimleri, 
karşılıklı değişim ilişkisi içindedir.

Sponsorluk sözleşmesinde sponsor, parasal katkı, diğer maddi 
edim ya da hizmet edimleri biçimindeki destek edimlerini desteklenen 
tarafın karşı edimini elde etmek amacıyla ifa eder. Burada sponsor, 
desteklenenin karşı edimi vasıtasıyla belirlediği iletişimle ilgili amaç-
larına ulaşmak ister; bu noktada özellikle desteklenenin imajının 
sponsora aktarılması hedeflenir263.

Sponsorluk sözleşmesinde desteklenen de kendi edimini spon-
sorun karşı edimini elde etmek amacıyla gerçekleştirir. Desteklenen, 
sponsorun iletişimsel amaçları için yararlanabileceği hakları onun 
kullanımına sunarken veya sponsorun reklam ve diğer iletişimsel 
tedbirlerine fiilen katılırken, kendi faaliyetini yapabilmek ya da daha 
rahat gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu desteği (kaynağı) 
sağlamak ister264.

Bu itibarla sponsorluk sözleşmesinde sponsor ve desteklenenin 
asli edim yükümleri arasında tam anlamıyla karşılıklılık ve bağımlılık 

261 Krş., Schmid, N 583- 584; Schwenzer, OR AT, N 29.03. 
262 Netzle, s.41; Hauser, s.262, 278; Schwammberger, § 3 N 43; Weiand, s.71. 
263 Weiand, s.70; Hauser, s.183; Schwammberger, § 3 N 43. 
264 Schwammberger, § 3 N 43; Weiand, s.70. 
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ilişkisi vardır. Taraflardan birinin edimi, diğer tarafın ediminin sebep 
ve karşılığını oluşturur.

3. Sponsorluk Sözleşmesi Sürekli Borç İlişkisi İçeren Bir 
Sözleşmedir
Sürekli borç ilişkisi, zaman içinde sürekli bir davranışla yerine 

getirilebilecek asli bir edim yükümünü içerir265. Buradaki süreklilik, 
edimin, zaman yönünden hiçbir kesintiye uğramadan, aralıksız ifası 
olarak değil; fakat davranışın fiili ve hukuki yönden birlik oluştu-
racak şekilde uzun bir zaman dilimi içinde yerine getirilmesi olarak 
anlaşılmalıdır266. Bu itibarla süreklilik gösteren, diğer bir ifadeyle ifası 
zaman içinde bir süreci gerektiren edimin içeriği, bir yapmama edimi 
(olumsuz edim) olabileceği gibi, bir yapma edimi (olumlu edim) 
de olabilir267. Sürekli borç ilişkilerinde süreklilik gösteren asli edim 
yükümünün ifası, sözleşmenin süresine bağlıdır; bir diğer ifadeyle 
burada asli edim, sözleşme sona erinceye kadar ifa edilir268.

Sponsorluk sözleşmesinin sürekli bir sözleşme olması, esas itibarıyla 
desteklenenin asli edim yükümünün sürekliliğinden kaynaklanmak-
tadır269. Bir borç ilişkisinde asli edim borçlarından biri sürekli olarak 
nitelendirilebiliyorsa, yer aldığı borç ilişkisini de sürekli borç ilişkisi 
olarak nitelendirmek mümkündür270. Bu itibarla, desteklenenin asli 
ediminin sürekliliği sebebiyle sponsorluk sözleşmesi de sürekli borç 
ilişkisi içeren bir sözleşmedir. Şöyle ki desteklenenin karşı ediminin 
içeriğini desteklenenin sponsorun iletişim stratejisine pasif katılımı 
oluşturabilir. Buna göre desteklenen, adı, resmi gibi kişisel değer-
lerinden veya amblem, logo, sembol gibi gayrı maddi mallarından 
sponsoru yararlandırır; burada desteklenen, söz konusu hakların 
sponsor tarafından reklam amaçlarıyla kullanılmasına sözleşme süre-

265 Eren, s.196, 99- 100. 
266 Eren, s.100. 
267 Eren, s.100. 
268 Eren, s.196. 
269 Krş., Netzle, s.33; Schwammberger, § 3 N 46. 
270 Seliçi, s.6. 
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since katlanmaktadır. Bu katlanma borcu, süreklilik gösteren olumsuz 
edim yükümlerine ilişkin bir borçtur271.

Diğer taraftan karşı edimin içeriğini desteklenenin sponsorun 
iletişim stratejisine aktif katılımı oluşturabilir. Buna göre desteklenen, 
sponsorun iletişimsel amaçları için onun iletişimle ilgili reklam, halkla 
ilişkiler ve pazarlama faaliyetlerine fiilen katılır. Bu aktif katılımın 
da sözleşme süresi zarfında fiili ve hukuki yönden birlik (bütünlük) 
gösteren bir davranışla sürekli olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Zira 
sponsorlukla amaçlanan iletişimsel etkilerin meydana gelmesi; keza 
bu yönde özellikle desteklenenin imajının sponsora transfer edilebil-
mesi, zaman içinde bir süreci kapsar; bu da desteklenenin edimlerini 
sözleşme süresi boyunca sürekli olarak ifa etmesini gerektirir272.

Desteklenen, bunların dışında karşı edim olarak sponsora des-
teklenen konu bağlamında bazı reklam hakları tanıyabilir. Mesela, 
sponsora desteklenen etkinliğin gerçekleştiği saha kenarındaki reklam 
panolarından logo, firma adı veya markası gibi tanıtıcı unsurlarını 
görsel açıdan iletmek üzere yararlanma imkânı sağlanabilir. Bu halde 
de yukarıdaki açıklamalarımıza uygun olarak desteklenenin edimi 
süreklilik göstermektedir. Keza desteklenen sporcunun formasında 
sponsorun logosunu taşıması durumunda da bu davranış, hukuki ve 
fiili yönden bütünlük oluşturacak şekilde sözleşme süresince sürekli 
olarak ifa edilmelidir.

Şu halde desteklenen, karşı edimin niteliği gereği sözleşme süresi 
boyunca her zaman için sponsoru, kendi reklam potansiyelinden 
yararlandırmakla yükümlüdür273. Desteklenenin bu asli edim yükümü, 
sürekli olarak nitelendirilir ve bu yönde yer aldığı borç ilişkisini de 
sürekli hale getirir274. Bu itibarla sponsorluk sözleşmesi, sürekli bir 
sözleşmedir.

271 Netzle, s.33. 
272 Netzle, s.33; Schwammberger, § 3 N 46. 
273 Netzle, s.33. 
274 Krş., Seliçi, s.6. 
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Sponsorluk sözleşmesinin sürekli borç ilişkisi niteliği, sözleşmenin 
tarafları arasında özel bir kişisel işbirliği ve güven ilişkisini gerekli 
kılar275. Bu yönde özellikle sponsorluk sözleşmesi ile hedeflenen imaj 
transferinin gerçekleşebilmesi bakımından desteklenen tarafın sadakat 
yükümleri önem arz eder276.

Sponsorluk sözleşmesi, sürekli borç ilişkilerine özgü bir biçimde 
sona erer277. Buna göre sürekli bir sözleşme olarak sponsorluk sözleş-
mesi, sözleşmenin ifasıyla değil; fakat belirli bir sözleşme süresinin 
kararlaştırılması halinde, bu sürenin sona ermesiyle veya fesihle son 
bulur. Burada olağan fesih ya da haklı (önemli) bir sebebin varlığı 
halinde olağanüstü fesih söz konusu olabilir. Sponsorluk sözleşmesinin 
fesihle sona ermesi, sadece geleceğe yönelik (ex nunc) etki meydana 
getirir278.

4. Sponsorluk Sözleşmesi Kanunda Düzenlenmemiş (Atipik) Bir 
Sözleşmedir
Sponsorluk sözleşmesi, Borçlar Kanununda veya diğer bir özel 

kanunda bağımsız bir başlık altında düzenlenmiş değildir279. Gerçi, 
Türkiye’de program sponsorluğuna ve spor sponsorluğuna ilişkin bazı 
yasal düzenlemeler getirilmiş bulunmaktadır280. Ancak bu düzenle-
meler, anılan alanlara özgü bir nitelik taşımakta olup, söz konusu 
düzenlemelerde bütün sponsorluk faaliyetleri bakımından esas alı-
nabilecek genel bir sponsorluk sözleşmesi tanımına yer verilmediği 
gibi, bu yönde sponsorluk sözleşmesinin hüküm ve sonuçları da 
düzenlenmiş değildir.

Öte yandan esaslı (temel) unsurları bakımından incelendiğinde; 
sponsorluk sözleşmesinin kanunda düzenlenmiş veya düzenlenmemiş 

275 Netzle, s.144- 145; Hauser, s.282- 283; 276. 
276 Schwammberger, § 7 N 41. 
277 Hauser, s.312 vd.; Netzle, s.142 vd. ; Schwammberger, § 13 N 2 vd., § 14 N 11; 

Seliçi, s.65 vd., 225. 
278 Schwenzer, OR AT, N 3.27. 
279 Bu hususta bkz., İmamoğlu, s.125 vd., ayrıca s.29 vd. 
280 Bkz., 6112 sayılı Kanun (dn.155), m.12 ve aşağıda “Türk hukukunda spor sponsorluğu 

alanındaki yasal düzenlemelere bakış” başlığı. 



557

Sponsorluk, Spor Sponsorluğu, 
Sponsorluğun Hukuki Boyutu
/ İMAMOĞLU

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

diğer bir sözleşme tipine dâhil edilemeyeceği hususu da ortaya çık-
maktadır. Daha önce de ifade edildiği üzere sponsorluk sözleşmesi, 
esas itibarıyla sponsorluk (destekleme) unsuru ve tanıtım unsurundan 
oluşur281. Sponsorluk (destekleme) unsurunda sponsorun parasal katkı, 
diğer maddi edim ve/veya hizmet edimleri biçiminde destek edimlerini, 
faaliyetlerini desteklemek üzere desteklenene temin etmesi söz konusu 
olurken; tanıtım unsurunda desteklenen tarafın, desteklenen faaliyet-
leri bağlamında sponsorun iletişimsel açıdan yararlanabileceği ve bu 
yönde sponsorun tanıtımına yönelik bir karşı edimi yerine getirmesi 
söz konusu olmaktadır. Burada desteklenenin karşı ediminin içeriği, 
çoğu kez, her somut sponsorluk olayının özelliklerine göre taraflarca 
belirlenen ve sponsoru desteklenenin reklâm potansiyelinden yarar-
landırmaya yönelen çeşitli edim yükümlerini kapsayan bir edimler 
bütünü olarak teşekkül eder282.

Esaslı (temel) unsurları bakımından sponsorluk sözleşmesinin, 
birçok halde kanunda düzenlenmiş (kira, istisna, vekâlet gibi) ve 
düzenlenmemiş (lisans) sözleşme tiplerine ait unsurları birlikte içe-
ren bir yapı gösterdiğini ifade etmek mümkündür283. Mesela spon-
sorun parasal katkı dışında diğer maddi nitelikte edimler sunduğu 
bir sponsorluk sözleşmesinde kira veya satım unsurları söz konusu 
olabilmektedir. Desteklenenin iletişimsel açıdan yararlanılabilir karşı 
edimi olarak sponsora marka, logo, amblem, unvan gibi gayrı maddi 
mallarını kullanmak üzere bırakması halinde lisans unsuru söz konusu 
olurken, sponsorun reklâm ve pazarlama faaliyetlerine fiilen katılması 
halinde ise vekâlet unsuru söz konusu olmaktadır.

281 Sponsorluk sözleşmesinin esaslı (temel) unsurları hakkında bkz. ve krş., Weiand, 
s.69-70; Weiand, NJW 1994, s.230; Bruhn/Mehlinger, I, s.4; Wegner, s.32; Roth, 
s.27 vd., 56 vd.; Hauser, s.16; Schwammberger, § 1 N 3; Netzle, s.13; Engel, s.85 
vd., 156 vd.; Elçin Grassinger, s.21; ayrıca İmamoğlu, s.96 vd., 100 vd. 

282 Bkz., yukarıda “sponsorluk sözleşmesinin unsurları” başlığı. 
283 Bkz. ve krş., Schwammberger, § 6 N 59-60; Netzle, s.32, dn.57; Netzle, 1996, 

Rz.139; Amstutz/Schluep, Basler Kommentar zu OR (Hrsg. Honsell/Vogt/Wiegand), 
Einleitung vor Art.184 vd., N 414; Hauser, s.256 vd., 279 vd.; Elçin Grassinger, s.72; 
Weiand, s.72 vd., 87 vd.; Bruhn/Mehlinger, I, s.61 vd.; Wegner, s.149 vd., 175 vd., 
182; Roth, s.66 vd.; ayrıca İmamoğlu, s.140 vd., 159 vd., 162. 
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Ancak sponsorluk sözleşmesi, anlamı ve amacı ve tarafların tipik 
menfaatler durumu göz önünde bulundurularak bütünüyle değer-
lendirildiğinde; bireysel yapısı bakımından unsurlarını taşıdığı anılan 
sözleşme tiplerini aşan bağımsız ve yeni bir sözleşme tipi olarak ortaya 
çıkmaktadır. Şu halde sponsorluk sözleşmesi, kanunda düzenlenmemiş, 
diğer bir ifadeyle isimsiz bir sözleşmedir284.

Sponsorluk sözleşmesinin isimsiz sözleşmelerin hangi türüne 
girdiği hususunda Türk hukukunda farklı görüşler mevcuttur. Elçin 
Grassinger’e göre sponsorluk sözleşmesi, kendine özgü (sui generis) 
bir yapıdadır; zira sponsorlukta yer alan “sponsorun tanıtımını yapma, 
olumlu imaj bırakma borcu”, hiçbir kanuni tipteki sözleşmede mevcut 
değildir285.

Kanımızca sponsorluk sözleşmesi, esasen karma sözleşme nite-
liğindedir286. Şöyle ki kendine özgü sözleşmeler, doktrinde de işaret 
edildiği üzere olabilen sözleşme biçimlerinin kanunda belirlenmiş 
çerçevesinden bütünüyle ayrılan, böylece gerçek anlamda yeni yapıları 
ortaya koyan sözleşmelerdir287. Oysa sponsorluk sözleşmesi, birçok 
halde kanunda düzenlenmiş ve düzenlenmemiş sözleşme tiplerine ait 
unsurları birlikte içeren bir yapıdadır. Benimsediğimiz tanıma göre 
karma sözleşmeler, kanunda düzenlenmiş olsun veya olmasın çeşitli 
sözleşme tiplerine ait unsurların birleştiği bağımsız sözleşmelerdir288. 
Şu halde sponsorluk sözleşmesi de karma sözleşme olarak değerlen-
dirilmelidir289 290.

284 Bu hususta bkz., İmamoğlu, s.159 vd. ve orada atıf yapılan literatür. 
285 Elçin Grassinger, s.75. 
286 Bu hususta bkz., İmamoğlu, s.161 vd. 
287 Bkz., Kramer, Berner Kommentar zu OR, Art.19-20 N 65; krş., Schluep, s.771, 776. 
288 Bkz., Guhl/Koller, § 40 N 17; krş., Kramer, Art.19-20 N 58; Schluep, s.771, 772 

vd.; Meier-Hayoz, SJK 1134, s.1-2; SJK 1135, s.1. 
289 Karma sözleşme olarak sponsorluk sözleşmesi, bileşik (kombine) karma sözleşme 

biçiminde ortaya çıkar. Bu hususta bkz., İmamoğlu, s.163. 
290 Gerçi münferit halde sponsorun parasal katkı biçiminde destek edimi sağladığı, 

buna karşılık desteklenenin karşı edimi olarak sadece amblem, logo, sembol gibi 
belirli gayrı maddi mallarını sponsorun kullanımına bıraktığı bir sponsorluk 
sözleşmesinde yalnız lisans sözleşmesine ilişkin unsurun varlığı söz konusu 
olmaktadır. Böyle bir halde sponsorluk sözleşmesinin anlamı ve amacı ile bir bütün 
olarak değerlendirilmesi sonucunda kendine özgü sözleşme olarak nitelendirilmesi 
mümkündür (krş., Schwammberger, § 6 N 60; Netzle, s.32, dn.57). Fakat uygulamada 
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Sponsorluk sözleşmesinde uyuşmazlık halinde uygulanacak 
hükümlerin belirlenmesinde şu esaslardan hareket edilmesi gerek-
tiği fikrindeyiz291: Güven ilkesine göre yapılacak yorum sonucunda 
sponsorluk sözleşmesinin uyuşmazlığın çözümü için hiçbir kural 
içermediği tespit edilirse, öncelikle tarafların farazi iradesine yönelmek 
suretiyle bir çözüm bulunması yoluna gidilmelidir. Bu yolla çözüm 
bulunamaması halinde yargıç uygulanacak bir kanun hükmünün 
olup olmadığını araştırmalıdır. Burada Borçlar Kanununun genel 
hükümleri, sponsorluk sözleşmesinin amacına uygun olarak doğru-
dan uygulanır. Ancak genel hükümlerle de uyuşmazlık çözülemiyorsa 
ve bu hususta bir örf ve adet kuralı da yoksa yargıç bizzat koyacağı 
kurallarla hukuk yaratma yoluna gitmelidir. Yargıç hukuk yaratırken 
Borçlar Kanununun özel hükümlerinden kıyas yoluyla yararlanabilir 
veya kıyas mümkün olmadığı takdirde büsbütün orijinal bir kural 
ortaya koyabilir (TMK 1 II, III).

Borçlar Kanununun özel hükümlerinden kıyas yoluyla yararla-
nılması, sponsorluk sözleşmesinde tarafların edimlerine göre farklı 
biçimlerde ortaya çıkabilir. Bu yönde mesela sponsorun sunduğu 
maddi edimlerin, bir donatım sözleşmesinde teslim edilen donatım 
malzemelerinin ayıplı olması halinde satım veya eser sözleşmesine iliş-
kin ayıba karşı tekeffül hükümlerinin kıyasen uygulanması söz konusu 
olabilir (TBK 219 vd., 474 vd.)292. Yine mesela desteklenen bir spor 
kulübüne ait sembolün, iletişimsel tedbirleri çerçevesinde ekonomik 
açıdan yararlanmak üzere sponsorun kullanımına bırakılması halinde 
sponsorluk sözleşmesi lisans sözleşmesine ilişkin bir unsur taşır; buna 
göre lisans sözleşmesine ait hükümlerin mahiyetine ve tarafların men-
faat durumuna uygun düştüğü ölçüde kıyasen sponsorluk sözleşmesine 
uygulanması mümkündür293. Öte yandan desteklenenin sponsorun 

sponsorluk sözleşmelerinde desteklenenin karşı ediminin içeriği, çoğu kez, lisans 
unsurunun yanında vekâlet ve kira unsurunu da içeren yükümlülükler bütünü olarak 
kararlaştırılmaktadır. 

291 Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz., İmamoğlu, s.133 vd. ve orada atıf yapılan literatür. 
292 Netzle, s.126; Hauser, s.312. 
293 Hauser, s.280; Schwammberger, § 6 N 5, § 7 N 25 vd., § 11 N 47- 49; Netzle, 1996, 

Rz. 139, Rz. 143, Rz. 123 vd., Rz. 113. 
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klasik iletişimsel faaliyetlerine veya diğer tanıtıma yönelik tedbirlerine 
fiilen katılmakla yükümlendiği sponsorluk sözleşmelerinde, mesela 
desteklenenin sponsorun sunduğu donatım malzemelerini kullan-
ması veya forma reklamı yapması yükümlülüğünün kararlaştırıldığı 
hallerde, vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümler kıyasen uygulanabilir 
(TBK 502 vd.)294. Yine mesela organizasyonlardaki kullanılabilir 
reklam alanlarının desteklenen veya bir pazarlama şirketi tarafından 
mesajlarını yerleştirmek üzere sponsora bırakılması halinde kira söz-
leşmesine ilişkin hükümler kıyasen uygulanabilir (TBK 299 vd.)295.

V. Türk Hukukunda Spor Sponsorluğu Alanındaki Yasal 
Düzenlemelere Bakış
1. Genel Olarak
Türkiye’de sporun gelişmesi için spora sağlanacak kaynakları 

artırmak maksadıyla sponsorluğa ilişkin yasal bir düzenlemeye gidil-
miş; bu yönde 2001 yılında 4644 sayılı Kanunla296 3289 sayılı Spor 
Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun297 
ek üçüncü maddesi değiştirilerek bu maddeye sponsorluk hakkında 
bir fıkra eklenmiştir298.

Sözü edilen fıkra hükmüyle Genel Müdürlüğün gençlik ve spor 
hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişilerin 
sponsorluk yapabileceği öngörülmüştür. Bu bağlamda sponsorların 

294 Hauser, s.298 vd.; Schwammberger, § 6 N 13, § 7 N 29, § 11 N 50 vd.; krş., Netzle, 
1996, Rz. 108, Rz. 113, Rz. 139. 

295 Netzle, s.94; Hauser, s.307; Schwammberger, § 6 N 29, § 11 N 50. 
296 12.04.2001 tarihli ve 4644 sayılı Kanun için bkz., RG.21.04.2001, 24380. 
297 21.05.1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun için bkz., RG.28.05.1986, 19120. Bu Kanunda ihtiyaçlar 
doğrultusunda çeşitli tarihlerde değişiklikler yapılmıştır. Konumuz bağlamında özellikle 
4644 sayılı Kanun, 5105 sayılı Kanun, 5340 sayılı Kanun ve bağımsız federasyonlara 
ilişkin olarak 29.03.2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanun (RG.12.04.2011, 27903) 
anılmalıdır. 3289 sayılı Kanunun son metni için bkz., http://mevzuat.basbakanlik.
gov.tr . 

298 Yasal düzenlemenin yukarıda sözü edilen amacı, özellikle Dönemin Konya Milletvekili 
M. Emrehan Halıcı’nın bu hususta Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmada 
ifadesini bulmuştur ( Bkz., TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 21, Yasama Yılı 3, Cilt 
59 [2001], Birleşim 83, s.475). 
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uluslararası resmi spor organizasyonları ile Genel Müdürlükçe uygun 
görülen spor tesisleri için yapacakları ayni ve/veya nakdi harcamalar, 
Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre gider 
sayılmıştır. Sponsorlukla ilgili esas ve usullerin ise anılan fıkra hükmü 
çerçevesinde yönetmelikle belirlenmesi yönüne gidilmiştir. Ancak spor 
sponsorluğuna ilişkin olarak 4644 sayılı Kanunla getirilen bu düzen-
lemede daha sonra değişiklik yapma ihtiyacı duyulmuştur. İlk olarak 
5105 sayılı Kanunla299 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanunun ek üçüncü maddesinin sponsorluğa 
ilişkin üçüncü fıkrası hükmü değiştirilmiş ve sponsorlukla ilgili üç 
fıkra daha eklenmiştir. 5105 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle esasen 
gerçek ve tüzel kişi sponsorların, sponsorluğunu üstlenebilecekleri 
gençlik ve spor faaliyetlerinin kapsamının genişletilmesi yönüne 
gidilmiştir. Değişikliğin gerekçesi olarak 4644 sayılı Kanunla getirilen 
düzenlemenin sadece uluslararası spor organizasyonlarını kapsaması 
sebebiyle gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinin desteklenmesinde 
sponsorluktan beklenilen amaca ulaşılamamış bulunulduğuna işaret 
edilmiştir300.

Öte yandan 5105 sayılı Kanunla sponsorluğun vergisel boyutu 
yeniden düzenlenmiştir. Buna göre 3289 sayılı Spor Genel Müdür-
lüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye Futbol 
Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun301 kapsamında 
yapılan sponsorluk harcamalarının ilgili vergi mevzuatı çerçevesinde 
matrahın saptanmasında belirli oranlarda gelirden veya kazançtan indi-
rileceği öngörülmüştür302. 5105 sayılı Kanunla getirilen düzenlemede 

299 04.03.2004 tarihli ve 5105 sayılı Kanun için bkz., RG.13.03.2004, 25401. 
300 Gerekçe için bkz., TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 22, Yasama Yılı 2, Cilt 43 (Ankara 

2004), Birleşim 63, Sıra Sayısı 384. 
301 5105 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelerde o zaman yürürlükte bulunan 17.06.1992 

tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun anılmıştır. 3813 sayılı Kanun, 16 Mayıs 2009 tarihinde yürürlüğe giren 
05.05.2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır (RG. 16.05.2009, 27230). Ayrıca bkz., 
aşağıda dn. 316. 

302 5105 sayılı Kanun, m.4 ve 5. 
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de daha sonra 5340 sayılı Kanunla303 kısmen değişiklik yapılmıştır; 
burada 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun ek üçüncü maddesinin 5105 sayılı Kanunla 
eklenen sponsorlukla ilgili beşinci fıkrası değiştirilmiştir. Sözü edilen 
değişiklikle sponsorluk harcamalarının belgelendirilmesinde bürokra-
tik işlemlerin azaltılması yönüne gidilirken, sponsorlara sponsorluğunu 
üstlendikleri faaliyet ve tesisle ilgili her türlü isim, reklâm, tanıtım ve 
gerektiğinde yayın haklarının verilebileceği açık hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan yapılan değişikliklere uygun olarak yeni bir 
Sponsorluk Yönetmeliği304 de hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuş 
bulunmaktadır.

2. Mevcut Hukuki Düzenleme
Spor sponsorluğuna ilişkin mevcut hukuki düzenlemeye ilişkin 

olarak başlıca şu hususlara işaret edilebilir305:
2.1. Yeni Sponsorluk Yönetmeliğinde sponsorluğa ilişkin bir tanım 

getirilmiştir. Buna göre “sponsorluk, bu Yönetmelik kapsamındaki alan-
lara gerçek veya tüzel kişilerce, dolaylı olarak ticari fayda sağlamak ya 
da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla iletişim olanakları 
karşılığında ayni ve/veya nakdi destekte bulunulmasını” ifade eder (m.4).

Sadece spor sponsorluğu bakımından yapılmış bu tanımda işaret 
edilen Yönetmelik kapsamındaki alanların neler olduğu, Yönetmeliğin 
5. maddesinde çeşitli bentler halinde belirtilmiştir. Burada 5105 sayılı 
Kanunla yapılan değişikliğe paralel bir düzenleme mevcut olup, esasen 
sponsorluğu üstlenilebilecek ulusal veya uluslararası gençlik ve spor 
hizmet ve faaliyetleri sayılmıştır. Buna göre gerçek ve tüzel kişiler, 
aşağıda belirtilen faaliyetleri destekleyebilirler306:

303 28.04.2005 tarihli ve 5340 sayılı Kanun için bkz., RG.05.05.2005, 25806. 
304 RG.16.06.2004, 25494. Değişiklikler için bkz., RG.10.11.2004, 25639; 

RG.22.12.2005, 26031; RG.12.02.2009, 27139. 
305 Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz., İmamoğlu, Spor Sponsorluğu, s.63 vd., 72 vd. 
306 Bkz., 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 

ek madde 3/III a-f; Sponsorluk Yönetmeliği, m.5/a-f. 
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•	 Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programında yer alan ulusal 
veya uluslararası gençlik ve spor organizasyonları,

•	 Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile 
federasyonların yıllık programlarında bulunan eğitim ve altyapı 
faaliyetleri gibi sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların destek-
lenmesine yönelik resmi sportif faaliyetleri,

•	 Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile gençlik ve spor 
kulüplerine ait gençlik ve spor tesislerinden Genel Müdürlükçe 
uygun görülenlerin yapımı, ikmali, onarımı ve bakımı,

•	 Federasyonların veya gençlik ve spor kulüplerinin hizmet ve 
faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan gençlik ve spor 
organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini,

•	 Ferdi lisanslı sporcuların, Genel Müdürlük veya federasyonlarca 
ferdi olarak katılmalarına izin verilen ulusal veya uluslararası 
organizasyonları,

•	 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin 
sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri.

Spor alanında yapılabilecek sponsorluk faaliyetlerinin çeşitli bent-
ler halinde sayıldığı bu düzenlemenin sınırlayıcı nitelikte olmadığı 
görüşündeyiz. Mevcut düzenleme, sadece ilgili vergi mevzuatına göre 
vergi kolaylığı sağlanan sponsorluk faaliyetlerine ilişkindir; burada 
sayılan faaliyetlerin dışında kalan diğer gençlik ve spor faaliyetleri için 
de sponsorluk yapılabilir, fakat buna ilişkin sponsorluk harcamaları 
vergi kolaylığından yararlanamaz307.

2.2. Sponsorluk Yönetmeliğinde sponsor ve desteklenene ilişkin 
tanımlara yer verilmiştir. Buna göre sponsor, gençlik ve spor tesisleri 
ile organizasyonlarına, federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine, 

307 Türk spor teşkilatlanmasına göre Türkiye Futbol Federasyonunun düzenleme yetkisine 
sahip olduğu futbol faaliyetlerinin sponsorluğu, kanımızca 3289 sayılı Spor Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5105 sayılı Kanunla değişik 
ek 3 üncü maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin kapsamına dâhil 
değildir. Bu hususta bkz., İmamoğlu, Spor Sponsorluğu, s.75, dn.30. 
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sporculara, ayni ve/veya nakdi desteklerle308 sponsorluk yapan gerçek 
ve tüzel kişileri ifade ederken; desteklenen, Sponsorluk Yönetmeliği 
kapsamında hizmet, tesis ve faaliyetleri desteklenen kişi, kurum ve 
kuruluşları ifade eder (m.4).

Şu halde sponsor olarak gerçek ve tüzel kişiler söz konusu olmakta-
dır. Ancak Yönetmeliğe göre vergi veya sosyal güvenlik kuruluşlarına309 
borcu sebebiyle takibata uğrayan gerçek veya tüzel kişiler sponsorluk 
yapamazlar (m.13). Burada sözü edilen kişilerin sponsorluk söz-
leşmesi yapma özgürlüğü sınırlanmaktadır. Böyle bir sınırlamanın 
Yönetmelikle getirilmesi isabetsizdir310. Bu noktada 3289 sayılı Spor 
Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
“sponsorlukla ilgili esas ve usullerin” yönetmelikle belirleneceğine ilişkin 
hükmünün (ek madde 3/VI) de sözü edilen sınırlamanın getirilmesi 
için yeterli dayanak oluşturamayacağı kanısındayız. Esasen anılan 
hüküm, hâlihazırda uygulanmaması gereken bir hükümdür.

2.3. Sponsorluk Yönetmeliğinde spor sponsorluğu sözleşmeleri 
için yazılı şekil şartı öngörülmüştür. Yönetmeliğin 8. maddesine göre 
sponsor ve desteklenen arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini 
içeren yazılı sözleşme yapılması zorunludur. Kanımızca Sponsor-
luk Yönetmeliğindeki şekil hükmü, bir düzen hükmüdür; tarafların 
güvenliği, hukuki durumun açık bir surette tespiti ve sponsorlukla 
ilgili vergisel işlemlerin takibi açısından ve bu yönde ispat kolaylığı 
sağlamak üzere öngörülmüştür.

2.4. Taraflar spor sponsorluğu sözleşmesinin içeriğini hukuk 
düzeninin sınırları içerisinde serbestçe düzenleyebilirler (TBK 26; 
27 I). Spor sponsorluğu sözleşmeleri bakımından sponsorluğa ilişkin 

308 Yönetmeliğe göre nakdi destek, sponsor tarafından desteklenene yapılan parasal 
ödemeyi ifade ederken; ayni destek, sponsorluk konusu işle ilgili sponsor tarafından 
yapılan belgelendirilmiş mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamaları ifade eder (m.4). 

309 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 
(RG.20.05.2006, 26173) ile Türk sosyal güvenlik sisteminde kurumsal olarak yeniden 
yapılanmaya gidilmiş; mevcut sosyal güvenlik kuruluşlarının tümüyle ortadan 
kaldırılarak tek bir sosyal güvenlik kurumuna dönüştürülmesi öngörülmüştür. 

310 Sözleşme özgürlüğüne yönelik böyle bir sınırlamanın kanun hükmüyle öngörülebilirliği 
dahi, Anayasanın 13. ve 48. maddeleri karşısında tartışmaya açık bir husus olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu hususta bkz. İmamoğlu, Spor Sponsorluğu, s.77, dn.33. 
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mevzuatın, keza ulusal ve uluslararası federasyonların sponsorluk ve 
reklamla ilgili kurallarının da göz önünde bulundurulacağı açıktır311. 
Bu noktada ifade etmek gerekir ki 5340 sayılı Kanunla yapılan değişik-
lik çerçevesinde ve bu yönde Sponsorluk Yönetmeliğinde sponsorların 
destek edimlerine karşılık sponsorlara verilebilecek haklar, açık hükme 
bağlanmıştır312. Buna göre sponsorlara sponsorluğunu üstlendikleri 
faaliyet ve tesisle ilgili her türlü isim, resim, tanıtım ve gerektiğinde 
yayın hakları ayrı ayrı veya bir paket halinde verilebilir.

2.5. Organizasyon veya tesislerle ilgili olarak birden fazla spon-
sorla sözleşme yapılabilir. Bu durumda Yönetmeliğe göre desteklenen, 
sponsorlar arasında koordinasyon ve uyumu sağlayıcı gerekli tüm 
tedbirleri almalıdır (m.11).

2.6. Sponsorluk Yönetmeliğine göre Genel Müdürlük, gerekli 
gördüğü takdirde, sponsorluk kapsamında yapılan her türlü iş ve 
işlemleri denetlemeye yetkilidir. Nitekim mevcut düzenlemeye göre 
sponsorluk sözleşmesine ilişkin olarak ve sponsorun yükümlülüklerini 
yerine getirip getirmediği hususunda Genel Müdürlük bilgilendiril-
melidir (ek madde 2; m.8).

2.7. Yönetmeliğe göre sponsorluk konusu iş ve işlemlerin Yönet-
melik ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesinden desteklenen 
ve sponsor müşterek ve müteselsil olarak sorumludur (ek madde 1). 
Bu husus, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanunda yer almamıştır. Türk borçlar hukukuna göre 

311 Bu yönde bkz., mesela 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun, ek madde 3/V; Sponsorluk Yönetmeliği, m.9, 13; 5894 sayılı Türkiye 
Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, m.3; Tütün Mamulleri ve 
Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
(bkz., dn.151), m.19, m.24. 

312 Bkz., 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 
ek madde 3/V; Sponsorluk Yönetmeliği, m.9. Neden böyle bir hükmün gerekli 
görüldüğüne ilişkin olarak gerekçede; sponsorlara çeşitli haklar verilemediğinden 
sponsorluk için istenilen düzeyde başvuruda bulunulmadığı ve bu sebepten dolayı 
gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinin desteklenmesinde sponsorluktan beklenilen 
amaca ulaşılamadığı ifade edilmiştir. Gerekçe için bkz., TBMM Tutanak Dergisi, 
Dönem 22, Yasama Yılı 3, Cilt 82 (Ankara 2005), Birleşim 91, Sıra Sayısı 875. Şu 
halde anılan hüküm ile uygulamada söz konusu olabilecek bazı tereddütlerin önüne 
geçilebilecektir. 
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müteselsil sorumluluk, tarafların iradesiyle veya kanunun belirlediği 
hallerde söz konusu olur (TBK 162)313. Burada, 3289 sayılı Spor Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun “sponsorlukla 
ilgili esas ve usullerin” yönetmelikle belirleneceği hükmü (ek madde 3/
VI), Yönetmelikteki müteselsil sorumlulukla ilgili hüküm için yeterli 
dayanak oluşturmamaktadır. Şu halde açık bir yasal temeli olmaksızın 
yönetmelikle müteselsil sorumluluğa ilişkin düzenleme yapılamaz. 
Bu çerçevede Yönetmelikteki müteselsil sorumlulukla ilgili hükmün 
uygulanamaz bir hüküm olduğu fikrindeyiz.

2.8. Mevcut hukuki düzenlemeye göre 3289 sayılı Spor Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ayrıca 
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dal-
ları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si, Gelir Vergisi 
Kanunu314 ve Kurumlar Vergisi Kanunu315 çerçevesinde vergi matra-
hının saptanmasında gelirden veya kurum kazancından indirilir316. 
Bu noktada ifade etmek gerekir ki desteklenen tarafın bağımsız bir 
federasyon olması halinde, bağımsız federasyonların tüm gelirleri her 
türlü verginin dışında tutulduğundan, sponsorluk gelirleri de vergi 
dışı tutulur317.

313 Konuya ilişkin olarak bkz., Eren, s.1154 vd., 1156. 
314 Gelir Vergisi Kanunu, m.89 (31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

için bkz., RG.06.01.1961, 10700; anılan Kanunda ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli 
tarihlerde değişiklikler yapılmıştır). 

315 Kurumlar Vergisi Kanunu, m.10 (13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu için bkz., RG.21.06.2006, 26205; anılan Kanunda ihtiyaçlar doğrultusunda 
çeşitli tarihlerde değişiklikler yapılmıştır). 

316 Gelir Vergisi Kanununda ve Kurumlar Vergisi Kanununda 3813 sayılı Türkiye Futbol 
Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun anılmıştır. Ancak anılan Kanunun 
artık yürürlükteki 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun olarak anlaşılması gerektiği görüşündeyiz. 

317 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 
ek madde 9; Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik (RG. 19.07.2012, 28358), m.15; ayrıca bkz., 5894 sayılı Türkiye Futbol 
Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, m.11. 
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Günümüzde boş zaman değerlendirme veya sağlıklı hayat 
geçirme gibi fonksiyonlar, spor için tali nitelikte kalmaya 
başlamış, artık dev bir endüstri haline gelen spor, ekonomi 

ve politika alanında farklı şekillerde algılanmaya başlanmıştır. Sadece 
spor kulüpleri ve şirketleri değil, devletler de sahip oldukları sporcular 
ve bunların kazandığı başarılarla birbirlerine karşı prestij sağlamakta 
ve böylece spor, çok yönlü etkileri olan, toplumsal, siyasal, ekonomik 
ve hukuki bir kuruma dönüşmektedir. Günümüzde ulaştığı nokta 
itibariyle doğrudan doğruya sporu ilgilendiren veya temelini sporda 
bulan mesleki branşlaşmanın giderek derinleştiği ve uzmanlık gerek-
tiren alanların arttığı görülmektedir. Başta profesyonel sporculuk 
olmak üzere antrenörlük, kondisyon ve sağlıkla ilgili meslekler, spor 
yönetimi, spor basını ve yayımcılığı, spor danışmanlığı, spor hekimliği, 
spor istatistikçiliği, spor hukukçuluğu gibi sporu esas alan bir çok 
uzmanlık alanı ortaya çıkmıştır. Herkes için spor ve okul sporları da 
dikkate alındığında spor, toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren 
bir nitelik kazanmaktadır.

Spor ve hukuk ilişkisi insanlık tarihinin eski dönemlerine kadar 
uzanmaktadır. Her ne kadar eski dönemlerde “spor” kavramı bulun-
masa da o dönemlerdeki sportif nitelik taşıyan bazı oyunlar sırasında 
ortaya çıkan hukukî problemlerin yer aldığını ve bunlar için çözümler 
üretildiğini, o döneme ilişkin hukuk kaynaklarında görmek müm-
kündür. Özellikle Eski Roma’da sportif nitelikteki oyunlar sırasında 
oyuncuların birbirlerine, oyuncuların seyircilere veya oyuncuların 
üçüncü kişilere verdikleri zararların Roma Hukuku’nun haksız fiil 
hükümleri çerçevesinde çözüldüğünü gösteren ve bu döneme ilişkin 
olarak günümüze kadar ulaşan birçok hukuk metni vardır. Ancak bu 
dönemlerde sportif oyunlar sadece eğlence aracı olup, günümüzde 
olduğunun tersine maddi kazanç sağlamaya yönelik olmadığından, 
hukuk ile ilişkisinin sınırlı olduğu görülmektedir. 18.yy.’da “Sportif-
leşme süreci (sportization process)” olarak adlandırılan dönemde, fizik-
sel güç gerektiren bazı eğlence aktivitelerinin yani spor faaliyetlerinin 
temel kuramsal niteliklerinin oluşmuş olduğu görülmektedir. Spor, 
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insanın uygarlaşmasına hizmet ederken, toplumsal ilişkileri düzen-
lemenin en önemli unsuru olan hukuk da bu alanda uygulama alanı 
bulmaya başlamış ve bu süreç, hukukun spor üzerindeki etkinliğinin 
artmasıyla sonuçlanmıştır. Spor ve hukuk ilişkisinin tüm boyutla-
rını inceleyen ve “Spor Hukuku” olarak adlandırılan ve günümüzde 
bağımsız bir hukuk disiplini olarak kabul edilmeye başlanan hukuk 
alanı bu niteliğini, esasen sportifleşme süreci ile aynı döneme denk 
gelen sanayileşme sonrası dönemde kazanmıştır. Bu anlamda spor 
hukukunun ortaya çıkışı, 19. yy.’ın sonlarında İngiltere’de modern 
futbol oyun kurallarının hukuki düzenlemeler aracılığıyla kesin ola-
rak belirlenmesine ve futbola ilişkin organizasyonların belli hukuki 
düzenlemelere tabi kılınmasına dayanmaktadır.

Günümüzde spor hukuku, hem kamu hukuku hem özel hukuk 
hem de uluslararası hukuk alanlarını içeren bir ilişkiler yumağını 
düzenlediği için multi disipliner veya inter disipliner özellikler taşı-
yan “karma” bir hukuk dalı olarak nitelendirilebilir. Bu hukuk dalı 
içinde, ele alınan ilişkinin gereğince hem özel hukuka hem de kamu 
hukukuna ilişkin kurallar uygulanabilmektedir. Bu anlamda Medeni 
Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Ceza 
Hukuku, Medeni, İdari ve Ceza Yargılaması Hukuku, İş ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası Hukuk, 
Milletlerarası Özel Hukuk, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Rekabet 
Hukuku, Tahkim Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri 
gibi pek çok alanda yer alan kurallar, Spor Hukuku alanında geçerli 
olmaktadır. Ancak hukukun diğer alanlarından alınarak kullanılan 
kural, kavram ve ilkeler spor hukuku alanında doğrudan doğruya 
uygulama alanı bulmaz. Zira spor hukuku, kendine özgü sistem ve 
yapısı içinde kendi kurallarına, kavramlarına ve ilkelerine sahip olma 
yönünde gelişmektedir. Özellikle spora ilişkin uyuşmazlıkların ulusal 
ve uluslararası alanda çözüme bağlanması için kendine özgü yargılama 
usul ve kuralları ile uyuşmazlık çözüm yollarının mevcut olduğu dik-
kate alındığında, kendine özgü bu çözüm yolları ve yargılama usul ve 
kurallarının taşıdığı önem ortaya çıkmaktadır. Bu usul ve yöntemler, 
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günümüzde hiçbir hukuk alanının doğrudan doğruya inceleme ve 
uygulama alanına girmemektedir. Spor Hukukunun maddi hukuk 
kuralları olduğu kadar usul hukuku kurallarının da, diğer hukuk 
dallarında olduğu gibi, iyi bilinmesi gerektiği açıktır. Hukukun diğer 
alanlarından ayrılan bu yeni hukuk disiplininin kendine özgü nite-
liklerinin anlaşılabilmesi, spor hukukunun bağımsız bir bütün olarak 
yapılanmasına bağlıdır. Nitekim spor hukuku alanında çalışma yapan 
hukukçuların, bu alanı genellikle kendi uzmanlık alanları açısından ele 
aldıkları görülmektedir. Bu anlamda diğer alanlarda çalışan hukukçu-
lar, sporu ve spor hukukunu, kendi çalışma alanları içindeki yeri itiba-
riyle ele almaktadırlar. Ancak birbirinden bütünüyle farklı nitelikteki 
alanlardan alınan bu kuralların, spora ve spor hukukuna özgü nitelikler 
ve ihtiyaçlar itibariyle ele alınarak değerlendirilmesi, yorumlanması ve 
uygulanması gereği dikkate alındığında, Spor Hukuku’nun bağımsız ve 
kendine özgü (sui generis) bir hukuk dalı olma niteliği kendiliğinden 
ortaya çıkmaktadır. Bu niteliğine bağlı olarak Spor Hukuku eğitimi-
nin, diğer alanlardan yararlanmakla birlikte, bunlardan bağımsız bir 
yapıya sahip olması gerekmektedir. Spor hukukunun bağımsız bir 
hukuk dalı olarak kabul edilmesiyle birlikte sporun, belli bir hukuk 
dalı içindeki yeri itibariyle değil, o hukuk dalının spor ve spor hukuku 
içindeki yeri bakımından algılanması ve ele alınması mümkün hale 
gelir. Nitekim bağımsız bir hukuk dalı olarak kabul edilmeye başlanan 
spor hukukunun artık sadece ulusal değil uluslararası bakımdan da 
ele alınması bir zorunluluk haline dönüşmektedir.

Sporun günümüzde de geçerliliğini koruyan milletlerarası yapı-
lanmasının temelleri 19.yy.’da atılmıştır. Bu yapı Eski Olimpiyat 
Oyunları’na kadar uzanmaktadır.

Eski Yunan’da dini festivaller sırasında spor müsabakaları düzen-
lenmesinin bir gelenek olduğu bilinse de ilk olarak M.Ö. 776 yılında 
eski Yunan şehirlerinden Elis (Elea, İlia)’in, sadece iki yüz metre 
koşu müsabakasının gerçekleştiği, tarihteki bilinen ilk Olimpiyat 
Oyunları’na ev sahipliği yapmış olduğu tarihçiler tarafından kabul 
edilmektedir. Bu şekilde başlayan eski Olimpiyat Oyunları zaman 
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içinde genişlemiş ve bu oyunların kapsamında boks, güreş, araba 
yarışı ve içinde koşu, disk atma, cirit atma, yüksek atlama ve güreşin 
bulunduğu pentatlon gibi müsabakalar yer almaya başlamıştır. Yunan 
şehir devletleri arasında iyiniyeti ve birliği desteklemek amacıyla her 
dört yılda bir Elis şehrinde organize edilmesi bir gelenek halini alan 
Olimpiyat Oyunlarının devam ettiği üç aylık süre içinde, ekecheiria adı 
verilen bir kutsal ateşkes anlaşması ile silah taşınmasının yasaklanması 
ve bütün düşmanlıkların bir kenara bırakılması, o dönem için dikkat 
çekici bir nitelik taşımaktadır. Yani organize sporun ilk örneği olan 
eski Olimpiyat Oyunları’nın düzenlenme amacı, barışın ve kardeşliğin 
sağlanmasıdır. Sözü edilen bu eski dönemin sona ermesini takiben, 
yüzden fazla Yunan şehir devleti yanında Roma İmparatorluğu’ndan da 
gelen yarışmacılarla birlikte festival milletlerarası bir nitelik kazanmış 
ve Olimpiyat Oyunları bu niteliğiyle Roma İmparatoru 1. Theodo-
sius tarafından resmi olarak kaldırıldığı, tam bir kesinlik olmamakla 
birlikte, M.S. 394 (400) yılına kadar devam etmiştir.

Spor alanındaki milletlerarası işbirliğinin dünyada genel uyumu 
sağlayacağı düşüncesinde olan Baron Pierre de Coubertin, 1894 
yılında Sorbonne’da eski Olimpiyat Oyunları’nı canlandırmak ama-
cıyla milletlerarası bir toplantı niteliğinde olan Paris Kongresi’ni 
gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda bir araya gelen on üç devletin tem-
silcileri, her dört yılda bir farklı bir ülkede gerçekleştirilmek üzere 
modern Olimpiyat Oyunları’nın düzenlenmesini kararlaştırmışlar 
ve bu olimpik hareketi (olympic movement) gerçekleştirmek üzere 
hükümetlerden bağımsız ve menfaat amacı gütmeyen Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi (International Olympic Committee, IOC)’ni 
kurmuşlardır. Modern Olimpiyat Oyunları’nın birincisi 1896 yılında, 
Yunanistan’ın Atina kentinde, on üç ülkeden üç yüz sporcunun katılı-
mıyla, on spor dalında ve iki yüz kategoride gerçekleştirilmiştir. Daha 
sonra 1924 yılında Fransa’nın Chamonix şehrinde ilk Kış Olimpiyat 
Oyunları’nı da düzenleyen IOC, olimpik hareketin milletlerarası 
spor müsabakalarındaki etkinliğini artırmıştır. Bu şekilde, belli bir 
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organizasyon çerçevesinde gerçekleştirilen spor faaliyetleri ortaya 
çıkmış ve bu faaliyetler günümüze kadar gelişerek modern spor sis-
temini oluşturmuştur.

Olimpik spor dalları hakkında düzenleme yapma ve karar alma 
konusundaki en yetkili kuruluş olan IOC tarafından kabul edi-
len 7 Temmuz 2007 tarihli Olimpiyat Ana Sözleşmesi (Olympic 
Charter)’nde IOC’nin ana niteliklerini görmek mümkün olmaktadır. 
Buna göre merkezi İsviçre’nin Lausanne şehrinde olan IOC, olimpik 
karar alma usullerini belirleyerek uygulayan, Olimpiyat Oyunları’nın 
yapılacağı ülke ve şehri seçen, spor müsabakalarına katılabilmek için 
gerekli olan niteliklerin neler olduğunu belirleyen, kendi yetkili ve 
temsilcilerinin seçim esas ve usullerini tespit eden, bağımsız, hükü-
metler dışı, kazanç amacı gütmeyen, uluslararası faaliyet gösteren, 
İsviçre Federal Konseyi tarafından tanınmış bir dernektir. IOC’nin 
üyeleri, yetkili kişi ve kuruluşlar tarafından aday gösterilenler arasından 
IOC Genel Kurulu’nca seçilirler. IOC’nin üyeleri kendi ülkelerinde 
IOC’nin temsilcisi olarak kabul edilirler. Bir diğer ifadeyle üyeler, 
kendi ülkelerinin IOC’deki temsilcileri olarak nitelendirilmezler. 
Bütün üyeleri IOC Genel Kurulu tarafından dört yıl süreyle seçilen 
IOC Yönetim Kurulu ise bir başkan, 4 başkan yardımcısı ve 10 üyeden 
oluşmaktadır (m. 19/1). Yönetim Kurulu, Olimpiyat Ana Sözleşmesi 
(Olympic Charter)’nin uygulanması ve yorumlanması hakkında ortaya 
çıkan uyuşmazlıkları kesin olarak karara bağlama yetkisine sahiptir. 
Ancak m. 15/4 gereğince bazı uyuşmazlıkların karara bağlanması 
bakımından Spor Tahkim Mahkemesi (The Court of Arbtiration for 
Sport)’nin de yetkili olduğunu ifade etmek gerekir. Kısaca tekrarla-
mak gerekirse, İsviçre Medeni Kanunu gereğince bir dernek olarak 
kurulmuş olan ve merkezi Lausanne şehrinde bulunan Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi, olimpik spor dalları hakkında düzenleme yapma 
ve karar alma konusunda münhasır yetkiye sahip, bütünüyle özel 
hukuk hükümlerine tabi bir kuruluştur.

Benzer bir süreç, engelli insanlar bakımından da gerçekleşmiştir. 
Engelli insanlara ulusal ve uluslararası düzeyde spor yaptırmak suretiyle 
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onların rehabilite edilmelerini ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla 
1922 yılında Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (Comité 
International des Sports des Sourds, CISS) kurulmuştur. Bu komite 
tarafından ilk olarak 1924 yılında yaz olimpiyat oyunları, 1949’da 
ise kış olimpiyat oyunları düzenlenmiştir. Bu komitenin organize 
ettiği işitme engellilere yönelik yaz ve kış olimpiyat oyunları, Ulusla-
rarası Olimpiyat Komitesi tarafından onaylanmaktadır. 1989 yılında 
sadece işitme engellilerin değil bütün engelli insanların, özel olarak 
düzenlenen yaz ve kış olimpiyat oyunları ile dünya şampiyonalarına 
katılabilmelerini sağlamak amacıyla, merkezi Bonn’da bulunan Ulus-
lararası Paralimpik Komitesi (International Paralympic Committee, 
IPC) kurulmuştur. Bu komite, engelli insanların katılabilecekleri yaz 
ve kış olimpiyat oyunları ile dünya şampiyonaları organize etmektedir. 
Uluslararası Paralimpik Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
içinde yer alan uluslararası bir federasyon niteliğindedir. Uluslararası 
Paralimpik Komitesi’nin genel kurulunda ulusal paralimpik komiteler, 
düzenlemiş olduğu organizasyonlar paralimpik oyunlara dahil olan 
uluslararası spor federasyonları, engelliler için kurulmuş uluslararası 
spor organizasyonları ve bölgesel organizasyonlar yer almaktadır. Genel 
kurul üyeleri tüzel kişilerden oluştuğu için bu üyeliklerin herhangi bir 
süreyle sınırlı olmadığını ifade etmek gerekir. Uluslararası Paralimpik 
Komitesi’nin yönetim kurulu, genel kurul tarafından seçilen on beş 
üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu dört yıl için seçilir ve görev 
süresi en fazla üç dönemle sınırlıdır.

IOC tarafından öngörülen şartları yerine getiren her ülkede bir 
Milli Olimpiyat Komitesi (National Olympic Committee, NOC) 
bulunmaktadır. Her ülkenin kendi iç hukukuna göre kurulan Milli 
Olimpiyat Komiteleri’nin, kuruldukları ülkelerin hemen hemen 
tümünde özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar olduğu görül-
mektedir. Nitekim Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi de bir dernek 
statüsündedir. Eğer ilgili ülke vatandaşları içinde IOC üyesi bir kimse 
varsa bu kişi o ülke Milli Olimpiyat Komitesi’nin üyesi kabul edi-
lir. Milli Olimpiyat Komiteleri kendi ülkelerinde, Olimpiyat Ana 
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Sözleşmesi ile uyumlu olarak olimpik hareketi korumak ve geliştir-
mekle yükümlüdürler. Milli Olimpiyat Komiteleri, IOC tarafından 
organize edilen olimpiyatlar ile yine IOC’nin düzenlediği bölgesel, 
kıtasal ve dünya şampiyonalarında kendi ülkelerini temsil etme yet-
kisine sahiptirler. Ayrıca, Milli Olimpiyat Komiteleri, sporcu gönder-
mek suretiyle Olimpiyat Oyunları’na katılmak zorundadırlar. Bütün 
bunların yanında Milli Olimpiyat Komiteleri, Olimpiyat Oyunları’nın 
düzenleneceği şehrin seçiminde de önemli rol oynamaktadırlar. Sadece 
Milli Olimpiyat Komiteleri, kendi ülkelerindeki bir şehrin Olimpiyat 
Oyunları’na ev sahipliği yapması için müracaatta bulunabilir. Ancak 
Milli Olimpiyat Komitesi’nin bulunduğu ülke hükümetinin, Olim-
piyat Oyunları’nın IOC tarafından öngörülen şartlara göre yapılacağı 
ve Olimpiyat Ana Sözleşmesi’ne uygun hareket edileceği konusunda 
bir taahhütte bulunması gerekir. IOC, Olimpiyat Oyunları’nın orga-
nize edileceği şehri seçtikten sonra oyunların organizasyonu görev ve 
yetkisini o ülkenin Mili Olimpiyat Komitesi’ne verir. Milli Olimpiyat 
Komitesi de bundan sonra IOC ile ilişkiye girerek oradan aldığı tali-
matları uygulamakla yükümlü olacak, tüzel kişiliği haiz bir Olimpiyat 
Oyunları Organizayon Komitesi (Organizing Committee of Olympic 
Games, OCOG) oluşturmakla yükümlüdür.

Olimpik hareketi geliştirmek amacıyla IOC, dünya genelinde bir 
veya birden fazla spor dalında faaliyet gösteren uluslararası federasyon-
ların (International Federations) kurulması ve faaliyet göstermesine 
imkan tanımaktadır. IOC tarafından öngörülen kurallar gereğince yeni 
kurulmuş olan bir uluslararası federasyon, iki yıl veya IOC Yönetim 
Kurulu tarafından tespit edilecek bir süreyle şartlı olarak tanınır. Bu 
süreler sona erdiğinde IOC tarafından yazılı bir onay verilmemişse, 
ilgili uluslararası federasyonun varlığı IOC nezdinde kendiliğinden 
sona ermiş olur. Uluslararası federasyonların tüzükleri, uygulamaları 
ve faaliyetlerinin Olimpiyat Ana Sözleşmesi ile uyumlu olması gerekir. 
Bunun yanında her uluslararası federasyon kendi bağımsızlığını ve 
tarafsızlığı sağlayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Hemen hemen 
tümü İsviçre Medeni Kanunu hükümleri gereğince kurulmuş birer 
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dernek niteliğinde olan uluslararası spor federasyonları, ilgili spor 
dalına ait kuralları belirlemek ve uygulamak, o spor dalının bütün 
dünyada gelişmesini sağlamak, Olimpiyat Oyunları’na katılabilme 
kıstaslarını belirlemek ve bunları onay için IOC’e sunmak, Olimpiyat 
Oyunları’nı düzenlemeye aday olan ülkelerin teknik yeterlilikleri konu-
sunda görüş bildirmek, kendi spor dalında disiplinin sağlanmasına 
yönelik kuralları belirlemek ve uygulamak, kendi faaliyet alanında 
ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmek gibi konularda, genel bir ifadeyle 
kendi spor dalına ilişkin teknik, idari e yargısal düzenlemeleri yapma 
ve uygulama yetkisine sahiptir.

Bunun yanında, IOC tarafından kurulması sağlanan, CAS ve 
WADA gibi dünya sporunda giderek daha aktif rol üstlenen spor 
kuruluşlarının da birer özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olduklarını 
ifade etmek gerekir.

Bu uluslararası yapıya bağlı olarak her ülkede, spor faaliyetlerinin 
düzenlenmesi, yönetilmesi ve organizasyonunu sağlamak üzere ulusal 
spor federasyonları da bulunmaktadır. Bu spor federasyonlarının o 
ülkedeki Ulusal Olimpiyat Komitesi tarafından tanınabilmesi için, 
bunların ilgili spor dalında, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafın-
dan tanınan bir uluslararası spor federasyonuna bağlı olarak faaliyet 
göstermesi ve bu faaliyetlerini hem Olimpiyat Ana Sözleşmesi hem 
de ilgili uluslararası spor federasyonunun öngördüğü kurallara göre 
yürütmesi zorunludur.

Global geçerliliğe sahip bu yapılanmanın temel unsuru ise spor 
kulüpleridir. Her ülkede özel hukuk hükümlerine tabi şekilde dernek 
veya şirket olarak kurulan ve faaliyet gösteren spor kulüpleri, gerçekte 
dünya spor yapılanmasının temelini oluşturmaktadır.

Görüldüğü gibi, sporun dünyadaki organizasyonu ve teşkilatı, 
devletlerden bütünüyle bağımsız bir sistem çerçevesinde, özel hukuk 
tüzel kişileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu piramit yapının 
başında yer alan Uluslararası Olimpiyat Komitesi, kendisine bağlı 
olarak faaliyet gösteren Ulusal Olimpiyat Komiteleri ve uluslararası/
bölgesel spor federasyonları aracılığıyla dünyada sporu yönetme ve 
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yönlendirme yetkisine sahip bulunmaktadır. Ulusal spor federasyonları 
ile ulusal spor kuruluşları ve kulüpler ise uluslararası spor federasyonları 
tarafından belirlenen kurallara uygun hareket etmek zorundadır. Bu 
durum da dünya genelinde spora ve spor hukukuna özgü kuralların 
ve ilkelerin, benzeri görülmedik bir uyum içinde uygulanması ve 
gelişmesi sonucunu doğurmaktadır.

Bütünüyle özel hukuk hükümlerine tabi olan bu yapı içerisinde, 
ulusal spor federasyonlarının kamu hukuku hükümlerine tabi birer 
devlet kuruluşu olmaktan çıkarılması zorunludur. Zira özel hukuk 
hükümleri gereğince yapılanmış dünya spor teşkilatı içinde ulusal spor 
federasyonlarının kamu hukuku tüzel kişiliğine sahip olması sistemle 
çatışmakta, bünyeyle uyumsuzluk yaratmaktadır. Bu zorunluluk 
sebebiyle son yıllarda Türkiye’de, spor federasyonlarının özerkleştiril-
mesi ve özel hukuk hükümlerine tabi kılınması yönünde mevzuatta 
değişiklikler yapılmıştır. Bu eğilimin daha ciddi ve özerklik yönünde 
atılacak daha kararlı adımlarla desteklenmesi, Türkiye’nin uluslararası 
spor camiası ile bütünleşmesi ve sisteme uyum sağlaması bakımından 
büyük önem taşımaktadır.

Sporun tabi olduğu hukuki düzenlemeler, sporun hemen hemen 
bütün alanlarında ve aşamalarında kendisini göstermektedir. Milletle-
rarası alanda başka bir örneği görülmeyecek derecede bağlayıcı kurallar 
alma yetki ve imkanına sahip olan milletlerarası spor teşkilatları, 
sporu bir taraftan teknik ve idari, diğer taraftan mali ve hukuki açıdan 
yönlendirmektedir. Bu teşkilatlar tarafından tespit edilen ve ülkeden 
ülkeye değişmeyen kurallar çerçevesinde spor müsabakaları, büyük ve 
benzeri görülmedik bir uyum içinde gerçekleştirilmektedir. Sporun 
oyun kurallarına özgü olan bu nitelik, sporun uluslararası ve ulusal 
teşkilat yapısı, karar alma süreçleri ve spor yargılaması bakımından 
da geçerli olmaya başlamıştır. Yani burada temel bir ilke ortaya çık-
maktadır: “Oyun kurallarının belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin 
münhasır yetki ve yeknesaklık, spor yönetimi ve yargılaması bakı-
mından da geçerli olmalıdır”. Bu anlamda uluslararası federasyonlar 
ve spor örgütleri, kurulmuş oldukları ülkeden ve kendisini oluşturan 
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ulusal federasyonların ait oldukları devletlerden bağımsız bir teşkilat 
yapısı, karar alma, yönetim süreci ve yargılama sistemi kurarak siyasi 
etkilerden uzak bir yapı oluşturmuşlardır. Aynı durum spor yönetimi-
nin ulusal yapılanmasında da kendisini göstermektedir. Özerkleşme 
olarak ifade edilen süreç sonunda, başta futbol olmak üzere ulusal 
spor federasyonları, kurulmuş oldukları devlet teşkilatından bağımsız, 
idari ve mali anlamda özerk bir yapıya kavuşmuşlardır. Türkiye’deki 
gelişim de bu eğilimin bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
anlamda spor, devletin sevk ve idaresi dışına çıkarılmakta, her spor 
dalı kendi federasyonu tarafından, siyasi etkilerden uzak şekilde kendi 
kurallarını koyma, bunları uygulama ve o alanda çıkan uyuşmazlıkları 
çözme yetkisine sahip kılınmaktadır. Devletin spor alanındaki yetki 
ve sorumluluğu ise sadece genel politikaları belirleme, federasyonlara 
maddi kaynak sağlama ve kanunda belirlenen sebeplerle denetim 
yapma yetkisi ile sınırlı kalmaktadır. Bütünüyle kendine özgü ve ben-
zeri olmayan bir sistem çerçevesinde yönetilen ve yönlendirilen spor 
faaliyetleri, bu niteliğiyle ulusal mevzuattan bağımsız bir yapıya sahip 
hale gelmiştir. Özellikle uluslararası spor federasyonları tarafından 
belirlenen kurallar gereğince her devletin, kendi ulusal federasyonu-
nun bağımsızlığını sağlayacak tedbirleri almak zorunda olması, aksi 
takdirde ilgili devletin ve federasyonun uluslararası spor müsabaka-
larından men edilmesi riskinin bulunması, bu yapının oluşmasına, 
muhafaza edilmesine ve daha da geliştirilmesine önemli ölçüde destek 
olmaktadır. Bu yapı içerisinde spor alanında geçerli olacak kuralla-
rın belirlenmesi, bu kuralların uygulanmasını sağlayacak organların 
oluşturulması ve ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüme bağlanmasına 
yönelik bir sistemin kurulması sonucunda, bütünüyle kendine özgü bir 
hukuk sistemi ortaya çıkmıştır. Bu hukuk sistemi de özel ve bağımsız 
bir mevzuata sahiptir. Bu mevzuat, uluslararası düzenlemelere bağlı 
olan ulusal mevzuat ile bilimsel ve yargısal içtihatlardan oluşmaktadır. 
Bu hukuk sistemi içinde yer alan hukukçuların da sporu ilgilendiren 
mevzuata ilişkin özel bir eğitim ve deneyime sahip olmaları gerektiği 
açıktır. Aksi takdirde özellikle ulusal federasyonlar içinde ortaya çıkıp 
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uluslararası alana intikal eden veya doğrudan doğruya uluslararası 
nitelik taşıyan uyuşmazlıkların çözümünde, bu alanda uzmanlaşmış 
hukukçuya sahip olmayan ülkelerin ve bunların kulüp ve federas-
yonlarının menfaatlerinin gerektiği şekilde korunamayacağı gerçeği 
gözden uzak tutulmamalıdır. Nitekim son yıllarda Türkiye’nin başta 
futbol ve halter olmak üzere federasyon ve kulüp düzeyinde uğramış 
olduğu kayıplar, spor hukuku alanında uzmanlaşmış hukukçuya 
duyulan ihtiyacı açıkça ortaya çıkarmıştır.

Sonuç olarak IOC, uluslararası spor federasyonları ve CAS, WADA 
gibi diğer spor kuruluşlarının uluslararası faaliyette bulunduklarını 
ifade etmek gerekir. Bunlar bir bölgeyi ya da tüm dünyayı faaliyet 
alanı olarak belirlemişlerdir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu sınır-
aşan spor kuruluşları esas olarak belirli bir devletin ülkesinde, o 
devletin kanunlarına göre kurulmuş olup, kendisini oluşturan spor 
kuruluşlarının ve kişilerin tabiiyetinde oldukları devletlerin aralarında 
akdedilmiş uluslararası bir antlaşmaya dayanmamaktadır. Ancak 
sınır-ötesi faaliyet gösteren bu bölgesel ve evrensel spor kuruluşları, 
uluslararası arenada etkili bir şekilde faaliyette bulunmakta ve bu 
kuruluşların birçoğu insanların büyük çoğunluğu tarafından dünyada 
var olan birçok devletten daha fazla bilinmekte ve tanınmaktadır. 
Bu kuruluşlar tarafından uygulanan hukuk, ne iç hukuk kuralları ile 
ne de uluslararası hukuk kurallarına dayanmaktadır. Uluslararası ve 
ulusal spor faaliyetleri bu kuruluşların aldığı kararlarla yürütülmekte 
ve devletler bu işleyişin dışında kalmaktadırlar.

Bu çerçevede spor kuruluşlarının uluslararası hukuk kişiliğine 
sahip olup olmadıklarını tespit etmek önem taşımaktadır. Uluslara-
rası hukukun kişilik tanıdığı varlıklar, uluslararası hukuki işlemler 
yapabilen, kendi iradeleri ile uluslararası haklar yaratabilen ya da 
yükümlülük altına girebilen, diğer uluslararası hukuk kişilerine karşı 
uluslararası taleplerde bulunma hakkına sahip bulunan varlıklardır. 
Bir varlığın uluslararası hukuk kişisi olarak kabul edilebilmesi için 
belirli unsurlara sahip olması gerekir:
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1.  Diğer uluslararası kişilerle milletlerarası hukuka göre hukuksal 
sonuç doğurabilecek ve uyuşmazlık durumunda milletlerarası 
hukuk kurallarına göre çözümlenecek antlaşma yapabilme 
ehliyeti,

2.  Yargısal veya bu nitelikte kabul edilebilecek süreçlere katılım,

3.  Milletlerarası dokunulmazlık ve ayrıcalıklardan yararlanma,

4.  Yaptıkları işlemler ve eylemler nedeniyle milletlerarası sorum-
luluk altına girebilme.

Bu unsurlar dikkate alındığında, uluslararası hukukun kişileri 
devletler, hükümetler arası örgütler ve bireylerdir. Bunlardan devletler, 
uluslararası hukukun asli kişileri olup istisnai durumlar dışında tam 
ehliyete sahip hukuki varlıklardır. Hükümetler arası örgütler, devletler 
tarafından bir milletlerarası antlaşma ile kurulan, bu antlaşmada açıkça 
belirlenmiş olan yetkileri kullanma hakkına sahip, kendisini oluşturan 
devletlerden ayrı bir kişiliğe sahip olan hukuki varlıklardır. Hükümet 
dışı uluslararası örgütlerin (Non-governmental organization, NGO) 
uluslararası hukuk kişilikleri ise tartışmalıdır. Bunların kural olarak 
uluslararası hukuk kişiliği yoktur. Ancak, hükümet dışı bir uluslara-
rası örgütün uluslararası kişiliğinden bahsedebilmek için bu örgütün 
devletler tarafından milletlerarası bir antlaşma ile kurulmuş ve varlık-
larının kendi varlıklarından ayrı olarak kabul edilmiş olması lazımdır. 
Bu tanıma uyan tek uluslararası hukuki kişiliğe sahip hükümet-dışı 
uluslararası örgüt Milletlerarası Kızılhaç Örgütü’dür. Bu örgüt bir sivil 
toplum kuruluşu olmasına ve İsviçre Kanunlarına göre bir dernek 
olarak kurulmuş olmasına rağmen 1949 tarihli Cenevre Konvansiyon-
larında devletler tarafından silahlı çatışma hukuku (insancıl hukuk) 
bağlamında muhatap olarak kabul edilmiştir. Bu örgüt sadece insani 
nitelikteki konularda, devletlerin tanıdığı ölçüde muhatap alındığı 
için sınırlı ehliyete sahiptir ve bu yapısıyla sui-generis bir uluslararası 
hukuk kişisidir. Bireyler ise, devletlerin tanıdıkları ölçüde uluslararası 
hukukun muhatabıdırlar ve bu sebeple uluslararası hukuk kişilikleri 
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sınırlıdır. Bireyler istisnai durumlar dışında diğer uluslararası hukuk 
kişilerine karşı uluslararası taleplerde bulunamazlar. Bunları uluslararası 
mahkemelerde dava edemezler. Bireyler vatandaşı oldukları devletin 
ülkesi dışında başka bir devletin ülkesinde haksızlığa uğradıklarında 
kendisine karşı haksızlık yapan devlete karşı uluslararası alanda talepte 
bulunma sahip değillerdir. Bunlar ancak vatandaşı oldukları devletin 
“diplomatik himaye hakkını” kullanması ile dolaylı yoldan uğradıkları 
zararların tazmin edilmesi imkanına kavuşabilirler. Kaldı ki vatandaşı 
oldukları devlet, diplomatik himaye hakkını kullanıp kullanmamakta 
tam bir serbestiye sahip olup, bu hakkı kullanarak vatandaşına zarar 
veren devletten alacağı tazminatı mağdur olan vatandaşına iletmek 
zorunda da değildir. Bu hak, vatandaşı olan kişiye değil, doğrudan 
devlete tanınmış olan bir haktır.

Bu bilgiler ışığında uluslararası spor kuruluşları bakımından bir 
değerlendirme yapılacak olursa bunların uluslararası hukuk kişiliğine 
sahip olmadıklarını açıkça ifade etmek gerekir. Zira bir varlığın ulusla-
rarası hukuk kişisi olarak kabul edilebilmesi için sahip olması gereken 
unsurların hiçbirinin uluslararası spor kuruluşlarında mevcut olmadığı 
görülmektedir. Bu kuruluşlar iç hukuk hükümlerine göre kurulmuş 
olup, varlıklarını milletlerarası bir antlaşmadan almamaktadırlar. 
Bunlar gayri-ticari amaçlı hükümet-dışı kuruluş (NGO) niteliğinde-
dirler. Örneğin İsviçre Medeni Kanunu’na göre her biri dernek olarak 
kurulmuş olan Milletlerarası Olimpiyat Komitesi (IOC, International 
Olympic Committee), FIFA (Federation Internationale de Football 
Associations), UEFA (The Union of European Football Associations, 
Union des Associations Europenes de Football) ve diğer uluslararası 
spor federasyonları, birer hükümet-dışı kuruluştur.

O halde uluslararası spor kuruluşlarının faaliyetleri çok sayıda 
devletin ülkesini kapsamakla birlikte bu kuruluşların belirli devletlerin 
iç hukuklarına göre kurulmuş olmaları ve devletlerin bu konuda arala-
rında yapmış oldukları herhangi bir milletlerarası antlaşmaya dayanıyor 
olmaması karşısında uluslararası kişilikleri yoktur. Uluslararası spor 
kuruluşları, yapıları ve oluşum şekilleri itibariyle uluslararası hukuki 
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kişiliğe sahip olmayıp, uluslararası hukukun konusu durumundadırlar. 
Bu kuruluşlar merkezlerinin bulunduğu tabiyetinde bulundukları dev-
letin kurallarına tabi olacaklardır. Burada dikkat çeken husus ise, bu 
kuruluşların kurallarının devlet müdahalesi olmadan işleyebilmesidir.

Ancak, dünyada dopingle mücadele amacıyla IOC tarafından 
kurulan WADA, hükümetler arası örgütler, hükümetler, kamu yetki-
lileri ve diğer özel ve kamu hukuku kişileri tarafından desteklenmek-
tedir. Doping konusunda oldukça duyarlı davranan devletler, Sporda 
Anti-Doping Hakkında Kopenhag Deklarasyonu’nu imzalamışlar 
ve Dünya Anti-Doping Kodu’nu (The World Anti-Doping Code) 
tanımayı ve uygulama konusundaki niyetlerini işaret etmişlerdir. Bu 
belgeden sonra UNESCO tarafından toplanan bir Konferansla 19 
Ekim 2005 tarihinde Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Konvansiyon 
(International Convention against Doping in Sport) kabul edilmiştir. 
Bu durumda, UNESCO tarafından kabul edilen Sporda Dopinge Karşı 
Uluslararası Konvansiyon sonucunda, WADA’nın, bir hükümet-dışı 
örgüt olarak, Uluslararası Kızılhaç Komitesi örneğinde olduğu gibi, 
uluslararası kişilik kazandığı ileri sürülmektedir.

Sporun uluslararası yapılanmasının dayandığı temel unsurları 
ve prensipleri belirleyebilmek için iki somut örnek üzerinde dur-
mak gerekir: Bunlar, 1982-83 yılında gerçekleşen Amerikalı Renaldo 
Mehemiah olayı (1982 /l983) ile 1987-88 yılında gerçekleşen İsviçreli 
Sandra Gasser olayıdr.

110 metrede engelli koşuda dünya şampiyonu olan Renaldo 
Mehemiah, kendi dalı olan engelli koşu dalından başka bir dalda, 
Amerikan futbolu dalında 1982 yılında bir profesyonellik sözleşmesi 
yapmıştır. Sözleşme gereğince alacağı miktar, olimpik kurallara göre, 
amatör konumunun kaybına neden olmuştur ve böylece Nehemiah’a 
amatörlükten el çektirilmiş ve uluslararası düzeyde askıya alınmıştır. 
Amerikan Oyunları’na ve 1984 Olimpik Oyunları’na katılmak iste-
yen Nehemiah, Amerikan Atletizm Federasyonu’na başvurmuş ve 
Amerikan futbolundaki taahhüdüne karşın, engelli koşu alanındaki 
amatörlük konumunun değişmediğini ve amatörlüğünün uluslararası 
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düzeyde askıya alınmasının ulusal yarışmalara katılmasını hiçbir 
biçimde engellemeyeceğini ileri sürerek kendisine izin verilmesini 
talep etmiştir. Bu talep, Amerikan Atletizm Federasyonu tarafından 
olumlu bulunmuş ve ilgiliye ulusal düzeyde koşma izni verilmiştir. 
Bunun üzerine Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu derhal 
toplanarak, Nehemiah’ın yarışmalara yeniden kabulüne ilişkin olarak 
Philadelphia’da verilen kararı görüşmüştür. Bu toplantı sonucunda 
Uluslararası Federasyon tarafından, Amerikan Ulusal Federasyonu’na, 
İAAF kurallarının tüm atletlere uygulanacağı ve ulusal federasyo-
nun, uluslararası federasyonun aldığı bir karara hiçbir durumda karşı 
gelemeyeceği bildirilmiştir. Bunun üzerine, Amerikan Federasyonu 
geri adım atmak zorunda kalmıştır. Böylece, uluslararası federasyon, 
neredeyse kesinleşmiş ulusal bir kararı kısa zamanda etkisiz kılmayı 
başarmıştır. Nehemiah’ın Amerikan mahkemeleri önünde kendi Ulusal 
Federasyonu’na karşı daha sonra başlattığı girişimlerin de tümü başa-
rısız olmuştur. Gerçekten, Maryland Eyaleti federal yargıcı, başvuru 
yollarının tüketilmediği, yani Amerikan Olimpik Kurulu’na itiraz 
olanağının hâlâ bulunduğuna işaret ederek geçici önlemler almayı 
reddetmiştir. Bunun üzerine Nehemiah, anlaşmazlığı ulusal olimpik 
makamlar önüne götürmüş ve Birleşik Devletler Ulusal Olimpik 
Kurulu da Nehemiah’ın ulusal yarışmalara yeniden kabul edilmesi 
yönünde karar vermiştir. Bu kararın verilmesini takip eden iki gün 
içinde Uluslararası Federasyon, IOC ile temasa geçmiş ve IOC de 
Birleşik Devletler Ulusal Olimpik Kurulu kararını “çok ağır yanılgı” 
olarak nitelemiştir.

Bu olayda uluslararası federasyonun, üç namlulu bir silaha sahip 
olduğu görülmektedir:

•	 Askıya alınan (kendisine el çektirilen) atletle yarışmaya cüret ede-
cek her atleti uluslararası müsabakalardan men ile cezalandırma 
tehdidi (“bulaştırma etkisi”),

•	 Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Federasyonu’nu terkin etmekle 
cezalandırma tehdidi,
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•	 Amerika Birleşik Devletleri’nde hazırlıklarına başlanmış olan 
Olimpiyat Oyunları’nın IOC tarafından geri çekilme tehdidi.

Birleşik Devletler Ulusal Olimpik Kurulu da bu uyarıya boyun 
eğmek zorunda kalmış ve böylece Nehemiah, ne ulusal yarışmalara 
ne Olimpik Oyunlar’a katılma hakkı elde edebilmiştir.

Bu olaydan üç yıl sonra ise, 1986’da, Uluslararası Federasyon, 
trajikomik şekilde, amatörlük kurallarını yumuşatma yönündeki git-
tikçe artan eğilime bağlı olarak profesyonel olarak Amerikan futbolu 
oynanmasının, atletizmdeki amatör konumu hiçbir biçimde tehlikeye 
sokmayacağını kabul etmiştir.

Bu örnek, dünya spor yapılanmasındaki hiyerarşik düzeni, bu 
yapının benzersiz gücünü ve olağanüstü şaşırtıcı etkisini açıkça ortaya 
koymaktadır. Nehemiah örneği, böyle bir kale karşısında Hukuk’un 
güçsüzlüğünü ortaya koymaktadır. Nitekim, Amerikalı yargıçlar, 
sportif başvuru yollarının tüketilmemesini öne sürmekle yetinmişler 
ve konuya girmekten kaçınmışlardır.

İkinci örnek olay ise, İsviçreli atlet Sandra Gasser olayıdır. Bir 
doping testinin pozitif çıkması sonucunda, atlet, İAAF tarafından 
iki yıllığına müsabakalardan men edilmiştir. Gasser’in mahkemeye 
müracaatı üzerine İsviçreli yargıçlar atletin şikâyetine bakmışlar ve 
sorunun esası hakkında karar vermişlerdir. 1987 yılı Aralık ayında, 
Bern Mahkemesi, Medenî Kanun’un 28. maddesi anlamında kişilik 
haklarının ihlâline dayanarak, iki geçici önlem alınmasına karar ver-
miştir. Bunlardan biri İsviçre Atletizm Federasyonu, diğeri Uluslararası 
Federasyon’a yönelik olmuştur. Anılan önlemler, atletin ulusal ve 
uluslararası yarışmalara geçici olarak yeniden kabulünü hedeflemiştir. 
Bu durumda Uluslararası Federasyon’un kararlaştırdığı yaptırım ile 
Bern’deki İsviçreli yargıcın kararlaştırdığı iki önlem arasında açık bir 
çatışma ortaya çıkmıştır. En azından klasik tipte bir hukukçu için 
merak uyandıran ve dikkat çeken husus, Uluslararası Federasyon’un 
boyun eğmeye hiçbir biçimde hazır olmamasıdır.
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Tam tersine, İAAF tarafından kararlaştırılmış olan yasağın öte-
sine geçmeye cüret edecek ve müsabakalardan men edilmiş atletle 
yarışacak her atlete karşı uluslararası ceza verme tehdidi ile İsviçre 
Federasyonu’na karşı terkin tehdidi hemen gündeme getirilmiştir. 
Sonuçta Sandra Gasser, arkadaşlarının mesleğini tehlikeye atmamak 
için, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaktan kendi isteğiyle 
vazgeçmiştir. Böylece, mahkeme tarafından alınan iki geçici önlem 
de etkisiz kalmıştır.

Bu örnekte de, hukuk ve devletin yargısal makamlarının, örgüt-
lenmiş modern sporun yapısal düzeni karşısındaki güçsüzlüğünün en 
çarpıcı örneklerinden biri ortaya çıkmaktadır.

Görüldüğü gibi, giderek uluslararası olan veya uluslararası kılınan 
spor, sanıldığının tersine, hafif, bireyci, çoğulcu ve demokratik tarzda 
örgütlenmemiştir. Tersine, katı, hiyerarşik ve kendi içine kapanık tarzda 
iki büyük piramitte yapısallaşmıştır: Bunlar, uluslararası federasyonlar 
piramidi ve olimpik kurullar piramididir.

Uluslararası federasyonlar piramidine ilişkin olarak şu hususları ele 
almak gerekir. Avrupa’da 19. yüzyıl boyunca köyler, kentler ve semtlerde 
kulüplerin örgütlenmeye başlamasıyla birlikte sportif karşılaşmalar da 
giderek artmıştır. İlk spor federasyonları da bu dönemde İngiltere’de 
ortaya çıkmıştır. Günümüzde İngiltere, Almanya ve İsviçre’de sportif 
hareketin ne denli geniş ve yoğun olduğu açıkça görülmektedir. Bu 
hareket sadece geniş ve yoğun olmayıp, özellikle çok katı biçimde 
bölünmüş, tekelleştirilmiş ve hiyerarşik bir yapıdadır. Örgütlenmiş 
sporun kendine özgülüğü de bu noktada karşımıza çıkmaktadır.

Spor örgütüne kendine özgü yapısını veren, örgütün dallara ayrıl-
mış (bölünmüş) olmasıdır. Bir kentin futbolcuları ve kent sakinleri 
bir tek veya birden çok futbol kulübü, değişik futbol kulüpleri, futbol 
dernekleri ve üst kuruluşları, futbol dernekleri de futbol federasyo-
nunda toplanmaktadırlar. Aynı şey, voleybol, basketbol ve atletizm 
için de söz konusudur.

Dallara göre bölünme uluslararası düzeyde de sürmektedir: 
Alman Futbol Federasyonu ve İngiltere Futbol Federasyonu, FIFA’nın 
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(Federation Internationale de Football Association) üyesidirler. Aynı 
biçimde, basketbol, atletizm, kayak ulusal federasyonlarının her biri 
de kendilerini karşılayan uluslararası federasyonları oluşturmakta-
dırlar. İçlerinden bazıları, önemlerinin artması nedeniyle, etkinlik-
lerini merkeziyetçilikten arındırmak zorunda kalmışlar ve bölgesel 
federasyonlar oluşturmuşlardır. Örneğin UEFA (Union Europeenne 
de Football Association). Bunun yanında hemen hemen tüm büyük 
olimpik dallarda Avrupa federasyonları vardır.

Spor aynı zamanda tekelleştirilmiş bir yapı arz etmektedir. Aynı 
kentte bir veya birden çok spor kulübü var olabilmesine rağmen, Eyalet 
veya Devlet düzeyinde, artık bir veya birden çok dernek söz konusu 
olamaz. Böylece, her ülkede sadece tek bir ülke federasyonu mevcut 
olabilir. Devlet düzeyinde, bir spor dalında birden fazla federasyonun 
bulunması mümkün değildir. Bu tek federasyon ise tekel durumun-
dadır. Tekelci bir yapının ise her zaman prensler, krallar, imparatorlar 
yaratma eğiliminde olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Bu sebeple 
belirli bir sporu yapmak, o spor dalında ilerlemek, o dalda kariyer 
yapmak ve gerek ulusal gerek uluslararası yarışmalara katılmak isteyen 
kişi, bunu, ancak bir tek federasyon ve bu federasyonun yöneticilerinin 
kararları aracılığıyla gerçekleştirebilir.

Burada sözü edilen yapının, “birlikçi temsil ilkesi” adı verilen 
bir ilkeye dayandığı ifade edilmektedir. Uluslararası federasyonların 
pek çoğunun tüzüklerinde şu ifadeler yer almaktadır: “Ülke veya 
coğrafya başına tek bir üyeye üyelik düşecek ve bu üye uluslararası 
federasyonca söz konusu ülke veya bölgede futbolu (atletizmi, bas-
ketbolu) düzenleme için yetki verilmiş tek örgüt olarak tanınacaktır”. 
Bu kural da kendi içinde istisnalara yer vermektedir. Örneğin, FIFA, 
kendi dalının (futbolun) beşiği olan Britanya Adaları’nın, her biri 
kendi temsilcisine sahip, dört bölgeden oluştuğunu kabul etmekte-
dir: The Football Association (İngiltere), The Football Association 
of Wales (Galler), The Scottish Football Association (İskoçya), The 
Irish Football Association (İrlanda). Zaman zaman da tamamen mali 
sebeplerle tekelin kırıldığı görülmektedir. Örneğin Formula 1 artık 
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FISA’nın (Federation Internationale du Sport Automobile) ellerinde 
değildir; boks, golf ve profesyonel tenis bu konuda diğer örnekleri 
oluşturmaktadır.

Bununla birlikte, istisnalar bir kenara bırakılacak olursa, tekel-
ler sistemi her zaman ana kuralı oluşturmaktadır. Tekelci yapısal 
düzen, diğer demokratik ülkelerde olduğu gibi, Avrupa ülkelerinde de 
benimsenen bir model olmuştur. Zira bu sistemin sağladığı etkililik, 
serbestlikçi ve demokratik düşüncelere üstün gelmiştir.

Bu piramidin hukuksal biçimi hakkında da bir tespit yapmak 
gerekir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, piramidin temelinden 
tepesine kadar, kulüpler, dernekler, ulusal federasyonlar, uluslararası 
federasyonlar, ulusal olimpiyat komiteleri ve IOC genel olarak basit 
bir dernek biçimindedirler.

Bu kuruluşların hükümetler arası örgütler düzeyine yükseltilmesi, 
bunların Uluslararası Hukuk tüzel kişiliğine sahip sayılması ve bu 
nedenle merkezlerinin bulundukları ülkenin Ulusal Hukuku’na bağlı 
kılınmaması yönünde bazı görüşler ileri sürülmektedir. Bu anlamda 
“Uluslararası spor federasyonları ve bunların yasal düzenlemelerinin 
devletler üstü karakterinin gitgide tanınması” mümkün olmakla bir-
likte, henüz, Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa’da, mahkemele-
rin bu tür düşünceleri benimsemeye hazır olmadıklarını ifade etmek 
gerekir. Örneğin Paris Asliye Mahkemesi’nde 1987 yılında görülmekte 
olan bir davada, FIA (Federation Internationale de l’Automobile), 
altmış dokuz ülkeden gelen delegelere dayandığı yönündeki gerekçeyi 
ileri sürdüğünde, mahkeme şöyle bir değerlendirme yapmıştır: “FIA 
gerçekten evrensel bir örgüt olarak görünmekte ve bundan dolayı 
Birleşmiş Milletler’in Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde gözlemci veya 
danışman konumundan yararlanmakta ise de, her türlü Uluslararası 
Kamu Hukuku statüsü yokluğunda, tüzel kişiliğe sahip olmak bakı-
mından yalnız Ulusal Hukuk’a (Fransız Hukuku’na) bağlıdır”

Sadece, devletlerarası bir antlaşmanın yapılması, bir uluslararası 
spor federasyonunu ulusal olmaktan çıkarabilir ve onu hukuken gerçek 
bir uluslararası örgüt haline getirebilir. 1923 yılından başlayarak, bu 
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yönde birçok tasarı hazırlanmış olmasına rağmen, devletler buna fazla 
ilgi göstermemiş oldukları için, hiçbir zaman sonuç alınamamıştır. Bu 
hususta, uluslararası spor federasyonlarını bir araya getiren bir dernek 
(AGFİS) kurma yönünde daha 1967 yılında Monako’da başlatılan 
girişimi kaydetmek gerekir. Bu girişim, uluslararası federasyonların, 
devletler ve devletlerarası örgütler karşısında olduğu kadar, Olimpik 
Kurullar piramidi karşısında da her türlü müdahaleye birlikte karşı 
koyma girişimi olarak nitelendirilebilir.

Sporun uluslararası yapılanmasında karşımıza çıkan diğer hiyerar-
şik yapı ise, olimpik kurullar piramididir. 23 Haziran 1894’te kurulan 
IOC, modern Olimpiyat Oyunları’nın denetim ve gelişimini üstlenmiş 
ve o tarihten beri, olimpik hareketi ilgilendiren her şeyi kendi tekeline 
almıştır. Olimpiyat Oyunları’na katılacak her kişi veya örgüt, IOC’nin 
yüksek otoritesini kabul etmek ve onun gerek “kuralları” gerek “yargı 
yetkisine” kesinlikle bağlı kalmak zorundadır. “Kurallar” ve “yargı 
yetkisi” tabirleri, hukuksal gücü elinde tutan, egemenlik sahibi bir var-
lığın kullandığı dildir. Bu egemenlik sahibi varlığın ayrıca ne hazinesi 
ne de gelirleri eksiktir. Olimpiyatlara ilişkin her şey, IOC’nin tekelci 
mülkiyetindedir. Olimpik Şart’a göre, IOC, “tüzel kişiliğe sahip, bir 
Uluslararası Hukuk Derneği”dir ve merkezi İsviçre’de bulunmaktadır. 
Oysa, bir özel hukuk derneğinin kendisini uluslararası hukuk derneği 
konumuna çıkaramayacağı herkesçe bilinmektedir. Bu dernek, dev-
letler tarafından oluşturulmamıştır ve devletler hiçbir zaman onun 
üyesi olmamışlardır, bilakis, isteseler dahi, bunu yapmaları mümkün 
değildir. Zira Olimpik Şart gereğince, Kurul, uygun gördüğü kişileri 
seçerek kendi kendini oluşturur. O halde Kurul kendi üyelerini yine 
kendisi seçmektedir. Bu yoldan seçilmiş kişiler, ne kendi hükümetleri 
ne her kim olursa olsun bir kimseden kendilerini bağlayabilecek veya 
oy özgürlüklerini zedeleyebilecek bir vekâlet kabul edebilirler. Kurul’un 
yapısında, bu kişiler ülkelerinin delegeleri değildirler. Tersine, ülkeleri 
katında Kurul’un temsilcileridirler. Öyleyse, IOC’nin oluşum tarzı 
uluslararası ise de, yine de bundan derneğin Uluslararası Hukuk’a 
bağlı olduğu sonucu çıkmamaktadır. Gerçekte, dernek İsviçre Yasası ve 
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İsviçre mahkemelerinin yargılama yetkisine bağlıdır. Bunun yanında, 
1 Kasım 2000 yılında yürürlüğe giren bir anlaşma ile, İsviçre Federal 
Konseyi’nin, IOC’ye özel bir statü tanımış olduğunu da ayrıca ifade 
etmek gerekir.

Olimpik Şart’ta derneğin hiçbir kâr amacının bulunmadığı ifade 
edilmektedir. Fakat, Şart’ın bu noktada hiç de gerçeği yansıtmadığını 
belirtmek gerekir. Günümüzde IOC’nin çok uluslu gerçek bir işlet-
meye dönüştüğünü ileri süren görüş, giderek etkinlik kazanmaktadır.

Piramidin tepesinden aşağı doğru inildiğinde, temelde, Ulusal 
Olimpik Kurullar’ın bulunduğu görülür. Fakat, her uluslararası fede-
rasyonun kendi ulusal federasyonları tarafından oluşturulduğu birinci 
küme piramitlerinden farklı olarak, Ulusal Olimpik Kurullar, hiçbir 
biçimde, Uluslararası Olimpik Kurulu oluşturmazlar. Ulusal Kurul-
lar hukuken bağımsızdırlar. Uluslararası Kurul ile bağları hukuksal 
olmayıp eylemseldir. IOC yalnızca, her Devlet için, olimpik hareketle 
sporun gelişme ve korunmasıyla uğraşmakla yükümlü kıldığı, Olimpik 
Oyunlar’da ülkesinin temsil edilmesini sağlama konusunda “tekelci 
yetki” verdiği bir Ulusal Kurul tanıma yetkisiyle donatılmıştır. Tanıma 
yetkisi, tanımayı geri alma yetkisini veya uygulamada yeterli olan, 
tanımayı geri alma tehdidini de içerir. Büyük tekelci küçük tekelciyi 
onun tekelini ortadan kaldırmakla tehdit ettiğinde, kesinlikle etkili 
bir tehdit aracı kullanmış olmaktadır.

IOC’nin düşey yetkisi, bunu tamamlayan yatay bir yetkiyle 
tamamlanmıştır. Bu yetki “yataydır”, zira tüm uluslararası federas-
yonları, yani ilk sırada olimpik programda yazılı sporları yöneten 
ve tanınmaları yönünden IOC’ye bağlı olan federasyonlar ile ikinci 
sırada diğer federasyonları kapsayacak biçimde olimpik piramidin 
ötesine taşmaktadır. IOC, kendi sporlarını ilgilendiren genel sorunları 
Olimpik Oyunlar bakımından incelemek amacıyla, bu diğer federas-
yonlara çağrıda bulunabilir.

Aslında, dikdörtgen biçimindeki (dikaçılı) ilişkiler kavranırsa, 
güçler örgüsünün oldukça ince ve karmaşık olduğu anlaşılmaktadır. 
IOC tarafından tanınmak için, Ulusal Olimpik Kurullar’ın, yine 
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IOC tarafından tanınmış kendi dallarındaki uluslararası federasyon-
larına üye olan tüm ulusal federasyonları zorunlu olarak bir araya 
getirmeleri gerekmektedir. Burada birlikçi temsil ilkesi bir kez daha 
ortaya çıkmaktadır. Ulusal Olimpik Kurullar, her durumda, her spor 
dalı için tek bir ulusal federasyonu tanıyabilirler. Böylelikle, ulusal 
federasyonlar bile, onları ya kendi Ulusal Olimpik Kurulu ya kendi 
uluslararası federasyonu aracılığıyla disiplin altına alabilen IOC tara-
fından kontrol altında tutulmaktadır. Bunun tersi de olabilmektedir: 
Nehemiah olayında görüldüğü gibi, uluslararası bir federasyon, bir 
Ulusal Olimpik Kurulu, IOC aracılığıyla disiplin altına alabilmektedir.

Bu tabloda, çifte piramidal hiyerarşi açıkça ortaya çıkmaktadır. 
Bu yapı içinde spor, kendi sınırlarını belirlemekte ve Devlet içinde, 
Devlet’in yanı başında veya Devlet üstünde imparatorluğunu güçlen-
dirmektedir. İşte böylece, yasama, yürütme ve yargı görevleri içeren, 
Devlet’e yakın veya Devlet benzeri gerçek bir yapısal düzenin tüm 
piramitlerin içerisinde oluştuğu görülmektedir. Bu yapısal düzende 
her şey vardır: “Anayasalar”, “yasalar”, alt ve üst dereceleriyle “mah-
kemeler”. Ulaşılmak istenen amaç ise, ulusal hukuk ve mahkemelerin 
yerlerine bu sayılanların konulması, olağan olanların gereksiz kılın-
ması ve hattâ bunlara başvurmanın yasaklanmasıdır. Bu düşünceyle, 
Uluslararası Ski-Bob Federasyonu, 1976 tarihli Tüzüğü’ne şu uyarıyı 
koyabilmiştir: “Uluslararası Tüzük, tamamlayıcı düzenlemeler veya 
yönergeler hükümlerine Medenî Hukuk ya da Ceza Hukuku yoluyla 
itiraz, spora ilişkin nedenlerle olanaksız ve Yasaktır (…) Alınan bir 
karar veya önlem hakkında pek ince hukuksal akıl yürütmeler, kamu-
oyu önünde eleştiriler veyahut uygun kaçmayan yorumsal açıklamalar 
sportif anlayıştan yoksundurlar, yersizdirler ve bırakılmalıdırlar.”

Sonuçta çok daha kısa ve federasyonlarda oldukça yaygın olan bu 
kanaat şu şekilde ifade edilebilir: “Olağan yargısal yol dışlanmıştır; 
bu kuralın her ihlâli cezalandırılacaktır.”

Böyle bir dışlama, Fransa’da kamu düzeni, Almanya, Hollanda, 
İspanya, Portekiz ve Common Law ülkelerinde de Devlet’in yargısal 
makamlarına başvurabilme anayasal güvencesine aykırı sayılmaktadır.
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Fakat bütün bunlar sporun kendi dünyasına kapanıp kalmış 
büyüklerini hemen hemen hiç etkilememektedir. Uluslararası Atletizm 
Federasyonu eski başkanı Nebiolo’nun kullandığı dil daha şaşırtıcıdır: 
“Hakem mahkememiz son merci mahkemesidir. Dünyadaki hiçbir 
mahkemenin hiçbir kararını kabul etmeyeceğiz. Bu konumumuzun 
yasal dayanağı ne midir? Eh pekâlâ, bize ait kurallar sadece. Tüm 
atletlerimiz kurallarımıza uymak zorundadırlar. Bu kimin hoşuna 
gitmezse, o varsın kendisi gitsin”

Uluslararası spor federasyonları, uluslararası ticareti yöneten lex 
mercatoria internationalis’i (uluslararası ticaret yasasını) örnek alarak, 
uluslararası spor için de bir lex sportiva internationalis (uluslararası 
spor yasası) düşüncesini ortaya atmayı denemektedirler. Fakat, lex 
mercatoria kuralları ancak Devlet yasalarının irade özerkliğini kabul 
ettikleri ölçüde devlet yargıçları önünde yasal güce sahip oldukları 
gibi, lex sportiva kuralları da Devlet, Avrupa Topluluğu veya Ulusla-
rarası Hukuk tarafından oluşturulmuş emredici normların üstünde 
yer alamazlar ve onlara aykırı olamazlar.

Uluslararası spor yapılanmasının sözü edilen bu tekelci ve hiye-
rarşik yapısına rağmen, spor alanında bazı devletler üstü örgütlerin 
rolü bulunduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. Bu örgütler Avrupa 
Konseyi, Avrupa Birliği ve UNESCO’dur.

1949 yılında kurulmuş olan ve Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu 
Avrupa Konseyi’nin temel amacı, bireyin haklarını korumak, siyasi 
özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü sağlamaktır. Bu temel amacın 
çizdiği sınırlar içerisinde Avrupa Konseyi spora da ilgisiz kalmamıştır. 
Avrupa Konseyi, savunma alanı hariç, insan hakları, medya, hukuki 
işbirliği, sosyal uyum, sağlık, eğitim, kültür, kültürel miras, spor, 
gençlik, yerel demokrasi, sınırlar ötesi işbirliği, çevre, imar ve adalet 
ile ilgili Avrupa’nın bütün önemli meselelerine sahip çıkmaktadır. 
Avrupa Konseyi’nin spor alanındaki faaliyetleri 1954 tarihli “Avrupa 
Kültür Antlaşması”nda yer almıştır. Avrupa Konseyi Devlet Başkanları, 
1997 Strasbourg Zirvesi’nde sporla ilgili bazı ilkeler belirlemişlerdir:
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“1) Herkes için yaşam koşullarını iyileştirme aracı olarak, sosyal 
uyumu kolaylaştırmak, toplum ve özellikle gençler arasında ahengi 
sağlamak için sporu geliştirmek.

2) Spor aracılığı ile hoş görüyü geliştirmek ve günümüzde sporu 
tehdit eden tehlikelerden korumak.”

Avrupa Konseyi belirlediği bu temel ilkeler ile, sporun sosyal 
entegrasyon rolünü vurgulamıştır. Bunun yanında Avrupa Konseyi, 
1975’de “Spor Şartı”nı kabul etmiş ve 1992’de de “Spor Şartı”’nı bir 
“Sporun Etik Kodu” ile tamamlamıştır.

Ayrıca Avrupa Konseyi, 1989’da “Doping ile Mücadele 
Konvansiyonu”nu kabul etmiştir. Bu Konvansiyon, sadece Avrupa 
ülkelerine münhasır olmayıp evrensel niteliktedir. Bu çerçevede Avrupa 
Konseyi WADA (Dünya Doping ile Mücadele Ajansı)’da temsil edil-
mektedir. Avrupa Konseyi tarafından spor alanında kabul edilen bir 
diğer önemli Konvansiyon da 1985 tarihli “Sportif Gösterilerde ve 
Özellikle Futbol Karşılaşmaları Sırasında Şiddet ve Seyirci Taşkınlıkları 
Hakkında Avrupa Konvansiyonu”dur. Bu Konvansiyon’da tespit edilen 
önlemler, halen Avrupa’da organize edilen spor müsabakalarında aktif 
olarak uygulanmaktadır.

Bunun gibi, Avrupa Konseyi’nin, sporun sosyal uyumu sağlama-
daki rolü üzerine de bazı çalışmaları olduğunu ifade etmek gerekir.

Spor, Avrupa Birliği içinde de önemli bir yere sahiptir. Avrupa 
Birliği Komisyonu, sporu, Avrupa vatandaşlarını birbirlerine en çok 
yaklaştıran etmenlerden biri olarak görmekte ve sporun günümüz 
toplumunda çok önemli bir sosyal ve siyasal fonksiyona sahip oldu-
ğunu kabul etmektedir. Ancak Avrupa Birliği, sporun bu derece 
önemli fonksiyonlara sahip olduğunu kabul etmekle birlikte, kurucu 
ve müteakip belgelerde spora ilişkin doğrudan doğruya bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Bu sebeple spor, Avrupa Birliği içinde serbest 
piyasa ekonomisi ve özellikle rekabet hukuku kuralları aracılığıyla 
ele alınmakta ve bu çerçevede yargı kararlarına konu olmaktadır. 
Avrupa Birliği, günümüzdeki durum itibariyle, kendisine özgü yapısal 
özelliklerini dikkate alarak spora doğrudan müdahale etmemekte/
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edememekte, sporu sadece ekonomik nitelik taşıması dolayısıyla ele 
almaktadır. Bu sebeple, Avrupa Birliğinde, Avrupa Konseyinde oldu-
ğunun aksine spora ilişkin antlaşmalara rastlanmamaktadır. Durum 
böyle olmakla birlikte, AB, spor ile ilgili bir takım belgeler aracılığıyla 
sporu ne şekilde değerlendirdiğini ortaya koymuştur. Örneğin “Sporda 
Topluluk Eylemlerinin Gelişimi ve Geleceği” (1998), “Spor Avrupa 
Modeli” (1999), “Spor ve Avrupa Rekabet Politikası (2001) gibi.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ise (European Court of Justice, 
ATAD), son yıllarda spora ilişkin vermiş olduğu kararlarla sporu 
Avrupa Birliği içinde yönlendiren en önemli organ haline gelmiştir. 
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Avrupa Birliği kuruluş anlaşmasında 
doğrudan spora ilişkin düzenleme yer almadığından, Avrupa Birliği 
Adalet Divanı bu tür davaları ekonomik niteliğine göre ele almakta 
ve yargılamaktadır. Zira Avrupa Birliği’ni kuran anlaşmaların amaç-
larından biri de, birliğe üye ülkeler arasında malların, işçilerin, ser-
mayenin ve hizmetlerin serbest dolaşım hakkını sağlamaktır. Avrupa 
Birliği hukuku içinde profesyonel sporcular işçi sayıldığından, Birlik 
hukukunun düzenlemeleri ile ulusal ve uluslararası spor organizas-
yonlarının düzenlemelerinin çatışması üzerine bazı ihtilaflar ortaya 
çıkmıştır. Bu ihtilaflarla ilgili olarak önüne gelen uyuşmazlıklarda 
verdiği kararlar ile ATAD, sportif alanda oldukça etkili hale gelmiştir. 
ATAD’ın yabancılar hukuku açısından sportif alana müdahalesi iki 
sebeple olmaktadır. Bunların ilki, üye devletler arasında vatandaşlık 
esasına dayalı tüm ayrımcılığın yasaklanmış olmasından dolayı üye 
ülke federasyonlarının bu yöndeki uygulamalarının ortadan kaldı-
rılması; ikincisi ise sporcular ve teknik adamlar işçi sayıldıkları için, 
sporcuların serbest dolaşım hakkını sınırlayan ya da yasaklayan ulusal 
spor organizasyonlarının düzenlemelerine son verilmesidir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın sporla ilgili vermiş olduğu 
kararlar içinde en önemlisi, bilindiği gibi Bosman davasında verdiği 
karardır. Futbolcu Bosman’ın Belçika Futbol Federasyonu’na karşı 
açmış olduğu davaya ilişkin olarak ATAD’ın 1995 tarihinde vermiş 
olduğu karar, futbolda transferlerle ilgili dönüm noktası olmuştur. 
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Karardan önce Avrupa Birliği’ni oluşturan ve aynı zamanda UEFA 
üyesi olan ülkelerin hemen hemen hepsinde yabancı sporculara ilişkin 
olarak vatandaşlık esasına dayanan sınırlamalar getirilmişti. Ayrıca, 
sporcu transferlerinde, sözleşmesi bitmiş olsa dahi, eski kulüp, yeni 
kulüpten bonservis bedeli almaktaydı. Liege Temyiz Mahkemesi’nin 
ön karar usulü çerçevesinde başvurduğu ATAD kararında şu husus-
lara yer vermiştir: 1) Sözleşmesi biten üye bir ülkenin vatandaşı olan 
profesyonel futbolcunun eski kulübünün, yeni kulüpten, transfer veya 
yetiştirme ve geliştirme tazminatı adı altında, belirlenmiş bir miktar 
para verilmesine ilişkin spor kuruluşlarının düzenlemelerinin; 2) Spor 
kuruluşlarının düzenlemiş oldukları turnuvalarda yapılan maçlar için, 
futbol kulüplerinin oynatabilecekleri profesyonel oyuncu sınırlamala-
rının üye ülke vatandaşlarına uygulanmasının Roma Antlaşması’nın 
48. maddesine aykırı olacağına karar vermiştir.

Avrupa’da ve dünyada, sporun ve özellikle futbolun bütün den-
gelerini değiştirmiş olan bu karar gibi, halen Belçika’da görülmekte 
olan ve aynı usul çerçevesinde AB Adalet Divanı’nın önüne gelmiş 
olan davaya ilişkin olarak verilecek karar da büyük önem taşımaktadır. 
Buna göre, Belçika kulübü Charleroi, Fas’lı oyuncusu Oulmers’in 
milli maçta sakatlanması sebebiyle FIFA’dan tazminat talep etmiştir. 
FIFA’nın futbolculara milli maçlarda oynama zorunluluğu getirmesine 
dayanan ve Avrupa’daki büyük kulüpler tarafından da desteklenen bu 
dava sonucunda verilmesi muhtemel karar, futbolda yeni bir devrim 
yaratacak niteliktedir.

Birleşmiş Milletler’in “Eğitim, Bilim ve Kültür” alanındaki ihtisas 
kuruluşu UNESCO da spor üzerinde etkili devletler üstü teşkilatlardan 
biridir. UNESCO, sporu eğitim ve kültür bakımından ele almakta ve 
yönlendirmeye çalışmaktadır. Bu açla UNESCO, 1978 yılında “Beden 
Eğitimi ve Spor Uluslararası Şartı”nı; 2002 yılında “Beden Eğitimi ve 
Sporun Sürdürülebilir Ekonomik Gelişmeye Katkısı” belgesini kabul 
etmiş; 2002 yılında “Gençlik, Spor ve Barış” konusunu ele almış-
tır.  UNESCO, son olarak, Dopingle Mücadele konusunda yeni 
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bir Konvansiyon hazırlamış ve bu Konvansiyon uluslararası alanda 
yürürlüğe girmiştir.

Bütün bunların yanında İsviçre Federal Mahkemesi tarafından 
verilen bazı kararların spor bakımından önem taşıdığını da ifade 
etmek gerekir.

1980 yılından sonraki dönemde, profesyonel ve üst düzey spor 
alanında sporcular, spor kulüpleri, spor federasyonları, spor müsa-
bakalarını düzenleyenler ve sporda görev alan diğer kişiler arasındaki 
hukuki uyuşmazlıkların giderek arttığı gözlenmiştir. Bu uyuşmazlık-
ları çözüme bağlama konusunda bir sistem kurmak isteyen IOC, bu 
amaçla1983 yılında Court of Arbitration for Sport için hazırlanan ve 
30 Haziran 1984 tarihinde yürürlüğe girecek olan tüzüğü (statutes) 
onaylamıştır. Bu şekilde sporu doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendi-
ren uyuşmazlıkların, milletlerarası spor alanında en büyük otorite olan 
IOC’nin kurmuş olduğu Court of Arbitration for Sport tarafından 
tahkim yoluyla, esnek, spor hukukunun ihtiyaçlarına uygun, hızlı ve 
düşük maliyetle çözülmesi düşüncesi uygulamaya geçirilmiştir. Bu 
dönemde CAS tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin bütün masrafları 
IOC tarafından karşılanıyordu. Benzer şekilde CAS tüzüğü, ancak 
IOC yönetim kurulunun teklifi üzerine IOC genel kurulu tarafından 
değiştirilebiliyordu. Spor uyuşmazlıklarının CAS tarafından çözüme 
bağlanması konusunda ortaya çıkan büyük artışa karşılık, CAS’ın IOC 
ile olan sıkı bağlılığı sebebiyle dünya spor camiasında CAS’ın bağım-
sızlığı konusunda ciddi tereddütler ortaya çıktığını da ifade etmek 
gerekir. Yukarıda da ifade edildiği gibi CAS’ın oluşumu, masraflarının 
karşılanması ve tüzüğünün değiştirilmesi konularında IOC’nin sahip 
olduğu yetkiler, CAS ile IOC arasında bir bütünlük olduğu izlenim 
ve görüşünün kuvvetlenmesine sebep olmuştur. 1992 yılında Ulus-
lararası Binicilik Federasyonu (International Equestrian Federation, 
FEI) tarafından atında doping tespit edildiği için yarışmadan diska-
lifiye edilen ve ayrıca müsabakalardan men cezasına çarptırılan Elmar 
Gundel, FEI tüzüğünde yer alan tahkim şartına dayanarak, CAS’a 
temyiz için müracaatta bulunmuştur. 15 Ekim 1992 tarihinde CAS 
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tarafından verilen ve kısmen Gundel lehine olan kararla Gundel’in 
müsabakalardan men cezası üç aydan bir aya indirilmiştir. Fakat bu 
karardan memnun olmayan Gundel, Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
(International Olympic Committee, IOC) ve dolayısıyla CAS İsviçre 
Hukuku’na tabi olduğu için İsviçre Federal Mahkemesi’ne müracaat 
etmiştir. Bu davada Gundel, davalı Uluslararası Binicilik Federasyonu 
(International Equestrian Federation, FEI)’nun CAS’ın kuruluşunda 
ve fonksiyonlarını yerine getirmesinde etkili olduğunu ve bu sebeple 
CAS’ın İsviçre Hukuku gereğince bir tahkim mahkemesinin sahip 
olması gereken bağımsızlık ve tarafsızlık şartlarını yerine getirmedi-
ğini iddia etmiştir. İsviçre Federal Mahkemesi bu müracaat üzerine 
15 mart 1993 tarihinde vermiş olduğu kararda, CAS’ın, FEI’nin bir 
organı olmadığını, FEI tarafından CAS’a talimat verme imkanının 
bulunmadığını ve CAS’ta yer alan altmış üyeden sadece üçünün FEI 
tarafından belirlendiği hususlarını dikkate alarak Gundel’in temyiz 
istemini reddetmiş ve CAS’ın tarafsızlık ve bağımsızlık şartlarını 
yerine getiren gerçek bir tahkim mahkemesi olduğunu kabul etmiştir. 
Ancak Federal Mahkeme, kararında CAS ile IOC arasındaki bazı 
önemli bağlantılara da dikkat çekmiştir. CAS’ın finansal desteğinin 
bütünüyle IOC tarafından karşılanması, CAS tüzüğünün değiştiril-
mesinde IOC’nin yetkili olması ve IOC ile IOC başkanının CAS 
üyelerini belirlemede önemli bir yetkiye sahip bulunmaları sebebiyle, 
IOC’nin taraf olduğu uyuşmazlıklarda CAS’ın bağımsızlık ve tarafsızlık 
niteliğinin tartışmalı hale gelebileceği Federal Mahkeme tarafından 
ifade edilmiştir.

İsviçre Federal Mahkemesi tarafından verilen bu karar üzerine, 
organizasyon ve finansman konularında CAS’ın bağımsızlık ve taraf-
sızlığını sağlayabilmek amacıyla CAS tüzüğünde ve diğer düzenleme-
lerde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler içinde en önemlisi, 
kuruluşundan o zamana kadar CAS için IOC tarafından sağlanan 
organizasyon ve finansman desteğini sağlamak üzere Milletlerarası 
Spor Tahkim Konseyi (International Council of Arbitration for Sport, 
ICAS)’nin kurulması olmuştur. Bu şekilde CAS’ın idari ve yargısal 
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fonksiyonlarının birbirinden ayrılması sonucunda, ICAS idare ve 
finansman görevlerini üstlenmiş, CAS ise sadece yargısal fonksiyonunu 
yerine getirmeye başlamıştır.

Son olarak, İsviçre Federal Mahkemesi’nin, CAS kararlarını belli 
sebeplerle denetleme yetkisine sahip olduğunu da ifade etmek gerekir. 
Buna göre, CAS Court Office tarafından tebliğ edilen karar, taraflar 
için nihai ve bağlayıcı bir karar niteliğindedir. Kural olarak bu karara 
itiraz edilemez ve temyiz yoluna gidilemez. Ancak İsviçre Federal 
Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu gereğince, hakem kararlarına karşı 
çok istisnai bazı durumlarda İsviçre Federal Mahkemesi’ne temyiz 
müracaatında bulunulabilir. Buna göre, mahkemenin gerektiği şekilde 
oluşturulmaması, yargılama yetkisine ilişkin hata, talep edilen bir şeye 
karar vermeme ya da talep edilmeyen bir şeye hükmetme, yargılamada 
eşit muamele görme veya savunma hakkının ihlali ve verilen kararın 
kamu düzenine uygun olmaması gibi sebeplerle hakem kararları temyiz 
edilebilir. Bu tür sorunlar içeren bir kararın, tebliğ tarihinden itibaren 
30 gün içinde temyiz edilmesi gerekir.

Gerçekte bu derece merkeziyetçi, tekelci ve bağımsız bir yapı içinde 
IOC’nin ve uluslararası spor federasyonlarının münhasır yetkisine tabi 
olan sporda, diğer toplumsal alanlarda olduğu gibi hukukun üstün-
lüğünün sağlanması büyük önem taşımaktadır. Sporun tabi olduğu 
kuralların, bilimsel veri ve çalışmalar çerçevesinde önceden belirlen-
mesi, bu kuralların uygulanmasında sporla ilgili kişiler arasında ayrım 
gözetilmemesi, spor yönetiminde demokratik, katılımcı ve tabana 
doğru yayılan temsil anlayışı çerçevesinde bir sistemin kurulması, 
spor uyuşmazlıklarının adil yargılanma hakkının gerektirdiği pren-
sipler gereğince çözüme bağlanması, uluslar arası spor yapılanmasının 
daha sağlam, adil, güvenilir ve hukukun üstünlüğünün benimsendiği 
bir temel üzerine oturmasını sağlayacak temel unsurlardır. Ancak 
sporda hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi ve bu bilincin yaygın-
laştırılarak sporun doğasına uygun adalet ve hakkaniyet anlayışının 
etkin bir biçimde uygulanabilmesi için, özellikle spor uygulamasında 
aktif olarak yer alan hukukçuların, bu yeni gelişmekte olan alanda 
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uzmanlaşmalarının sağlanması ve bilim adamlarının da bu hukuk 
dalının temelini oluşturacak çalışmalar yapması bir zorunluluk olarak 
karşımıza çıkmaktadır.



TAHKİM TAS 2007/A/1252 
ULUSLARARASI YÜZME 
FEDERASYONU (FINA) c. M. & 
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*  www.tas-cas.org adresinden alınmıştır.
** İstanbul Barosu.
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Yüzme
Doping alma (Amfetamin – ‘Adderall’)
Sporcunun ağır ihmali
Duruma özgü koşulların düzenlemeyle uygunsuzluğu
Geçici süreyle görevden men edilme döneminin başı

1.  FINA Anti-Doping düzenlemesinin DC 10.5.2 maddesinden 
faydalanmak için, (ihmal olmaması ya da geçici süreyle men 
edilme cezasını hafifletecek ağır bir hata) bir sporcu sadece 
organizmasına yasak maddenin nüfuz etmediğini değil, ayrıca 
ağır bir ihmal ya da hata yapmadığını göstermelidir. CAS 
hukukuna göre, hata veya ağır ihmal analizi, her tür duruma 
özgü koşullara göre yapılmalıdır. Stres ya da yorgunluk duru-
muna rağmen bile, elit bir sporcu herhangi bir yasak maddenin 
vücuduna nüfuzunun engellenmesinin kendi yükümlülüğü 
olduğunu aklından çıkarmamalıdır. Kuzey Amerika Üniver-
sitelerinde giderek daha sık olan Adderall kullanımı, özellikle 
disiplininin evrensel seviyede geliştiren “spor eğitimi” öğrencisi 
tarafından alınan böyle bir risk affedilmeyecektir.

2.  İstisna olarak, bir spor federasyonunun sıkı anti doping kural-
ları uygulamasına göre belirlenen yaptırım, sporcunun şikâyet 
konusu davranışı yanında orantısız görünebilir ve kuralların 
– bastırıcı ve aynı zamanda eğitici–amacına uygun değildir. 
İhmal ağır olsa bile her duruma özgü koşullara uymamak ve 
aynı şekilde uzun süre güçlü doping ürünleri kullandığını 
inkâr etmek ve açık analiz sonuçlarına rağmen sonuçlara 
karşı çıkmak ve böyle bir parkura ihmal edip kusursuzca bir 
sporcunun buraya kadar girebilmesi haksızlık olacaktır. Burada 
gösterilmek istenen, sistem ağırlaştırılmak istense de, hata 
veya ağır ihmal ile baskıcı yaptırım sisteminin uygulanması 
arasındaki bağlantıdır.

3.  Sporcudan kaynaklanmayan denetim gecikmesi veya diğer 
doping kontrol birimlerindeki gecikme durumunda, geçici 
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süreyle görevden men edilme süresi, örnek toplama tarihine 
kadar olan daha önceki bir tarihten başlatılabilir.

 M. Tunus asıllı, Tunus Yüzme Federasyonuna (FTN) bağlı 
olan bir yüzücüdür.

 FTN Tunus’ta ulusal bir sportif yüzme organizasyonu 
olup, merkezi Tunus’tadır, ayrıca Uluslararası Yüzme 
Federasyonu’nun(FINA) da bir üyesidir.

 FINA global sportif yüzme organizasyonudur, merkezi 
Lozan’dadır.

 M. Ağustos 2002’den beri FTN’ye bağlı uluslararası seviyede 
bir yüzücüdür; Amerika Los Angeles’teki Güney California 
Üniversitesi’nde (USC) bilgisayar mühendisliği eğitimi almış-
tır. 2007 yılının 1. sömestr sonunda bilgisayar mühendisi 
diplomasını almıştır.

 Öğrenimine paralel olarak M. Düzenli olarak spor/öğrenimi 
çerçevesinde programlı antrenman yaptı. Yüzme antrenmanları 
USC yüzme koçu olan M. David C. Salo tarafından kontrol 
ediliyordu.

 2006-2007 eğitim yılı, M’nin bu prosedür sebebiyle son sene-
sidir, bu senenin, eğitimini her zaman önceliklerinin başında 
tutan onun için çok büyük bir kapitale bedel olduğunu anlattı. 
Bununla birlikte, bu son sene boyunca, öğrencilerin genelde, 
onlardan büyük çaplı ödevler bitirmelerini ve bazen çok kısa 
sürede önemli projeler teslim etmelerini isteyen hocaları tara-
fından baskı altına alındıklarını belirtti.

 Bu bağlamda M.’nin son dönem notunun onda birini oluştu-
racak ‘’EE450 Socket Programming Assignement – Fall 2006’’ 
isimli bir IT(bilişim) projesi teslim etmesi gerekiyordu. Bu 
projenin 28 Kasım 2006 gece yarısından önce mutlaka teslim 
edilmesi gerekiyordu.
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 M. 28 Kasım 2006 günü ve gecesi boyunca bu proje üzerinde 
çalıştı.2 sınıf arkadaşıyla birlikte, ödevine odaklandığı sırada, 
saat 21.30 – 22.00 sularında, iki arkadaşından biri ona uyanık 
ve konsantre kalabilmesine yardımcı olması için ona bir ilaç 
verdi, M. kabul etti.

 6 Mayıs 2007 açıklamalarına göre, F. Bunun Adderall isimli 
bir ilaç(komprime) olduğunu, M’ye elinde kullanımına dair 
reçete olduğunu ve sağlığa zararlı olmadığını söyleyerek ver-
diğini belirtti.6 Mayıs 2007’deki denetimde, F. Amerika’daki 
kampüste, sınav zamanı öğrencilerin daha iyi konsantre ola-
bilmeleri için ve ödev gözden geçirmeleriyle geçen uykusuz 
gecelerde ayakta kalabilmeleri için bu kullanımın yaygın 
olduğunu belirtti.

 Ertesi gün, 30 Kasım 2006’da, M. US Yüzme açılışına katılmak 
için Indianapolis’e gitti.

 M.’nin ve antrenörü M. Salo’nun açıklamalarına göre, bu 
yarış büyük bir kazanç getirmiyordu: Sadece Mart 2007’de 
Avustralya, Melbourne’de yapılacak olan Dünya Şampiyonası 
için hazırlık planları yapmayı ve antrenman seviyesini görmeyi 
sağlayacaktı.

 Kendi itirafına göre, 30 Kasım 2006’daki US açılışında M’nin 
sonuçları çok zayıftı, özellikle 400m. Serbest yüzüş demesinde 
(3’45 yerine 3’53)

 Onun denemesinde, Amerikan anti doping ajansı (l’USADA) 
tarafından bir doping testine tabi tutulmuştu.

 A örneği analizi sonuçlarında M’nin böbreklerinde ‘’amfeta-
min’’ maddesinin bulunduğu ortaya çıkmıştı.

 4 Ocak 2007’de, l’USADA A örneği sonuçlarını, FTN’ye 
göndermesi için, FINA’ya göndermişti.
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 9 Ocak 2007’de, FINA dosyayı FINA’nın doping kontrolü 
düzenlemeleri DC 7.2 maddesine uygun olarak FTN’ye gön-
dermiştir. (FINA doping düzenlemeleri)

 A örneği analizi sonuçları FTN tarafından, 11 Ocak 2007’de, 
USADA tarafından belirtilen sonuçların doğrulaması için, 
Tıp ve spor bilimleri ulusal merkezine gönderilmiştir.

 Bu sonuncusu, hızlıca vücudundaki amfetamin maddesiyle 
bulunduğunu 30 Kasım 2006’da ve arkadaşı tarafından öne-
rilen Adderall ilaç alımını 28 Kasım 2006’da tespit etmiştir.

 Böylelikle M. B örneği analizinden feragat etmiştir ve 
hemen FTN’ye onu Adderall ilaç kullanımına iten koşulları 
açıklamıştır.

 5 Şubat 2007’de, FTN komisyonu M’nin durumunu ince-
lemek üzere toplanmıştır. Komisyon, M’nin böbreklerinde 
tespit edilen madde ile ilgili eksper raporundan ve FTN’nin 
tıp komisyonu raporundan sonra karar almak üzere, sonradan 
toplanmaya karar vermiştir.

 8 Şubat 2007’de, FINA FTN’ye süratle hareket edilmesi 
gerektiğini ve en üç aylık süre aşılırsa, FINA’nın önündeki 
dosyayı kendi doping komisyonuna taşıyabileceğini hatırlatan 
bir yazı gönderdi.

 19 Şubat 2007’de, M. Missouri Üniversitesi’nin Grand Prix 
yarışlarına katıldı. Bu yarışmada, USADA tarafından uygu-
lanan ve sonuçları negatif çıkan bir doping kontrolüne tabi 
tutuldu.

 2 Mart 2007’de bir yazı ile FINA M’nin 30 Kasım 2006’daki 
pozitif sonucunun kabul olmasının, onu FINA doping 
düzenlemeleri DC 10.2 maddesi gereğince bir geçici süreyle 
görevden men edilme cezası düşünülmesini gerektiği konu-
sunda FTN’nin dikkatini çekti. FINA DC 10.7 pozitif örnek 
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bulunduğu andan itibaren tüm sonuçların iptali maddesi 
gereğince ‘’ eğer M. Melbourne’de yapılacak FINA Dünya 
Şampiyonasına katılır ise, bütün sonuçları iptal edilecektir’’ 
şeklinde belirtti.

 Şampiyona yaklaşırken, M, 6 ve 12 Mart 2007’de, sonuç-
ları negatif çıkan, beklenmedik iki doping kontrolünden 
geçirilmiştir.

 8 Mart 2007’de, FTN disiplin komisyonu tekrar toplandı ve 
sözel süreç kapsamındakileri bu fırsatta kaleme aldı, düşünül-
müştür ki:

 “Tartışma ve müzakereden sonra, tüm komisyon üyeleri dos-
yaya bakarak ve bu sonucu sağlamış olan şartları da göz önüne 
alarak, performansını geliştirme girişimi olmağına ve yaptı-
rımın DC 10.3 madde ile kınama ve uyarı öngörüldüğüne 
karar verilmiştir.

 Komisyon bu şartlarda sonuçlanmıştır:

 Bu durumda, yarışmacı ispatlıyor ve olaylar kanıtlıyor ki, 
buradaki ihlal sportif performansı geliştirmeye yönelik bir 
girişim değildir, disiplin komisyonu yarışçıya, gelecek yarışlar 
için süspansiyon periyodu olmayan uyarı ve kınama vermiş 
ve tüm yeniden işlenebilecek suçlar, vazgeçmeksizin daha sert 
yaptırımlara sebep olacaktır.

 25 Mart ve 1 Nisan arası, Melbourne dünya şampiyonası 
sırasında, M. 400 m. Serbest yüzmede 1 gümüş madalya ve 
800 m. Serbest yüzmede bir altın madalya almıştır. Ayrıca 
400m. yüzmeyi de dördüncü olarak bitirmiştir.

 Her yarıştan önce bir doping kontrolünden geçmiştir. Test 
sonuçları negatif çıkmıştır.
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 28 Mart 2007’de, FTN yazı ile FINA’ya 8 Mart 2007’de top-
lanan disiplin kurulunda alınan sporcunun ertelenmeksizin 
kınanması kararını bildirmiştir.

 6 Mart 2007’de elektronik mektup ile M. USADA temsil-
cilerine ve Amerika yüzme federasyonuna Adderall ve diğer 
psiko-uyarıcıların kullanımının olağan hale gelmesi riskleri 
üzerine, önleme ve öğrencileri bilinçlendirme adına bir kam-
panya organize etmeyi ve aktif olarak katılmayı önermiştir.

 23 Mayıs 2007 tarihli yazısı ile global doping ajansı bilim 
direktörü olan Dr. Olivier Rabin, ajansa yönetilen sorulara 
cevap verdi. Özünde bu rapordan ‘’ özellikli maddeler (belir-
liden ziyade özellikli terimi kullanılmıştır) (..) global doping 
kanunlarında bu maddeler kasıtsız ihlale özellikle elverişli 
olarak doping kurallarında, uyarıcı olarak kullanıma az elverişli 
olan ilaçların sık kullanımını da göze alınarak, belirtilmiştir. 
Ayrıca bu madde uyarıcılar listesinde de yer alıyor ve özel-
likliler listesinde de yar almıyor. Liste komitesi oybirliğiyle, 
amfetaminin (diğer uyarıcılarla kıyaslandığında) farmakolojik 
gücünden ve ergojenik özelliklerinden ötürü listeye alınma-
masını uygun görmüş...’’ olduğu anlaşılmıştır.

 30 Mart 2007, FINA CAS’a, FTN disiplin komisyonunun 
8 Mart 2007 kararına karşı, ek belgeler eşliğinde itiraz baş-
vurusunda bulundu.

 20 Nisan 2007’de, FTN CAS’a ek belgeler eşliğinde cevabını 
gönderdi.

 Aynı tarihli yazıyla, tahkim sonucunu bekleyen M., konseyi ile 
FTN ve FINA’yı 20 Nisan 2007 itibarıyla, FINA’nın doping 
düzenlemeleri DC 10.8 maddesine istinaden, kendisinin geçici 
bir süre için ara verme kararı aldığını belirtti.

 2 Mayıs 2007, M. Parçalar ile birlikte, CAS’a yanıt gönderdi.

 18 Temmuz 2007’de Lozan’da CAS denetimi düzenlendi.
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ESAS

CAS’ın yetkisi

1.  CAS’ın yetkisi bu tahkimde FINA doping düzenlemesinin DC 
13.2.1 ve 13.2.3 maddelerini sonuç çıkarmıştır. 13 Haziran 
2007’de istek üzerine bu ek, taraflarca onaylanmıştır.

Başvurunun tensibi

2.  Spor tahkim kurulu, CAS Kanunu R49 maddesine göre , 
ilgili federasyon kural ve düzenlemelerine tarafından, dernek 
veya sportif organizma veya önceden yapılmış bir anlaşma 
tarafından belirlenen bir süre olmadığı takdirde, itiraz süresi 
itiraz edilen kararın alınmasından sonra 21 gündür.

3.  Durumda, itiraz süresi FINA’nın doping düzenlemeleri 
DC13.5 maddesi tarafından belirli, burada da karara itiraz 
alındıktan sonraki 21 gün olarak öngörülmüştür.

4.  FINA’nın itiraz açıklaması, 30 Mart 2007’de açıklanmış, itiraz 
kararına karşı süresi içinde dava açılmış. Başvuru geçerlidir.

Uygulanacak kanun

5.  Merkezi Lozan’da bulunan CAS ve İsviçre dışında ikamet 
eden davalılar, bu tahkim Uluslararası özel hukuk üzerindeki 
federal kanunun 12. maddesi tarafından yinelenmiştir.

6.  Ayrıca, sportif tahkim CAS Kanunu tarafından ve özellikle 
madde R27’den R37’te kadar ve R 47 ve diğerleri tarafından 
yönetilmiştir.
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7.  LDIP’nin 1 paragrafı 187. maddesine göre, tahkim heyeti 
taraflar tarafından seçilen kanun kurallarına göre, tercih yoklu-
ğunda sebebe en yakın bağlantısı olan kurallar doğrultusunda 
karar alır.

8.  CAS kanunu R58 maddesine göre, Kurul uygulanabilir düzen-
lemelere ve taraflar tarafından seçilen hukuk kurallarına göre, 
ya da tercih yokluğunda kararına karşı çıkılan federasyo-
nun, derneğin ya da diğer sportif organizmanın olduğu ülke 
kanunlarına göre ya da Kurul’un uygulamasını uygun bul-
duğu kanunlara göre karar alınır. Bu son bölümde, Kurul’un 
kararının gerekçesi gösterilmelidir.

9.  Durumda, davada uygulanabilir özel düzenlemenin, Uluslara-
rası doping kanunları normlarını(CMA) belirleyen FINA’nın 
doping düzenlemesi olmasına karşı çıkılmaz.

10.  Kalanı, kanunun genel prensipleri ve CAS’ın dava sonucun-
dakiler burada uygulanabilir olmalıdır. Gerekli görüldüğünde, 
Tunus Kanunları, federasyon(FTN) kararına merkezi Tunus’ta 
dava açıldığından, bir uygulama bulacaktır.

Yargılama Yetkisi

11.  Geçerli tahkim davası prosedüründe Kurulun inceleme yapa-
bilmesi R47 madde ve diğer CAS Kanunu tarafından yöne-
tilir. Özellikle, R57 maddesi CAS’a gerçekte ve kanunu dava 
soruşturma kapsamında bütünüyle takdir etme hakkını verir.

Hukuk İncelemesi

12.  Mevcut mahkemeye başvurmanın kazançlarından biri, FTN 
mevcut durumda, haklı bulmuş, FINA doping düzenleme-
sinin DC 10.3 maddesinin uygulamasına göre bir uyarıyla 



613

Tahkim TAS 2007/A/1252 Uluslararası Yüzme 
Federasyonu (FINA) c. M. & Tunus Yüzme Federasyonu 
(FTN), 11 Eylül 2007 tarihli Hakem Kararı
/ KULAKSIZ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

sınırlamış olsa da, M.’nin pozitif çıkan kontrolü sonrasında 
uygulanacak bir yaptırım belirlemektir, FINA’ya göre DC 
10.2 madde uygulamasına göre 2 yıl geçici olarak görevden 
men cezası verilmelidir.

 M. listede belirtilen uyarıcı madde listesinin ‘’açık bir liste’’ 
olduğu, WADA’nın DC10.3 maddesinde belirlenen mad-
delere karşılık gelen maddelerin içeriğini gösteren bir liste 
olmadığı, FTN’nin DC 10.3 maddesini uygulamada kanu-
nen yetkilendirilmiş olduğunu savunuyor. Ve davalıya göre, 
amfetamin ‘’özellikle doping düzenlemelerini kasıtsız ihlale 
sebebiyet verebilecek olan bir madde olduğundan’’ bu kanun 
bu durumda uygulanabilir.

13.  Eğer Kurul DC 10.3 uygulamasını desteklemiyorsa, M. DC ‘’ 
istisnai durumlara dayalı geçici bir süre görevden men edilme-
nin iptali ya da hafifletilmesi’’ne izin veren 10.5 maddesinden 
faydalanabileceğini düşünüyor. Sonunda Kurul mutlaka bir 
geçici görevden men edilme uygulayacaksa, M. Bu olayın 
başlangıcından ve unvanı üzerindeki olabilecek etkilerinden 
ve 30 Kasım 2006’da aldığı madalyalardan bahseder.

A. FINA doping düzenlemesi DC 10.3 maddesinin uygulanabilirliği 
sorgulaması

14.  FINA doping düzenlemeleri DC 10.3 maddesi belirtir ki : 
“yasaklar listesi,doping sebebiyle kullanıldığına az rastlanan 
ilaçlarda sıkça kullanıldığı gözlenen doping düzenlemelerinin 
kasıtsız bir ihmale sebebiyet vermeye meyilli, özel maddeleri 
içerebilir. Eğer bir yarışçı, maddeyi sportif performansını 
artırmak amacıyla kullanmadığını açıklarsa, geçici olarak 
görevden men etme ile ilgili DC 10.2 maddesi şununla yer 
değiştirebilir: Birinci yaptırım: Minimum gelecek yarışlar göz 
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önüne alınarak geçici görevden alma olmaksızın bir uyarı ve 
kınama ve maksimum 1 yıl geçici grevden men edilme; İkinci 
yaptırım: İki (2) sene geçici olarak görevden men edilme; 
Üçüncü yaptırım : Ömür boyu görevden men edilme. Bu 
zaman boyunca, görevden men edilme dönemi kendisine 
mecbur edilmeden önce, yarışçı ya da tüm diğer insanlar, tüm 
olasılıklarda, ikinci veya üçüncü kanun ile cezalandırılmamak 
için cezanın hafifletilmesi ya da iptali adına, DC 10.5 mad-
desine uygun olarak, açıklama yapma hakkına sahiptir.

15.  Davalı 10.3 maddesi uygulaması için dava edilemeyecektir. 
Aslında amfetamine WADA tarafından senelik hazırlanan 
özellikli maddeler listesinde açıkça bulunmamaktadır. Hatırla-
mak gerekir ki bu liste, WADA’nın ‘’Liste Komite’’sindeki on 
uluslararası eksperin kararları sonucu teklif edilmiştir, WADA 
Yürütme Komitesi tarafından onaylanmadan önce, WADA’nın 
yan kuruluşlarına da sorulmuştur, bir düzine bilim ve tıp 
eksperinden oluşan ‘’ Sağlık, Tıp ve Araştırma Komite’’sine de 
sunulmuştur. Bu liste gözden geçirilecek olsa bile, ‘’özellikli’’ 
olarak belirlenmiş maddelerin listesidir ve belirlenen maddeler 
sınırları içerisinde, uygulanabilir bir düzenleme olarak kabul 
edilmelidir.

16.  Bu düzeyde CMA’nın 4.3.3 maddesinde başvurulabilir, buna 
göre: “WADA’nın madde ve yasaklı metotları içeren yasaklar 
listesi nihaidir ve maddenin ya da metodun gizli olmadığını, 
sportif performansı arttıracak potansiyeli olmayan, sağlığa 
zararlı olmayan veya sporcu düşünce tarzına aykırı olmadığını 
gösteren bir sporcu ya da başka biri tarafından dava konusu 
edilemez.’’

17.  Diğer taraftan, CAS, bir yandan özel bir durum dâhilinde, 
WADA’nın bu maddeyi listede diğer belirtilen maddelere 
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‘’benzer’’ bulabilme olasılığının olduğunu ve diğer yandan 
‘’Liste Komitesi’’ tarafından kuruluna WADA Yönetim Komi-
tesinin listeye başka bir madde daha ekleyebilme olasılığı 
arasındaki ayrımı, açığa kavuşturma fırsatı bulmuştu.(TAS 
2005/A/726,para.24)

18.  Kesinlikle, Kurul CMA’nın revizyon projesi kapsamında amfe-
taminin listeye eklenmesi savaşının verilmesi sorgulamasını 
unutmaz. Ancak, amfetamini özellikli madde listesine dâhil 
etmeyen yürürlükteki liste uygulanmalıdır.

19.  FNA’nın doping düzenlemeleri DC 10.3 maddesi uygulaması 
durumunda madde dışarıda tutulmalıdır. Geçici görevden 
men edilme cezası adına sadece 10.2 burada uygulanabilir.

B. FINA doping düzenlemesi DC 10.5 maddesinin uygulanabilirliği 
sorgulaması

20.  Madde 10.5 üç düzenleme içerir ve söyle sıralar (DC 10.5.1): 
“Sporcunun doping düzenlemelerinin DC 2.1 maddesini 
(yasaklı madde, metaboliti veya işaret bulunması) ihlal etmesi 
durumunda veya DC 2.2’yi (yasaklı madde ya da metot kul-
lanımı) ihlalinde onun tarafından yanlış ya da ihmal yoksa 
geçici men edilme durumu iptal edilir”. (DC 10.5.2) : Bu 
madde DC 10.5.2 sadece DC 2.1 (yasaklı madde, metaboliti 
veya işaret bulunması), DC 2.2 (yasaklı madde ya da metot 
kullanımı) , DC 2.3 ( alınan bir örneğin eksiltilmesi), DC 2.8 
(yasaklı bir madde ya da metot yönetimi) ‘e bağlı olan doping 
kuralları ihlalinde uygulanabilir. Eğer sporcu bu tür, hata ya da 
ihmalinin olmadığı özel durumlarda olursa, geçici men edilme 
cezası kısaltılabilir. Bununla birlikte geçici men süresi, nor-
malde verilecek olan sürenin yarısından daha da azaltılamaz. 
Eğer men cezası ömür boyu ise, bu cezanın hafifletilebileceği en 
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kısa süre 8 yıldır. Eğer bir sporcuda yasaklı madde, metaboliti 
veya işaret bulunmuşsa DC2.1(yasaklı madde bulundurma), 
sporcu ceza indiriminden yararlanabilmek için bu maddeyi 
nasıl kullandığını açıklamalıdır.’’

21.  Eğer M’ye karşı bir men edilme yaptırımı gerçekleşirse, FINA 
doping düzenlemeleri DC 10.5 maddesi kapsamında M. için, 
eninde sonunda DC 10.3’e bağlı olarak, bir yaptırım iptali 
ya da hafifletilmesi gerekir.

22.  Eğer ki DC 10.3 uygulanamıyorsa, eninde sonunda 10.2 
davalıya “10.5 maddeye uygun olarak yaptırım iptali ya da 
hafiflemesi elde etmek için açıklama yapma’’ hakkı verilmelidir.

23.  Hata ya da ihmalinin farkında olan M. Kendisini DC 10.5.1 
maddesinin dışına çıkarıp, 10.5.2 maddesinden faydalanma 
hakkını elde eder.

24.  Bu düzenlemenin uygulaması kümülâtif olarak iki şartında 
dolmuş olmasını öngörür: a)sporcu maddenin nasıl vücuduna 
nüfuz ettiğini açıklamalı b) Hiçbir ağır hata ya da ihlal yap-
madığını göstermelidir.

25.  M’deki vücut sıvılarında amfetamin bulunmasına sebep olan 
şartlar CAS denetimi sırasında ve sonrasında detaylara maruz 
kalmıştır. FTN Disiplin Komisyonu talimatı ile yazılı şahitlik 
bazında detaylar onaylanmışlardır. Sonuç olarak, denetimdeki 
taraflar tarafından tartışılmış ve Kurul, FINA ve FTA’nın 
M’nin maruz kaldığı durumu itiraf etme fırsatı bulmuştur. 
Dolayısıyla doğruluğunu sorgulamaya gerek yoktur. DC 
10.5.2’nin uygulanması için birinci şart yerine getirilmiştir.

26.  M. Yasaklı maddeyi aldığı şartlarda bilinçli bir hata ya da 
ihmal yapmadığını belirtmektedir. Dolayısıyla bu davranışıyla 
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takdir edilmeli ve taahhüt edildiği üzere hata/ihmal’in ağırlık 
derecesi belirlenmelidir.

27.  CAS hukukuna göre, hata ya da ihmalin incelemesi her 
durumun şartlarına göre özel olarak yapılmalıdır (not. TAS 
2004/A/690). Buna göre Kurul, davalının “kendisini öğrenci 
kisvesi altında göstermeye” teşebbüs ettiğini belirtmiştir. Bu 
senaryo çabası içinde, Kurul Amerika’daki üniversite çevresinin 
rekabet ortamına ve üniversite yaptırımlarına bağlı stresin 
kişiyi mecbur kıldığını değerlendirmelidir.

28.  Ancak, tüm bu elemanlar M’nin davranışının açıklaması ola-
maz. Aslında, burada senelerdir en üst seviyeye gelmiş olan bir 
yüzücü söz konusudur. İki Olimpiyat Oyunlarına aktif katı-
lımı (2000’de ve 2004’te) ve çok üst seviye yarışlarına sayısız 
katılımı bulunmaktadır. 19 yaşında uluslararası seviyedeki 
ilk madalyasını almıştır. Böyle bir seviyede, doping problemi 
net olarak bilinir ve sporcuya sürekli bir endişe verir. Kanıtı 
M’nin söylediği gibi tabi tutulduğu yüzlerce doping testidir. 
Zaten yıllardır, sporcular çok genç yaşlarından itibaren bu 
konuda ve yarışmalara katılırken onlara dayatılan katı kural-
lar sayesinde bu konuda hassaslaştırılmışlardır. Bu şartlarda, 
M gibi bir sporcunun, her şeyi unutup ilaç alırken nasıl bir 
risk aldığını düşünememiş olması – sadece bir saniye alır – 
inandırıcı değildir. FINA doping düzenlemesinin DC 2.2.1 
maddesinde belirtildiği gibi, stres ya da yorgunluk durumuna 
rağmen bile, elit bir sporcu herhangi bir yasak maddenin 
vücuduna nüfuzunun engellenmesinin kendi yükümlülüğü 
olduğunu aklından çıkarmamalıdır.

29.  Adderall kullanımının Kuzey Amerika üniversitelerinde sıkça 
kullanılması, böyle bir risk almada affedici olmaz. Eğer basit 
bir öğrencinin – bir kefil olmadan – belki eğitimi boyunca 
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uyarıcı almasına inanmak istenebilir, bunun aksine disiplinini 
uluslararası boyuta çıkarmış bir spor-eğitimi bölümü öğrencisi 
tarafından yapılan bu hareket kabul edilemez.

30.  CAS 2005/A/830’ bakarsak (“Temyize giden tarafın yarışma-
larda herhangi bir avantaj kazanma amacı gütmediği görülü-
yorsa, ilacın ihtivasını kontrol etmeyi unutmasındaki ihmal, 
avantaj kazanma amacı ile doping ürünleri alan bir sporcuya 
göre daha hafiftir.’’) M., Bilinçli bir hata veya ihmalin olma-
masından sporcunun rekabetçi bir avantaj gütmediği anlaşılır, 
şeklinde belirtmiştir.CAS 2005/A/830 M’nin durumuna yakın 
bulunabilir (cf. Ch. aşağıdaki 3.5.3) istenen etki ile alınan 
madde çeşidini iyi ayırt etmek gerekir: aslında, M. Adderall 
bir ilacı vücudunu uyarmak üzere, verilen zamanda üniversite 
ödevini bitirebilmek için, psişik ve entelektüel performansını 
daha uzun süre etkin kılmak üzere almıştır. US Açılış yarı-
şında davalının fiziksel performansını geliştirmek amacında 
olduğunun hiç kanıtı olmasa da, ilacı alırkenki düşüncesi –
uyarılma ihtiyacı – TAS 2005/A/830’daki gibi ayağına krem 
süren sporcunun amacı gibi değildi.

31.  Yukarıda görüldüğü üzere, M. tarafından yapılan hata/ihmal, 
bir yandan FINA doping düzenlemeleri DC 10.5.2 maddesine 
göre, diğer yandan Ek 1’e göre bilinçli olarak alınmalıdır. 
DC 10.5.2’deki ikinci uygulama durumu doldurulmamıştır. 
Dolayısıyla DC 10.2’ye göre iki sene görevden men edilme 
yaptırımı uygulanmalıdır.

C. Durumun değişik koşullarında yaptırım düzenlemesinin 
yeterliliğinin sorgulanması

32.  Kurul, FINA doping düzenlemelerinde belirtildiği gibi baskıcı 
inceleme ışığında, sporcunun sadece bir bilinçli hata/ihmal 
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yaptığını ortaya çıkardığını gözlemiştir ve bunun içinde görev-
den men edilme süresi iptali ya da ceza hafifletilmesi pren-
sipte kapalıdır, kasıtlı bir şekilde doping alan sporcu ile aynı 
yaptırımda değerlendirilmelidir. Diğer bir durumda olduğu 
gibi, aslında, yaptırım minimum iki yıl boyunca görevden 
men edilmelidir.

33.  Bu sistem, sporcunun sadece bir kere ihmal yaptığı, fark ettiği, 
açıklayabildiği, pişman olduğu, kendi isteğiyle kendini görev-
den uzaklaştırdığı, yarışmada sırasındaki doping kontrollerinde 
çıkan negatif sonuçlara rağmen dünya şampiyonasındaki 
unvanından vazgeçtiği ve telafi yolunda adımlar izlediği bu 
durumda, özellikle adaletsiz görünebilir. Bu sporcu, bilerek 
uzun süre etkili olan güçlü doping maddeleri kullandığını 
itiraf eden ve açıkça yapılan analizlere karşı çıkan biriyle aynı 
şekilde cezalandırılacaktır.(1. suç için 2 sene)

34.  Kurul FINA doping düzenlemelerinin katı olmasının – tüm 
doping kurallarındaki gibi – sportif ortamda kötüye kullanma-
ları durdurmak için gerekliliğinin farkındadır. Özellikle, ihma-
lin arkasına saklanarak, yaptırım azaltılmasından faydalanmak 
için, bilinçli doping kullanımını engellemek istenmektedir.
Ancak, bu durum açıklamaları ve üretilen parçaları ihmalini 
çok net ortaya koyan M. için geçerli değildir.

35.  Kurul M’nin durumunun FINA doping düzenlemeleri DC 
10.1 maddesi ve diğerlerine uymadığını gösterdiğini düşü-
nüyor. Özellikle, madde 10.5 ( istisnai koşullara dayanan 
görevden men edilme iptali ya da ceza azaltması) bu düzen-
lemenin istisnai durumlarda bazı önemi olduğunu gösteriyor. 
Diğer durumlarda, sistem zaten katı olmak istese de, ağır 
hata veya ihmal ve FINA doping düzenlemelerindeki baskıcı 
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sistemdeki uygulamanın yaptırımı arasında bir denklik oldu-
ğunu gösteriyor.

36.  CAS, bunların dışında, yaptırımı azaltması gereken özel 
koşullarda, gerekli özgürlüğü sunmayan doping düzenle-
meleriyle karşı karşıya geliyor. Bu arada, çeşitli vesilelerle, 
Kurul orantılık prensibine adanan bir durumdadır. (cf. Not. 
CAS 2002/A/396; CAS 2005/A/830; CAS 2006/A/1175). 
Değerlendirmeler şu çerçevede yapılmıştır :

 “Kurul, spor kanunları genel prensiplerindeki cezanın katılığı 
ile ihlalin ciddiyetinin orantılı olması gerektiğinin geniş ölçüde 
kabul edilmiş olduğunu belirtir.’’CAS orantılı olma prensibi-
nin önemini ve varlığını, birçok vesileyle ispatlamıştır.’’ Ayrıca 
bazı durumlarda, Kurul, sporcunun ihmalini inkâr etmek 
istemeksizin, bütün elemanları göz önüne alarak, yaptırımın 
katılığını yatıştırmayı gerekli bulmuştur. ( CAS 2004/A/624, 
özellikle paragraf 78 )

37.  Adı geçen CAS 2005/A/830’da, CAS belirlenecek yaptırımın 
ulusal oranlarda olması gerekliliğine saygı duyulması gerekti-
ğini özellikle belirtmiştir. (cf. Özellikle. Paragraf 10.23.10.26):

 “Yukarıda açıklanan prensip uygulaması sporda çok gerekli-
dir, çünkü spor federasyonu düzenlemeleri, özellikle doping 
üzerine olanlar, genellikle çok katılar ve federasyonun diğer 
sporculara karşı görüşünü tartmasında, özellikle kişilik hakla-
rına, yeterli alan bırakmıyorlar. (bkz. CAS 2001/A/317). Bu 
arada orantılı olma doktrininin önemli elemanları, hata ya da 
ihmal veya bilinçli bir hata veya ihmal olmadığı zamanlarda, 
yaptırımı iptal ya da azaltma mekanizması görevinde olan 
Dünya doping kuralları benimsenerek, ulusal ve uluslararası 
spor federasyonları – davalı dâhil–kurallarının ve düzenleme-
lerinin başında uygulanmıştır.



621

Tahkim TAS 2007/A/1252 Uluslararası Yüzme 
Federasyonu (FINA) c. M. & Tunus Yüzme Federasyonu 
(FTN), 11 Eylül 2007 tarihli Hakem Kararı
/ KULAKSIZ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

 Fakat Kurul, WADA kanunu katıksız kabullenmiş (ilgili FINA 
DC 10.5 kuralı) söz konusu Federasyon fazla ya da az yaptı-
rım olasılığı olmaması sonucunu DC 10.5 maddesinde izin 
verilene göre fazla zorlamamıştır. Spor federasyonunun düzen-
lemelerdeki katıksız durumdan Dünya Doping Kanunu’na 
göre çıkarımı kuralların doğasının değişmezliğidir. Onlar 
hala – eskisi gibi – bir kurumun, her geçerli durum için 
orantılılık doktrini gibi esas ve genel legal prensipleriyle yer 
değiştiremeyen düzenlemeleridir.

 Adı geçen değerlendirmeler Dünya Doping Kanunu 10.5.1 
ve 10.5.2’ye karşılık yorumlarına destek olur gibi görünür. Bu 
yorumlar rahatlama ihtiyacını uç şartlarda strese sokmaktadır.

Fakat bu hiçbir şey değişmedi demek değildir, Dünya Doping 
Kanunu önlemlerine rağmen ( DC 10.5), Kurul, bağışlayıcı 
olan orantılı olma prensibinin kendi üzerinde uygulanması 
için hala kendini özgür hisseder.

 Kurul, kendi yollarını saptamada, kurumların özgür iradelerine 
bağlıdır, bir kural içinde ulusal tüzüklere dayanan birçok yasal 
gelenek barındırır. Bu nedenle, kimse reddedemez ki DC 10.5 
madde, CAS Kurulu yaptırım indirimine bağlı kısıtlama ve 
açıkça sınırlar koymayı sağlar. Kurul kabul etmelidir ki, bir 
yıllık cezanın sadece bir rahatsız edici hissi indirim hakkının 
savunulmasında yeterli değildir. Tüm durumlardaki kişisel 
şartlar olası bir indirimin belirlenmesine tesir eder. Ne var 
ki, Dünya Doping Kanununda verildiği üzere orantılayarak 
uygulama prensibi, belirlenmiş yaptırımın azaltılması adına 
kapıları öncekinden daha fazla kapatır. Bu nedenle, orantılılık 
prensibi, verilen cezanın ağır ve tamamen ceza davranışında 
orantısız olduğu kişilik haklarına saldırı durumu kararı veril-
mesi sonucunda kullanılabilir (bkz TAS 2004/A/690 İsviçre 
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Federal Yüksek Mahkemesi 86 referanslı bildirimi.) Fakat 
Kurul, hiç çekinmeden, davalının durumundaki şartları göz 
önüne alarak, mevcut durumda olası bir ceza indiriminin 
olmaması gerektiğini düşünür. Buna rağmen, WADA kanun-
ları madde 10.5’deki açıklamaların birine uymayan, gelecekte 
mümkün olabilecek durumların, ciddi bir şekilde dikkate 
alınması gerekir. Böyle bir durumda, diğer Dünya Doping 
Kurallarına ilişkin orantılılık prensibine göre CAS önceki dava 
durumuna dayandırılabilir.

38.  Dahası, CMA bir yenilenme dönemi içindedir ve yenilenme 
projesine göre, yeni CMA büyük ihtimalle daha sevindirici bir 
rejim içerecektir. Aslında bir yandan CAS kanunlarının son 
gelişmeleriyle bağlantı olacaktır ve diğer yandan duruma en 
uygun yaptırımı bulmayı sağlayan daha açık bir yaptırım ola-
caktır. Bu durumdan, 21 Nisan 2006’da FIFA ve WADA’nın 
talebiyle CAS tarafından verilen danışmaya istinaden görüş 
içerisindeki orantılılık prensibinin önemi daha fazla tanınacağı 
çıkarılabilir:‘’ Yaptırım, yanlış davranış ve yaptırım arasındaki 
makul dengeyi sağlamak zorunda olacağı yöndeki orantılılık 
prensibine uymalıdır. İdari kanunda, orantılılık prensibi kişisel 
yaptırımın dikkate alınan amacı elde etmek becerisine sahip 
olmak zorundadır, kişisel yaptırım düşünülen hedefe ulaşması 
için gereklidir ve ilgili kişiye olan zorlamalar, hedefe ulaşılmada 
tüm etkisi haklı olan yaptırımın bir sonucu olarak katlanı-
lacaktır. Uzun CAS kararları dizisi, spor durumları içinde 
orantılılık prensibi geliştirmiştir. Bu prensip işlenen suçun, 
yaptırımın ciddiyetiyle orantılı olmak zorunda olmasını sağlar. 
Orantılı olmak için, yaptırım haklılık gayesi araştırmasında 
gereken mantık çerçevesini aşmamak zorundadır. (...)’’ (CAS 
2005/C/976 & 986, paragraf 138-139)
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39.  M’nin durumu, yaptırımın, ne sporcuya yapılan davranışın 
orantılı olduğu nede kurallar tarafından seçilen amaca tama-
men uygun olduğu – aynı zamanda baskıcı ve öğretici- , 
katı sportif federasyonun doping düzenlemeleri tarafından 
öngörüldüğü, bazı nadir rastlanan istisnalardan biridir. Burada 
M’nin, ayıplanan bir sürece yönelik, münferit bir ihlali söz 
konusudur. Bu ihlali gerçekleştirmesindeki şartlar gerçekten 
özeldir ve bu ihlal ağır olsa dahi, yinede kolayca anlaşılabile-
cek, pişman olunacak bir durum meydana gelmiştir, hatasını 
sonuçlara karsı çıkmayarak kabul etmiştir ve kendi kendine 
görevden geçici sureyle çekilmiştir, 2007’de hepsi negatif 
çıkan, birçok doping kontrolüne tabi tutulmuştur; sonunda 
yapılan ihmali telafi edebilmek adına bazı hamleler yapmıştır. 
Dahası, iki yıl görevden alınması sadece 2007 Dünya Şampi-
yonası sırasında kazandığı altın madalyalarına el konulmasını 
sağlamamış, yasaklı madde kullanmadığı ispatlansa bile, aynı 
zamanda, 23 yaşındaki bir sporcunun kariyerinde çok ağır olan 
2008 Olimpiyat Oyunlarına katılması da yasaklanmıştır. Bu 
yaptırımın ağırlığı, bütünüyle görüldüğünde, M tarafından 
yapılan hataya göre biraz orantısız görülmektedir.

40.  Yukarıdaki koşullar ve Kurula CAS Kanunları tarafından 
açıklanan takdir görüldüğü üzere, 18 aylık bir görevden men 
edilme M tarafından yapılan ağır hatayı bastırmak adına yeterli 
olur.

41.  Fazlası için, bu talebe referans olmak adına, Kurul M’ye FINA 
ya da bir federasyon üyesi tarafından organize edilen eğitim 
ve önleme programlarına katılmak izni – ve cesaretlendirildi 
– verilmiştir.
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D. Görevden alınma süresinin başlangıcının sorgulanması

42.  FINA Doping düzenlemesinin DC 10.8 maddesi gereğince, 
geçici olarak görevden alınma süresi denetim kararı çıkması 
tarihinden itibaren veya denetimden feragat durumunda, 
görevden alınmanın dayatıldığı ya da kabul edildiği tarihte 
başlayacaktır. Geçici görevden alma döneminin hepsi (daya-
tılan ya da istekle kabul edilen) toplan görevden alınma süre-
sine mahsup edilecektir. Adalet amacıyla, denetim süresince 
olabilecek gecikmeler veya yarışmacıya atfedilen diğer doping 
kontrolleri durumunda, görevden alınma süresi, kontrol için 
örnek toplama tarihine kadar olan sürede, önceki bir tarihten 
başlatılabilir.

43.  M’yi Nisan 2007’den itibaren istekli olarak kendi görevine 
son vermediği için eleştiremeyiz – örneğin Ocak 2007, doping 
kontrolleri sonuçları ona verildiğinde – çünkü kendi ulusal 
federasyonu durumunun görevden alınmayı hak etmediğini 
belirtmişti.

44.  Ek olarak, çok açıktır ki ilgili kişi açık prosedürü kendi aley-
hine geciktirmek için hiçbir şey yapmamıştır, fakat ondan 
beklendiği kadar işbirliği içinde olmuştur. FINA’nın FTN’yi 
eleştirdiği muhtemel bir çalışkanlık eksikliği yüzünden de 
eleştirilemez.

45.  Yukarıda görüldüğü üzere, Kurul grevden geçici men edilme 
süresinin örneğin alındığı gün başlaması gerektiğini belirt-
miştir, yani 30 Kasım 2006.
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E. 30 Kasım 2006’dan beri iptal edilen sonuçların sorgulaması

46.  30 Kasım 2006’daki adı gecen görevden alma süresince, M. 
FINA Doping Düzenlemeleri DC 10.9 maddesine uygun 
olarak, bu tarihten itibaren yarışlarda yasaklı olarak değer-
lendirilecektir. Böyle bir durumda, DC 10.7 maddesine göre 
sonuçların otomatik olarak iptalinin değerlendirilmesine ya 
da iptalden bahsedilmesine gerek yoktur.

47.  30 Kasım 2006’dan itibaren, sonucu oluşturan bütün koşullar 
doğrultusunda, M.’nin kazanmış olduğu sonuçlar hiç ya da 
geçersiz sayılmalıdır, tüm madalyalar, puanlar ve para ödülü 
geri alınacaktır.

Spor Tahkim Mahkemesi:

1.  Uluslararası Yüzme Federasyonunun mahkeme başvurusunu 
kabul edilir olması şartıyla, kısmen kabul etmiştir.

2.  8 Mart 2007 tarihinde Tunus Yüzme Federasyonu Disip-
lin Komisyonu tarafından alınan kararı şu şekilde yeniden 
şekillendirmiştir:

a.  M. 30 Kasım 2006’dan itibaren 18(on sekiz) ay geçici olarak 
görevden alınmıştır.

b.  M’nin 30 Kasım 2006’dan itibaren kazandığı tüm sonuçlar 
geçersizdir, alınan tüm sonuçlar buna dâhildir.
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SUNUŞ

Her geçen gün, Dünya’da ve ülkemizde Sporu ve Spor Hukukunu 
ilgilendiren büyük değişimlere tanık olunmaktadır.

Sporun, özellikle ekonomik ve parasal boyutunun, küreselleşme 
olgusunun da etkisiyle büyük bir sektör oluşturduğu inkâr edilemez. 
Bunun sonucu olarak Dünya’da, sporla ilgili ulusal ve uluslararası 
kuruluşlar, kendi hukuklarını da yaratmışlardır. Uluslararası spor 
kuru luşları, üye ülkelerin kendi iç hukuklarının dışında yarattıkları 
bu hu kuka ilişkin kuralların uygulanmasında da çok titiz bir davranış 
sergi lemektedirler.

Ancak, yaratılan bu yeni hukuka rağmen, spor faaliyetlerinin 
orta ya çıkardığı öyle sorunlar vardır ki, bunların çözümünde, ulusların 
kendi iç hukuklarına da ihtiyaç duyulmaktadır.

Nitekim ülkemizde, özellikle futbol konusunda karşılaşılan kural 
değişiklikleri, az önce değindiğimiz ihtiyaçları karşılamaktan uzak 
kaldığı için, bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu’nun Kuruluş ve 
Teşkilatı Hakkında Kanun’un (5894 Sayılı Kanun. 16 Mayıs 2009 
T.li ve 27230 sayılı Resmi Gazete) 5. maddesi ile, bu maddeye göre 
hazırlanan TFF Ana Statüsü’nün 55. maddesinde, değinilen “Uyuş-
mazlık Çözüm Kurulu” ile ilgili olarak, TFF Yönetim Kurulunun 
23.08.2011 tarih ve 6 sayılı kara rıyla “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 
Talimatı” hazırlanarak kabul edilmiştir.

Bu Talimatın 5. maddesinin üçüncü bendinde, kurulda görev 
alacak hakemlerin seçiminde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
(şimdi: 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu) hükümlerinin 
uygu lanacağı vurgulanmaktadır. Aynı şekilde, söz konusu edilen 
“Uyuşmazlık Kurulu Talimatı”nın Uygulanacak Hükümler başlığı 
altındaki 6. maddesinde de “... Hakemlerin reddi, red usulü, tahkim yeri, 
tahkim süresi, hakemlerin ücreti başta olmak üzere, bu talimatta hüküm 
bulunmayan tüm konularda Hukuk Usülü Muhakeme leri Kanunu’nun 
(şimdi: 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun) Tahkime ilişkin 
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hükümleri uygulanır...” denilmek suretiyle, iç hukukun da uygulama 
dışı bırakılmadığı görülmektedir.

Diğer taraftan, Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun kararlarına karşı 
5894 sayılı Kanun ve HUMK (şimdi: HMK) çerçevesinde yargı yoluna 
başvurulacağı hususu da anılan talimatın 7. maddesinde yer almıştır.

Bütün bu açıklamalardan da görüleceği gibi,özellikle futbolla 
ilgi li çekişmeler konusunda, iç hukuk kuralları yine de başvurulacak 
mevzuat olmakta devam etmektedir.

Benim evlâdım gibi sevdiğim değerli öğrencim Avukat Atilâ Elmas 
kadar spor hukuku hakkında derin bilgim yoktur. Fakat Atilâ Elmas 
için çıkarılan Armağan’da benim de bir yazımın bulunmasını çok arzu 
ettiğim için, spor hukuku ile dolaylı da olsa ilgili olan, Türkiye Futbol 
Federasyonuna 2005 yılında vermiş olduğum hukukî mütalâanın, Atilâ 
Elmas Armağanı’nda yayımlanmasını uygun buldum. Belirteyim ki, 
bu mütalâadaki hukukî görüş, bugün de güncelliğini korumaktadır.

Hukukî Mütalâa
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na
İlgi: 13.04.2005 tarih ve Hukuk Kurulu 00/641 sayılı yazınız.
I–İlgideki yazınız ile, 22.07.2004 tarihinde yapılan Türkiye Futbol 

Federasyonu Merkez Hakem Kurulu seçiminin iptali hakkındaki, 
Ankara 13.Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.11.2004 tarih ve E : 
2004/413, K : 2004/559 sayılı kararının, kesinleşmeden icra edilip 
edilemeyeceği konusunda hukukî mütalaamı sormuş bulunmaktasınız.

II–Bana bu konu ile ilgili olarak vermiş bulunduğunuz, Ankara 
13.Asliye Hukuk Mahkemesinin E: 2004/413 sayılı dosyasının foto-
kopisini inceledikten sonra, yukardaki sorunuz hakkındaki hukukî 
mütalâamın aşağıdaki gibi olduğunu bilgilerinize sunarım:

1) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 443/4 maddesine 
göre, şahsın (kişiler) hukukuna ilişkin hükümler kesinleşmedikçe 
icra olunamaz.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 443/4.maddesi 
hükmündeki şahsın (kişiler) hukukundan maksat, Türk Medenî 
Kanununun 1. kitabındaki gerçek ve tüzel kişilerdir. Yani, tüzel 
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kişilerin organları ile ilgili hükümler de, Hukuk Usulü Muhakeme-
leri Kanunu’nun 443/4 maddesi kapsamına girer (bkz : Baki Kuru, 
Hukuk Muhakemeleri Usulü 6. baskı V.cilt s.4629-4630).

2) Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu tüzel 
kişiliğinin bir organıdır (bkz : Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun m.4/f ). Bu nedenle, 22.07.2004 tarihinde 
yapılan Merkez Hakem Kurulu seçiminin iptali hakkındaki, Ankara 
13.Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.11.2004 tarihli kararı, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 443/4 maddesi anla mında, şahsın 
(kişiler) hukukuna ilişkin bir hüküm olduğundan, kesinleşmedikçe 
icra edilemez.

3) Yargıtay’ın uygulaması da bu şekildedir; misaller:
Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 12.9.2000 tarih ve 7323/644 

sayılı kararı: “Dava, A.O.nun TTK’nun 367. maddesine dayanılarak 
olağanüstü toplantı sına izin verilmesi istemiyle ikame edilmiş, 
mahkemece istemin kabulüne karar verilmiş, davalı ortaklık vekili 
anılan kararı temyiz etmiş ve aynı dilekçe ile de Yargıtay incelemesi 
sonucuna kadar kararın icrasının durdurulması istenmiştir.–İcrasının 
durdurulması istenen mahkeme kararı para veya eşya teslimine ilişkin 
HUMK’nıın 443/1 ve İİK’nun 36. maddelerinin tatbikini gerektirici 
bir hüküm mahiyetinde değildir. Kaldı ki HUMK’nun 443. madde-
sinin 4. bendi şahsın hukukuna ilişkin kararların kesinleşmedikçe 
icra oluna mayacağını hükme bağlamış olup, davalı A.O. da MK’nun 
Şahsın Hukuku kitabının 2. babında düzenlenmiş bir tüzel kişiliği 
haiz hükmü şahıs olmasına ve karar da bu tüzel kişiliğin organları 
ile ilgili bulunmasına göre, bunun tabii sonucu olarak böyle bir 
kararın kesinleşmeden icrası mümkün olamayacağından tehir-i 
icra istemine konu teşkil etmesi de düşünülemez” (Ek-1).

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 22.3.1994 tarih ve 3168/3662 
sayılı kararı: “Takip dayanağı kararda, “limited şirketin fesih ve tasfi-
yesine, Av. A. A.’nın tasfiye memuru olarak tayinine ve şirket müdürü 
yedinde bulunan 278.000.000 liranın tahsili ile şirket hesabına alın-
ması konusunda yetki verilmesine” karar verilmiştir. Anılan karar, 
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kesinleşmeden infazı için takibe konulmuştur. HUMK’nun 443/4. 
maddesine göre şahsın hukukuna mütedair hükümler katiyet kesbet-
medikçe ve şirketin fesih ve tasfiyesine ilişkin karar lar kesinleşme
dikçe infaz olunamaz” (Ek2).

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi, tüzel kişiliği bulunmayan adi ortak-
lığın fesih ve tasfiyesi kararının da, şahsın hukukuna ilişkin bir karar 
olduğu gerekçesiyle, kesinleşmeden icra edilemeyeceğine karar vermiş-
tir (bkz: Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 7.7.2003 tarih ve 12824/1601 
sayılı kararı ; Ek-3).

Hâttâ, Yargıtay 12.Hukuk Dairesi, markaya tecavüzün men’i 
hakkındaki ilâmın, şahsın hukukuna ilişkin olduğu gerekçesiyle, 
Hukuk Usulü Muhake meleri Kanunu’nun 443/4 maddesine göre, 
kesinleşmeden icra edilemeyeceğine karar vermiştir (bkz : Yargıtay 
12.Hukuk Dairesinin 28.9.1998 tarih ve 8962/9702 sayılı, 6.12.1995 
tarih ve 17422/17323 sayılı kararları; Ek-4).

Bunun gibi, haksız rekabetin önlenmesi hakkındaki ilâmın da, 
şahsın hukukuna ilişkin olduğu gerekçesiyle, Hukuk Usulü Muha-
kemeleri Kanunu’nun 443/4 maddesine göre kesinleşmeden icra 
edilemeyeceğine karar verilmiştir (bkz: Yargıtay l2.Hukuk Dairesi’nin 
15.4.1997 tarih ve 4159/4679 sayılı kararı; Ek-5).

4) Özellikle yukarda anılan son Yargıtay kararları karşısında, 
Ankara 13.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Merkez Hakem Kurulu seçi-
minin iptaline ilişkin 23.11.2004 tarihli kararı, evleviyetle (öncelikle), 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 443/4 maddesi anlamında 
şahsın hukukuna ilişkin bir hükümdür.
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Sonuç

Yukardaki nedenlerle, 22.07.2004 tarihinde yapılan Türkiye Fut-
bol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu seçiminin iptali hakkındaki, 
Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.11.2004 tarih ve E: 
2004/413, K: 2004/559 sayılı kararının, (Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu’nun 443/4 maddesine göre) kesinleşmeden icra edilemeyeceği 
kanısındayım.

Saygılarımla.

EKLER:
1. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 12.9.2000 tarih ve E: 7323 ve K: 644 sayılı kararının fotokopisi,

2. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 22.3.1994 tarih ve E; 3168 ve K: 3662 sayılı kararının fotokopisi,

3. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 7.7.2003 tarih ve E: 12824 ve K: 1601 sayılı kararının fotokopisi,

4. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 28.9.1998 tarih, E: 8962, K: 9702 sayılı ve 6.12.1995 tarih, E : 
17422, K : 17323 sayılı kararının fotokopisi,

5. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 15.4.1997 tarih ve E: 4159 ve K: 4679 sayılı kararının fotokopisi
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1. GİRİŞ

AB düzeyinde spor alanındaki işbirliği ve diyalog, 2007 tarihli 
Sporda Beyaz Sayfa1 vasıtasıyla ivme kazanmıştır. Sporda Beyaz 
Sayfa’nın eki olan “Pierre de Coubertin” eylem planının neredeyse 
tüm tedbirleri tamamlanmış ya da halen uygulanmaktadır. Beyaz Sayfa, 
sporun özelliğinin ve AB iç pazar hukukunun ve spor alanındaki AB 
Rekabet Hukuku’nun uygulanmasının tanımını içerir. Komisyon, 
Sporda Beyaz Sayfa’nın uygulanması suretiyle gelecekte hangi konuları 
ele almak zorunda olduğuyla ilgili yararlı bilgiler toplamıştır. Mev-
cut Bildiri Beyaz Sayfa’nın yerini almayıp, bilakis onun sonuçlarına 
dayanmaktadır.

Beyaz Sayfa, pek çok bölgede spor alanındaki AB faaliyetleri için 
uygun bir temel olarak durmaktadır. Sporda gönüllü faaliyetlerin 
teşviki, reşit olmayanların korunması ve çevrenin korunması buna 
örnektir. Beyaz Sayfa ayrıca, senelik AB Spor Forumu vasıtasıyla 
sporun aktörleri ile yapısal bir diyaloğa imkân tanımış ve ilgili AB 
fon, program ve girişimlerindeki sporsal tedbirlerin kesintisiz olarak 
göz önüne alınmasına temel olarak hizmet etmektedir. Mevcut Bil-
diri’deki belirli alanların detaylandırılmaması, Bildiri’nin Komisyon 
için önemini kaybettiği anlamına gelmemekte, bilakis daha ziyade 
Beyaz Sayfa hala, sonraki yıllarda Bildiri’nin göz önüne alınması için 
yeterli bir temel oluşturmaktadır.

Beyaz Sayfa’da açıklandığı üzere, sporun çeşitli suretleri farklı 
sözleşme hükümleri altında toplanmaktadır. Buna ek olarak, Lizbon 
Sözleşmesi vasıtasıyla AB’ye spor alanında destek, koordinasyon veya 
doldurma tedbirleri için yetki verildi ki sporun Avrupa boyutunun geli-
şimi için eylem çağrısı üzerinde çalışmaya devam etsin (AİİA m.165).

Beyaz Sayfa’nın yapısı, üç büyük konu ile ilgili bölüm ile (Sporun 
toplumsal rolü, sporun ekonomik boyutu, sporun organizasyonu) 
spora ilişkin sözleşme hükümlerini yansıttığı, spor aktörleri tarafından 

1 KOM (2007) 391 Nihai Tarihi: 11.7.2007.
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mantıklı olarak algılanmakta ve AB düzeyindeki faaliyetler ve konuş-
malar için genel kabul gören bir çerçeve olduğu için; yapı, mevcut 
Bildiri’ye aktarılmıştır. Her bir bölüm tasvir edici, ama ayrıntılı olma-
yan, Komisyon ve üye devletlerin kendi yetki alanlarında uğraşabileceği 
konuların listesiyle sona ermektedir.

1.1 AB Çapında Kamusal Müzakere
Komisyon, Bildiri’nin kaleme alınışı esnasında çok sayıda çeşitli 

aktörle, hangi çekirdek konuların AB düzeyinde ele alınması gerekti-
ğini tespit etmek amacıyla müzakere etmiştir; üye devletlerle ve spor 
alanından önemli aktörlerle (AB Spor Forumu, karşılıklı müzakere-
ler) konuşmalar, çevrimiçi-müzakere ve bağımsız bir uzman grubu2 
buna dâhildir. Avrupa Parlamentosu tarafından yaptırılan “Lizbon 
Sözleşmesi ve Avrupa Birliği’nin Spor Politikası”3 başlıklı bir bilimsel 
araştırmanın sonuçları da göz önünde tutulmuştur.

Üye devletler ile müzakereler, AB Spor Ajandası’ndaki şu konula-
rın; sağlığa yararlı bedensel faaliyetlerin, dopinge karşı mücadelenin, 
genel ve mesleki eğitimin, gönüllü faaliyetin ve kar amacı gütmeyen 
spor organizasyonlarının, sporda ve spor vasıtasıyla sosyal uyumun, 
onun altında özürlüler için sporun ve sporda cinsiyet eşitliğinin, 
kitle sporunun kalıcı finansmanının ve sporda iyi yönetimin, birinci 
gündem maddesi olması gerektiği konusunda geniş kapsamlı bir 
mutabakatı ortaya çıkarmıştır.

Bu konulara ek olarak, sivil (hükümet dışı) spor temsilcileri şu 
noktaları gündeme getirdi: Sporda yer almanın kapsamı, spor ve eğitim 
sisteminin tüm seviyelerindeki bedensel faaliyetlerin teklifi, gönüllü 
faaliyetlerin kabul edilmesi, şiddet ve ayrımcılık ile mücadele, AB 
düzeyinde ağ altyapısının ve doğru uygulamaların değişiminin sağlam 
finansmanı ve gerekli desteği.

2 Kamusal müzakerenin sonuçları aşağıdaki internet adresinde yayınlanmıştır:
 http://ec.europa.eu/sport/library/doc/a/100726_online_consultation_report.pdf
3 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.

do?language=de&file=32779#search=%20sport%20
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1.2 Spor Alanında AB Katma Değeri
Komisyon, sporun temel organizasyon prensibi olarak idare yapı-

sının bağımsızlığına önem vermektedir. Komisyon, üye devletlerin 
bu bölgedeki yetkisine de -talilik prensibine uygun olarak- önem 
vermektedir. Ancak, Komisyon Beyaz Sayfa’nın uygulanmasının çer-
çevesinde, AB düzeyindeki bir faaliyetin daha çok alanda hatrı sayılır 
katma değeri arttırabileceğini doğrulamıştır.

AB faaliyeti, üye devletlerin sporsal problemlerin üstesinden 
gelinmesi için tedbirleri desteklemeye ve gerekirse bunları tamamla-
maya yönelmiştir. Örneğin, spor müsabakaları ile bağlantılı şiddet ve 
hoşgörüsüzlük ya da politik kararlar için temel olarak AB’deki spor 
alanı hakkında karşılaştırılabilir verilerin eksikliği buna dâhildir. Aynı 
zamanda, AB kendi faaliyeti aracılığıyla, sporun Avrupa’da karşılaştığı, 
örneğin dopinge, spor dolandırıcılığına ve şikeye karşı koordineli 
tutum vasıtasıyla veya spor menajerlerinin faaliyetleriyle tutumda, 
sınır aşan meydan okumaların üstesinden gelinebilmesine katkıda 
bulunabilir.

AB’nin faaliyeti ayrıca, 2020 Avrupa Stratejisi’nin kapsamlı amaç-
larına, istihdam edilebilirliğin ve dolaşımın daha iyi hale getirilmesi 
suretiyle, her şeyden önce sporda veya spor tarafından sosyal uyumun 
teşviki için tedbirler aracılığıyla, genel ve mesleki eğitim (Avrupa 
Sınıflandırma Çerçevesi aracılığıyla da) ve bedensel faaliyetler için 
AB Direktifleri aracılığıyla, katkıda bulunmaktadır. AB’nin faaliyeti 
vasıtasıyla, mevcut Bildiri’de ele alınan tüm bölgelerde, spor aktörleri 
arasındaki değişim ve diyalog için, doğru uygulamaların yayılması 
için ve sporda Avrupa ağının ilerlemesinin teşviki için bir platform 
oluşturulabilir. AB faaliyeti, buna paralel olarak spor alanında AB 
Hukuku hakkındaki bilginin yayılmasına katkıda bulunmakta ve bu 
sayede Avrupa sporunda daha fazla hukuk güvenliği sağlamaktadır.

Komisyon halen, spor alanındaki projeleri ve ağları ya spora özel 
yardım tedbirleriyle, özellikle spor alanında hazırlık tedbirleri, ya da 
ilgili çeşitli bölgelerdeki mevcut programlar yoluyla desteklemektedir. 
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Yaşam boyu öğrenme, kamu sağlığı, gençlik, birlik vatandaşlığı, araş-
tırma ve teknolojik gelişim, sosyal uyum, ırkçılık ve çevrenin korun-
masıyla mücadele buna örnektir. Sonraki pek çok yılı kapsayan mali 
çerçevenin raporuna ilişkin tartışmalar çerçevesinde bu Bildiri’de 
gösterilen tedbirlerin konusunun desteği için teşvik tedbirlerinin icrası 
sırasında, bu dokümanda sunulan teklifler, spor alanında mevcut ve 
gelecekteki hazırlık tedbirleri ve özel müsabakalar aracılığıyla kısa 
vadede teşvik edilmelidir.

2. SPORUN TOPLUMSAL ROLÜ

Spor, olumlu etkisiyle; sosyal uyum, eğitim ve kamu sağlığı üze-
rinde pek çok anlaşılabilir, uzun süre etkili ve bütünleştirici bir çoğal-
maya ve yeni işyerlerinin oluşumuna katkıda bulunabilir. Spor, halkın 
sağlığı ve verimliliğinin iyileştirilmesi ve yaşlılıkta yüksek bir yaşam 
kalitesinin teşviki vasıtasıyla sosyal ve sağlık harcamalarının artışının 
azalmasına yardım etmektedir. Spor, toplumsal engelleri yıkarak 
sosyal birlikteliğe katkıda bulunmakta ve eğitim alanındaki etkisiyle, 
halkın istihdam edilebilirliğini daha iyi hale getirmektedir. Ayrıca, 
spordaki gönüllü faaliyetler; istihdam edilebilirliğe, sosyal uyuma ve 
daha güçlü sivil katılıma, özellikle genç insanlara katkıda bulunabilir. 
Öte yandan spor, sporcuların, her şeyden önce genç sporcuların ve 
vatandaşların genel anlamıyla korunması gereken, örneğin doping, 
şiddet ve hoşgörüsüzlük gibi pek çok tehdide maruz kalmaktadır.

2.1 Dopinge Karşı mücadele
Doping, spor için hala ağır bir tehdit teşkil etmektedir. Doping 

maddelerinin amatör sporcular tarafından kullanımı kamu sağlığı için 
ciddi tehlikeyi beraberinde getirmekte ve spor salonlarında da önlemi 
gerektirmektedir. Dopingin önlenmesi ve dopinge karşı yaptırımlar 
spor federasyonlarının ve üye devletlerin yetki alanına girmekte-
dir. Komisyon, dopinge karşı mücadeleyi desteklemekte ve Dünya 
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Anti-Doping Ajansı’nın (WADA), Ulusal Anti-Doping Ajansları’nın 
(NADAs), onaylı laboratuarların, AB Konseyi’nin ve UNESCO’nun 
önemli rolüne vurgu yapmaktadır. Böylece, Komisyon NADAs’ın 
artarak bağımsız birimler olarak organize edildiği olgusunu kabul 
etmektedir. Komisyon ayrıca, üye devletleri; ilgili tüm aktörler ara-
sındaki koordinasyonu sağlayan ulusal anti-doping eylem planlarını 
belirlemeye ve değiştirmeye teşvik etmektedir.

Birçok aktör dopinge karşı mücadelede AB’den, örneğin, birliğin 
bu alandaki yetkisi sebebiyle mümkün olabildiğince Avrupa Konseyi 
Anti-Doping Sözleşmesi’ne katılım vasıtasıyla daha aktif bir tutum 
sergilemesini talep etmektedir. AB’nin, WADA’nın idari yapısına 
olası katılımı için AİİA m. 165 vasıtasıyla belirlenen yetkisinde hangi 
etkinin olacağı denetlenmek zorundadır.

Komisyon, Anti-Doping Kuralları ve Anti-Doping Yargılaması’nın 
AB Hukuku ile uyum içinde olmasını, yani temel haklara ve de özel 
yaşam ve aile yaşamına saygı, verilerin korunması, adil yargılanma 
hakkı ve masumiyet karinesi gibi ilkelere saygı duyulmak zorunda 
olduğunun altını çizmektedir. Bu hakların icrası ve özgürlüklerin 
kısıtlanması, kanun tarafından öngörülmek zorundadır ve bu hak ve 
özgürlüklerin özüne ve de orantılılık ilkesine saygı gösterilmelidir.

Komisyon, tüm AB üye devletlerinde halen hissedilebilen eğilimi, 
doping araçlarının ticaretine karşı mevzuatı ceza hukukuna organize 
edilmiş ağlar ile kaleme almayı ya da mevcut mevzuatı ağırlaştırmayı 
teşvik etmektedir.

2.2 Sporda Genel ve Mesleki Eğitim ile Sınıflandırmalar
Eğitim kurumlarında spora ve diğer bedensel faaliyete adanan 

zaman, müfredat alanında ve dışında az maliyet ile arttırılabilirdi. 
Beden eğitimi dersleri için programların kalitesi ve katılan eğitmen-
lerin kalitesi, pek çok üye devlette hala kaygı uyandırmaktadır. Spor 
federasyonları ve eğitim kurumları arasındaki işbirliği iki taraf için 
yararlıdır ve yüksek okullar tarafından desteklenebilir.
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Avrupa Konseyi’nin 2008 yılındaki “çift kariyer”in ele alınması4 
konulu çağrısına müteakip, komisyon genç başarılı sporculara idman-
larına paralel olarak kaliteli genel ve mesleki eğitimin tamamlanması 
imkânının sunulmasının, ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. 
Genç sporcular, özellikle üçüncü dünya ülkelerinden idman yapmak 
ve müsabakalara katılmak için Avrupa’ya gelenler, özellikle hassas 
olmakta ve çok çeşitli risklere maruz kalmaktadır. İdman merkezle-
rinin ve personelinin kalitesi, sporcuların ahlaki ve eğitsel gelişimini 
teminat altına alacak ve onların mesleki çıkarlarını koruyabilecek 
nitelikte olmalıdır.

Üye devletler ve spor dünyası, spor alanında daha nitelikli per-
sonele ihtiyaç olduğunu kabul etmektedir. AB’deki profesyonelleşme 
derecesi ve spor mesleğinin çeşitliliği ile bağlı olarak büyüyen dolaşım, 
sporsal sınıflandırmaları ulusal sınıflandırma sistemlerine monte 
etmenin, onlar da Avrupa Sınıflandırma Alanı’ndaki (EQR) ilişkiden 
faydalanabilsinler diye ne kadar önemli olduğunu açıklamaktadır. 
Gönüllü kazanılmış sınıflandırmaların geçerliliği ve tanınmasında, 
yönetmelikler ile düzene sokulan meslekler için talep edilen sınıflan-
dırmalarda olduğu gibi, aynı şekilde daha çok şeffaflık gerekmektedir.

2.3 Şiddet ve Hoşgörüsüzlüğün Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele
Sporda seyirci şiddeti ve kargaşa, hala Avrupa çapında bir olgudur 

ve bunlara bağlı riskleri azaltmaya yönelik tedbirleri kapsayan bir 
Avrupa konseptini gerektirmektedir. AB’nin faaliyeti, şimdiye kadar 
-Avrupa Konseyi ile işbirliği halinde- uluslararası futbol müsabaka-
larında polisin görev yapması vasıtasıyla, vatandaşlar için güvenliğin 
yüksek oranda teminatına yoğunlaşmaktaydı. Diğer spor dallarını da 
içine alan, önleme ve hukukun icrasına yoğunlaşan daha kapsamlı bir 
konsept için, ilgili aktörler arasında –polis, mahkeme, spor federas-
yonları, taraftar organizasyonları, resmi makamlar vd.- daha sıkı bir 
işbirliği gerekli olacaktır.

4 Spora ilişkin Avrupa Konseyi Açıklaması, Aralık 2008.
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AB Spor Ajansı’nın temel haklara5 ilişkin yakın tarihli raporunun 
gösterdiği üzere, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğün diğer 
şekilleri Avrupa sporunda -ve amatör seviyede de- hala problemlere 
sebep olmaktadır. Üye devletlerin Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığıyla 
Cezai Mücadelenin Belirli Şekilleri ve Bunların İfade Biçimleri’ne 
ilişkin Konsey’in 2008/913/JI Çerçeve Kararı’nın eksiksiz ve etkili 
icrası için çaba göstermeleri ve bu olay ile mücadele için faaliyetleri 
desteklemesi istenmektedir.

2.4 Spor Aracılığıyla Sağlığın Teşviki
Modern toplumlarda bedensel faaliyet, en önemli sağlık etmen-

lerinden birisidir ve kilo fazlasını azaltmaya ve şişmanlığın ve de pek 
çok ağır hastalıkların önlenmesine büyük katkı sağlayabilmektedir. 
Spor, bedensel faaliyetin artması için her bir politik konseptin temel 
bir unsurudur. AB Spor Bakanları 2008 yılında gayrı resmi olarak, 
günlük hayatlarında bedensel olarak aktif olmalarının politik ve pra-
tik önlemler aracılığıyla; AB, üye devletler ve siyasi yapı düzeyinde 
vatandaşlar için nasıl daha basit hala getirilebilineceği tavsiyeleri içeren 
bedensel faaliyet direktifini onaylamışlardı. Bir takım üye devletler, 
bu direktifi ulusal düzeyde politik girişim için kullanmıştır.

Sağlık ve bedensel faaliyet o kadar iç içedir ki, Beyaz Sayfa’nın 
temel bir kısmı, “Beslenme, Kilo Fazlası, Obezite: Avrupa için Bir 
Strateji”6 2007, bedensel faaliyetin teşvikini de ele almaktadır. Birçok 
üye devlet, sağlığın ıslahı için araç olarak bu stratejinin uygulanması 
için bedensel faaliyete yatırım yapmaya hazır olduklarını belirtti ve 
çeşitli kurumlar sağlığın yararına bedensel faaliyetin teşvikine adanmış 
projeleri yüklenmişlerdir.

Bedensel faaliyetin derecesi ve bu alana yönelen kamusal kon-
septler üye devletten üye devlete ciddi ölçüde farklı olmaktadır ve 

5 Sporda Irkçılık, Etnik Ayırımcılık ve Göçmen ve Azınlıkların Dışlanması: Avrupa 
Birliği’ndeki Duruma Karşılaştırmalı Genel Bakış (2010): http://fra.europa.eu/
fraWebsite/home/home_en.htm

6 KOM(2007) 279 Nihai Tarihi: 30.5.2007.
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ayrıca, spor, sağlık, eğitim, trafik, şehir planlaması, kamu güvenliği 
ve çalışma ortamı gibi farklı alanları içine alan sağlık teşviki faali-
yetinin konsepti (HEPA= Sağlık Arttırıcı Bedensel Faaliyet), hatırı 
sayılır meydan okumaları beraberinde getirmektedir. Bedensel faaliyet, 
ulusal eğitim sistemlerinde, en genç yaş gruplarında başlayarak, daha 
sık teşvik edilebilirdi. Gelişim desteği için doğru uygulamaların sınır 
aşan değişimi ve bedensel faaliyet için ulusal direktiflerin uygulanması, 
yüksek bir AB- Katma Değeri’ni ortaya koymaktadır ve bu daha da 
arttırılmalıydı.

2.5  Sporda ve Spor Aracılığıyla Sosyal Uyum
Özürlü insanlar, diğer insanlarla eşit olarak sporsal faaliyetlere 

katılma hakkına sahiptir. AB ve üye devletleri, bu hakkı uygulamaya 
yardımcı olmak için uygun tedbirleri alma yükümlülüğünü de kap-
sayan Birleşmiş Milletler Özürlü İnsanların Hakları Sözleşmesi’ni 
imzalamıştır. Bu sözleşmenin eksiksiz olarak uygulanması sağlanmak 
zorundadır.

Kadınlar, sporun birkaç alanında olması gerekenden daha az 
temsil edilmektedir. Strateji ile uyumlu olarak, kadın ve erkeklerin 
eşitliği için 2010–2015 arasında Komisyon sporsal faaliyetlerde cin-
siyet meselelerinin kesintisiz göz önüne alınmasını teşvik etmektedir.

Spor, göçmenlere ve göç alan toplumlara, birbirlerini olumlu 
şekilde etkilemeyi mümkün kılmaktadır ve bu şekilde uyumu ve 
kültürlerarası diyaloğu teşvik etmektedir. Spor, göçmenler için özel 
programlara artarak entegre edilmektedir, ancak her bir üye devletin 
konsepti birbirinden oldukça farklıdır. Spor, azınlıkların ve diğerleri-
nin, özellikle tehlikeye düşen ya da mağdur grupların sosyal uyumu 
için de bir araç olabilmektedir ve post-çatışma bölgelerindeki halk 
grupları arasında daha iyi anlayışa da katkıda sağlayabilmektedir.
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SPORUN TOPLUMSAL ROLÜ

Dopinge Karşı Mücadele

•	 Komisyon: AB’nin, Avrupa Konseyi’nin Anti-Doping Sözleşmesi’ne 
girişi hakkındaki görüşmelere ilişkin bir görev taslağı sunmak.

•	 Komisyon: Organize ağlar vasıtasıyla, doping maddelerinin 
ticaretine karşı tedbirlerin nasıl en iyi şekilde ağırlaştırılacağı 
imkânlarını, yapılabilirse ceza hukuku hakkında da, denetlemek.

•	 Komisyon: Amatör sporlara, kitle sporlarına ve fitnes sporlarına 
yönelen önleme tedbirlerini, odak noktalı sınır aşan anti-doping 
ağlarını da bununla beraber desteklemek.

Sporda Genel ve Mesleki Eğitim ile Sınıflandırmalar

•	 Komisyon: Spor okulları çerçevesinde yaşam boyu öğrenme hak-
kında yenilikçi girişimleri desteklemek.

•	 Komisyon ve Üye Devletler: Spor idmanı ve genel eğitim kombi-
nasyonu (çift kariyer) için Avrupa direktifleri geliştirmek.

•	 Komisyon ve Üye Devletler: Avrupa Sınıflandırma Çerçevesi’nin 
uygulanmasında sporsal sınıflandırmaların koordinasyonunu 
desteklemek. Bu bağlamda, sporda gönüllü faaliyet vasıtasıyla, 
usulsüz ve gayrı resmi öğrenmelerin geçerliliğini teşvik etmek.

Şiddet ve Hoşgörüsüzlüğün Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele

•	 Komisyon ve Üye Devletler: Uluslararası spor müsabakaları için 
polis görevlileri için seyirci şiddeti konusunda Avrupa çapında 
eğitim-öğretim ve uzman incelemesi projeleri içeren güvenlik 
tedbirleri ve güvenlik gereksinimlerini geliştirmek ve uygulamak.
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•	 Komisyon: Sporda ırkçılık, yabancı düşmanlığı, homofobi ve 
benzer hoşgörüsüz davranışlarla mücadeleye hizmet eden faali-
yetleri desteklemek.

Spor Aracılığıyla Sağlığın Teşviki

•	 Komisyon ve Üye Devletler: Bir denetleme ve koordinasyon işlemi 
ve de Konseyin ilgili tavsiyesi önerilmelimiydi düşüncesini teklif 
etmeyi içeren AB Bedensel Aktivite Direktiflerinden çıkan ulusal 
direktiflerin oluşturulmasına çalışmayı sürdürmek.

•	 Komisyon: Sağlık teşviki alanındaki sınır aşan proje ve ağları, spor 
vasıtasıyla desteklemek.

Sporda ve Spor Aracılığıyla Sosyal Uyum

•	 Komisyon ve Üye Devletler: Spora ve hobi federasyonlarına, spor 
aktivitelerine ve spor toplantılarına giriş için AB Özürlü İnsanlar 
Stratejisi’nin yardımıyla standartlar geliştirmek ve yaymak.

•	 Komisyon ve Üye Devletler: Özellikle sınır aşan proje ve ağların 
desteklenmesi vasıtasıyla, özürlü insanların Avrupa spor müsaba-
kalarına ve de özürlü insanlara özgü organizasyonlara katılımını 
teşvik etmek. Bu bağlamda, özürlü insanlara özgü spor aletleri ile 
bağlantılı araştırmaları teşvik etmek.

•	 Komisyon: Sporda kadınların öncü pozisyonlara girişini ve mağdur 
kadınların spora girişine hizmet eden sınır aşan projeleri destekle-
mek. Bu bağlamda, sporu öncü pozisyonlardaki kadınların bilgi 
bankalarına ve Avrupa ağına eklemek.

•	 Komisyon: Özellikle tehlikeye düşen ve mağdur grupların sosyal 
uyumunun ve buna uygun güvenilir yargılamalarının değişiminin 
teşviki için sınır aşan projeleri desteklemek.



647

AB KOMİSYONU BİLDİRİSİ  
Sporun Avrupa Boyutunun Gelişimi
/ ÖZ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

3. SPORUN EKONOMİK BOYUTU

Spor, işyerlerinin artışına ve istihdam yaratılmasına büyük bir katkı 
sağlayan ve katma değeri ve istihdam etkisi ortalamanın üzerinde olan, 
büyük ve hızlı gelişen bir ekonomi dalıdır. Dünya çapındaki gayrı safi 
milli hâsılanın yaklaşık %2’si, spor sektörü tarafından sağlanmaktadır.7 
Avrupa’da turizmin gelişimi için, büyük spor müsabakaları ve spor 
yarışmalarından ciddi oranda yararlanılabilmektedir. Böylece, spor 
2020 Avrupa Stratejisi’ne önemli bir katkı da sağlamaktadır. Kanıta 
dayalı politik biçimlendirme için karşılaştırılabilir veriler gereklidir. 
Sporun toptan büyük ekonomik anlamına rağmen, çok fazla sporsal 
faaliyet, gönüllülerin faaliyetine dayanan kâr amacı gütmeyen yapılar 
dâhilinde vuku bulmaktadır. Bu yapıların kalıcılığının finansmanı, 
niçin profesyonel spor ve kitle sporu arasındaki finansal dayanışma 
güçlendirilmeliydi endişesine sebep olabilmektedir.

3.1 Spor Alanında Kanıta Dayalı Politik Biçimlendirme
Lizbon Sözleşmesi’nin sporsal hükümlerinin uygulanması üzerine 

politikanın biçimlendirilmesi için, sporun sosyal ve ekonomik suret-
leri hakkında Avrupa çapında karşılaştırılabilir verileri de kapsayan 
somut kanıt temelleri gereklidir. Komisyon, AB düzeyinde sporun 
ekonomik anlamının ölçümü için işbirliğini “spor8 uydu hesabı” 
aracılığıyla kolaylaştırılmaktadır. Bilim adamları, spor endüstrisi, spor 
faaliyeti ve de ulusal ve Avrupa makamları, AB’de sporun daha iyi bir 
benimsenmesi amacı ile yoğunlaştırılmış işbirliğine katkı sağlamalıydı.

3.2 Sporun Kalıcı Finansmanı

7 Davos Dünya Ekonomi Forumu 2009.
8 Bir uydu hesap, bir ulusal ekonomide, belirli bir ekonomi dalının (mevcut durumda 

spor sektörünün) ekonomik öneminin ölçümü için bir istatistiksel çerçevedir. Bir spor 
uydu hesabı ile ulusal hesaplardan, tüm spor ile ilgili faaliyetler filtrelenerek çıkarılır 
ve sporla ilgili katma değer elde edilir.



648

AB KOMİSYONU BİLDİRİSİ  
Sporun Avrupa Boyutunun Gelişimi

/ ÖZ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

Spor alanında fikri mülkiyet haklarının kullanımı, örneğin spor 
müsabakaları için yayın haklarının ihalesi ya da ticari satım, profesyo-
nel sporun önemli bir gelir kaynağını teşkil etmektedir. Bu kaynaklar-
dan gelen gelirler, sporun alt düzeyine kısmen sık sık aktarılmaktadır.

Avrupa’da sporsal faaliyetlerin bağımsız finansmanın güvence 
altına alınabilmesi amacıyla, Komisyon, bu gelir kaynaklarının etkin 
korunmasının – AB Rekabet Hukuku ve İç Pazar Kuralları’na tam 
uymada – önemli olduğu görüşündedir. Spor medyası haklarının 
aktarılmasında, farklı pazar araştırması ve çeşitli kültürel tutkular 
göz önüne alınarak ve aynı anda İç Pazar Kuralları’na ve Rekabet 
Hukuku’na uyma garanti altına alınmaktadır.

Medya haklarının merkezi pazarlaması, spordaki finansal daya-
nışma ve paylaşım mekanizması için iyi bir örnektir. Gerçi rekabeti 
AİİA m. 101/1 anlamında sınırlaması, medya haklarının merkezi 
pazarlamasına aittir. Ancak, öte yandan olumsuz etkilere ağır basan 
faydaları beraberinde getirebilmektedir. Bu yüzden, belirli şartların 
varlığı halinde AİİA m. 101/3’e uygun bir istisna için kıstasları karşıla-
maktadır. Komisyon, spor federasyonlarına medya haklarının merkezi 
pazarlaması için AB Rekabet Hukuku’na tam uymada ve kamunun 
bilgi hakkının eş zamanlı korunmasında gelirlerin uygun paylaşımını 
temin eden mekanizmaları oluşturmasını tavsiye etmektedir.

Özel komisyoncular veya doğrudan ya da dolaylı olarak devlet 
tarafından işletilen şans oyunları (spor bahisleri ve piyangolar dâhil 
olmak üzere), tüm AB üye devletlerinde sporun finansmanına kat-
kıda bulunmaktadır. Bu, diğerleri arasında devlet piyangoları ve spor 
arasındaki finansal bağ yoluyla, sporun finansmanına dayandırılan 
vergi tahsilâtı yoluyla, özgü hakların kullanımı yoluyla ve sponsor 
sözleşmeleri yoluyla gerçekleşebilmektedir.

Spor temsilcileri, spordaki şans oyunlarının gelecekteki gelir 
sirkülâsyonuyla ilgili sıkıntılarını açıklamaktadırlar. Eğer, gelecekte 
iç pazarda şans oyunu hizmetlerinin sunumu ele alınacaksa, özel ve 
kamusal kaynaklardan sporun kalıcı finansmanını ve sporun finansal 
istikrarını güvence altına alma talepleri göz önünde tutulmalıydı. Üye 
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devletlerin düzenleme konseptleri fikri mülkiyet hakları alanında 
ve şans oyunları alanında, özellikle spor yarışmaları organizatörle-
rinin fikri mülkiyet hakları, bu kişiler tarafından düzenlenmiş spor 
etkinlikleri bakımından ne kadar ayrılmaktadır konusunda ve aynı 
şekilde, sporda kendi figürü üzerindeki hakkı konusunda farklılık 
arz etmektedir.

Komisyon, bu konuları daha iyi anlayabilmek amacıyla kitle spo-
runun finansmanı için bir AB Araştırması görevi verdi. Bu araştırma, 
farklı finansman kaynaklarının kitle sporu için gerçekten ne önemi 
olduğu, örneğin kamusal sübvansiyonlar (devlet, bölge ve mahalli 
makamlar tarafından), özel bütçelerin katkıları ve gönüllü faaliyet, 
sponsorlar, medya haklarının satımı ve şans oyunlarından gelirler 
aracılığıyla katkılar hakkında bulgular ortaya koymalıydı. Bu araştır-
manın sonuçları, şuna karar verilmesi için temel oluşturacaktır: Bu 
alanda faaliyet ihtiyacı var mı ve bu alanda hangi faaliyet ihtiyacı var?

3.3 Spora İlişkin Devlet Yardımları İçin AB Kurallarının 
Uygulanması
Bütün AB üye devletlerinde spor, kamu sektörü tarafından çeşitli 

şekillerde finanse edilmektedir. De-Minimis Tüzüğü’nde yer alan çok 
dar finans katkıları gibi birkaç tedbirde, AİİA m. 107/1 uygulanmak 
zorunda değildir. Bu maddenin şartları mevcutsa, devlet yardımı 
prensip olarak AB Hukuku ile bağdaşmaz, meğerki AİİA m. 107’de 
öngörülen istisnalardan birisi uygulanabilir olsun. Spor için devlet 
yardımı, Ortak Grup Muafiyet Mevzuatı tarafından açıkça ele alınmasa 
da, Mevzuat’ın birkaç düzenlemesi devlet yardımı konusunda da uygu-
lanabilirdi ve bu durumda bu, Komisyon’un önceki bilgilendirmesi 
olmadan devlet yardımları için AB Kuralları ile bağdaşabilir olarak 
kabul edilebilirdi. Aksi takdirde AİİA m. 108/3 uyarınca, Komisyon 
yeni bir yardım hakkında önceden bilgilendirilmek zorundadır ve 
buna sadece, Komisyon olumlu bir karar yayınladıktan sonra izin 
verilebilir. Şimdiye kadar spor için devlet yardımı hakkında çok az karar 
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bulunmaktaydı; aynı şekilde benzer durumda bulunan diğer alanlar 
için yarar sahipleri alt yapıların ve spor federasyonlarının finansmanına 
ilişkin bir başka açıklamayı tekrar tekrar talep etmişlerdir.

3.4 Bölgesel Gelişim ve İstihdam Edilebilirlik
Projeler ve kalıcı spor yapılarının desteği tedbirleri için AB 

Araçları’ndan faydalanılabilmektedir. Örneğin sporun değerini, 
mahalli ve bölgesel gelişim, kentsel dönüşüm, ülkesel gelişim, istih-
dam edilebilirliğin artışı, istihdam yaratılması ve iş piyasası uyumu 
için araç olarak tamamen kullanmak amacıyla yapı fonları, işlevsel 
programlarda belirlenmiş önceliklerle uyum içinde olan yatırımları 
teşvik etmektedir. Bölgesel aktörler (mahalli idareler ve bölgeler), 
sporun finansmanında ve spora başlamak için önemli bir rol oyna-
maktadır ve AB düzeyindeki ilgili tartışmalara artarak dâhil edilmeleri 
gerekmektedir.

SPORUN EKONOMİK BOYUTU

Spor Alanında Kanıta Dayalı Politik Biçimlendirme

•	 Komisyon ve Üye Devletler: Spor uydu hesaplarını kararlaştırılmış 
Avrupa tanımına göre kurmak.

•	 Komisyon: Yenilikçi ve kanıta dayalı spor politikasının teşviki 
için yüksek okul ağını desteklemek.

•	 Komisyon: AB’deki spor için bir spor kontrol fonksiyonunun/
gözlem fonksiyonunun kurulumu için eğilimleri analiz etmek, 
verileri ele almak, istatistikleri değerlendirmek, araştırmayı des-
teklemek, anket ve araştırmaları üstlenmek ve bilgi değişimini 
teşvik etmek amacı ile bir fizibilite araştırması görevi vermek.
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Sporun Kalıcı Finansmanı

•	 Komisyon: Spor etkinlikleri hakkındaki raporda ortaya çıkabilen 
fikri mülkiyet haklarını, dijital ajandanın uygulamasında göz 
önüne almayı teminat altına almak.

•	 Komisyon: Spor organizatörlerinin haklarının analizi ve spordaki 
kendi figürü üzerindeki hakları için AB Hukuku bakışı açısıyla 
bir araştırma görevi vermek.

•	 Komisyon ve Üye Devletler: Spor dünyası ile işbirliğinde AB 
Rekabet Kurallarının eksiksiz uyulması altında sporda finansal 
dayanışma mekanizmalarını güçlendiren imkânları araştırmak.

•	 Komisyon ve Üye Devletler: Sporun şeffaf ve kalıcı finansmanı 
için hangi mevcut mekanizmaların en uygun tavır olarak kabul 
edilebileceğini, Kitle Sporunun Finansmanı AB Araştırması’nın 
sonuçlarından yola çıkarak denetlemek.

Spora İlişkin Devlet Yardımları İçin AB Kurallarının Uygulanması

•	 Komisyon: Spor üzerine devlet yardımları için AB Kuralları’nın 
uygulanmasını denetlemek ve eğer sporsal devlet yardımlarının 
sayısı artarsa, direktifin yayınlanmasını dikkate almak.

Bölgesel Gelişim ve İstihdam Edilebilirlik

•	 Komisyon ve Üye Devletler: Spor ve saha dışı alandaki spor altya-
pılarının ve kalıcı faaliyetlerin teşviki için Avrupa Gelişim Fonu 
imkânlarını bölgesel ve ülkesel gelişimin aracı olarak eksiksizce 
kullanmak, aynı şekilde yargı yetkisinin ve sporda işgücü istihdamı 
imkânlarını güçlendirmek
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4. SPORUN ORGANİZASYONU

4.1 Sporda İyi Yönetimin Teşviki
Sporda iyi yönetim, spor federasyonlarının özerkliği ve kendilerini 

düzene sokmaları için bir şarttır. Tüm disiplinleri ve ulusal farklı-
lıkları atlatarak Avrupa sporu için tek yönetim modeli tanımlamak 
imkânsızdır, ancak Komisyon, Avrupa düzeyinde spordaki yönetimin 
altında yatan, yasal sınırlar içinde özerklik, demokrasi, şeffaflık ve 
karar almada ve de bütün ilgili aktörlerin dâhil edilmesinde sorum-
luluk gibi birbiriyle bağlı prensiplerin olduğu görüşündedir. Sporda 
iyi yönetim, AB Hukuku bağlamında sporla boy ölçüşen meydan 
okumaların üstesinden gelinebilmesi için bir şarttır.

4.2 Sporun Özel Statüsü
Avrupa Adalet Divanı tarafından tanımlanmış, AB kurumları 

tarafından zaten birçok kez göz önüne alınarak ve de Sporda Beyaz 
Sayfa’da ve Komisyon Daireleri’nin tamamlayıcı çalışma belgesinde 
ayrıntılı olarak ele alınmış bir hukuk terimi olan sporun özel statüsü, 
AİİA m. 165 tarafından kabul edilmektedir. Bu madde, rekabetteki 
mevcut rakip ile karşılıklı bağlantıyı ya da aleni yarışmaların piramit 
yapısı gibi sporun özelliğini düzenleyen tüm belirleyici vasıfları kap-
samaktadır. Spor kurallarının, AB Hukuku’nun gerekleri ile uyum 
içinde olup olmadığına (temel haklar, serbest dolaşım, ayrımcılık 
yasağı, rekabet… v.d) karar verilirse, sporun özel statüsü kavramı göz 
önüne alınmaktadır.

Spor kuralları, genellikle organizasyonu ve performans sporunda 
yarışmaların usulüne uygun başlamasını ilgilendirmektedir. Bu kurallar 
spor federasyonlarının sorumluluğunda yer almakta ve AB Hukuku’na 
uyumlu olmak zorundadır. Komisyon, spor kurallarının uyumlulu-
ğunun AB Hukuku ile değerlendirilmesi için, bu kurallar ile güdülen 
amaçların meşru olup olmadıklarını, bu kuralların olası sınırlayıcı 
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etkilerinin bu amaçların güdülmesiyle ayrılmaz biçimde bağlı olup 
olmadıklarını ve bunların orantılı olup olmadıklarını göz önüne almak-
tadır. Spor federasyonlarının meşru amaçları, örneğin sporsal rekabetin 
adilliği, sonuçların belirsizliği, sporcuların sağlığının korunması, genç 
sporcuların yetiştirilmesinin ve idmanın teşviki, spor kulüplerinin/
takımlarının finansal istikrarı ya da belirli bir spor türünün (“Oyun 
Kuralları”) koordineli ve dayanıklı icrası ile ilgilenebilirdi.

Komisyon bundan sonra da, sporun aktörleri ile diyalogda AB 
Hukuku ile profesyonel ve amatör sporlardaki spor kurallarının ara-
sındaki ilişkiyi her konuda açıklamaya çabalayacaktır. Müzakerede üye 
devletlerden ve spor dünyasından istendiği gibi, Komisyon sporun özel 
statüsü teriminin uygun bir yorumunun desteği için angaje olmak-
tadır ve bunda sonra buna yön verecektir. AB Rekabet Hukuku’nun 
uygulaması hususunda, Komisyon, yargılamayı gelecekte de (EG) 
No. 1/2004 Yönetmeliği’ne uygun olarak yürütecektir.

4.3 Sporcuların Serbest Dolaşımı ve Uyrukları
Ulusal bazdaki sporun organizasyonu, Avrupa Spor Geleneği’nin 

parçasıdır. Uyruğa dayanan ayrımcılık yasağı ve işçilerin serbest 
dolaşımı prensibi, sözleşmede güvence altına alınmış olsa da, Divan 
yakın zamandaki ulusal takımların toplanması ya da takım sporları 
rekabetlerinde oyuncular için transfer kurallarındaki süreler ile ilgili 
kararlarında, sporun belirli özel vasıflarını koruma zorunluluklarını 
göz önüne almıştır.

Profesyonel spor alanındaki doğrudan ayrımcılık anlamına gelen 
kurallar (örneğin, oyuncuların uyruğu temelli bahis oranları), AB 
Hukuku ile uyumlu değildir. Diğer taraftan, kurallar dolaylı olarak 
ayrımcı olabilmektedir (örneğin, yerel olarak eğitilmiş oyuncular için 
bahis oranları) ya da işçilerin serbest dolaşımını engelleyebilmektedir 
(genç sporcuların yetiştirilmesi ve eğitimi için ücret). Bunlar ile meşru 
amaç güdülürse ve onlar bu amaca ulaşmak için zorunlu ve orantılı 
olurlarsa, AB Hukuku ile uyumlu olarak kabul edilmektedirler.
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Bir ekonomi faaliyeti çerçevesindeki sadece işçiler ve sporcular 
için serbest dolaşım kuralları AİİA m. 45’e dayanılırsa geçerli olmak-
tadır. Bununla birlikte, serbest dolaşım kuralları amatör sporlarda 
da uygulanmak zorundadır. Çünkü Komisyon’un görüşüne göre, 
AİİA m. 18, 21 ve 165 bir araya gelerek, genel AB yasağının, amatör 
sporcularla ilgili olsa bile serbest dolaşım hakkını talep eden bütün 
AB vatandaşları için, spor alanındaki tüm uyruk temelli ayrımcılığa 
da uygulanacağı ifade etmektedir.

Komisyon, belirli spor dallarının analiz edilmesi gerektiği, içinde 
uyruk temelli ayrımcılığı yasaklayan kuralların sonuçlarının olduğu 
bir araştırma görev vermiştir. Serbest dolaşım direktifleri, Komisyon 
Daireleri’nin bu Bildiri’ye eşlik eden çalışma belgesi bünyesinde 
bulunmaktadır. Diğer yönergeler 13 Temmuz 2010’da Komisyon 
tarafından kabul edilen “İşçilerin Serbest Dolaşımının Pekiştirilmesi: 
Haklar ve Çok Önemli Gelişmeler”9 konulu Bildiri’de bulunmaktadır.

4.4 Transfer Kuralları ve Spor Menajerlerinin Faaliyeti
FIFA, 2001’de Komisyon ile Kartel konusu çerçevesindeki müza-

kereyi yaptıktan sonra, FIFA Kuralları’na oyuncuların transfer ve 
statüsüne ilişkin yeni bir düzenleme eklenmiştir. Prosedürün yasallığı 
ve dâhil olunan para sirkülâsyonu bakımından sıkıntılar bulunması 
sebebiyle, oyuncu transferleri toplumun daima dikkatini çekmekte-
dir. Komisyon’un görüşüne göre, Avrupa’da profesyonel sporlardaki 
transfer kurallarının genel değerlendirmesi için zaman gelmiştir.

2009’da Komisyon’un verdiği görev sebebiyle yürütülmüş spor 
menajerleri hakkındaki bağımsız çalışma, AB’de spor menajerleri-
nin faaliyeti hakkında bir özet sunmaktadır. Belirlenmiş en önemli 
problemler, finansal suçluluk ve genç sporcuların sömürülmesi gibi 
meslek etiği türündendir ve aynı şekilde spor yarışmalarının adilli-
ğini ve sporcuların dürüstlüğünü tehdit etmektedir. Araştırmada da, 

9 KOM(2010) 373 kesin.
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Avrupa’da menajerlerin faaliyetinin resmi makamlar ve özel otoriteler 
tarafından son derece farklı düzenlenmekte olduğu bildirilmektedir.

4.5 Spor Yarışmalarının Dürüstlüğü
Takım sporu türlerinde kulüpler için lisanslama sistemleri, spor 

yarışmalarının dürüstlüğünün güvence altına alınabileceği kullanışlı 
bir aracı teşkil etmektedir. Lisanslama sistemleri, iyi yönetimin ve 
finansal istikrarın teşviki için de etkili bir araçtır. Komisyon, Avrupa 
futbolundaki finansal Fair-play’in ıslah edilebileceği tedbirlerin uygu-
lanmasını kabul etmekte ve aynı zamanda böyle tedbirlerin İç Pazar 
ve Rekabet Kuralları’na uymak zorunda olduğunu hatırlatmaktadır.

Maç ayarlamaları, sporun ahlakını ve dürüstlüğünü ihlal etmekte-
dir. Bunlar vasıtasıyla bahis olaylarının etkilenmesi ya da sportif amacın 
elde edilmesinden bağımsız olarak, daima ulusal ceza hukukunun 
uygulanabildiği yozlaşmanın bir şekli söz konusu olmaktadır. Uluslara-
rası suç ağları, yasa dışı bahisler ile bağlantılı maç ayarlamalarına iştirak 
etmektedir. Bu problem, sporun dünya çapındaki popülaritesinden ve 
sınır aşan bahis işlemlerinden dolayı ulusal makamların yetki alanını 
aşmaktadır. Sporun temsilcileri, kamusal ve özel bahis şirketleri ile 
birlikte erken uyarı sistemlerini ve eğitim programlarını geliştirmeyi 
çoktan denemişler, tabii ki karışık sonuçlarla. Komisyon, Avrupa 
Konseyi ile işbirliği halinde, hangi faktörlerin ulusal ve uluslararası 
düzeydeki Avrupa düzeyindeki maç ayarlamaları sorunu ile efektif 
mücadeleye katkı sağlayabileceğini araştırmaktadır. Sporda dürüstlük, 
Komisyon’un Avrupa’daki Çevrimiçi Şans Oyunları hakkındaki askıda 
olan müzakeresi çerçevesinde sayılması gereken konulardan birisidir.

4.6 Spor Alanında Avrupa Sosyal Diyaloğu
Sosyal diyalog, Avrupa Sosyal Modeli’nin ilkelerinden birisidir; 

işverenlere, sporculara ve sporda istihdam edilenlere, AB’nin genel yasal 
ve kurumsal çerçevesindeki özerk diyalog vasıtasıyla, spor alanında 
iş ilişkilerini düzenleme imkânı sunmaktadır. Profesyonel futboldaki 
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Avrupa sosyal diyaloğu için 2008 yılında bir kurul kurulmuştur. 
Bu kurulun işi, futbolcular için asgari sözleşme şartlarının tespitini 
ayarlamaktır.

Ayrıca çeşitli potansiyel Avrupa Sosyal Ortaklık Organizasyonları, 
genel spor ve hobi alanındaki Avrupa Sosyal Diyalog’u için bir kurul 
atanmasındaki ilgilileri açıklamışlardır. Komisyon, Avrupa düzeyin-
deki temsili tekrar güçlendirmek için bu gelişimi teşvik etmekte ve 
sosyal partnerleri cesaretlendirmektedir. Bu tür diyalogların icrasını/
başlangıcını kolaylaştırması gereken bir test aşaması teklif edecektir.

SPORUN ORGANİZASYONU

Sporda İyi Yönetimin Teşviki

•	 Komisyon ve Üye Devletler: Doğru uygulamaların değişimi ve 
somut girişimlerin amaçlanan desteği vasıtasıyla Spor Yönetimi’nin 
standartlarını teşvik etmek.

Sporun Özel Statüsü

•	 Komisyon: Sporun özel statüsünün konseptlerinin – her konuda 
– uygulanmasında destek ve yönerge için çaba göstermek.

Sporcuların Serbest Dolaşımı ve Uyruklukları

•	 Komisyon: Uyruk hakkındaki sözleşme hükümlerinin, ulusal 
bazda belirli spor dallarındaki yarışmaların organizasyonu ile 
uyumlu hale getirilebilmesi gibi direktifler yayınlamak.

•	 Komisyon: 2012’de takım sporlarındaki yerli oyuncular hakkın-
daki kuralların sonuçlarını değerlendirmek.
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Transfer Kuralları ve Spor Menajerlerinin Faaliyeti

•	 Komisyon: Oyuncu transferlerinin ekonomik ve hukuku yönleri 
hakkında bir araştırma ve bunun spor yarışmalarına etkilerini 
görevlendirmek. Bu bağlamda, takım sporları dallarında oyuncu 
transferi direktifleri yayınlamak.

•	 Komisyon: AB Kurumlarının ve spor temsilcilerinin (federas-
yonlar, ligler, oyuncular ve menajerler), menajerlerin faaliyeti 
bakımından durumu daha iyi hale getirilebilmesi gibi detaylı 
araştırma yapılacak bir konferans düzenlemek.

Spor Alanındaki Avrupa Sosyal Diyaloğu

•	 Komisyon: Genel spor ve hobi alanında bir sosyal diyaloga girişte 
ve yeni ilgili konularının açıklanmasında, sosyal partnerleri ve spor 
federasyonları desteklemek. Örneğin, sözleşmelerin güvenilirliği, 
genel ve mesleki eğitim, sağlık ve güvenlik, küçüklerin istihdam 
edilebilirlik ve çalışma koşulları, menajerlerin rolleri ve dopinge 
karşı mücadele gibi

5. ÜÇÜNCÜ ÜLKELER ve ULUSLARARASI 
KURUMLAR ile İŞBİRLİĞİ

Lizbon Sözleşmesi’nde, Birlik ve üye devletlerin üçüncü ülkeler 
ile ve spor için yetkili uluslararası kurumları ile işbirliğini teşvik ede-
ceği söylenmektedir. Sporun ve genişleme hakkındaki revize edilmiş 
fikir birliğinin kıtasal kurumları karşısında Avrupalı üçüncü ülkeler, 
özellikle aday ülkeler ve müstakbel başvurucu ülkelerle ve de Avrupa 
Konseyi ile işbirliği öncelikli olarak ele alınmalıdır.
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ÜÇÜNCÜ ÜLKELER ve ULUSLARARASI KURUMLAR ile İŞBİRLİĞİ

•	 Komisyon: Dikkatin üzerinde toplanması gereken üçüncü Avrupa 
ülkelerine, özellikle katılım sürecindeki ülkelerle ve müstakbel 
başvurucu ülkelerle ve de Avrupa Konseyi ile spor alanındaki 
uluslararası işbirliğinin imkânlarını denetlemek

6. SONUÇ

Komisyon’un görüşüne göre, doğru uygulamanın örneklerinin 
değişiminin ve sonuçların yayılmasının sürekli olarak teminat altına 
alınabilmesi amacıyla, spor alanındaki tekliflerin karışıklığından dolayı 
üye devletlerin gayrı resmi işbirliği yapılarının sürmesi gereklidir. 
Komisyon spor alanındaki, üye devletleri ilerleten ya da yeni uygula-
mak isteyen ve buna ek olarak AB Spor Direktörleri’ne rapor verecek 
gayrı resmi çalışma gruplarını desteklemeye devam edecektir.

Avrupa Parlamentosu ve Konsey, bu Bildiri’de spora sunulmuş 
teklifleri desteklemeye ve gelecekteki tedbirler için önceliklerini isim-
lendirmeye çağrılmaktadır.
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Değerli arkadaşlar, bu makalede Oyuncular ve Kulüpler 
arsındaki anlaşmazlıkların çözüm yolları, FIBA ve FIFA 
açısından karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Öncelikle 

şunu belirtmek isterim ki, makale FIBA uygulamaları açısından 
bir inceleme olup, FIFA uygulamalarının farklılıklarına yeri geldiği 
zaman değinilecektir. Burada amaçlanmak istenen, Futbol ile ilgili 
bir çok makale ve araştırma yapılmışken basketbol için bu konular 
irdelenmemiştir. Bu nedenle çalışma, basketbol açısından kulüpler 
ile oyuncular arasında oluşan anlaşmazlıkların çözümüne, bir nebze 
olsun ışık tutmayı amaçlamıştır.

Konuyu daha iyi açıklamak için iki tane örnek ele alalım.Bir tanesi 
Türkiye’de basketbol oynayan Amerikalı bir basketbolcu , diğeri ise , 
kendi ülkesi dışında başka bir Avrupa liginde futbol oynayan,bir fut-
bolcu olsun.Amerikalı basketbolcu 4 yıllık bir sözleşme ile Türkiye’de 
basketbol oynamakta iken Futbolcu ise Rusya’da futbol hayatına devam 
etsin ve üç yıllık bir sözleşmesi olsun.

Türkiye’de basketbol oynayan Amerikalı Basketbolcunun takı-
mının antrenörü değişiyor, ve oyuncuya başka bir oyuncu almak 
istediğini ve onu takımda görmek istemediğini belirtiyor. Oyuncu ise 
daha 4 yıllık sözleşmesi olduğunu ve bu şekilde sözleşmesinin fesih 
edilemeyeceğini söylüyor. Aynı şekilde Rusya’da oynayan futbolcu da, 
sözleşmesinin fesih edilmesiyle karşı karşıya kalıyor.Oysa futbolcu-
nun da , üç yıllık kontratı var ve maaşını almak istiyor.Şimdi bu iki 
uyuşmazlık ile ilgili gelişmelere ve uygulamalara bakalım.

Bu tip uyuşmazlıklarda Uluslararası Federasyonlar (FIFA ve FIBA) 
ne kadar rol oynamaktadırlar? Burada hemen belirmek isterim ki FIBA 
hiçbir rol üstlenmiyor.FIBA’da oyuncular ile kulüpler arasındaki uyuş-
mazlıklarda sorumluluk , oyuncular ve kulüplerdedir.Nitekim benzer 
durumlarda birçok oyuncu,FIBA’ya başvurmuş ancak uyuşmazlığın 
çözümü ile ilgili olumlu bir cevap alamamışlardır.Bu durum ile kar-
şılaşan oyuncular, yerel mahkemelere başvurmak zorunda kalmış ve 
dilini ve sistemini bilmedikleri bir hukuk sistemi içinde çoğunlukla 
davaları kaybetmişlerdir.FIBA oyuncu temsilcilerinden gelen yoğun 
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istek üzerine, 2006 yıllında bir karar almış ve oyuncuların, haklarını 
korumak ve alacaklarını almalarını sağlamak için bir sistem kurulma-
sına karar vermiştir.İlk olarak , FIBA’nın İsviçre Hukuku içerisinde 
bağımsız bir tahkim mahkemesi oluşturma yoluna gideceği yönünde 
bir görüş vardı.Ancak kurulacak olan bir Spor Tahkim mahkeme-
sinde süreç çok uzun olabilir.Sporcuların alacaklarını daha kolay ve 
kısa sürede almalarını sağlayacak bir sistemin oluşturulması daha 
akılcı olacaktır.Burada hemen belirtmeliyim ki, FIBA burada sadece 
hakemleri atayan bir kurumdur.Anlaşmazlık ile ilgili herhangi bir 
bağlantısı yoktur.

Futbolda ise durum biraz farklıdır.FIFA’da sözleşmenin feshi ile 
ilgili düzenlemeler mevcuttur.Diğer bir deyimle FIFA bir kulübün , 
bir oyuncu ile ne zaman sözleşmesini fesih edebileceğini, bu fesihten 
dolayı hangi sonuçların oluşacağını düzenleyen kurallara sahiptir.
Diğer bir deyimle FIFA ,FIBA’dan farklı olarak uyuşmazlık çözüm 
sürecinin içindedir. FIFA bu süreçte Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 
(Dispute Resolution Centre) (DRC) isimli bir organ oluşturmuştur. 
Bu durumda örneğimizde Rusya’da top koşturan futbolcunun davası 
Uyuşmazlık Çözüm Kurlunda görülecektir.

DRC 2001 yılında kurulmuştur ve uluslararası bir FIFA kuru-
mudur. Diğer bir deyimle FIFA içinde bir organdır ve bağımsız bir 
spor tahkim mahkemesi değildir.

FIBA da ise , örneğimizde Türkiye’de oynayan Amerikan vatan-
daşı oyuncunun sözleşmesinde bir tahkim şartı yoksa , bu oyuncu 
alacağını tahsil etmek için yerel mahkemelere başvurmak zorundadır.
Bu sistem karşılıklıdır.Diğer bir deyimle Kulüpler de takımı bırakıp 
giden oyuncu aleyhine dava açabilir, sözleşmede tahkim şartı varsa 
tahkime başvurabilir.Bu sistem gönüllülük esasına dayanan bir sitem 
olup, zorunlu bir durum söz konusu değildir. Sözleşmelerde tahkim 
şartı varsa ,tahkime gidilir.

FIBA tahkim kurulu, (FAT) (FIBA Arbitiral Tribunal) , 2009 
yılında ismi (BAT) (Basketbol Arbitiral Tribunal) olarak değiştirilmiş-
tir. Bu konuya ileride değinilecektir.BAT kararları nihai kararlardır.
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Tahkim kararlarının icrası , Tahkim Kararlarının İcrasına ve Tanın-
masına İlişkin New York Sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilir.
Burada uygulanan yaptırımlar , parasal yaptırımdan, uluslararası 
oyuncu transfer yasağına , uluslararası organizasyonlara katılma yasa-
ğına kadar gider.FIFA ise bu sayılanlara ek olarak, puan silme veya 
bir alt lige indirme cezaları da verebilir.örneğimize dönersek,FIBA 
öncelikle verilen kararın yerine getirilmesini isteyecektir .Tahkim 
kurulu tarafından verilen karar yerine getirilmediği takdirde, takıma 
para cezası verilecektir.Bu para cezası da ödenmediği takdirde , FIBA 
ilgili federasyona yazı yazacaktır ve bu para cezasını ödemesini talep 
edecektir.Devamla ilgili takımın yurtdışına transfer yapmasına izin 
vermeyecektir.Bu yaptırımları uygulayarak, kararını uygulatacaktır. Bu 
sistemin işlemesi için gerekli olan tek şart, oyuncuların sözleşmesinde 
tahkim şartının bulunmasıdır.

FIFA’ya baktığımız zaman, UÇK dışında bir seçeneğiniz yoktur. 
Bunun nedeni, Uluslararası Federasyonun kurallarına ve düzenlemele-
rine uyacağını taahhüt etiğinizi gösteriri sözleşmeleri imzalamanızdır.
Dolayısıyla örneğimizdeki futbolcu gibi diğer oyuncularda DRC veya 
Türkçe adıyla UÇK’nın kurallarına taabidir. UÇK’da, bir başkan, 
bir başkan yardımcısı, oyuncuların temsilcileri ve kulüp temsilcileri 
tarafından önerilen ikişer üye bulunur.Atama FIFA’nın İcra Komitesi 
tarafından yapılır.FAT yada yeni adıyla BAT’de ise durum farklıdır.En 
az üç hakem bulunur.Şu sıralarda dört hakemle toplanıyor.Tahkim 
Mahkemesi başkanı FIBA Merkez Kurulu tarafından, hakemler ise 
BAT başkanı tarafından atanmaktadır.

USUL KURALLARI
DRC’de FIFA Tüzüğü, oyuncular Statüsü,Transfere İlişkin FIFA 

Düzenlemeleri ve Oyuncuların Statüsü Komitesi Usul Kuralları uygu-
lanmaktadır.FIBA Tahkim Kurulu ise, FIBA İç Tüzüğü kurallarını 
uygular.
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Uygulanan sürece bakıldığı zaman, FIFA’da uyuşmazlığın tar
afları,oyuncular,kulüpler,antrenörler,lisanlı oyuncu temsilcileri ve 
FIFA üyeleridir.Başvuru FIFA dillerinden herhangi biri ile, FIFA 
Genel Sekreterliğine yapılır.DRC üyelerinin uygun gördüğü her türlü 
kanıt kabul edilir. FIBA Tahkim kurulunda ise , tahkim mahkemesi, 
FIBA Üyelerinin ve üye ülke federasyonlarının dahil olduğu davalara 
bakmayacaktır.Çünkü hakem atamalarında FIBA sorumludur . Bu 
durum tahkim mahkemesinin bağımsızlığıyla bağdaşmaz. FIBA Tah-
kim Mahkemesi yazışmalara yalnızca internet üzerinden ve İngilizce 
olarak yapılır.UÇK bünyesinde yapılan işlemler ücretsizdir.FIBA 
Tahkim Kurulu ise ücretli çalışır. Tahkim Kurulunun hizmetlerinden 
faydalanmak istiyorsanız giriş ücreti olarak 3.000 EURO ödemeniz 
gerekmektedir. Dolayısıyla alacak miktarınız ,tahkime başvuru yapıp 
yapmama konusunda sizin için belirleyici olmaktadır.Basketbol Tah-
kim Kuruluna başvurunun ücretli olmasının nedeni FIBA Tahkim 
Kurulunun bağımsız bir kuruluş olmasıdır. FIBA’nın bu kuruluşla 
herhangi bir bağlantısı yoktur. FIFA’da ise durum farklıdır. FIFA 
uyuşmalık Çözüm Kurulu için çok büyük yatırımlar yapmaktadır.
UÇK, FIFA’ya doğrudan bağlı bir kuruluştur.FIBA Tahkim kurulu’nun 
aksine, UÇK önünde gerçekleşen işlemler bedelsizdir. FIBA, BAT 
konusunda herhangi bir yatırım yapmamaktadır.Çünkü söz konusu 
olan bağımsız bir tahkim mahkemesidir. FIBA’nın , tahkim kurumuyla 
herhangi bir bağlantısı yoktur. FIFA ise bu anlaşmazlıkları çözmek için 
kendi bünyesinde bir kuruluş kurmuştur ve bu kuruluşu işletebilmek 
için çok büyük meblağları gözden çıkarmıştır.

FIFA’da anlaşmazlığın UÇK’da görülmesi için uluslararası bir 
boyutunun olması gerekmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de oynayan, 
Türkiye pasaportlu bir oyuncu , anlaşmazlığın çözümü için UÇK’ya 
başvuramayacaktır.FIFA kurallarına göre yerel olarak işleyen bir tahkim 
kurulunun varlığı halinde DRC yetkili olamayacaktır. FIBA tahkim 
kurlu ise herhangi bir şekilde uluslararası anlaşmazlıklarla sınırlı 
değildir.Dolayısıyla BAT’ne, sözleşmesinde tahkim şartı bulunan 
herkes başvurabilir.
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YARGI YETKİSİNİN KAYNAĞI
Dünyadaki bütün futbolcular FIFA düzenlemelerini ve dolayısıyla 

UÇK’nu kabul etmek zorundadır.Oyuncular aynı zamanda ulusal 
mahkemelere de başvurabilme imkanına sahiptir.

FIBA Tahkim kurlunun , yetkisi tahkim anlaşmasından doğar. 
Sözleşmenizde bir tahkim şartınız varsa veya diğer taraf ile bir tah-
kim anlaşması imzalarsanız ,Basketbol Tahkimine başvurabilirsiniz.
FIBA Tahkim Kuruluna başvurmanın şekline FIBA.com. adresinden 
kolayca ulaşabilirsiniz.

FIFA ,UÇK’da çoğunlukla en az üç üye bulunmaktadır.Beş üyenin 
bulunduğu kurullar da vardır.

FIBA Tahkim kurulunda herhangi bir alt sınır yoktur.Ancak giriş 
ücreti olarak 3.000 EURO ödemeniz gerekmektedir.Tek hakimden 
oluşan bir panel ile sonuca hızlı bir şekilde ulaşırsınız.

UÇK’da gerçekleştirilen FIFA duruşmaları bedelsizdir.Genel ola-
rak sözlü duruşma yapılmaz,yani sözlü duruşma yapılması istisnadır.

FIBA Tahkimi süresince ,mahkeme kendi giderlerini karşılamak 
durumundadır.Dava açıldıktan sonra hakem dosyaya bakar ve değe-
rini belirler.Ayrıca hakem de ücret alır.FIBA Tahkiminde de işlemler 
yazılı olarak gerçekleştirilir.Bu kuralın istisnası taraflardan birinin 
duruşma istemesidir.

ESASA UYGULANACAK HUKUK
FIFA kurallarının, spora özgü kuralların,FIFA Tüzüğünün, düzen-

lemelerin ışığında UÇK karar verir.
FIBA Tahkiminde ise “ex aequo et bono” (hakkaniyet ve nefaset 

ile kara verme) uygulanır.Bu uygulama sürecin olabildiğince kısa 
olmasını sağlar ve bence de doğru olan bir uygulamadır.

Sonuç itibariyle FIFA ve FIBA yargılamalarında zamana karşı 
yarışırsınız ve zaman sınırlaması vardır. FIBA Tahkiminde hakem 
kaybeden tarafı tahkim masrafları ve karşı tarafın masraflarını öde-
meye mahkum eder.
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FIFA yargılamasında ve FIBA yargılamasında CAS temyizine baş-
vurmak mümkündür.Ancak şu noktayı belirtmeden geçemeyeceğim. 
FIBA yargılamasında “ex aequo et bono” temelinde karar verildiği 
için CAS yargılamasında da bu esasa göre temyiz incelemesi yapılır.
Bu nedenle FIBA yargılaması sonucu verilen kararların hemen hemen 
tümü CAS’da kabul edilir.

KARARLARIN TENFİZİ
FIFA, UÇK kararlarının ve FIBA Tahkiminin kararlarının yar-

gısal olarak tenfizi mümnkün değildir.Ancak FIFA’nın elinde çok 
önemli bir silah vardır.FIFA UÇK kararlarını uygulamayan tarafa 
yaptırımlar uygulayabilmektedir.Bu da UÇK karalarının uygulama-
masını imkansız hale getirmektedir.Aynı olay FIBA için de geçerlidir.
Kararların uygulanmamsı durumunda FIFA ve FIBA’nın kurulları 
devreye girmekte ve kararı uygulamayan tarafa,yabancı transferinin 
engellenmesi, uluslararası müsabakalara katılmaktan men vs gibi 
yaptırımlar uygulayabilmektedir.

İki kurum arasında en büyük fark maliyet unsurudur.FIFA bu 
sistemi ayakta tutabilmek için milyonlarca EURO harcamaktadır.
FIBA’nın kasasından ise tek bir kuruş dahi çıkmamaktadır.Çünkü 
FIBA Tahkimi FIBA’nın bir organı değildir. Bu nedenle ücretini ve 
masraflarını başvuran taraflardan karşılamaktadır.

FIBA Tahkimi kısaca F.A.T olarak isimlendiriliyor, bağımısızlığını 
belirtmek amacıyla ismini Basketbol Tahkimi ,Basketbal Arbitration 
Tribunal (BAT) olarak değiştirmiştir.Bu isabetli bir karar olmuştur, 
çünkü FIFA Tahkimi , FIFA içinde bir kuruluş olmasına karşı,FIBA 
Tahkimi , FIBA dışında bağımsız bir tahkim kuruluşudur.Bu nedenle 
FIBA Arbitral Tribunal yerine, Basketbal Arbitration Tribunal, kısaca 
BAT olarak adlandırılması daha doğru olmuştur.

FIBA TAHKİM KURULU (BAT) VE TAHKİM ŞARTI
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FIBA iç tüzüğünün L.2 maddesinde FIBA Tahkim Kurumu, 
(BAT) yapısı işleyişi ve tahkim şartının ne şekilde olacağı belirtilmiştir. 
Buna göre ;

L.2.1.1 FIBA basit,hızlı ve ekonomik ,şekilde FIBA içinde, böl-
gelerinde ve ilgili bölümlerinde direkm olarak katılmayan ve taraf-
ların Basketbol Tahkiminin , doğacak olan uyuşmazlıkların çözmesi 
konusunda anlaştığı hallerde, basketboldan doğan uyuşmazlıkların 
çözümü için bağımsız FIBA Tahkim Kurulunu kurmuştur.

L.2.1.1.2 Basketbol Tahkimi kararları CAS ,(Spor Tahkim 
Mahkemesi),Lozan İsviçre’de temyiz edilir.

L.2.1.3. Basketbol Tahkim kurulu kulüpler,oyuncular, ve mena-
jerler arasında doğan uyuşmazlıkları karara bağlar.

L.2.1.4. Taraflar doğacak olan uyuşmazlıklarda BAT’nun yetkili 
olması konusunda anlaşmaları halinde , aşağıda gösterilen tahkim 
şartını sözleşmelerine eklemeleri tavsiye edilir.

“Bu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlıkta İsviçre 
,Cenevre’de bulunan Basketbol Tahkim Kurulu (BAT),Basketbol 
Tahkim Kurallarına uygun olarak BAT tarafından atanacak tek hakim 
tarafından görülecektir.Hakemin bulunduğu yer İsviçre Cenevre 
olacaktır.Tahkim’de tarafların ikametgahları dikkate alınmaksızın 
İsviçre Uluslararası Özel Hukuk Kanunu 12. Bölüm uygulanacaktır.
Tahkim dili İngilizce olacaktır.Tahkim kararlarına karşı İsviçre Lozan 
Spor Tahkim Mahkemesine başvurulabilir.Taraflar açıkça İsviçre 
Uluslararası Özel Hukuk Kanunu Madde 192’de belirtildiği üzere 
İsviçre Federal Mahkemesi’ne Basketbol Tahkim Kurulu2nun ve Spor 
Tahkim Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararlarına itiraz hakkından 
vazgeçerler.Spor Tahkim Mahkemesi temyiz üzerine kararını hakka-
niyet ve nesafet kurallarına göre verir.”

L.2.2. Basketbol Tahkim Kuralları, BAT öncesi tahkim 
prosedürü,FIBA Sekreteryası’ndan talep halinde istenebilen veya 
FIBA web sayfasında bulunan BAT tahkim kurallarına uygun olarak 
yürütülür.BAT kuralları için yapılacak herhangi bir değişiklik teklifi 
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FIBA Yasa Komisyonu tarafından yapılır ve Genel Kurul onayına 
sunulur. 

L.2.3 BAT ,İsviçre Cenevre’de bulunur.
L.2.4 Finansman
BAT, kendi kendini finanse etmek üzere kurulmuştur.
L2.6 BAT Başkanının Görevleri
BAT Başkanının aşağıda sıralanan görevleri vardır.

•	 BAT’nun düzgün işleyişini sağlamak,bunun yanı sıra,tahkim 
kurulu için idari işleyişte rehberlik sağlamak.

•	 FIBA Olağan Genel Kurul sırasında en az yenilenebilir dört (4) 
yıllık dönemler için BAT hakemlerini seçmek.BAT hakemlerinin 
hukuk deneyimlerinin olması ve ilgili spor yönünden bilgilerinin 
olması gerekir.

•	 Oylama dikkate alınmak suretiyle, tek hakemli tahkimde hakemi 
atar.

•	 BAT Hakemleri için uygulanacak maaş sistemlerini belirler.

•	 BAT Tahkim kurulu tarafından belirlenmiş olan diğer görevleri 
yerine getirir.

L.2.7 BAT KARARLARINA SAYGI
L2.7.1 Bir tarafın BAT’nun veya Spor Tahkim Mahkemesinin 

itiraz üzerine vermiş olduğu nihai kararlarını, geçici veya ihtiyati 
tedbirlerini yerine getirmemesi halinde, kararın yerine getirilmesini 
isteyen taraf, karşı tarafın FIBA’dan cezalandırılmasını isteyebilir.FIBA 
tarafından tahkim mahkemesinin kararlarını yerine getirmeyen tarafa 
uygulanabilecek yaptırımlar :

•	 150.000 İsviçre Frangı’na kadar para cezası, bu para cezası tek 
başın verilebilir veya,

•	 Menajer ise FIBA lisansının iptali ve/veya

•	 Oyuncu ise uluslararası transferi yasaklama ve/veya,
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•	 Kulüp ise yeni oyuncuların kaydolmasını yasaklama ve/veya ulus-
lararası yarışmalara katılmasını yasaklama,

Bu cezalar birden fazlca uygulanabilir.Diğer bir deyimle hem para 
cezası hem de lisans iptali cezası birlikte verilebilir.

L.2.7.2 Cezalandırılmasını isteyen taraf BAT/CAS tüm dosyası ile 
birlikte talebini FIBA’ya göndermelidir. Yaptırımla ilgili karar Genel 
Sekreter ya da temsilcisi tarafından alınır.Bu kararı vermeden önce 
ilgili tarafa kendini savunması için imkan tanınmalıdır.

L.2.7.3 Yaptırımın uygulanması yönündeki karara maruz olan 
taraf Temyiz Kurallarının düzenlendiği iç tüzüğe göre FIBA Temyiz 
Kuruluna itiraz edebilir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, okuyucuyu, BAT (Basketbol 
Tahkimi) konusunda okuyucu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Açıklama-
ların karşılıklı yapılması konunun dahi iyi irdelenmesi amacıyladır.Bu 
çalışmanın yayınlanması için bana fırsat veren Ankara Barosu Spor 
Hukuku Kuruluna teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Saygılarımla.

KAYNAKÇA
FIFA Regulations, National Dispute Resolition Chamber (NDRC) Standart Regulations.

FIBA General Status

FIBA Internal Regulations. (Regulation ( L ) Governing Appeals and Arbitration)

FIBA Internal Regulations 2010-Players and Officials, Book-3, Chapter VII.
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(Başvuru – Doping kontrolü hakkında Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi tarafından kabul edilen kurallar – Topluluk’un rekabet ve 
hizmet sağlama özgürlüğü kuralları ile bağdaşmazlığı – Şikâyet – Ret)

Hukuk Sözcüsü Léger’in 23 Mart 2006 tarihli görüşü  
Mahkemenin Kararı (Üçüncü Daire),  

18 Temmuz 2006

Karar’ın Özeti

1.  Topluluk Hukuku – Kapsam – Spor – Ekonomik aktivitelerin 
kısıtlanması

(EC Madde 2)

2.  Kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı – İşçiler – Rekabet 
– Anlaşma hükümleri – Kapsam

(EC Madde 39, EC 49, EC 81 ve EC 82)

3.  Rekabet – Anlaşmalar, kararlar ve ortak uygulamalar –Teşeb-
büsler birliği karaları – Anlam

(EC Madde 81(1))

1.  Topluluk amaçları göz önüne alınarak, spor sadece EC Madde 
2 dâhilinde ekonomik aktivite teşkil ettikçe Topluluk huku-
kunun konusudur.

(bkz. paragraf 22)

2.  Spor aktivitesi, yarı-profesyonel veya profesyonel sporcular 
için geçerli olan ücretli uğraş veya bedel karşılığı hizmetler 
şeklini aldığı hallerde, daha belirgin bir biçimde EC madde 
39 vd. veya EC madde 49 vd.’nin kapsamına girer.

 Kişilerin serbest dolaşımı ve hizmet sunma serbestîsine ilişkin 
topluluk hükümleri sadece devlet makamlarının eylemlerine 
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uygulanmaz, ayrıca ücretli uğraş ve kolektif anlamda hizmet 
karşılığı eylemleri düzenlemeyi amaçlayan başkaca her kuru-
mun düzenlemelerine kadar genişler. Ancak Anlaşma’nın bu 
hükümleri ile düzenlenmiş yasaklar, salt sportif uğraşlar ve 
bunun gibi ekonomik aktiviteyle alakası olmayan meseleleri 
etkilemez.

 Sporun ekonomik yönlerini sportif yönlerinden ayırmanın 
zorluğu konusunda, Topluluk Hukuku’nun kişilerin serbest 
dolaşımı ve hizmet sunma serbestîsine ilişkin hükümleri, 
ekonomi dışı olduğu doğrulanmış içeriği belirli bir spor orga-
nizasyonu ile ilgili kurallar veya uygulamaları engellemez. 
Ancak meselelerde, hükümlerin kapsamına ilişkin böylesi 
kısıtlamalar asıl amacıyla sınırlı kalmalıdır. Bu yüzden spor 
aktivitelerinin bütününün Anlaşma’nın kapsamı dışında kal-
masına bel bağlanmamalıdır.

 Bütün bu değerlendirmelerin ışığında, doğası gereği salt sportif 
kuralların, bu kurallarla bağlı veya kuralı koyan kuruluşlarca 
idare edilen aktiviteyle meşgul olan kişiyi Anlaşma’nın kapsamı 
dışına çıkarmayacağı aşikârdır. Eğer mevzubahis spor aktivi-
tesi Anlaşma’nın kapsamı içerisindeyse, onunla ilgili şartlar 
Anlaşma’nın çeşitli hükümlerinden doğan bütün yüküm-
lülüklerle bağlıdır. Bundan şu sonuç çıkar ki bu aktiviteyi 
düzenleyen kurallar bilhassa işçilerin serbest dolaşımı, ikamet 
serbestîsi ve hizmet sunma serbestîsine ilişkin hükümlerle 
bağdaşmalıdır.

 Bu sebeple spor aktivitelerine ilişkin yükümlülüklerin, 
Anlaşma’nın işçilerin serbest dolaşımı ve hizmet sunma 
serbestîsine ilişkin hükümleri ışığında belirlenmesi gereken 
durumlarda, hangi aktiviteyi düzenleyen kuralın EC madde 
39 ve EC 49’a uyduğunun belirlenmesi, başka bir deyişle 
belirtilen maddelerde yasaklanan kısıtlamaları içerip içer-
mediği önemli olacaktır. Aynı şekilde spor aktivitelerindeki 
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yükümlülüklerin, Anlaşma’nın rekabete ilişkin hükümleri 
ışığında belirlenmesi gereken durumlarda, bahsi geçen EC 
madde 81 ve EC madde 82’de yer alan belli koşulların, bir 
şirketten kaynaklanan aktiviteyi mi, rekabeti sınırlamasına veya 
hâkim durumun kötüye kullanılmasına mı, yoksa sınırlama 
veya üye ülkeler arasındaki ticari ilişkiyi kötüye kullanmasına 
mı, uygulanacağının belirlenmesi önemli olacaktır.

 Bu yüzden, bu kurallar dolaşım serbestîsinin kısıtlamasını, 
salt spor ile ilgili ve benzeri ekonomik aktiviteler ile ilgisi 
olmayan meselelere uygulanması dolayısıyla teşkil etmese 
bile, bu durum ne söz konusu spor aktivesinin EC madde 81 
ve EC 82’nin kapsamın dışında bırakmaz, ne de mevzubahis 
kurallar bu maddelerin gereklerini yerine getirmez.

(bkz. paragraf 23–31)

3.  Kuralların Topluluk’un rekabete ilişkin kurallarına uyumlu-
luğu soyut olarak belirlenemez. Tarafların veya birisinin eylem 
serbestîsini kısıtlayan, teşebbüsler arasındaki her anlaşma 
veya her teşebbüsler birliği kararı EC madde 81(1)’de yer 
alan yasaklara aykırı düşmez. Belirli bir olaya bu hükümlerin 
uygulanış amaçlarının belirlenmesi için, öncelikle teşebbüsler 
birliğinin bu kararı aldığı veya bu kararın etkisini gösterdiği 
genel durum ve daha da önemlisi amaçları hesaba katılmalı-
dır. Daha sonra dolaylı olarak rekabeti sınırlayıcı etkilerin bu 
amaçlara ulaşma yolunda zorunlu olup olmadığı ve bunlarla 
orantılı olup olmadığı dikkate alınmalıdır.

 Spora ilişkin anti-doping kurallarının genel amacı; adil 
yönetilen, atletlerin eşit şanslarını koruduğu, atletlerin sağ-
lığının korunduğu, saygın, tarafsız rekabetçi spor ve sporun 
etik değerleri için mücadele etmektir. Ayrıca mevzubahis 
cezalar, doping yasağının uygulanmasının sağlanması için 
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gereklidir, ki cezaların atletlerin eylem serbestîsi üzerindeki 
etkisi prensipte doğası gereği anti-doping kurallarının içinde 
nitelendirilmelidir.

 Bu yüzden mevzubahis anti-doping kuralları, temyiz edenle-
rin hareket serbestîsini kısıtlayan bir teşebbüsler birliği kararı 
sayılsa bile, yasal bir amaçla gerekçelendirildiği sürece EC 
madde 81 anlamında, ortak pazar rekabeti ile bağdaşmazlık 
yaratmak zorunda değildir. Böyle bir sınırlama organizasyo-
nun doğasında vardır. Düzgün, rekabetçi spor yönetimi için 
gereklidir ve asıl amacı atletler arasında sağlıklı rekabetin 
sağlanmasıdır.

 Ancak böyle anti-doping kurallarının cezai maiyeti ve potan-
siyel cezaların ehemmiyeti sebebiyle, bu kurallar suiistimal 
edildiği takdirde rekabet açısından ters etki yaratabilir, çünkü 
cezaların sonuç olarak haksızlığı kanıtlanırsa, atletlerin spor 
etkinliklerinden haksız ihracına neden olabilir ve bu yüzden 
mevzubahis aktivite açısından durumun kötüleşmesine yol 
açar. Bu durumdan, EC madde 81’de konulan yasaklar kap-
samına girmemesi için, bu kurallarla getirilen kısıtlamaların 
rekabetçi spora uygun davranışın sağlanması için gerekli olan 
ile sınırlı kalması gerektiği sonucu çıkar. Bu tip kurallar aşırıya 
kaçtığı için ilk olarak doping miktarının sınırlarını, buna 
göre hangi cezaların uygulanabileceği ve hangilerinin uygu-
lanmayacağını belirlemeyi ve ikinci olarak cezaların ağırlığını 
belirlemeyi gerçekten sağlayabilir.

(bkz. paragraf 42–45, 47–48)
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MAHKEME’NİN KARARI (Üçüncü Daire)

18 Temmuz 2006 (*)
(Başvuru – Doping kontrolü hakkında Uluslararası Olimpiyat 

Komitesi tarafından kabul edilen kurallar – Topluluk’un rekabet 
ve hizmet sağlama özgürlüğüne ilişkin kuralları ile bağdaşmazlığı – 
Şikâyet – Ret)

C–519/04 P davasında,
Madde 56’ya dayanılarak 22 Aralık 2004 tarihli Adalet Divanı 

hükmü doğrultusunda TEMYİZ
Avukatlar, J.-L. Dupont ve M.-A. Lucas tarafından temsil edilen,
David MecaMedina, Barselona (İspanya) ‘da mukim,
Igor Majcen, Ljubljana (Slovenya)’da mukim,
temyiz edenler,
yargılama sırasındaki diğer taraflar:
Hizmet için Lüksemburg’da bir adres ile vekil olarak hareket eden 

O. Beynet ve A. Bouquet tarafından temsil edilen, Avrupa Topluluğu 
Komisyonu,

İlk derece yargılamasındaki davalı,
Vekil olarak hareket eden, T. Pynnä tarafından temsil edilen
Finlandiya Cumhuriyeti,
İlk derece yargılamasındaki müdahil,

Mahkeme (Üçüncü Daire),
A. Rosas, Daire Başkanı, J. Malenovský Raportör, J.-P. Puissochet, 

A. Borg Barthet ve A. Ó Caoimh, Hâkimler, tarafından oluşan,
Hukuk sözcüsü: P. Léger,
Kayıt Memuru: B. Fülöp, Yönetici,
yazışmalar ve 23 Mart 2006 tarihli duruşmayı göz önüne alarak,
23 Mart 2006 tarihli duruşmada Hukuk Sözcüsü’nün görüşü 

dinlendikten sonra,
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aşağıdaki kararları vermiştir,

Hüküm

1.  Bay Meca-Medina ve Bay Majcen temyizlerinde mahkeme-
den Uluslararası Olimpiyat Komisyon’un (IOC) 1 Ağustos 
2002 tarihli kararına karşı, IOC tarafından kabul edilen ve 
Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından uygulanan 
doping kontrolüne ilişkin belirli kurallar ve uygulamaların, 
Topluluk’un rekabet ve hizmet sunma serbestîsine ilişkin 
kurallarıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle ,(Dava COMP/38158 
 – Meca-Medina ve Majcen/IOC) (mevzubahis karar) yapılan 
itiraza ilişkin Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi’nin 
30 Eylül 2004 tarihli T–313/02 Meca-Medina ve Majcen v 
Komisyon [2004] ECR II–3291 (‘onanmış hüküm’) numaralı 
verilen kararın iptalini istemişlerdir.

Uyuşmazlığın Arka Planı

2.  İlk derece mahkemesi temyiz edilen kararının 1 ila 6. paragraf-
ları arasında anti-doping kurallarını (“mevzubahis anti-doping 
kuralları”) özetlemiştir:

‘Uluslararası Olimpiyat Komitesi arasında FINA’nın da bulun-
duğu çeşitli uluslararası federasyonları buluşturan Olimpik 
Hareketler’in en yüksek otoritesidir.

3.  FINA’nın yüzmeye ilişkin uyguladığı Doping Kontrol Kural-
ları ( işbu kararda atıfta bulunulduğu haliyle “DCR”, söz 
konusu zamanda yürürlükte olan halidir), Olimpik Hareketin 
Anti-Doping Yönetmeliği. DCR 1.2(a)’ye göre doping suçu, 
“yasaklı bir maddenin yarışmacıların vücut dokusu veya vücut 
sıvısında bulunması ile” oluşur. Bu tanım yukarıda belirtilen 
Anti-Doping Yönetmeliği’nin “bir atletin vücudunda yasaklı 
bir madde bulunması veya böyle bir içeriğin veya tekniğin 
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kullanıldığı bulgusuna rastlanması” şeklinde yer alan madde 
2(2)’yi karşılar niteliktedir.

4.  Nandrolone ve metabolitleri, Norandrosterone (NA) ve 
Norethiocholanolone (NE) (bundan sonra birlikte “Nand-
rolone” olarak anılacaktır) yasaklanmış anabolik içeriklerdir. 
Ancak IOC ve FINA tarafından onaylanmış 27 laboratuarın 
çalışmaları ve içsel, kabahatsiz Nandrolone salınımı ihtimali 
yüzünden, bu maddenin erkek bir atletin vücudunda varlığı 
ancak ve ancak, idrarda mililitre (ml) başına 2 nanogramlık 
(ng) bir limiti geçtiği takdirde doping olarak sayılmasına yol 
açmaktadır.

5.  Doping suçunun anabolik içeriklerle ilk sefer işlenmesi duru-
munda DCR 9.2(a) atletin asgari olarak 4 yıllık menini gerek-
tirmektedir ancak atlet yasaklı maddeyi bilmeden aldığını 
kanıtlar veya kendi hatası olmadan bu maddenin vücudunda 
var olabileceğini tespit ettirirse, bu ceza DCR 9.2’nin son 
fıkrası, DKK 9.3 ve DCR 9.10 uyarınca azaltılabilir.

6.  DCR 8.9. uyarınca cezaları veren FINA’nın Doping Jüri’sinin 
kararları IOC’den bağımsız olarak Uluslararası Spor Tahkim 
Konseyi’nce (ICAS) idare ve finanse edilen Uluslararası Spor 
Tahkim Mahkemesi’nde (CAS) temyize tabidir.

7.  CAS’ın yargılama alanı, İsviçre’de verilmiş olan uluslararası 
tahkim kararlarını değerlendirme yetkisine sahip olan İsviçre 
Federal Mahkemesi’ne yapılan temyizleri kapsar.

8.  Uyuşmazlığın arka planındaki olgular ilk derece mahkemesi 
tarafından 7 ile 20. paragraflar arasında özetlenmiştir.

‘7 Temyiz edenler yüzme için maraton ile eşlenik olan uzun 
mesafe yüzme alanında yarışan iki profesyonel atlettir.

9.  Temyiz edenler, sırasıyla birinci ve ikinci oldukları Salvadore 
de Bahia (Brezilya)’da yapılan Dünya Kupası sırasında, 31 
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Ocak 1999 tarihinde yapılan anti-doping testinde, Nandro-
lone pozitif olarak belirlenmişlerdir. Bay D. Meca-Medina’da 
bulunan Nandrolone düzeyi 9.7 ng/ml ve Bay I. Majcen’de 
bulunan Nandrolone düzeyi 3.9 ng/ml’dır.

10.  8 Ağustos 1999 tarihinde FINA’nın Doping Jüri’si temyiz 
edenleri 4 yıllı periyot için men etmiştir.

11.  CAS 29 Şubat 2000 tarihinde tahkim kurulu kararıyla, temyiz 
edenlerin cezalarını onamıştır.

12.  Ocak 2000’de bazı bilimsel deneyler Nandrolone metabo-
litinin içsel olarak insan vücudu tarafından, domuz eti gibi 
bazı yiyecekler tüketilince kabul edilen limitlerin üzerinde 
salınımının mümkün olduğunu göstermiştir.

13.  Bu gelişme sebebiyle, FINA ve temyiz edenler 20 Nisan 2000 
tarihinde bir tahkim anlaşmasıyla vakıanın tekrar incelenmesi 
için CAS’a başvurma konusunda muvafakate varmışlardır.

14.  23 Mayıs 2001 tarihli tahkim kurulu kararıyla CAS cezayı 2 
yıl men cezasına indirmiştir.

15.  Temyiz edenler İsviçre Federal Mahkemesi’nin kararını temyiz 
etmemişlerdir.

16.  Temyiz 30 Mayıs 2011 tarihli dilekçe ile Konsey’in 6 Şubat 
1962 tarihli, 17 numaralı Yönergesi’nin 3.maddesi uyarınca 
İlk Yönerge uygulaması Anlaşma’nın [81] ve [82]. Maddeleri, 
EC madde 81 ve/veya EC madde 82’nin ihlalini iddia ederek 
(RG, İngilizce Versiyonu 1959–1962, s.87) Komisyona karşı 
itirazda bulunmuşlardır:

17.  Temyiz edenler itirazlarında IOC tarafından çıkarılan ve FINA 
tarafından yürürlüğe konulan belirli kuralların ve doping 
kontrolüne ilişkin belirli uygulamaların, Topluluk’un rekabet 
ve hizmet sunma serbestîsine ilişkin kurallarına uygunluğuna 
karşı çıkmışlardır. İlk olarak limitin 2ng/ml olarak belirlenmesi 
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IOC ve kendisinin atadığı 27 laboratuarın anlaşması sonucu 
belirlenmiştir. Bu limit bilimsel olarak bulunmamıştır ve 
masum veya ufak ihmal sahibi atletlerin ihracına yol açabi-
lecektir. Temyiz edenlerin vakasında fazlalıklar, domuz eti 
içeren bir yemek sonucu ortaya çıkabilecektir. Ayrıca IOC 
tarafından benimsenen kusursuz sorumluluk mekaniği ve 
IOC’den yetersiz derecede bağımsız spor uyuşmazlıklarını 
çözümünden sorumlu tahkim kurulları (CAS ve ICAS), bu 
limitin anti-rekabetçi yapısını kuvvetlendirmektedir.

18.  İtiraz uyarınca, bu kuralların uygulaması (bundan sonra 
“mevzubahis anti-doping kuralları” olarak anılacaktır) bu 
meyanda EC madde 49 tarafından garanti altına alınan ve 
rekabet hukuku tarafından hak ihlalinin atletler tarafından 
EC madde 81 ve EC madde 82 uyarınca ileri sürülebileceği 
görüşüne dayanarak atletlerin ekonomik özgürlüğünü ihlale 
yol açmaktadır.

19.  8 Mart 2002 tarihli bildirimiyle Komisyon temyiz edenleri, 22 
Aralık 1998 tarihli 2842/98 numaralı Komisyon Yönergesi’nin 
6.maddesi uyarınca, tarafların dinlendiği yargılama sırasında, 
EC Anlaşması madde 81 ve 82 (RG 1998 L 354 s. 18)’ye daya-
narak, itirazlarının hangi sebeplerle onaylanmaması gerektiği 
konusunda bilgilendirmiştir

20.  Temyiz edenler 11 Nisan 2002 tarihli dilekçeyle Komisyon’a 
8 Mart 2002 tarihli bildirime ilişkin fikirlerini belirtmişlerdir.

21.  Komisyon 1 Ağustos 2002 tarihli kararıyla… rekabet huku-
kunun değerlendirme kriterlerini göz önüne alarak yaptığı 
mevzubahis anti-doping kurallarının analizi sonucunda bu 
kuralların EC madde 81 ve EC madde 82 de belirtilen yasak-
lara ters düşmediği sonucuna varmıştır…’.
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İlk Derece Mahkemesi Önündeki Yargılama ve Onanmış Hüküm

22.  11 Ekim 2002 de temyiz edenler İlk Derece Mahkemesi’nde 
söz konusu reddedilmiş karara karşı dava açmışlardır. Temyiz 
edenler eylemlerini desteklemek amacıyla hukuksal olarak üç 
iddiada bulunmuşlardır. İlk olarak, Komisyon IOC’nin Top-
luluk İçtihat Hukuku uyarınca bir teşebbüs olmadığı yönün-
deki kararıyla, somut olay değerlendirmesinde ve hukuksal 
değerlendirmede büyük bir hata yapmıştır. İkincisi Adalet 
Divanı tarafından C–309/99 Wouters ve diğerleri [2002] 
I–1577 davası ile kabul edilen kriterleri, EC madde 81 uya-
rınca mevzubahis anti-doping kurallarının rekabeti sınırlayıcı 
olmadığı yönündeki kararıyla yanlış uygulamıştır. Son olarak 
Komisyon söz konusu kararın 71. paragrafında, EC madde 49 
uyarınca temyiz edenler tarafından karşı çıkılan anti-doping 
kurallarına ilişkin gösterdiği sebepleri reddetmesiyle, somut 
olay değerlendirmesi ve hukuksal değerlendirmede büyük bir 
hata yapmıştır

23.  24 Ocak 2003 de Finlandiya Cumhuriyeti davadan komisyon 
yararına vareste tutulmayı talep etmiştir. 25 Şubat 2003 de İlk 
Derece Dördüncü Daire Mahkeme Başkanı’nın buyruğuyla 
talep kabul edilmiştir.

24.  Onanan hüküm ile temyiz edenler tarafından açılan dava İlk 
Derece Mahkemesince reddedilmiştir.

25.  Onanan hükmün 40 ve 41. paragraflarında, ilk derece mahke-
mesi Adalet Divanı’nın içtihat hukuku prensiplerine dayanarak 
EC madde 39 ve EC madde 49 da yer alan yasaklar, ekonomik 
yönleri olan ama yine de sportif aktivitenin mevcut olduğu, 
spor alanında benimsenen kurallara uygulanacaktır, öte yandan 
bu yasaklar salt spor kurallarını bir başka deyişle salt sportif 
uğraşlar ve bunun gibi ekonomik aktiviteyle alakası olmayan 
meseleleri etkilemeyecektir.
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26.  İlk derece mahkemesi onanmış hükmün 42. paragrafında salt 
spora ilişkin kuralların ekonomik aktiviteyle alakası olmaya-
bileceği ve bundan dolayı EC madde 39 ve EC madde 49 
kapsamında yer almayacağını, ayrıca rekabete ilişkin ekonomik 
ilişkilerle de alakası olmayıp EC madde 81 ve EC madde 82 
kapsamında da yer almayacağını öne sürmüştür.

27.  İlk derece mahkemesi onanmış hükmün 44 ve 47. paragrafla-
rında dopingin yasaklanmasının salt sportif sebeplere dayan-
dığını ve bu yüzden ekonomik sebeplerle alakası olmadığını 
savunmuştur. Bu yüzden dopingle mücadele kurallarının, 
Anlaşma’nın ekonomik özgürlükler ve özellikle EC madde 
49, EC madde 81 ve EC madde 82 kapsamında kalmayacağı 
sonucuna varmıştır.

28.  İlk derece mahkemesi onanmış hükmün 49. paragrafında 
ayrımcı amacı olmayan mevzubahis anti-doping kuralla-
rının bu itibarla sporla çok yakından bağlantılı olduğunu 
savunmuştur. Ayrıyetten onanmış hükmün 57. paragrafında 
IOC’nin muhtemelen mevzubahis anti-doping kurallarını 
kabul ederkenki endişesi ve temyiz edenlere göre de, Olimpiyat 
Oyunları’nın ekonomik potansiyelinin korumasını meşrulaş-
tırmak bu kuralların salt sportif doğasını değiştirmeye yeterli 
olmayacağına karar vermiştir.

29.  İlk derece mahkemesi daha sonra onanmış hükmün 66. 
paragrafında komisyonun sonuçlandırdığı mevzubahis kara-
rında belirttiği, mevzubahis anti-doping kurallarının, salt 
sportif doğası gereği EC madde 81 ve EC madde 82’nin 
kapsamı dışında kalacağına ilişkin kararda atfedilen Wou-
ters ve Diğerleri’nde geçen analiz metodunun, her durumda 
meseleyi bu sonuca götüremeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca 
mahkeme onanmış hükmün 67.paragrafında bu kurallara 
itirazın spor uyuşmazlıklarını çözen kurumların yetkisinde 
kaldığını savunmuştur.
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30.  Ayrıca ilk derece mahkemesi temyiz edenler tarafından öne 
sürülen üçüncü iddiayı da onanmış hükmün 68. paragrafında 
mevzubahis anti-doping kurallarının salt sporsal olduğunu, 
EC madde 49’un kapsamına girmediği kararıyla reddetmiştir.

Temyizde Layihalar Aşaması

31. Temyiz edenler temyizlerinde mahkemeden:

•	 Onanmış hükmün iptalini;

•	 İlk derece mahkemesi önünde layihalarının kabulünü;

•	 Her iki yargılamanın giderlerinin Komisyon tarafından 
ödenmesine hükmedilmesini;

•	 talep etmişlerdir.

32. Komisyon mahkemeden:

•	 Temyizin bütünüyle reddini;

•	 Alternatif olarak ilk derece mahkemesi önündeki layiha-
ların kabulünü ve kararın iptali talebinin reddini,

•	 Temyiz edenleri ilk derece mahkemesindeki yargılama 
giderleri de dâhil olmak üzere giderleri ödemeye mahkûm 
etmesini;

•	 talep etmiştir.

33. Finlandiya Cumhuriyeti mahkemeden

•	 Temyizi bütünüyle reddetmesini talep etmiştir.

Temyiz

34.  Temyiz edenler temyiz taleplerini desteklemek için argüman-
larını 4 iddia halinde sunmuşlardır. Birkaç bölümden oluşan 
ilk iddialarında, ilk derece mahkemesinde verilen mevzubahis 
anti-doping kurallarının EC madde 49, EC madde 81 ve EC 
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madde 82 kapsamında olmadığını belirten onanmış hükmün 
hukuki bir hata ile bozulduğunu ileri sürmüşlerdir. İkinci 
iddialarında, onanmış hükmün dava konusu olan kararın 
tarafsızlığını çarpıtması sebebiyle iptal edilmesi gerektiğini ileri 
sürmüşlerdir. Üçüncü iddialarında, onanmış hükmün daya-
naklarının tutarsız ve kanıtların yetersiz olduğu gerekçesiyle 
şekil şartlarıyla bağdaşmadığını iddia etmişlerdir. Dördüncü 
iddialarında, ilk derece mahkemesinin savunma hakkını ihlal 
etmesi sebebiyle, onanmış hükmün kusurlu yargılama sonu-
cunda verildiğini öne sürmüşlerdir.

İlk iddia

35.  Hukuki hatayı ileri süren ilk iddia üç kısımdan oluşmaktadır. 
Temyiz edenler ilk olarak, ilk derece mahkemesinin Ada-
let Divanı’nın içtihat hukukunu, spor kuralları ile Anlaşma 
hükümlerinin kapsamı arasındaki ilişkiye ilişkin yanlış yorum-
ladığını ileri sürmüşlerdir. İkinci olarak, ilk derece mahkeme-
sinin içtihat hukuku ışığında dopingi yasaklayan kuralları ve 
özellikle genel olarak mevzubahis anti-doping kurallarını yanlış 
anladığını ileri sürmüşlerdir. Üçüncü olarak, ilk derece mahke-
mesinin dayanak bulduğu EC madde 81 ve EC madde 82’nin 
kapsamına giren anti-doping kurallarının piyasanın gidişine 
göre kıyaslanamaması görüşünde hatalı olduğu, bu nedenle 
Adalet Divanı’nın Wouters ve Diğerleri davasında oluşturduğu 
analiz metoduna konu olamayacağını iddia etmişlerdir.

İddianın ilk kısmı

•	 Tarafların argümanları

36.  Temyiz edenlerin iddiasında, ilk derece mahkemesinin sporun 
sadece ekonomik aktivite teşkil ettikçe Topluluk hukukunun 
konusu olduğuna ilişkin, Adalet Divanı’nın içtihat hukukunu 
yanlış yorumlamıştır. Özellikle Adalet Divanı tarafından salt 
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spor aktivitelerinin genel olarak hükümlerin kapsamı dışında 
tutulması gerektiğine ilişkin içtihadının aksi yönünde ilk 
derece mahkemesi tarafından karara hükmedilmiştir. Adalet 
Divanı, milli takımların kuruluşu meselesinin salt sportif uğraş 
teşkil ettiği ve ekonomik aktiviteyle alakası olmadığını belir-
tirken, ilk derece mahkemesini buradan her salt sportif uğraş 
teşkil eden meselenin ekonomik aktiviteyle alakası olmadığı 
ve bu yüzden EC madde 39, 49, 81 ve 82’de belirtilen yasak-
ların kapsamı dışında kalacağı gibi bir sonuç çıkarmamaya 
yöneltmemelidir. Salt sportif uğraş kuralı kavramı bu yüzden 
sadece milli takımların düzenlenmesi ve kurulmasına ilişkin 
kurallarla sınırlandırılmalıdır.

37.  Temyiz edenler daha sonra, ilk derece mahkemesinin sadece 
sportif amaçlara ilişkin kuralların, mutlaka her organizasyonun 
ve düzgün rekabetçi spor yönetiminin doğasında var olduğuna 
ilişkin tespitinin, Adalet Divanı’nın içtihat hukukuna göre 
ayrıca spor etkinliğinin kendi doğası ve içeriğiyle de alakalı 
olması gerektiğini belirtmesi sebebiyle, hatalı olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Temyiz edenler ayrıca profesyonel spor aktivi-
tesinin pratik anlamda doğası gereği bölünemez olduğu, ilk 
derece mahkemesi tarafından yapılan, aynı spor aktivitesinin 
ekonomik ve ekonomi dışı yönlerinin ayrımının tamamen 
yapmacık olduğunu iddia etmişlerdir.

38.  Komisyonun iddiasına göre, ilk derece mahkemesi hangi salt 
spor kuralının, hareket serbestîsine ilişkin kurallar tarafın-
dan kapsanmadığına ilişkin kararında Adalet Divanı içtihat 
hukukunu doğru uygulamıştır. Bu yüzden salt sportif kural-
ların uygulamasına ilişkin milli takımların düzenlemesi ve 
kurulması ile sınırlı olmayan, bir istisna vardır. Komisyon 
da spor etkinliğinin kendine has doğası ile ilgili salt sportif 
amaçlarının, kendiliğinden düzgün yönetim sergilemesinde 
nasıl başarısız olabileceğini anlamamaktadır.
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39.  Finlandiya Hükümeti’nin iddiasına göre, ilk derece mahke-
mesinin yaklaşımı Topluluk Hukuku’yla tutarlıdır.

•	 Mahkemenin tespitleri

40.  Birliğin amaçları göz önüne alınarak, hatırlanmalıdır ki spor 
ekonomik aktivite teşkil ettikçe Topluluk Hukuku’nun konu-
sudur, EC madde 2 (bkz. dava 36/74 Walrave ve Koch [1974] 
ECT 1405, paragraf 4; dava 13/76 Donà [1976] ECR 1333, 
paragraf 12; Dava C–415/93 Bosman [1995] ECR I–4921, 
paragraf 73; birleştirilmiş davalar C–51/96 ve C–191/97 
Deliège [2000] ECR I–2549, paragraf 41 ve dava -176/96 
Lehtonen ve Castors Braine [2000] ECR I–2681, paragraf 
32)

41.  Bu sebeple, spor aktivitesi, yarı-profesyonel veya profesyonel 
sporcular için geçerli olan (bu hususta bkz., Walrave ve Kochi 
paragraf 5, Donà, paragraf 12 ve Bosman, paragraf 73), ücretli 
uğraş veya bedel karşılığı hizmetler şeklini aldığı hallerde daha 
belirgin olarak EC madde 39 vd. veya EC madde 49 vd.’nin 
kapsamına girer.

42.  Kişilerin serbest dolaşımı ve hizmet sunma serbestîsine ilişkin 
Topluluk hükümleri sadece devlet makamlarının eylemlerine 
uygulanmaz ayrıca ücretli uğraş ve kolektif anlamda hizmet 
karşılığı eylemleri düzenlemeyi amaçlayan başkaca her kuru-
mun düzenlemelerine kadar genişler (Deliège, paragraf 47 ve 
Lehtonen ve Castors Braine, paragraf 35).

43.  Mahkeme, ancak Anlaşma’nın bu hükümleri ile düzenlen-
miş yasakların, salt sportif uğraşlar ve bunun gibi ekonomik 
aktiviteyle alakası olmayan meseleleri etkilemeyeceğine karar 
vermiştir. (bu hususta bkz., Walrave ve Koch, paragraf 8).

44.  Sporun ekonomik yönlerini sportif yönlerinden ayırmanın 
zorluğu konusunda, Topluluk Hukuku’nun kişilerin serbest 
dolaşımı ve hizmet sunma serbestîsine ilişkin hükümleri, 
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ekonomi dışı olduğu doğrulanmış içeriği belirli bir spor orga-
nizasyonu ile ilgili kurallar veya uygulamaları engellemez (Bos-
man, paragraf 76 ve Deliège, paragraf 43). Ancak meselelerde, 
hükümlerin kapsamına ilişkin böylesi kısıtlamalar asıl amacıyla 
sınırlı kalmalıdır. Bu yüzden spor aktivitelerinin bütününün 
Anlaşma’nın kapsamı dışında kalmasına bel bağlanmamalıdır 
(Donà davasında, paragraf 14 ve 15).

45.  Bütün bu değerlendirmelerin ışığında, doğası gereği salt sportif 
kurallar, bu kurallarla bağlı veya kuralı koyan kuruluşlarca 
idare edilen aktiviteyle meşgul olan kişiyi Anlaşma’nın kapsamı 
dışına çıkarmayacağı aşikârdır.

46.  Eğer mevzubahis spor aktivitesi Anlaşma’nın kapsamı içeri-
sindeyse, onunla ilgili şartlar Anlaşma’nın çeşitli hükümlerin-
den kaynaklanan bütün yükümlülüklerle bağlıdır. Bundan 
şu sonuç çıkar ki bu aktiviteyi düzenleyen kurallar bilhassa 
işçilerin serbest dolaşımı, ikamet serbestîsi ve hizmet sunma 
serbestîsine ilişkin hükümlerle bağdaşmalıdır.

47.  Bu sebeple spor aktivitelerine ilişkin yükümlülüklerin, 
Anlaşma’nın işçilerin serbest dolaşımı ve hizmet sunma 
serbestîsine ilişkin hükümleri ışığında belirlenmesi gereken 
durumlarda, hangi aktiviteyi düzenleyen kuralın EC madde 
39 ve EC 49’a uyduğunun belirlenmesi, başka bir deyişle 
belirtilen maddelerde yasaklanan kısıtlamaları içerip içermediği 
önemli olacaktır (Deliège, paragraf 60).

48.  Aynı şekilde spor aktivitelerindeki yükümlülüklerin 
Anlaşma’nın rekabete ilişkin hükümleri ışığında belirlenmesi 
gereken durumlarda, bahsi geçen EC madde 81 ve EC madde 
82’de yer alan belli koşulların, bir şirketten kaynaklanan akti-
viteyi mi, rekabeti sınırlamasına veya hâkim durumun kötüye 
kullanılmasına mı, yoksa sınırlama veya üye ülkeler arasındaki 
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ticari ilişkiyi kötüye kullanmasına mı, uygulanacağının belir-
lenmesi önemli olacaktır.

49.  Bu yüzden, bu kurallar dolaşım serbestîsinin kısıtlamasını, salt 
spor ile ilgili ve benzeri ekonomik aktiviteler ile ilgisi olmayan 
meselelere uygulanması (Walrave ve Koch ve Donà) dolayısıyla 
teşkil etmese bile, bu durum ne söz konusu spor aktivesinin 
EC madde 81 ve EC 82’nin kapsamın dışında bırakmaz, 
ne de mevzubahis kurallar bu maddelerin gereklerini yerine 
getirmez.

50.  Ancak İlk derece mahkemesi onanmış hükmün 42.paragra-
fında salt spora ilişkin kuralların ekonomik aktiviteyle alakası 
olmayabileceği ve bundan dolayı EC madde 39 ve EC madde 
49 kapsamında yer almayacağı, ayrıca rekabete ilişkin ekono-
mik ilişkilerle de alakası olmayıp EC madde 81 ve EC madde 
82 kapsamında da yer almayacağını öne sürmüştür.

51.  Karara göre, ilk derece mahkemesi tarafından hukuki bir 
yanlışla hâlihazırdaki hükmün 30. paragrafında reddedilen, 
hiçbir saptamaya gerek kalmadan, EC madde 81 ve 82’deki 
gereklilikleri yerine getirdiği takdirde, EC madde 39 ve 49’un 
uygulanmasının gereği salt spor aktivitesi sayılan bu kuralların 
kapsamından doğrudan çıkartılabilmektedir.

52.  Bundan dolayı temyiz edenler, ilk derece mahkemesinin 
onanmış hükmün 68. paragrafında, taleplerini mevzubahis 
anti-doping kurallarının ne EC madde 49 ne de rekabet 
hukukunun konusu olmaması sebebiyle reddederek, hataya 
düştüğünü iddia ederek haklı çıkmıştır. Bu yüzden onan-
mış hüküm temyiz edenlerin ilk iddiasının kalan kısımlarını 
veya diğer iddialarını incelemeye gerek kalmaksızın iptal 
edilmelidir.
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Davanın Esası

53.  Adalet Divanı’nın madde 61’e ilişkin içtihatları doğrultusunda, 
yargılama durumu, temyiz edenlerin mevzubahis kararın iptali 
taleplerinin esasına ilişkin karar vermeyi münasip kılmıştır.

54.  Temyiz edenler eylemlerini desteklemek için üç iddia ileri 
sürmüşlerdir. Komisyonu ilk olarak IOC’nin Topluluk İçtihat 
Hukuku anlamında bir teşebbüs olmadığı hususunda, ikinci 
olarak EC madde 81 anlamında mevzubahis anti-doping 
kurallarının rekabeti sınırlayıcı olmadığı hususunda ve son 
olarak EC madde 81in ihlali olabileceği yönündeki iddiala-
rının dayanaklarının yeterli olmadığı hususundaki tespitlerini 
eleştirmişlerdir.

İlk iddia

55.  Temyiz edenler, Komisyon’un IOC’yi EC madde 81’İn uygu-
lama amacına göre bir teşebbüs olarak görmeyerek hata ettiğini 
ileri sürmüşlerdir.

56.  Ancak temyiz edenler tarafından yapılan itiraz hakkında EC 
madde 81 ve 82 ışığında karar verebilmek için, Komisyon’un 
mevzubahis kararın 37. maddesinin açıklığa kavuşturulması 
amacıyla, IOC’nin bir teşebbüs ve Olimpik Hareketler bün-
yesinde ulusal ve uluslar arası teşebbüsler birliği gibi davranıp, 
davranmadığı hususunda davanın incelenmesi gerektiği ortak 
bir kabuldür.

57.  Bu iddianın mevzubahis kararı yanlış yorumladığı anlaşıldı-
ğından ötürü, iddia sonuçsuz kalmıştır ve bu sebepten dolayı 
reddedilmelidir.
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İkinci iddia

58.  Temyize giden taraf Komisyon’un kendilerinin şikâyetlerini 
reddederek söz konusu dopingle mücadele kurallarının EC 
Madde 81 anlamında bir rekabet kısıtlaması olmadığı yönünde 
yanlış karar verdiğini iddia etmektedir. Komisyon’un Ada-
let Divanı tarafından Woutersand ve Diğerleri’nde koyu-
lan kriteri, dopingle mücadele kurallarının onların hareket 
serbestîsini kısıtlayıcı etkilerini aklayarak yanlış uyguladığını 
ileri sürmektedir. Temyize giden tarafa göre, öncelikle, bu 
kurallar, Komisyon’un bulgularının aksine, hiçbir şekilde 
emniyet amaçları ile rekabetçi spor ve atlet sağlığına özgü 
olmadığı gibi sadece IOC’nin kendi ekonomik menfaatlerini 
korumayı amaçlamaktadır. İkinci olarak hiçbir bilimsel güven-
lik ölçütü ile uyuşmayan, idrarda azami 2 ng/ml düzeyinde 
Nandrolone bulunması gibi kurallar doğaya aykırıdır ve bu 
yüzden dopingle etkili biçimde savaşmak için gerekli olanın 
ötesine geçmektedir.

59.  Öncelikle temyiz edenler Komisyon’un kapsamlı içeriği ele 
alırken değerlendirmede açık bir hata yaptığını iddia ederken, 
IOC’nin bunun gibi meselelerde benimsediği kuralların ve 
Hollanda Barosu’nun Wouters ve Diğerleri olarak adlandırılan 
dava üzerine benimsediği uygulamanın, bu görüşün haklılığını 
takdir etmeye imkân verecek ilişkili bir ayrıntı içermediği 
belirtilmelidir.

60.  Kuralların Topluluk’un rekabete ilişkin kurallarına uyumlu-
luğu soyut olarak belirlenemez (Bu hususta bkz: C–250/92 
DLG [1994] Davası ECR I–5641, paragraf 31). Tarafların veya 
birisinin eylem serbestîsini kısıtlayan, teşebbüsler arasındaki 
her anlaşma veya her teşebbüsler birliği kararı EC madde 
81(1)’de yer alan yasaklara aykırı düşmez. Belirli bir olaya bu 
hükümlerin uygulanış amaçlarının belirlenmesi için, öncelikle 
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teşebbüsler birliğinin bu kararı aldığı veya bu kararın etkisini 
gösterdiği genel durum ve daha da önemlisi amaçları hesaba 
katılmalıdır. Daha sonra dolaylı olarak rekabeti sınırlayıcı 
etkilerin bu amaçlara (Wouters ve Diğerleri, paragraf 97) 
ulaşma yolunda zorunlu olup olmadığı ve bunlarla orantılı 
olup olmadığı dikkate alınmalıdır.

61.  Mevzubahis kuralların uygulandığı genel durum hususunda, 
Komisyon haklı olarak kuralların genel amacının tarafların 
uyuşmazlık yaşamadığı adil yönetilen, atletlerin eşit şanslarını 
koruduğu, atletlerin sağlığının korunduğu, saygın, tarafsız 
rekabetçi spor ve sporun etik değerleri için mücadele etmek 
olduğu görüşündedir.

62.  Ayrıca mevzubahis cezalar, doping yasağının uygulanmasının 
sağlanması için gereklidir ki cezaların atletlerin eylem serbestîsi 
üzerindeki etkisi prensipte doğası gereği anti-doping kuralla-
rının içinde nitelendirilmelidir.

63.  Bu yüzden mevzubahis anti-doping kuralları, temyiz edenle-
rin hareket serbestîsini kısıtlayan bir teşebbüsler birliği kararı 
sayılsa bile, yasal bir amaçla gerekçelendirildiği sürece EC 
madde 81 anlamında, ortak pazar rekabeti ile bağdaşmazlık 
yaratmak zorunda değildir. Böyle bir sınırlama organizasyo-
nun doğasında vardır, düzgün rekabetçi spor yönetimi için 
gereklidir ve asıl amacı atletler arasında sağlıklı rekabetin 
sağlanmasıdır.

64.  Temyiz edenler bu amacın esasına karşı çıkmadıkları halde 
anti-doping kurallarının IOC’nin kendi ekonomik amaç-
larını korumayı da amaçladığını ve bu amacı sağlamak için 
bu davada görülen gibi aşırıya kaçan kurallar getirdiğini ileri 
sürmüşlerdir. Bu yüzden daha sonra iddialarında, düzgün 
rekabetçi spor yönetimi sayılamayacağını ve EC madde 81’deki 
yasakların kapsamı dışında kalamayacağını belirtmişlerdir.
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65.  Ancak böyle anti-doping kurallarının cezai maiyeti ve potan-
siyel cezaların ehemmiyeti sebebiyle, bu kurallar suiistimal 
edildiği takdirde rekabet açısından ters etki yaratabilir, çünkü 
cezaların sonuç olarak haksızlığı kanıtlanırsa, atletlerin spor 
etkinliklerinden haksız ihracına neden olabilir ve bu yüzden 
mevzubahis aktivite açısından durumun kötüleşmesine yol 
açar. Bu durumdan, EC madde 81 de konulan yasaklar kap-
samına girmemesi için, bu kurallarla getirilen kısıtlamaların 
rekabetçi spora uygun davranışın sağlanması için gerekli olan 
ile sınırlı kalması gerektiği sonucu çıkar (bu hususta bkz. DLG, 
paragraf 35).

66.  Bu tip kurallar aşırıya kaçtığı için ilk olarak doping miktarı-
nın sınırlarını, buna göre hangi cezaların uygulanabileceği ve 
hangilerinin uygulanmayacağını belirlemeyi ve ikinci olarak 
cezaların ağırlığını belirlemeyi gerçekten sağlayabilir.

67.  Burada ayrım, mevzubahis anti-doping kurallarında sınır 
idrarda 2 ng/ml üzerinde bulunması olarak belirlenmiştir 
ki atletin vücudunda Nandrolone bulunması doping teşkil 
etmektedir. Temyiz edenler bu kurala, kabul edilen eşiğin 
hiçbir bilimsel kriterle bulunmadan çok düşük bir seviyede 
belirlendiğini ileri sürerek itiraz etmişlerdir.

68.  Ancak temyiz edenler, Komisyon’un bu kuralın belirlenme-
sinde açık bir hata yaptığını saptamakta başarısız olmuşlardır.

69.  Nandrolone’in anabolik bir içerik olduğu ve atletin vücu-
dundan bulunmasının performansını artırdığı ve katıldığı 
spor etkinliğinin tarafsızlığını tehlikeye attığı ortak görüştür. 
Bu içeriğin yasaklanması ilke olarak anti-doping kurallarının 
amacı doğrultusunda haklıdır.

70.  Bu içeriğin içsel olarak salınabileceği ve IOC dâhil spor 
kuruluşları bu olayı hesaba katarak mevzubahis anti-doping 
kuralları ile dopingin, içeriğin vücutta belirli bir sınırı geçecek 
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miktarda bulunduğu durumlarda vuku bulacağı da ortak 
görüştür. Bu yüzden sadece ve sadece bilimsel bilgiler göz 
önüne alınırsa mevzubahis anti-doping kuralları benimsendiği 
veya temyiz edenleri cezalandırmak için uygulandığı 1999 
yılında, o kadar düşük bir seviyede belirlenmişti ki bu mev-
zunun yeterince hesaba katılmadığı ve başarmayı amaçladığı 
hedef ışığında haklı çıkarılamayacağı kabul edilmelidir.

71.  Söz konusu zamanda yapılan bütün araştırmalarda orta-
lama içsel Nandrolone salınımının idrarda 2ng/ml’den 20 
kat daha az olduğunu ve azami içsel salınım değerinin de 
nerdeyse üç kat daha az olduğunun gözlemlendiği ilk derece 
mahkemesi önündeki belgeler tarafından belirlenmiştir. Söz 
konusu zamanda düzenlenen hiçbir etkinlikte bilim dünyası-
nın çoğunluğu tarafından kabul edilmeyen ve IOC’nin 1993 
yılında haberdar olmadığı bir risk bulunduğunu, sınırlı mik-
tarda domuz eti tüketiminin, tamamen masum atletlerin söz 
konusu sınırı aşmasına sebep olduğunu iddia etmiştir. Ayrıca 
bu konuyu müteakip yapılan araştırmaların ve deneylerin 
sonuçları, mevzubahis karara hiçbir şekilde hukuksal dayanak 
sağlamamaktadır.

72.  Bu koşullar altında, temyiz edenler söz konusu zamanda, hangi 
ölçüde mevzubahis sınırın belirlenmesi gerektiğini belirtme-
dikleri için, profesyonel sporculara uygulanan sınırın spor 
etkinliklerinin düzgün bir şekilde gerçekleşmesi ve işlemesi 
için ne kadar ileri gideceği belli olmamıştır.

73.  Temyiz edenler uygulanabilir ve bu olayda aşırıya kaçarak 
uygulanan cezalara itiraz etmedikleri için, mevzubahis anti-
doping kurallarının ölçüsüz olduğu belirlenmemiştir.

74.  Dolayısıyla ikinci itiraz reddedilmelidir.
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Üçüncü itiraz

75.  Temyiz edenler mevzubahis kararın hukuki bir hata tarafından 
bozulduğunu bu nedenle 71.noktada IOC kurallarının EC 
madde 49’a aykırı olduğunu belirten argümanlarının redde-
dildiğini ileri sürmüşlerdir.

76.  Ancak ilk derece mahkemesinde temyiz edenler tarafından, 
Komisyonca 6 Şubat 1962 tarihli, 17 numaralı Konsey Düzen-
lemesine dayanılarak yapılan itiraz doğrultusunda yürütülen 
duruşma sonunda verilen kararın kanuniliğine ilişkin yapılan 
başvurunun: İlk Düzenleme uygulaması Anlaşma’nın 81 ve 
82. maddeleridir (RG, İngilizce Versiyonu 1959–1962, sh: 
87.) Bundan EC madde 81 ve 82 uyarınca yargısal denetimin 
mutlaka rekabet kuralları ile sınırlandırılması gerektiği ve bu 
nedenle Anlaşma’nın başkaca hükümleriyle uyumluluğuna 
genişletilmemesi gerektiği sonucu çıkar (bu hususta bkz. 
ECR’da yayınlanmayan, 23 Şubat 2006 tarihindeki C–171/
op P Piau davasının hükmü, paragraf 58).

77.  Benzer şekilde, şimdi öne sürülen iddialar da hatalıdır ve 
Komisyon’un reddettiği ve temyiz edenlerin EC madde 49’a 
dayanan argümanları gibi reddedilmelidir.

78.  Yukarıda belirtilen değerlendirmelerin ışığında, temyiz edenler 
tarafından mevzubahis karara itiraz etmek için açılmış dava 
bu yüzden düşmelidir.

Giderler

79.  Muhakeme Kuralları’nın 122. maddesinin ilk paragrafına göre, 
temyiz haksız veya haklı bulunduğu takdirde Adalet Divanı 
re’sen davaya ilişkin giderlere dair nihai kararını verir. Temyiz 
yargılamasına madde 118 nedeniyle uygulanan Muhakeme 
Kuralları’nın 69 (2). maddesine göre, eğer kazanan tarafın 
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iddialarına karşı temyiz edildiyse, kaybeden tarafın giderleri 
ödemesine hükmedilir. Kurallar’ın 69 (3) maddesinin ilk ben-
dine göre, her bir tarafın kimi konularda haklı, kimi konularda 
haksız olduğu durumlarda veya istisnai durumlarda, mahkeme 
masrafların paylaşılmasına hükmedebilir. Kurallar’ın 69 (4) 
maddesinin ilk bendi yargılamaya müdahil olan her Üye 
Ülke’nin kendi masraflarını karşılayacağına hükmetmektedir.

80.  Komisyon’un, giderlerin temyiz edenler tarafından karşılan-
masına hükmetmesinden ve sonra esas itibariyle başarısız 
olmasından dolayı, hem bu davaya ilişkin hem de ilk derece 
mahkemesindeki yargılama giderlerini ödemelerine hükme-
dilmelidir. Finlandiya Cumhuriyeti’nin kendi masraflarını 
üstlenmesine karar verilmelidir.

Bu gerekçelerle, Mahkeme (Üçüncü Daire) sonuç olarak:

1.  30 Eylül 2004 tarihli Dava T–313/02 MecaMedina ve 
Majcen v Commission davasına ilişkin Avrupa Birliği İlk 
Derece Mahkemesi’nin kararının bozulmasına;

2.  Bay MecaMedina ve Bay Majcen’in, Komisyonun 1 Ağus
tos 2002 tarihli kararının iptali için yaptığı başvuruyu 
reddeden T–312/02 numaralı ilk derece mahkemesinin 
işleminin bozulmasına;

3.  Bay MecaMedina ve Bay Majcen’in mevcut ve ilk derece 
mahkemesinde yapılan yargılamalara ilişkin bütün mas
rafları karşılamasına;

4.  Finlandiya Cumhuriyeti’nin kendi masraflarını üstlenme
sine karar vermiştir.

[İmzalar]



SPORDA YOLSUZLUKLA 
MÜCADELENİN VE 
YOLSUZLUĞU ÖNLEMENİN BİR 
ARACI OLARAK ŞEFFAFLIK

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK*

*  İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi, Spor Hukuku Enstitüsü Derneği Eşbaşkanı.





699

Sporda Yolsuzlukla Mücadelenin 
ve Yolsuzluğu Önlemenin 
Bir Aracı Olarak Şeffaflık 
/ ÖZTEK

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

Sporda yolsuzluk geniş kapsamlı bir konu olup burada konuyu 
bütün boyutlarıyla ele almak mümkün değildir. Önemli olan; 
tartışmaları başlatmak ve konu hakkında geniş araştırmalar 

yapılmasının yolunu açmaktır.
I. Bu bağlamda karşımıza çıkan ilk sorun; yolsuzluk kavramına 

verilecek anlamın ne olduğuna ilişkindir. Bu da bizi ilk planda ulus-
lararası belgelerin incelenmesine götürmektedir.

Yolsuzluk konusuna ilişkin en önemli uluslararası belge, BM Yol-
suzlukla Mücadele Sözleşmesidir. Ülkemiz bu sözleşmeyi 10 Aralık 
2003 tarihinde imzalamış ve 14 Aralık 2005 tarihinde yürürlüğe giren 
Sözleşmeye, onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, 9 Aralık 
2006 tarihinde taraf olmuştur. Ancak, sözleşmeye baktığımızda, yol-
suzluğun tanımının verilmediğini, cezalandırılabilir nitelikteki bazı 
fiillerin sayılmasıyla yetinildiğini görmekteyiz. Bu fiiller şu şekildedir: 
Bir kamu görevlisine, resmi görevlerinin yerine getirilmesi çerçevesinde 
bir işlem yapması veya yapmaktan kaçınması için, kendisi ya da bir 
başka kişi yahut varlık lehine, doğrudan ya da dolaylı olarak, haksız 
bir menfaatin vâad edilmesi, teklif edilmesi veya sağlanması ve bir 
kamu görevlisinin, resmi görevlerinin yerine getirilmesi çerçevesinde 
bir işlem yapması veya yapmaktan kaçınması için kendisi ya da üçüncü 
bir kişi yahut varlık lehine, doğrudan ya da dolaylı olarak, haksız bir 
menfaat talep veya kabul etmesi (ki, bu eylemler Sözleşmede “Ulusal 
Kamu Görevlilerinin Rüşveti” başlığı altında toplanmıştır); uluslararası 
ticari işlemlerin yürütülmesinde iş ya da başka haksız menfaat elde 
etmek yahut sürdürmek amacıyla, yabancı bir kamu görevlisi veya 
bir uluslararası örgüt görevlisine, resmi görevlerinin yerine getirilmesi 
çerçevesinde bir işlem yapması veya yapmaktan kaçınması için, kendisi 
ya da bir başka kişi yahut varlık lehine, doğrudan ya da dolaylı olarak, 
haksız bir menfaatin vâad edilmesi, teklif edilmesi veya sağlanması 
ve yabancı bir kamu görevlisi veya bir uluslararası örgüt görevlisinin, 
resmi görevlerinin yerine getirilmesi çerçevesinde bir işlem yapması 
veya yapmaktan kaçınması için kendisi ya da bir başka kişi yahut 
varlık lehine, doğrudan ya da dolaylı olarak, haksız bir menfaat talep 
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veya kabul etmesi (ki, bu eylemler Sözleşmede “Yabancı Kamu Görev-
lilerinin ve Uluslararası Örgüt Görevlilerinin Rüşveti” başlığı altında 
toplanmıştır); kamu görevlisinin, görevi gereği kendisine emanet 
edilen herhangi bir malvarlığını, kamu veya özel fonları ya da men-
kul kıymetleri yahut değer taşıyan diğer herhangi bir şeyi, kendisi ya 
da bir başka kişi yahut varlık menfaatine zimmetine geçirmesi, mâl 
etmesi ve diğer şekillere dönüştürmesi (ki, bu eylemler Sözleşmede 
“Malvarlığının Kamu Görevlilerince Zimmete Geçirilmesi, Haksız Ola-
rak Mâl Edilmesi ya da Diğer Şekillere Dönüştürülmesi” başlığı altında 
toplanmıştır); bir kamu görevlisi veya bir başka kişiye, Taraf Devletin 
idaresinden veya bir kamu kurumundan kendisini buna teşvik eden 
kişi veya başka bir kişi lehine haksız bir menfaat elde etmeyi teminen 
gerçek veya sözde nüfuzunu kötüye kullanması için, doğrudan veya 
dolaylı olarak, haksız bir menfaatin vâad edilmesi, teklif edilmesi 
veya sağlanması ve bir kamu görevlisi veya başka bir kişinin, Taraf 
Devletin idaresinden veya bir kamu kurumundan, haksız bir menfaat 
elde etmeyi teminen gerçek veya sözde nüfuzunu kötüye kullanması 
için, kendisi veya bir başka kişi lehine, doğrudan veya dolaylı olarak, 
haksız bir menfaat talep veya kabul etmesi (ki, bu eylemler Sözleşmede 
“Nüfuz Ticareti” başlığı altında toplanmıştır); bir kamu görevlisinin, 
görevini yerine getirirken, kendisi ya da bir başka kişi yahut varlık 
lehine haksız bir menfaat sağlamak amacıyla, yasalara aykırı olarak 
bir işlem yapması ya da yapmaktan kaçınması suretiyle görevini ya da 
konumunu kötüye kullanması (ki, bu eylemler Sözleşmede “Kamu 
Görevlisinin Görevini Kötüye Kullanması” başlığı altında toplanmıştır); 
bir kamu görevlisinin mal varlığında meydana gelen ve yasal geliri 
ile mantıklı bir açıklama getiremediği önemli bir artış olan haksız 
zenginleşme (ki, bu eylemler Sözleşmede “Haksız Zenginleşme” başlığı 
altında toplanmıştır); bir özel sektör biriminde herhangi bir sıfatla 
çalışan veya birimi yöneten bir kişiye, görevini ihlal edecek biçimde 
bir işlem yapması ya da yapmaktan kaçınması amacıyla, kendisi ya 
da bir başka kişi lehine, doğrudan ya da dolaylı olarak, haksız bir 
menfaatin vâad edilmesi, teklif edilmesi veya sağlanması ve bir özel 
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sektör biriminde herhangi bir sıfatla çalışan veya birimi yöneten bir 
kişinin, görevini ihlal edecek biçimde bir işlem yapması ya da yap-
maktan kaçınması için, kendisi ya da bir başka kişi lehine, doğrudan 
ya da dolaylı olarak, haksız bir menfaat talep veya kabul etmesi (ki, 
bu eylemler Sözleşmede “Özel Sektörde Rüşvet” başlığı altında toplan-
mıştır); ekonomik, mali ve ticari faaliyetler sırasında, bir özel sektör 
biriminde herhangi bir sıfatla çalışan veya birimi yöneten bir kişinin, 
görevi dolayısıyla kendisine emanet edilen herhangi bir malvarlığını, 
özel fonları ya da menkul kıymetleri yahut değer taşıyan herhangi bir 
şeyi zimmetine geçirmesi (ki, bu eylemler Sözleşmede “Özel Sektörde 
Zimmet” başlığı altında toplanmıştır); malvarlığının, suç gelirlerinden 
oluştuğu bilinerek, yasadışı kaynağını gizlemek ya da tebdil etmek 
yahut bir öncül suçun işlenmesine karışan bir kişiye eyleminin yasal 
sonuçlarından kaçması için yardım etmek amacıyla dönüştürülmesi ya 
da transfer edilmesi, suç gelirlerinden oluştuğu bilinen malvarlığının 
gerçek mahiyetinin, kaynağının, yerinin, tasarrufunun, hareketle-
rinin ya da mülkiyetinin yahut malvarlığına ilişkin diğer hakların 
gizlenmesi ya da tebdil edilmesi, teslim alındığında suç gelirlerinden 
oluştuğu bilinen malvarlığının edinilmesi, bulundurulması ya da kul-
lanılması, bu suçlardan herhangi birinin işlenmesinde ya da işlenme 
teşebbüsünde yer alma, iştirak etme veya tertip kurma ve bu suçların 
işlenmesine yardım, teşvik, kolaylaştırma veya yol gösterme (ki, bu 
eylemler Sözleşmede “Suç Gelirlerinin Aklanması” başlığı altında 
toplanmıştır); Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlara iştirak 
etmeksizin,söz konusu suçların işlenmesinden sonra, bu Sözleşmeye 
uygun olarak ihdas edilen suçların sonucunda elde edildiğini bilerek 
bir malvarlığının gizlenmesi ve sürekli olarak alıkonulması (ki, bu 
eylemler Sözleşmede “Gizleme” başlığı altında toplanmıştır); Sözleş-
meye uygun olarak ihdas edilmiş suçların işlenmesine ilişkin davalarda 
gerçek dışı tanık ifadesi verilmesini sağlamak ya da tanıklığa yahut 
delil sunulmasına müdahalede bulunmak için fiziksel güç kullanımı, 
tehdit veya korkutmaya başvurulması veya haksız bir menfaatin vâad 
edilmesi, teklif edilmesi veya sağlanması ve yargı görevlileri ya da yasa 
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uygulayıcıların, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilmiş suçların 
işlenmesine ilişkin resmi görevlerini yerine getirmelerine fiziksel güç 
kullanımı, tehdit ya da korkutma yoluyla müdahalede bulunulması 
(ki, bu eylemler Sözleşmede “Adaletin Engellenmesi” başlığı altında 
toplanmıştır).

BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin önemi şuradadır ki, Söz-
leşmede sadece dar ve klasik anlamda rüşvet suçu değil, özel sektörde 
rüşvet ve zimmet, haksız zenginleşme, görevin kötüye kullanılması, 
nüfuz ticareti de yer bulmuştur. Böyle olunca, Sözleşme hükümleri, 
spor faaliyeti çerçevesinde ortaya çıkan çetrefil hukuki ilişkiler alanında 
da geçerli olacaktır. Sözleşmenin, yolsuzlukla mücadelede önleyici 
tedbir olarak “saydamlık” üzerinde özel olarak durduğunu (m.5, f.1, 
m.7, f.1-a, m.9, f.1 ve f.2, m.10, m.12, f.2-c, m.13, f.1-a) ve Taraf 
Devletlere bu konuda önemli yükümlülükler yüklediğini özellikle 
belirtmek gerekir: “Her Taraf Devlet, iç hukukunun temel ilkelerine 
uygun olarak çıkarların çatışmasını önleyici, saydamlığı arttırıcı sistem-
leri kabul etmeye, korumaya ve güçlendirmeye çalışacaktır” (m.7,f.4); 
“Her Taraf Devlet, yolsuzlukla mücadelenin gereğini dikkate alarak, 
iç hukukunun temel ilkelerine uygun biçimde, uygun hallerde, kamu 
yönetiminde saydamlığı arttırmak için gerekli tedbirleri alır” (m.10).

Ülkemiz, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi 
ve Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine de taraftır1. Türkiye 
ayrıca, 1 Ocak 2004 tarihinden beri, Avrupa Konseyi’nin söz konusu 
Sözleşmelerinin takip mekanizması olan “AK Yolsuzluğa Karşı Avrupa 
Devletler Grubu”na (GRECO) üyedir ve çalışmalarına aktif olarak 
katılmaktadır. Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesinde yolsuzluk 
kavramı; “bir görevin olağan ifasına ya da haksız bir komisyondan veya 
hak edilmemiş bir yarardan veya böyle bir hak edilmemiş yarar vaa-
dinden fayda sağlayanın, lazım gelen davranışına etki eden haksız bir 
komisyonun veya diğer hak edilmemiş bir yararın veya böyle bir yararla 

1 Ülkemiz ayrıca OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine 
Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesine de taraftır.
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ilgili vaadin doğrudan ya da dolaylı olarak talep edilmesi, sunulması, 
verilmesi ya da kabul edilmesi” olarak tanımlanmıştır. Bu tanım, spor 
alanındaki yolsuzlukları da kapsayacak kadar geniştir.

Bu Sözleşmelerin harfiyen uygulanması halinde dahi, spor alanın-
daki yolsuzlukları yaptırıma bağlamak güç olabilir. Nitekim, bütün 
bu Sözleşmelere rağmen, sporcular, hakemler, pazarlama sorumlu-
ları, organizatörler gibi bazı şahısların şüpheli hareketlerinin mevcut 
hükümlerle tam olarak karşılanması mümkün olmayabilir. Bunun 
nedeni; spor alanının özel ve kamusal menfaatlerin karışımından 
oluşması ve ayrıca kuvvetli bir uluslararası boyuta sahip olmasıdır. 
Ama, bu kompleks yapıya rağmen, uluslararası sözleşmelerin milli 
hukuka aktarılması suretiyle yolsuzluğa karşı önemli bir mücadele 
aracı elde edilebilir.

Milli mevzuat bakımından Türk Ceza Kanununu ve 6222 sayılı 
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu belirtmek 
gerekir. Ama bu kanunlarda yolsuzluk kavramı tanımlanmamıştır.

Transparency International’ın yolsuzluk tanımı hiç kuşkusuz en 
geniş kapsamlı olanıdır: “Sahip kılınılan bir yetkinin özel amaçlarla 
kötüye kullanılması.”

II. Sporda yolsuzluk hallerinin neler olduğu sorusunun cevabını 
bulmak son derece güçtür. Başlıca yolsuzluk halleri; maç sonuçla-
rını etkileme, spora tahsis edilmiş fonların zimmete geçirilmesi, bir 
şampiyonanın düzenleneceği yerin belirlenmesine ilişkin rüşvet, maç 
sonuçlarını etkilemeye yönelik rüşvet, oyuncu transferlerinde söz 
konusu olabilen gizli komisyonlar, spor federasyonları tarafından 
yapılan ihalelere fesat karıştırılması olarak sayılabilir.

Şeffaflık konusunun daha ziyade futbolla ilgili olarak gün-
deme getirildiğini görmekteyiz. Ama, aslında bugün belki “futbolda 
şeffaflık”tan değil de, daha genel olarak, “yapılanmış sporda şeffaflık”tan 
bahsetmek gerekir. Çünkü şeffaflık, yolsuzlukların önüne geçebilmek 
ve yolsuzluklarla mücadele etmek için önerilmektedir ve yolsuzluklar 
sadece futbolda değil, sporun diğer alanlarında da ortaya çıkmaktadır.
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Örneğin tenis sporu, özellikle bahislerle bağlantılı olarak, yolsuzluk 
iddialarının sık sık ortaya atıldığı bir spor koludur. Nitekim, 2008 
yılındaki Davydenko – Martin Vassallo Arguello karşılaşması hala 
zihinlerdedir. Biri dünya klasmanında 4. sırada, diğeri ise 84. sırada 
yer alan iki tenisçinin bu karşılaşmasında, birinci seti favori tenisçi-
nin kazanmış olmasına rağmen bahislerin diğer tenisçiye yağmaya 
devam etmesi ve sonuçta favori atletin ayağındaki bir yaralanmayı 
gerekçe göstererek karşılaşmadan çekilmesi nedeniyle sonucun mani-
püle edildiği ısrarla ileri sürülmüş ve bahis şirketi bahisçilerin bütün 
kazançlarını iptal etmiştir.

Keza basketbolda da bu tür yolsuzluk iddialarına rastlanmaktadır. 
Gerçekten de NBA antrenörü Tim Donaghy, 2008 yılında, kendi 
yönettiği maçlarda bahis oynadığını itiraf etmiş ve 15 ay hapis ceza-
sına çarptırılmıştır.

Hakemler de; hem de bazen futboldan çok uzak spor dallarında, 
yolsuzluklardan paylarına düşeni almışlardır. Nitekim, 2002 Kış 
Olimpiyatlarında, artistik patinaj dalında Kanadalı çiftin birinci 
olacağına bütün yorumcular ve izleyiciler kesin gözüyle bakmakta 
iken, gösterisi esnasında bir hata yapmış olan Rus çift, herkesin 
şaşkın bakışları altında, 4 oya karşılık 5 oyla birinci ilan edilmiştir. 
Fakat, bilahare, Fransız hakem baskı altında kaldığını, Rus çifte daha 
yüksek not verirse Rus hakemin de dansta Fransız patenciler için oy 
kullanmayı vaad ettiğini açıklamış ve Fransız hakemin bu itirafı bir 
skandala neden olmuştur. Bu olay nedeniyle patinajda bütün oylama 
usulü değiştirilmiş, 14 hakeme görev verilmekle birlikte her sporcu 
için kurayla belirlenen 9 hakemin oyunun geçerli olması kabul edil-
miştir. Bu skandaldan sonra Anglo Sakson dünyasında, hatta artistik 
patinaj dışında dahi, “French judge” sözcükleri hile ve yolsuzluk çağ-
rıştırmak için kullanılır olmuştur! Hentbolda ise 2009 yılının Mart 
ayında spor kamu oyu Avrupa Hentbol Şampiyonlar Liginin 2007 
yılındaki finallerinde şike yapıldığı iddialarıyla çalkalanmış ve ayrıca 
iki Alman hakemin Rusya’daki bir maçtan dönerken Rus gümrü-
ğünde valizlerinde gizlenmiş ve menşei açıklanamayan 50.000.-$ ile 
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yakalanmaları olayının açığa çıkması tam bir şok etkisi yaratmıştır. Söz 
konusu iki hakem, maçtan önce kendilerine para teklif edildiğini ve 
Rus gümrüğünde vuku bulan olayı Federasyona bildirmedikleri için 
beş yıl süreyle müsabaka yönetmekten men edilmişlerdir.

Yolsuzluk olayları sadece sporcular veya hakemler düzeyinde 
değil, ulusal veya uluslararası federasyonlar düzeyinde de ortaya 
çıkabilmektedir.

Örneğin Uluslararası Voleybol Federasyonu Başkanı Ruben Acosta 
ve Uluslararası Tekvando Federasyonu Başkanı Kim Un-Yong, başkanı 
oldukları federasyonların fonlarını zimmetlerine geçirdikleri için son 
derece güç günler yaşamak zorunda kalmışlar, soruşturma üstüne 
soruşturma geçirmişlerdir.

Keza 1989-2001 yılları arasında ISL adındaki bir İsviçre pazar-
lama şirketinin yöneticileri, önemli karşılaşmaların ve Dünya Kupası 
maçlarının yayın haklarını elde etmek için çeşitli ulusal veya uluslara-
rası spor federasyonlarına rüşvet vermekle suçlanmışlardır; iddialara 
göre, ISL’nin tasfiye edildiği 2001 yılına kadar masa altından verdiği 
para, 1989-1998 yılları için 122,6 milyon İsviçre Frangı ve Haziran 
1999’dan Ocak 2001’e kadarki dönem için de 37,4 milyon İsviçre 
Frangıdır ve yine iddialara göre bu meblağlardan yararlananlar arasında 
bazı FIFA yöneticileri de bulunmaktadır.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi de bu furyadan payına düşeni 
almış ve bazı üyeleri, Salt Lake City’nin Kış Olimpiyatları adaylı-
ğını desteklemek karşılığında hediyeler, bedava kayak turları, eğitim 
bursları, hatta otomobil tamiratı gibi avantajlar kabul etmekle suçlan-
mışlardır. İddia sahiplerine göre Salt Lake City bu yöntemlerle 1995 
yılında 2002 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmak üzere seçilmiş, 
ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesinin bir üyesinin ifşaatlarından 
sonra olay 1998 yılında patlak vermiştir.

Bazı uluslararası spor federasyonlarının kendi iç seçimlerinde 
yolsuzluklar vuku bulduğu da iddia edilmektedir. Bu bağlamda FİFA 
Başkanı Joseph “Sepp” Blatter bile ithamların hedefinde olmuş ve 
2011 yılındaki seçimde oy satın almakla suçlanmış; sonuçta, FIFA 
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Etik Komitesi tarafından aklanmıştır. Ancak, FIFA nezdindeki çeşitli 
yolsuzluk iddiaları, kısa bir süre önce Avrupa Konseyi parlamenterleri-
nin, FIFA’yı, Joseph Blatter’in yeniden seçilmesi ve ISL olayı hakkında 
etkin bir iç tahkikat açmaya davet etmeleriyle sonuçlanmıştır.

Uluslararası ölçekteki spor olaylarının süratle yeni tesisler inşa 
edilmesini gerekli kılması, bu yatırımlarda söz konusu olan yüksek 
fonlar ve düşük şeffaflık seviyesi ihaleler alanında da yolsuzluk iddi-
alarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Nitekim, Çek Cumhu-
riyetinde, 2009 Uluslararası Ski Federasyonu Kuzey Disiplini Dünya 
Şampiyonası organizatörleri ihale usullerini ihlal etmekten yargılan-
mışlardır. Benzer şekilde 2010 FIFA Dünya Kupası için inşa edilen 
stadyumlardan birinde yolsuzluk yapıldığı iddiası da Güney Afrika 
Cumhuriyetini sarsmıştır. Keza Ukrayna’da da yerel yöneticilerin 2012 
Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları sırasında bir stadyumun ihalesi 
prosedüründe yolsuzluk yaparak ihale usullerini hiçe saydıkları ileri 
sürülmüş; 2014 yılında Soçi’de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları 
hazırlık çalışmaları vesilesiyle de hileli ihale iddiaları ortaya atılmış ve 
ayrıca şeffaflık eksikliği ve hileli ihaleler nedeniyle şehrin eski dokusuna 
zarar verecek bir yapılaşmaya gidileceği iddia edilmiştir2.

Görüleceği üzere, yolsuzluk sadece futbolda değil, sporun diğer 
dallarında da söz konusu olabilmekte ve hatta münferit karşılaşma-
ların da ötesine geçerek ulusal ve uluslararası federasyonları dahi 
vurabilmektedir.

Tabii futbol, yolsuzluk olaylarının en fazla vuku bulduğu spor 
dallarından birisi ve belki de birincisidir. Bu bağlamda 2005 yılında 
İtalya’da patlak veren ve yansımaları günümüze kadar devam eden 
şike olayını, ülkemizde 2011 yılında patlak veren ve çok sayıda spor 
kulübünün karıştığı maç sonucunu etkileme olayını hatırlamak yeterli 
olacaktır. Maç sonuçlarını etkileme olayları sadece Güney Avrupa’da 
değil, Kuzey Avrupa’da da gerçekleşebilmektedir. Nitekim Almanya’da 
Alman Futbol Federasyonu hakemi Robert Hoyzer’in 2003-2004 

2 Transparency International, “Corruption and Sport: Building Integrity and Preventing 
Abuses”, (http://www.transparency.org/whatwedo/pub/working_paper_no.03_2009).
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yıllarında birçok maçın sonucunu etkilediğine ilişkin itirafları gün-
deme bomba gibi düşmüştür. Bu hakem, dört futbol maçında, hayali 
penaltılar yaratmak ve protesto eden bir oyuncuyu oyundan ihraç 
etmek için 50.000.-Avro ve bir plasma ekran televizyon aldığını ikrar 
etmiş ve Kasım 2005’de Berlin Mahkemesi tarafından dolandırıcılık 
nedeniyle 29 ay hapis cezasına çarptırılmış, yaptığı temyiz talebi 2006 
yılında Federal Mahkeme tarafından reddedilmiştir. Ayrıca, Alman 
Futbol Federasyonu, Robert Hoyzer’den, Alman futboluna verdiği 
zarar için 1,8 milyon Avro tazminat talep etmiş; sonuçta taraflar 
Hoyzer’in Federasyona 15 yıl boyunca ayda 700-Avro ödemesi konu-
sunda anlaşmışlardır. Öte yandan, Federasyon bu hakem tarafından 
manipüle edilmiş 23 maçtan biri nedeniyle milli ligten düşmüş olan 
bir kulübe tazminat ödemek zorunda kalmıştır!

Yine görüleceği gibi, yolsuzluk sadece bahis gibi sınırlı bir alanda 
değil, çeşitli görünümler altında ortaya çıkabilmekte ve profesyonel 
sporun her dalında söz konusu olabilmektedir. Hiç kuşkusuz, sporun 
mutlaka yolsuzluk içerdiği gibi bir sonuca varmak mümkün ve doğru 
değildir. Ama, sporda yolsuzluğun ihmal edilmemesi gereken bir sorun 
olduğu da bir gerçektir.

III. Yolsuzluğu önlemek için neler yapılabilir? Hemen belirtelim 
ki, spor alanında yolsuzlukların vuku bulduğu kuşkusuz olmakla 
birlikte, bunların istisna teşkil ettiğini bir kere daha vurgulamamız 
gerekir. Fakat yine de sporun giderek ticarileşmesi, önemli bir ekono-
mik olay haline gelmesi karşısında, federasyonları, sporcuları ve spor 
kulüplerini suistimallere karşı korumamız gerekmektedir.

Genel bir yaklaşımla, sporda yolsuzluklar yönünden risk bölge-
leri; sponsorluk, oyuncu transferleri, maç sonuçlarını etkileme ve 
bahis manipülasyonları, örgütlü suç, sözleşmelerin akdedilmesi olarak 
belirlenebilir.

Örneğin spor federasyonları ve spor kulüpleri için sponsorların 
sağladıkları para son derece önemli ve hatta vazgeçilmez bir destek 
oluşturmakta; fakat bu durum, aynı zamanda, sponsorun himaye 
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ettiği sporcuların keyfi şekilde takıma alınabilmesi, yarışların başlan-
gıç saatlerinin veya yarışmanın yapılacağı yerin sponsorun baskısıyla 
belirlenebilmesi, sponsora çok sayıda parasız bilet tahsis edilebilmesi 
gibi, spor anlayışıyla bağdaşmayan bir bağlılık ilişkisi yaratabilmekte; 
sponsor tarafından ne kadarlık bir finansal destek sağlandığının, 
gerektiğinde buna karşılık kaç bilet alındığının ve bu biletlerin kimlere 
dağıtıldığının bilinmemesi opaklığı arttırmaktadır.

Veya oyuncu transferleri sırasında çok kere parayı kimlerin tahsil 
ettiği, kimin ne kadar aldığı, tahsil edilen paraların vergi idaresine bildi-
rilip bildirilmediği bilinmemekte, transfer piyasası şeffaflıktan yoksun 
olduğu için sürekli olarak lisanssız sporcu temsilcileri türemektedir.

Keza, organize suç örgütleri maçların sonuçlarının etkilenmesine 
genellikle spor bahislerinde haksız kazanç elde etmek amacıyla giriş-
mekte, ayrıca profesyonel spor kulüplerinin satın alınması yoluyla 
kara paranın aklanması gibi faaliyetlerle de meşgul olmaktadırlar.

Öte yandan, spor federasyonları, radyo-televizyon yayın hakla-
rının devredilmesinden yapı izinleri alınmasına kadar uzanan geniş 
bir alanda çeşitli sözleşmeler akdetmekte ve maalesef bu alanda çok 
kere tam bir gizlilik hüküm sürmekte, bu yetmiyormuş gibi kararlar 
genellikle yeterli kalifikasyona sahip olmayan ve hangi kriterlere göre 
tercihte bulunduğu bilinmeyen kişi veya kişilerce alınabilmektedir.

Yolsuzluklar alanında en önemli görev spor federasyonlarına 
düşmektedir. Nitekim, her spor federasyonu yolsuzlukları önleme ve 
yolsuzluklarla mücadele konusunda gerekli bütün tedbirleri almalıdır 
ki, spor kulüpleri ve sporcular aynı doğrultuda ilerlesinler. Bu da, bizi, 
spor federasyonları nezdinde yolsuzluklarla mücadele ve yolsuzluk-
ların önlenmesi tedbirlerine ne ölçüde yer verildiğini sorgulamaya 
götürmektedir.

Bu çerçevede, İsviçre Olimpiyat Komitesi, yaptığı araştırmalar 
neticesinde, bir spor federasyonunda yolsuzluklarla mücadele ve 
yolsuzlukların önlenmesine ne kadar yer verildiğinin tespiti için şu 
soruların sorulması gerektiğini açıklamış ve bunlardan üçüne veya 
daha fazlasına “hayır” cevabı veya altı tanesine “kısmen” cevabı verildiği 
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takdirde (cevaplar “evet”, “hayır”, “kısmen”, “önemsiz ölçüde” şeklinde 
olabilmektedir), o federasyonun ciddi bir yolsuzluk ve suistimal tehdidi 
ve tehlikesi altında olduğu sonucuna varmıştır3:

1.  Federasyonunuz bünyesinde yolsuzluk ve suistimale en fazla 
açık alanların hangileri olduğunu biliyor musunuz (örneğin 
davetler, masraflar, ihaleler, bahis manipülasyonları)?

2.  Federasyonunuzun hediye verilmesini ve kabul edilmesini, 
ücretsiz davetler verilmesini ve kabul edilmesini açık şekilde 
düzenleyen bir mevzuatı var mı?

3.  Mesai arkadaşlarınız ve sporcularınız, yolsuzluklara bağlı 
sorunlar ve bunların sonuçları konusunda bilgiye sahip midir?

4.  Mesai arkadaşlarınızdan ve sporcularınızdan etik davranış 
kurallarına uyacakları konusunda yazılı taahhütte bulunma-
larını istediniz mi?

5.  Federasyonunuzun akdedeceği ve belli bir miktarı aşan sözleş-
melerin Federasyonunuz mensubu birden çok kişi tarafından 
kabul edilip imzalanması gerekmekte midir?

6.  Yöneticilerin ve karar verme mevkiinde olan diğer görevlile-
rin, karar verirken ortaya çıkabilecek menfaat çatışmalarını 
bildirme mecburiyeti var mıdır?

7.  Federasyonunuzda bir greve katılmış kişiler var mıdır?

8.  Federasyonunuzda personel istihdamı için sınav (yarışma) 
açılmakta mıdır ve eğer açılmakta ise atamalar açık ve belirli 
kriterlere göre mi yapılmaktadır?

9.  Yeni partönerler (oyuncu temsilcileri, ticari işletmeler, TV 
şirketleri, sponsorlar, vs.) sistematik şekilde incelenip onay-
lanmakta mıdır?

3 Bkz.Swiss Olympic, “Guide pratique à l’usage des fédérations, Transparence dans le sport 
structuré”, (http://www.swissolympic.ch/fr/Portaldata/41/Resources/07_medien_
downloads/dossiers/transparenz_im_sport/Brochure_transparence_f.pdf ).
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10.  Federasyonunuzda, muhtemel yolsuzluk, kural ihlali veya 
diğer etik dışı davranışları anonim olarak ve belli bir yerde 
bildirmek mümkün müdür?

Spor federasyonlarının bu soruları sorarak yolsuzluk ve suistimal 
tehdit ve tehlikesi bakımından ne durumda olduklarını tespit ede-
bilmeleri mümkündür.

IV. Bugün, bir spor federasyonunun yolsuzlukların önüne geç-
mek için, yedi temel tedbire başvurması gerektiği kabul edilmektedir. 
Bütün federasyonlarda kolaylıkla uygulanabilecek olan bu tedbirler hiç 
kuşkusuz bütün riskleri ortadan kaldırmayacak, ama bunların önemli 
ölçüde azalmasını sağlayacaktır. Bu tedbirler, şunlardır4:

Sıfır tolerans: Bununla, federasyon yetkililerinin, yolsuzluğa fede-
rasyon bünyesinde yer verilemeyeceğini ve her kural aykırılığının 
gereken şekilde cezalandıracağını davranışlarıyla kesin bir şekilde 
anlaşılır kılmaları kastedilmektedir;

Etik davranış kodu: Etik davranış kodu, günlük davranışların yön-
lendirici çizgisini teşkil eder ve ihtilaf halinde referans noktası olarak 
kullanılır. Böyle bir etik kod, yolsuzlukla ne kastedildiğinin, neden 
bazı davranışların yasaklandığının ve belirlenmiş kurallara aykırılığın 
sonuçlarının neler olduğunun anlatılmasına da yardımcı olur.

Menfaat çatışmalarında izlenecek yol hakkında federasyon içi bir 
düzenleme: Federasyon bünyesinde bazı görevliler menfaat çatışmaları 
yaratan durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu gibi hallerde federasyon 
görevlileri kurum içindeki faaliyetlerinin doğru, düzgün ve tarafsız 
şekilde yerine getirilmesini zorlayan özel veya kişisel menfaatlere 
sahiptirler. İşte, bu tür menfaat çatışmaları söz konusu olduğunda, 
nasıl tepki gösterileceğinin bilinmesi, buna ilişkin kuralların önceden 
belirlenmesi lazımdır.

4 Swiss Olympic, “Guide pratique à l’usage des fédérations, Transparence dans le sport 
structuré”, sh.11 vd. Ayrıca bkz. Transparency International, “Corruption and Sport: 
Building Integrity and Preventing Abuses”, sh.6-7’de öngörülen tedbirler.
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Yolsuzlukların mekanizmaları ve hukuki sonuçları hakkında fede-
rasyondaki ilgilileri (sporcu, hakem, federasyon ve kulüp yöneticileri, 
dış partönerler) bilgilendirme: Yolsuzlukların önüne geçmenin ve 
onlara hakim olmanın en önemli aracı bilgilendirmedir. Spor çevre-
lerinden temsilcilerin ve uzmanların katıldığı dersler ve toplantılar 
aracılığıyla kritik durumlarda nasıl tepki gösterileceğini öğretmek 
mümkün olabilir.

Yolsuzluk tekliflerinin anonim olarak ihbar edilebileceği bir 
sistemin kurulması: Bir sporcu, örneğin kendisini yetiştirmiş olan 
antrenörün yolsuzluk işlerine bulaşmış olduğunu öğrendiği veya bu 
antrenör kendisine yolsuzluk içeren telkinlerde bulunduğu zaman nasıl 
tepki göstereceğini bilemeyebilir. Bazıları da, diğerlerinin temel etik 
kuralları ihlal ettiğini anlayınca, bir iç çatışma yaşayabilirler. Onun 
için, bu tür davranışların anonim olarak bildirilmesine imkan veren 
bir bilgilendirme (ihbar) sistemi ihdas edilmelidir. Bu açıdan bakıldı-
ğında, federasyonun büyüklüğüne göre bazen basit bir posta kutusu 
dahi yeterli olabilir; ama daha büyük federasyonların bu amaçla bir 
departman kurmaları ve başına da dışarıdan bir ombudsman getir-
meleri uygun olur.

Karşılıklı kontrol ilkesi: Özellikle finansal ve mali nitelikteki 
önemli işlerde ve kararlarda, iki ve hatta üç kişiden oluşan bir karşı-
lıklı kontrol mekanizmasının kurulması şarttır. Bu yöntem, yolsuzluk 
riskini azalttığı gibi, şeffaflığı da sağlar.

Federasyonun ticari partönerlerinin bilgilendirilmesi: Federasyo-
nun ticari partönerlerinin, yolsuzluklar konusundaki sıfır tolerans poli-
tikasının sadece federasyonun iç faaliyetlerinde değil, aynı zamanda dış 
ticari faaliyetlerinde de geçerli olduğunu bilmeleri lazımdır. Bu amaçla 
sözleşmelere yolsuzlukları mahkum eden hükümler konulmalıdır.

Bu tedbirlere bakıldığında, hepsinin temelinde şeffaflığın ve hesap 
verme sorumluluğunun sağlanması endişesinin bulunduğu görülmek-
tedir. Bugün maalesef birçok spor kulübünde ve milli federasyonda, 
hatta başlıca gayesinin yolsuzluklarla mücadele etmek olduğunu ileri 
süren uluslararası federasyonlarda, aleni bilgi ve belge paylaşımı ve 
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kamu oyunun aydınlatılması konusunda son derece düşük bir şeffaf-
lık düzeyi söz konusudur. Bu durumun düzeltilmesi bazı federasyon 
yöneticilerinin münferit teşebbüsleriyle sağlanamaz; bu konuda, en 
azından ilkeler düzeyinde, ivmesini tek ve üstün bir merkezden alan, 
bütün spor federasyonlarını kapsayan, Türkiye çapında bir seferberlik 
gerekmektedir.

Aynı tedbirlerin spor kulüpleri bazında da uygulanması ve hatta 
spor kulüplerinin ilgili federasyonlar tarafından buna mecbur tutul-
ması hiç kuşkusuz tedbirlerden elde edilecek yararı çok arttıracaktır.
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Avrupa Parlamentosu,

•	 Amsterdam Anlaşması’na ekli olan, spora ilişkin 29 sayılı Bildi-
rimini ve Avrupa Anayasası’nın III–282. maddesini göz önüne 
alarak,

•	 Sporda doping ile mücadelede toplumu destekleme planı hak-
kında 7 Eylül 2000 tarihli Komisyon iletişimi ilke kararını göz 
önüne alarak,

•	 Konsey ve Üye Devlet Hükümetleri Temsilcilerinin, 4 Aralık 2000 
tarihli, doping ile mücadeleye ilişkin konsey dâhilindeki toplantı 
kararlarını göz önüne alarak,

•	 7 Eylül 2000 tarihli Avrupa Konseyi’ne şimdiki spor yapılarını 
koruma ve topluluk çerçevesi dâhilindeki sporun sosyal görevinin 
sürdürülmesi maksadıyla sunulan komisyon raporunu göz önüne 
alarak- Helsinki Spor Raporu (3);

•	 5 Mart 2003’de Kopenhag’da kabul edilen Dünya Dopingle 
Mücadele Kanunu’nu göz önüne alarak,

•	 Kültür ve Eğitim Komitesi’nin 29 Kasım 2009 tarihli “ Sporda 
ilaç kullanımı: ideal atletizmin önündeki engel” açık duruşmasını 
göz önüne alarak,

•	 Yargılama Kurallarının 108(5) sayılı kuralını göz önüne alarak,

A.  2004 Atina Olimpiyatlarındaki doping olaylarının sayısı, ne 
yazık ki sporda dopingin hala mücadele edilmesi gereken bir 
gerçek olduğunu gösterdiğinden,

B.  Kamu sağlığı ile küçüklerin korunması Avrupa Birliği’nin 
öncelikleri olduğundan,

C.  Doping asli bir kamu sağlığı problemi olduğundan ve örneğin 
spor salonlarından ve artan bir şekilde internet vasıtasıyla yasal 
olmayan madde edinen genç insanlar ve amatörler de dâhil 
olmak üzere, doping sporla uğraşan herkesi ilgilendirdiğinden,
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D.  Spor aracılığıyla Eğitimde Avrupa Yılı’nın başarısı, Avrupa 
Birliği tarafından sporda dopingi her yönüyle ele almak sure-
tiyle harekete geçerek tamamlanması gerektiğinden,

E.  Avrupa Anayasası spor alanında topluluk eylemi hazırlanma-
sına ve uygulanmasına uygun hukuki dayanak sağladığından,

F.  Yorucu taleplerle, medya ve ekonomik baskılarla yüzleşen 
atletler üzerinde artan baskılar mevcut olduğundan,

1.  Kimyasal performans artırıcı maddelerin kullanımının sosyal, 
kültürel ve eğitimsel aktivite olarak sporun değerlerine ters 
düştüğünü vurgular;

2.  İlaç kullanımı tarihin her aşamasında ortada iken, gelişmiş 
hormonlar ve eritropoetin gibi maddelerin kullanımı ve kan 
nakli gibi uygulamalar yoluyla dopingin günümüzde yeni ve 
daima tehlikeli bir dönemeçte olduğunu dikkate alır;

3.  Profesyonel ve amatör atletlerin fiziksel ve psikolojik sağlığı 
için kaygılıdır;

4.  Uzun vadeli bağımsız tıbbi izlemin önemine vurgu yapar;

5.  Avrupa Birliği’nin dış sınırlarının etkin bir şekilde kontrol 
altına alındığının ve yasa dışı madde kaçakçılığı ile mücadele 
edildiğinin garantiye alınması hususunda harekete geçilmesi 
için Komisyonu çağırır;

6.  Özellikle kamu sağlığı, önleme, eğitim ve eczacılık araştır-
maları olmak üzere tüm ilgili alanlarda etkin ve bütünleşmiş 
politika uygulamak için Komisyonu çağırır,

7.  Etkin bir önleme politikası oluşturma amacı ile devamlı bil-
gilendirme kampanyası sağlanması için Komisyonu çağırır;

8.  Bir bakıma dopingin kontrolü ve önlenmesi bakımından etkin 
bir şekilde hareket etmeye olanak sağlayan Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansı (WADA) Avrupa Konseyi ve Dünya Sağlık 
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Örgütü ile olan işbirliğini kuvvetlendirmek için, Komisyon 
ile birlikte üye devletlerini çağırır;

9.  Etkin bir şekilde problemi ele almak ve spor ile fiziksel egzer-
sizin temiz imajını teşvik etmek amacıyla doping konusunda 
karar verme sürecinde olan sporla ilgili olan herkesi kapsaması 
için Komisyonu çağırır;

10.  Özellikle genç insanların sıklıkla gittiği jimnastik ve spor 
salonlarında kimyasal maddelerin ve bileşenlerin kullanımının 
kontrolü ve belgelenmesi için etkili genel metotlar geliştirme 
amacıyla Üye Devletler arasındaki koordinasyonu teşvik etmek 
için Komisyonu çağırır;

11.  Dopingin tespitinde ve kontrolünde değişik metotlardaki geliş-
miş araştırmayı teklif etmek için Yedinci Çerçeve Programı’nda 
Komisyonu çağırır;

12.  İşbu ilke kararını Konseye, Komisyona, Üye devlet hükü-
metlerine ve parlamentolarına ve katılım ülkelerine, ulusal ve 
uluslar arası spor federasyonlarına, FEI’ya, Avrupa Konseyi’ne, 
Uluslar arası Olimpiyat Komitesi’ne ve WADA’ya iletmek için 
Başbakanlarına talimat verir.

(1) ABRG C 135, 7.7.2001, sh: 270
(2) ABRG C 356, 12.12.2000, sh: 1
(2) ABRG C 135, 7.5.2001, sh: 274.
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Avrupa Birliği Konseyi ve Üye Devlet 
Hükümetleri Temsilcileri,

HATIRLATARAK:
Konsey ve Üye Devlet Hükümetleri temsilcilerinin doping ile 

mücadeleye ilişkin 4 Aralık 2010 tarihli konsey toplantısı dâhilindeki 
kararları.1

Konsey ve Üye Devlet Hükümetleri temsilcilerinin AB’nin dopinge 
karşı uluslar arası mücadeledeki rolüne ilişkin 18 Kasım 2010 tarihli 
konsey toplantısı dâhilindeki kararları.2

TANIR Kİ:

1.  Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, Dünya Dopingle Müca-
dele Ajansı’nın (bundan sonra WADA) standartları ve kıla-
vuz ilkelerinin yanı sıra kuralların hazırlığı, müzakeresi ve 
kabulü esnasında yetkilerini kullanabilmeli ve rollerini yerine 
getirebilmelidir.

2.  Avrupa Birliği’nin ve Üye Devletlerinin WADA’nın çalışma-
sına katılımı ve de WADA toplantılarından önce düşüncelerin 
koordinasyonu ile ilgili pratik usulleri sağlamak gereklidir.

3.  WADA toplantılarından önce Kara Avrupa’sı düşüncelerinin 
koordinasyonu herhangi uygulanabilir AB mevzuatına uygun 
olarak Avrupa Konseyi dâhilinde yer alır.

4.  Politik yetki ve uygun uzmanlık seviyesi ile desteklenen WADA 
Vakıf Kurulu’nda AB Üye Devletlerinin temsilinin sürekliliği 
için büyük bir ihtiyaç vardır.

1 12.12.2000 tarihli ABRG C 356, sh: 1.
2 1.12.2010 tarihli ABRG C 324, sh: 18.
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SONUÇ OLARAK KATILIR Kİ:

1.  WADA Vakıf Kurulu’ndaki AB Üye Devletleri temsilcileri 
bakanlık düzeyinde olmalıdır ve makamlar aşağıdaki gibi 
tahsis edilir:

•	 Bir makam görevli Üçlü Başkanlığı oluşturan Üye Dev-
letlerden birine tahsis edilmelidir,

•	 Bir makam gelecek Üçlü Başkanlığı oluşturan Üye Dev-
letlerden birine tahsis edilmelidir.

•	 Bir makam Konsey dâhilindeki Üye Devlet toplantısında 
uygun tecrübe ve bilgiye sahip bakanlık seviyesindeki 
spordan sorumlu bir kişiye (bundan sonra hükümet sevi-
yesindeki uzman) ortak olarak tahsis edilir.

2.  Üye Devletlerin Temsilcilerine Başkanlık makamındaki Üye 
Devletin uzmanları ve/veya Komisyon tarafından uygun yerde 
eşlik edilir.

3.  WADA Vakıf Kurulu’ndaki Üye Devletlerin temsiline ilişkin 
düzenlemeler Ek I’de tasvir edildiği üzere 1 Ocak 2011’den 
itibaren yürürlüğe girer

4.  WADA toplantıları hazırlıklarına ilişkin Konsey, Üye Devlet-
ler ve Komisyon arasındaki yürütmeye ilişkin kılavuz ilkeler 
Ek-II’de tasvir edildiği gibi uygulanır.

5.  Konsey ve Üye Devlet Hükümetlerinin Temsilcileri, 31 Aralık 
2015’e kadar Konsey dâhilindeki toplantıda işbu ilke kara-
rının uygulanmasından elde edilen tecrübeyi denetler ve bu 
ilke kararı ile tesis edilen düzenlemelere ilişkin herhangi bir 
düzeltme gerekip gerekmediğini dikkate alır.

EK I
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WADA (Dünya Dopingle Mücadele Ajansı) 
Vakıf Kurulu’ndaki AB Üye Devletleri 

temsiline ilişkin düzenlemeler

AB Üye Devletleri aşağıdaki temsil sistemi hususunda 
anlaşmışlardır:

GÖREVLİ VE GELECEK ÜÇLÜ BAŞKANLIĞI TEŞKİL EDEN ÜYE 
DEVLETLERİN TEMSİLCİLERİ:

•	 Üye Devletler iç müzakereden sonra, biri Dünya Dopingle Müca-
dele Ajansı Vakıf Kurulu’nda AB Üye Devletleri’nin temsilcisi 
olacak şekilde, görevli Üçlü Başkanlık oluşumunu seçer. Seçilen 
Üye Devlet, iç prosedürlerini izleyerek, bu hususta bir temsilci 
tayin eder. İşbu temsilci Üye Devlet dâhilinde bakanlık düze-
yinde spordan sorumlu bir kişi olacaktır. Üye Devlet temsilciyi 
temin etmek için seçilir ve işbu temsilcinin adı AB Konseyi Genel 
Sekreterliği’ne bildirilir.

•	 İşbu temsilci bakanlık düzeyinde görevlerine son verirse, Üye 
Devlet bakanlık düzeyinde bir yedek tayin eder.

•	 Yukarıda anılan kurallar Üye Devletlerin gelecek üçlü başkanlık 
oluşumuna da uygulanır.

•	 Yukarıda anılan temsilcilerin görev süresi üç yıldır.

•	 Temsilci, Üye Devletlerin gelecek üçlü başkanlık oluşumunda, 
görevli üçlü başkanlık olduktan sonra da, üç yıllık görev süresi-
nin sürekliliğini ve devamlılığını temin etme amacıyla görevde 
kalmaya devam eder.
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KONSEY DÂHİLİNDEKİ ÜYE DEVLETLER TOPLANTISINDA 
MÜŞTEREKEN HÜKÜMET DÜZEYİNDE TAYİN EDİLMİŞ UZMAN:

•	 Uzman temsilci için teklifler, tayinin yapılacağı AB Konseyi top-
lantısından önceki bir aya kadar Üye Devletler tarafından bildirilir. 
Teklifler görevli Üçlü Başkanlık veya gelecek Üçlü Başkanlık olu-
şumunda Üye Devletler bakanlarını içermemelidir. Uzman tem-
silciler için teklifler AB Konseyi Genel Sekreterliği’ne gönderilir.

•	 Yukarıda açıklanan şekilde yerine getirilen WADA Vakıf Kurulu 
üyesinin ilk tayini, AB Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Konseyi 
toplantısında en geç Kasım 2012’de gerçekleştirilir.

•	 Temsilcinin görev süresi üç yıldır.

•	 İşbu temsilci Üye Devletinde bakanlık düzeyindeki görevlerine son 
verirse, yeni bir tayin prosedürü başlatılır. Mevcut temsilci yeni 
tayin prosedürü tamamlanana kadar görevde kalmaya devam eder.

GEÇİCİ KURALLAR:

•	 WADA Vakıf Kurulu’nda AB Üye Devletler temsiline ilişkin 
mevcut kurallar 31 Aralık 2012’ye kadar uygulanır.

•	 İrlanda, Litvanya ve Yunanistan tarafından tayin edilen temsilci-
lerin görev süresi 1 Ocak 2013’te başlamak üzere 18 aya indirilir.

KONSEY DÂHİLİNDEKİ ÜYE DEVLETLER TOPLANTISINDA ONAY 
SÜRECİ:

•	 Hükümet düzeyindeki uzmanın ve WADA Vakıf Kurulu’na tem-
silci tayin etmek için görevli ve gelecek Üçlü Başkanlık tarafından 
seçilen Üye Devletlerin onayı, uygun şekilde önceden bildirmeyle 
Konsey dâhilindeki Üye Devletler toplantısında verilir..
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•	 AB Üye Devletler temsilcileri olan WADA Vakıf Kurulu’nun 
tüm üyelerinin isimleri, AB Konseyi Genel Sekreterliği vasıtasıyla 
WADA’ya bildirilir.

EK II

WADA toplantıları hazırlıklarına ilişkin Konsey, Üye Devletler 
ve Komisyon arasındaki yürütmeye ilişkin kılavuz ilkeler

Dikkate alınmalıdır ki, AB mevzuatı ve samimi işbirliği yüküm-
lülüğü ışığında, WADA toplantılarında tartışılan konular hakkındaki 
uygun AB ve Üye Devletlerin düşünceleri Başkanlığın önderliğinde 
zamanında ve WADA toplantıları dâhilinde önceki etkili usulde 
koordine edilir.

Konsey, Üye Devletler ve Komisyon aşağıdaki yürütmeye ilişkin 
kılavuz ilkeler hususunda anlaşmışlardır:

KILAVUZ İLKELERİN TÜRÜ VE KAPSAMI:

•	 İşbu yürütmeye ilişkin kılavuz ilkeler WADA Vakıf Kurulu’nun 
tüm toplantılarının hazırlığına uygulanır.

•	 İşbu yürütmeye ilişkin kılavuz ilkeler, bundan önceki Avrupa Kon-
seyi toplantıları (Cahama) da dâhil olmak üzere, bu toplantıların 
hazırlıkları için Konsey, Üye Devletler ve Komisyon arasındaki 
tertibatı düzenler.

KOORDİNASYON SÜRECİ:

•	 Koordinasyon süreci, AB Konseyi Genel Sekreterliği ve Avrupa 
Komisyonu tarafından asiste edilen Konsey makamındaki başkan-
lık ile birlikte WADA toplantılarının gündeminin analizi ile başlar.

 Başkanlık işbu düzenlemeleri ve AB’nin yetkili olduğu konulardaki 
Avrupa Komisyonu önerisini göz önüne alarak kapsamlı taslak 
düşünce açıklaması hazırlar.
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•	 Düşünce açıklaması Spora Dair Konsey Çalışma Grubu tarafın-
dan hazırlanır ve genel kural olarak ivedilik hali dışında, Daimi 
Temsilciler Komitesi tarafından kabul edilir.

AVRUPA KONSEYİ İLE İLİŞKİLERİ:

•	 Cahama3 toplantılarında, Başkanlık temsilcisi düşüncenin hazır-
landığı yerde yapmak üzere düşünce açıklamasını sunar. Avrupa 
Komisyonu AB’nin yetkili olduğu ve ilgili Anlaşma hükümleri 
uyarınca kabul edilen AB düşüncesini sunar.

•	 AB ve Üye Devletleri, işbu düşünceyi Cahama tarafından hazır-
lanan Avrupa kıta düşünce açıklamasına dâhil etmeyi amaçlar.

GEÇİCİ KOORDİNASYON:

•	 Gerekli olan her durumda, geçici AB ve Üye Devletleri’nin koor-
dinasyonu, genel kural olarak Başkanlığın liderliğinde yürütüle-
bilir. Bu Cahama veya WADA toplantıları çerçevesinde meydana 
gelebilir.

SÖZ ALMA VE OYLAMA:

•	 AB Üye Devletleri’nin temsilcileri kabul edilen düşünceler doğ-
rultusundaki konularda söz alır ve oylar.

RAPORLAMA:

•	 Görevli Üçlü Başkanlıktan WADA Vakıf Kurulu’ndaki AB Üye 
Devletleri temsilcisi, WADA Vakıf Kurulu toplantısı neticesini 

3 Temmuz 2003’te kurulan Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (Cahama) için geçici 
Avrupa Komitesi WADA ile alakalı hususlara ilişkin, Avrupa Kültür Konvansiyonu’na 
taraf tüm devletlerin düşüncelerinin koordinasyonundan sorumludur. Cahama’nın 
olağan toplantıları Anti-Doping Konvansiyonun izleme grubunun toplantılarından 
önce ya da sonra derhal ve WADA Vakıf Kurulu ve Yürütme Komitesi’nin olağan 
toplantılarından en az bir hafta önce mümkün olduğu yerde toplanır.
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bir sonraki Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Konseyi toplantısında 
rapor eder.

•	 WADA Vakıf Kurulu toplantısı neticesinin yazılı raporu WADA 
Vakıf Kurulu ‘ndaki Üye Devletler temsilcisi tarafından Spora 
dair Konsey Çalışma Gurubu’na sunulmalıdır.





İÇ PAZAR’DA İNTERNET 
ÜZERİNDEN OYNANAN 
BAHİS OYUNLARI*

[AVRUPA KOMİSYONU ÇALIŞMA 
RAPORU – YEŞİL KİTABA EK 
BELGE, BRÜKSEL SEC (2011) 
321; COM (2011) 128]

Çev.: Ayşe Deniz POSTACI**

*  ec.europa.eu adresinden alınmıştır.
** Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku 

Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.
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GİRİŞ

Yeşil kitabın amacı, çeşitli boyutlara sahip bir olgu olan internet 
üzerinden oynanan bahis oyunları hakkında bilgiler toplamak, 
riskleri değerlendirmek ve ilgili kişilerin görüşlerini bir araya 

getirmektir. Yeşil kitap, konuya ilişkin kamusal sorunlara yönelik 
kapsamlı bir müzakere yapmayı ve Avrupa Birliği sınırları içinde 
yaşayan AB vatandaşlarına, iç pazarda hem yasal hem de yasadışı 
şekilde internet üzerinden oynanan bahsin ortaya çıkardığı sonuçları 
açıklamayı amaçlamaktadır.

Bu çalışma raporu, açıklayıcı nitelikte temel bilgiler sunmaktadır. 
Bu belge sadece İngilizce olarak hazırlanmıştır ve Komisyon’un iç 
pazarda internet üzerinden oynanan bahis oyunlarına ilişkin müza-
kerelerinin bir parçası değildir.

1. AB’DE İNTERNET ÜZERİNDEN OYNANAN BAHİS OYUNLARINA 
İLİŞKİN DÜZENLEME: İÇ PAZAR BAKIŞ AÇISINDAN SON GELİŞMELER 
VE GÜNCEL SORUNLAR

1.1 İlgili Kişiler ve Çıkarları
(a) Vatandaşlar. Pek çok AB vatandaşı, internet üzerinden oynanan 

bahis oyunlarına ilişkin servisleri eğlence amacıyla1 satın almaktadır, 
bunun sebebi ise daha küçük oyuncu gruplarının profesyonel oyun-
cular (örneğin; profesyonel poker oyuncuları) gibi bir yaşam tarzı 
belirlemiş olmaları ve bunların AB pazarı ile de ilişkili/birlik içinde 
olmalarıdır. Bu kullanıcıların çoğu, bu tip servislerin ya ulusal sağla-
nımı olmadığından ya da bu yolla elde ettikleri kazançlarını artırma 

1 Bir eğlence servisi olan bahis oyunları, istatistiksel sınıflandırmalara da yansımaktadır. 
Sanat, eğlence ve istirahat servisleri (internet üzerinden oynanan bahis oyunlarına 
ilişkin iki özel kanun: 92.00.14 internet üzerinden oynanan bahis oyunları ve 92.00.12 
internet üzerinden oynanan bahis oyunları). İnternet üzerinden oynanan bahis oyunları, 
çok sayıda vatandaşın başka bir üye devletten sunulan servislerden yararlanmaları 
sonucunu doğurmaktadır. Örneğin, bir ticari operatör (Betfair) bir günde 5.5 milyon 
işlem yapmaktadır, şirket bilgilerine göre bu durum, tüm AB borsa miktarının iki 
katı anlamına gelmektedir. 
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yolları aradıklarından, ülkeler arası hizmet veren internet üzerinden 
bahis oynama servisleri aramaktadırlar.

2006 yılında yapılan bir çalışmaya göre, internet üzerinden bahis 
oyunları oynayan kişilerin ortalama profili, klasik bir kumarhane oyun-
cusundan, ortalama-genç ve eğitimli bir internet kullanıcısına kadar 
değişiklik göstermektedir. İnternet üzerinden oynanan bahis oyunları 
kadınlara, fiziksel olarak oynanan geleneksel bahis şekillerinden daha 
cazip gelmektedir; bunun sebebi ise, söz konusu internet sitelerinin 
kişiselleştirilmeye uygun olması ve bahis servislerinin kadınların da 
ilgisini çekecek şekilde düzenlenmesi olabilir.2

Bahis oyunları oynayan vatandaşlar, bunların yanı sıra aşağıdaki 
konulara da ilgi duyuyor olabilirler:

•	 Bu servislerin lisanslı işlem operatörleri tarafından verilmesi ve 
iyi düzenlenerek ilgili makamlarca idare edilmekte olduğundan, 
hileden korunma (çevrimiçi bahis oyunlarına izin verilen yerlerde) 
sağlayacağı düşünülmesi. Bu durumun aynı zamanda kandırma ve 
saldırgan pazarlama uygulamalarından korunmayı da kapsaması.

•	 Seçim/ ekonomik ilgiler gibi açılardan bahis servislerinin çekici 
seçenekleri ve iyi geri ödeme oranları olması.

•	 Oyunların düzenlenmesi ve yönetilmesi konusundaki açıklık. 
Bu açıklık, potansiyel kullanıcıların teklif vermeden önce oyun 
kuralları, kazanma şansı ve sağlayıcı hakkında bilgi alma sürecinin 
şeffaflığını da kapsamaktadır.

Vatandaşlar, etik, dini ya da kamu sağlığına ilişkin çeşitli sebeplerle, 
internet üzerinden oynanan bahis oyunlarının düzenlenmesi ve/veya 
tesis edilmesinde bazı yasaklamalar ya da sınırlamalar yapılmasını 
faydalı görebilirler. Bazı vatandaşların bahis alışkanlıkları ile sorunlar 
yaşadığı ve buna yönelik yardım ve desteğe ihtiyaç duydukları göz 

2 Kültür, Medya ve Spor Departmanı (Birleşik Krallık), ‘Uzaktan Oynanan Oyunlarına 
İlişkin Literatür Taraması ve İstatistiksel Kaynaklar Anketi’, Nihai Rapor, Ekim 2006
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önünde bulundurulmalıdır. (Yeşil kitabın 2.4. başlığı bu konu ile 
ilgilidir.)

Vatandaşlar, bunların yanı sıra aşağıdaki konulara da ilgi duyuyor 
olabilirler:

•	 Ticari iletişim ile ilgili sınırlandırmalar (örneğin; dini alanların 
ve okulların çevrelerinde bulunan reklam panolarının yasaklan-
ması) ve internet üzerinden oynanan bahis oyunlarının medyanın 
editoryal içeriğinde ifşa edilmesi.

•	 Bahis bağımlılığının tedavisine erişim.

•	 Bahis oyuncularının ve/veya onların ailelerinin finansal problem-
leri konusunda yardım.

(b) Operatörler, özel ve halka açık şirketler ve kuruluşların da 
dâhil olduğu bahis oyunları servis sağlayıcılarıdır. İş modelleri, belirli 
kişilere hem internet üzerinden, hem de çevrimdışı bahis oynama 
şansı tanıyan sistemler üzerine kurulmuş olabilir. Operatörler kendi 
sağladıkları bahis servislerine, kendi ana gelir kaynakları olan medya 
operatörlerini, üreticileri ya da satıcıların geliştirdiği tanıtıcı reklamları 
ekleyebilirler.

Bunlara ek olarak, operatörlerin asıl ilgi duydukları alanlar şunları 
da kapsıyor olabilir:

•	 İç pazarda elde etmek istedikleri ticari fırsatlar (pazar erişimi) 
ve bu ticari fırsatları kendi çıkarları için kullanmaya uygun hale 
getirecek hukuki güvenlik önlemleri.

•	 Açıklık ve suçtan korunma (özellikle hile ve şikeye engel olmak 
için)

(c) Medya operatörlerinin internet üzerinden oynanan bahisten 
çifte çıkarları olabilmektedir. (i) interaktif olarak görsel işitsel plat-
formlarını kullanarak müşterilerine bahis servisleri sağlayabilirler 
(örneğin: IPTV) ya da prim oranı ile çalışan telefon hatları (telefon 
ya da kısa mesaj) ile uyumlu şekilde çalışabilirler ve (ii) başka bahis 
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operatörleri tarafından sağlanan bahis servislerini destekleyebilirler. 
(reklam ve sponsorluk)

Dahası, çekilişleri ya da poker turnuvalarını yurtdışına aktarıyor ve 
bahis servislerinin ticari iletişim ve promosyonlarını meydana çıkaran 
olguların görsel imgelerini kullanarak oyuncuların formalarına ya 
da stadyumlardaki reklam panolarına geri ödeme almaksızın reklam 
veriyor olmaktan sorumlu tutulabileceklerinden dolayı, yapılacak 
düzenlemelerle konuya net bir çerçeve çizilmesinde çıkarları vardır. 
Aynı zamanda poker başta olmak üzere, internet üzerinden oynanan 
bahis oyunları hakkında sayıları giderek artan yayınlar bulunmaktadır.

Özetlemek gerekirse, bunlara ek olarak temel ilgi konuları şunlar 
olabilir:

•	 Ticari amaçlar – İç pazardan faydalanmak (medya satışları / 
reklam).

•	 Hukuksal güvenlik – bahis servislerinin tanımlanmaları veya 
yarışma programları için lisansın gerekli olduğu durumlar da dâhil.

•	 Eğer internet üzerinden bahis servisi veriyorlarsa, (yukarıdaki 
açıklamalar doğrultusunda) operatörlerin ilgi alanlarını paylaşıyor 
da olabilirler.

(d) Aracılar, internet servis sağlayıcıları da dâhil olmak üzere, veri 
(depo) merkezleri, telekom/geniş bant altyapı sağlayıcıları, donanım 
ve yazılım üreticileri, ödeme servisi sağlayıcılarıdır.

Buna sigorta şirketleri (bahis acenteleri ya da diğer operatörlerin 
sigorta riskleri kapsamında), reklam ajansları, medya satışı yapan şir-
ketler, etkinlik organizatörleri, spor giyim üreticileri (örneğin; replica 
footbal jerseys satışları) da dâhildir.3

Temel ilgi alanları:

3 Komisyon’un dijital gündeminde bulunan yedi amaçtan biri, dijital çağın faydalarını 
teslim eden yeni bir ortak pazar meydana getirmektir.
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•	 İnternet üzerinden bahis servisi veren ticari ve yenilikçi şirketler, 
çevrimiçi ve çevrimdışı servis sağlayıcılarına sık sık yeni gelir 
akışları sağlayarak gelişmeleri takip etmektedir.

•	 Hukuki güvenlik (örneğin, internet üzerinden bahis oynama ser-
visi veren operatörlerle yapılan sponsorluk anlaşmalarında ticari 
iletişime ilişkin açık kurallar konulması)
Spor etkinlikleri organizatörleri; at yarışları ve diğer spor etkinlik-

leri organizatörleri ve bu tür etkinliklerle ilişkisi olan menfaat grupları.
Temel ilgi alanları:

•	 Ekonomik- bahis oynanan etkinlik ve aktivitelerin internet üzerin-
den oynanan bahis oyunlarından kaynaklandığından emin olmak.

•	 Dürüstlük–spor etkinliklerinin kötüye kullanılmasını engellemek.

(f ) İyiniyet ve diğer hak sahipleri; Organizasyonlar ya da işlet-
meler organizasyonun aktivitesine katılmadan, internet üzerinden 
oynanan bahis oyunlarından pay alırlar. Buna, kayıtlı yardım kuruluş-
ları, spor etkinlikleri, kültürel organizasyonlar ya da enstitüler, ayrıca 
üye devletler dâhildir. (kamu geliri ya da ruhsat ücreti)

Temel ilgi alanları:

•	 Ekonomik (Bir sponsorluk anlaşması imzalayan ve buna bağlı 
olarak kaynak sağlayan spor kuruluşları ya da kültürel kuruluşlar, 
aracı olarak kabul edilmeli ve yukarıdaki (d) başlığı altında ele 
alınmalıdır.

(g) Düzenleyiciler ve yetkili makamlar, bahis oyunları düzen-
leyicileri, yetkili kolluk makamları, yerel mahkemeler, tüketici tem-
silcilikleri ve reklam alanında çalışan temel düzenleyici kuruluşlardır,

(h) Diğer ilgili kişiler, organizasyonlar, enstitüler (özel ya da 
kamu) ya da bahis ve bağımlılık problemi ile ilgili tedavi ve araştırma 
alanlarında çalışan özel kişiler, hukuk uygulamacıları (hâkimler, savcı-
lar ya da avukatlar), akademisyenler, internet operatörleri için çalışan 
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işçiler, çevrimiçi şirketler ve sermaye sahipleri ile birlikte çalışan çev-
rimdışı operatörler gibi yukarıda sayılmamış olan tüm ilgili kişiler.

1.2 Komisyon’un 2006 tarihli çalışmasındaki anahtar bulgular4

2005 yılında ve 2006 yılının başlarında yapılan çalışmanın amacı, 
çevrimiçi ve çevrimdışı bahis servislerini5 düzenleyen farklı hukuk 
kurallarının iç pazarın aksamadan çalışmasına etkisini değerlendirmek 
ve böylece bunlarla ilişkili diğer servislerin istihdam sağlamasını ve 
genel ekonomik aktivitelerinin büyümesini sınırlamaktır. Bu rapor 
tüm milli hukuku, kanun tasarılarını, öz düzenlemeli normları ve 
ticari ilişkilere ilişkin içtihatları, bahis servislerinin kuruluşunu ve 
tedarikini listelemektedir. Menfaat sahiplerini ve pazarları, her bir 
pazar sektörünün sınır ötesi gelişmelerini ve diğer pazar eğilimleri 
ile ilgili teknolojik değişme ve uluslararası gelişmeleri anlatmaktadır. 
Son olarak çalışma, bu düzenlemelerin ve pazarın gözden geçirilmesi 
ışığında, bahis servislerinin iç pazarda serbest dolaşımının sınırlarının 
varlığını saptamıştır.

Bu çalışma, üye devletlerin ülkeler arası bahis servisleri üzerinde 
yaptıkları sınırlamaların iç pazarda ne kadar farklılık gösterdiğini 
ortaya koymaktadır. Yerel kanunların her zaman açık şekilde yorum-
lanmadığı ve yerel mahkemelerde neredeyse 600 davanın görüldüğü 
bu çalışma ile ortaya çıkmıştır.6

4 AB İç Pazar’ında bahis servislerine ilişkin çalışma. Sözleşme İsviçre Karşılaştırmalı 
Hukuk Enstitüsü’ne verilmiştir. Bkz. http://ec.europa.eu/internal_market/services/
gambling_en.htm 

5 (1) loto oyunları, (2) bahis oyunları (at ve köpek yarışları, bahis olayları ve havuz 
yarışları); (3) bahishanelerde oynanan bahis oyunları; (4) lisanslı bahishanelerin 
dışında bulunan yerlerdeki oyun makineleri; (5) bingo; (6) medya bahis oyunları 
(örneğin medyanın editoryal içeriği içinde oynanan oyunlar); (7) 1000,000 Avroyu 
geçen promosyon oyunları ya da kazanmanın katılıma bağlı olduğu servislerin satış 
promosyonları; (8) tanınmış hayır kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar 
tarafından ya da onların çıkarları için düzenlenen bahis servisleri

6 587 Karar, bu kararların çoğu Alman Mahkemeleri’nde görülmüştür.
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Çalışmadaki uzaktan oynanan bahis oyunlarına ilişkin ülke rapor-
ları, üye devletlerin bu tür bahis oyunlarına karşı görüşlerini ortaya 
koymaktadır.7 Bunlar aşağıda özetlenmiştir:
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Şema 1: Üye devletlerin internet üzerinden oynanan bahis 
oyunlarına karşı politikaları (*Aland Adaları)

1.3 AB’de İnternet Üzerinden Oynanan Bahis Oyunları: 
Günümüzdeki Durum
Yeşil kitapta da üzerinde durulduğu üzere, bahis servisleri sek-

törünün 2008 yılında ürettiği Toplam Bahis Gelirleri (TBG) (Gross 
Gambling RevenuesGGR) (örneğin, bahis konusunun ucuz 
olduğu fakat ikramiye kazanılabilen) temelinde ölçümlenen yıllık 
gelir, tahminen 75,9 milyar € (EU 278) civarındadır, bu durum sek-
törün ekonomik büyüklüğüne işaret etmektedir. İnternet üzerinden 
oynanan bahis oyunlarının hesaplanmış yıllık gelirleri 6,16 milyar 
Avro’dan fazladır; bu tüm bahis piyasasının % 7,5’unu oluşturmaktadır. 
Bu çevrimiçi pazar en hızlı büyüyen sektördür ve beş yıl içinde iki 
katına çıkması beklenmektedir.9

7 Bölüm 7, ‘İnternet Üzerinden Oynanan ve Uzaktan Oynanan Diğer Bahis Oyunlarının 
AB Bahis Piyasasına Etkileri’, sayfa 1414. Bu genel taslak, 25 Üye ülkeden üçünü 
kapsamamaktadır. (Çek Cumhuriyeti, Estonya, Polonya)

8 Avrupa Komisyonu için H2 Bahis Sermayesi (2008 yılına ait şema)
9 EGBA (European Gaming and Betting Association) ve H2 Bahis Sermayesi 
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Bu çevrimiçi servislerin yerel düzeyde talep edilmesi, Birlik içindeki 
kullanımında bir takım sebeplerle farklılık göstermektedir. Bu açıdan 
bakınca, Birleşik Krallık’ın en büyük pazar olduğunu ve şimdiki elek-
tronik ticaret pazarının Üye Devletler’in ortalamasının iki katına eşit 
olduğunu görmek şaşırtıcı değildir.10

Şema 2: 2008 yılında AB’deki en büyük 10 çevrimiçi bahis piyasası 
(TBG)11

2008 yılında çevrimiçi bahisin altı üye devletin ulusal pazarında, 
Toplam Bahis Gelirleri’nin 5 milyon Avro ve altında olduğu belirtilmesi 
gereken bir konudur. Bu ülkeler; Lüksemburg(5), Litvanya(2), Estonya, 
Letonya, Malta ve Slovenya(1)’dır.

10 Bkz. Perakende Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Rapor, 5 Temmuz 2010 
(COM(2010) 355 final)

11 H2 Bahis sermayeleri
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1.4 AB’nin 27 Üye Devletinde En Popüler Çevrimiçi Bahis 
Servisleri Nelerdir?
Yeşil kitap, çevrimiçi oyun aktivitelerini bir daire grafiği ile ortaya 

koymuştur:

Şema 5: Toplam Bahis Gelirleri’nin internet üzeriden oynanan 
bahis oyunları servislerine göre analizi (27 Üye Ülkede)

Üye ülkelere ilişkin daha ayrıntılı bilgi aşağıdadır12:

12 H2 bahis sermayeleri (2008’e ait şema)
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Üye Devletler Çevrimiçi (Oyuncu Aktiviteleri) GGR (€m (%))

Spor Bahisleri 
(at oyunları 
dâhil)

Kumarhane 
Oyunları

Poker Bingo Devlet Piyangosu

Avusturya 92 (55%) 22 (13%) 8 (5%) 3 (1%) 42 (25%)

Belçika 8 (17%) 22 (48%) 8 (17%) 8 (18%) 0 (0%)

Bulgaristan 4 (40%) 4 (41%) 2 (19%) <1 (1%) 0 (0%)

Kıbrıs 2 (31%) 3 (46%) 1 (18%) <1 (6%) 0 (0%)

Çek Cum. 9 (43%) 5 (26%)   6 (30%) <1 (1%) 0 (0%)

Danimarka 38 (15%) 34 (14%) 56 (22%) 3 (1%) 119 (48%)

Estonya 1 (47%) <1  (5%) 1 (46%) <1  (3%) 0  (0%)

Finlandiya 38 (13%) 35 (12%) 18 (6%) 58 (20%) 145 (49%)

Fransa 316 (53%) 94 (16%) 71 (12%) 28 (5%) 93 (15%)

Almanya 178 (25%) 242 (34%) 124 (18%) 23 (3%) 137 (19%)

Yunanistan 46 (37%) 61 (48%) 17 (14%) 1 (1%)   0 (0%)

Macaristan 4 (24%) 6 (34%) 5 (29%) <1 (2%) 2 (11%)

İrlanda 53 (36%) 46 (31%) 24 (16%) 25 (17%) 0 (0%)

İtalya 346 (51%) 184 (27%) 99 (15%)   14 (2%) 35 (5%)

Letonya <1 (43%) <1 (7%) <1 (45%) <1 (6%) 0 (0%) 

Litvanya <1 (25%) <1 (5%)   1 (66%) <1 (4%) 0 (0%)

Lüksemburg <1 (8%) 4 (86%) <1 (5%) <1 (1%) <1 (0%) 

Malta <1 (7%) 1 (76%) <1 (16%) <1 (1%) 0 (0%)

Hollanda 21 (15%) 41 (28%) 55 (38%) 6 (4%) 22 (15%)

Polonya 4 (16%) 8 (29%) 11 (44%) 3 (11%) 0 (0%)

Portekiz 9 (22%) 21 (52%) 9 (21%) 2 (6%) 0 (0%)

Romanya 4 (32%) 4 (36%) 3 (29%) <1 (3%) 0 (0%)

Slovakya 1 (11%) <1 (2%) 1 (19%) <1 (3%) 4 (66%)

Slovenya <1 (36%) <1 (6%) <1 (55%) <1 (3%) 0 (0%)

İspanya 61 (16%) 66 (18%) 93 (25%) 153 (41%) 0 (0%)

İsveç 173 (30%) 84 (15%) 151 (26%) 100 (17%) 68 (12%)

Birleşik Krallık 527 (28%) 428 (22%) 363 (19%) 310 (16%) 275 (14%)

Toplam 
(27 Üye Ülkede)

1.942 1.423 1.135 741 944
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1.4 Bahis ve Tüketici Pazarı’nı Gözlemleme Anketi13

Yeşil kitap, yıllık tüketici pazarını gözlemleme anketini referans 
almaktadır; bu ankette bulunan 50 pazardan bir tanesi de bahis 
servisleridir (çevrimiçi ve çevrimdışı). Bahis servisleri, market perfor-
mansları açısından orta sıralardadır (50 pazarın içinde 29. Sırada). 
Aşağıdaki şema, yıllık Tüketici Pazarı’nı Gözlemleme Anketi’nden 
alıntılanmıştır. (bkz. Yeşil Kitap 1.2) Ayrıntılı PPG (Pazar Performans 
Göstergesi)(Market Performance Indicator-MPI)’nin her bir pazara 
ilişkin sonuçları, yedi farklı boyutu olan bu anket ile birleştirilmiştir.

Books, magazines, newspapers
Personel care services

Food-Bread, cereals, rice
Non-alcoholic beverages

Alcoholic beverages

Gambling, lotteries, betting

Banking-Credits
Electricity

60 65 70 75 80 85

Internet service provision

Investments, pensions and securities

Second-hand cars
Real estate services

Housi maintenance & imporevement services

Cultural and entertainment services

Source: Market monitoring survey

83.7
82.8

76.8

72.1
71.9
71.8

71.2
69.4

67.8
66.3

81.8
81.0
80.8

80.1

Market Performance Indicator (MPI) - 
equal country weighting

Şema 6: Bahis servisleri ve pazar performansları (yüksek oranlar 
daha iyi pazar performansı anlamına gelir)

Tüketici sıralamalarında bahis servislerinin karşılaştırılabilirliği 
görece yüksektir; karşılaştırılabilirlik, pazar performans göstergesinde 
anahtar bileşendir, tüketici için mal veya hizmetin karşılaştırılmasının 
ne kadar kolay ya da zor olduğunu ve ücret ve kalite karşılaştırmasını 
kesin olarak ortaya koyar. Karşılaştırılabilirlik, tüketiciler tarafından 
10 üzerinden 7,1 puan verilerek olumlu şekilde değerlendirilmiştir. 
Bu ölçümlerde en iyi performans gösteren pazarlar genel olarak hızlı 

13 Belirli ülkelerdeki belirli sonuçlar (panolarda), kapsamlı raporlar (bahis ile ilgili sayfa 
243’te), tablolar ve benzeri belgelere aşağıdaki adresten ulaşılabilir: http://ec.europa.
eu/consumers/strategy/cons_satisfaction_en.htm
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tüketim malları (içecekler ve kişisel bakım ürünleri) ve ev gereçleri 
pazarlarıdır (küçük veya büyük ev aletleri).

35 % 55 %9 % 7.4

17 % 40 % 43 % 6.6
17 % 40 % 43 % 6.6
18 % 39 % 44% 6.5

17 % 43 % 40% 6.5
20 % 38 % 42% 6.4

19 % 41 % 40% 6.4
17 % 45 % 34% 6.4

27 % 43 % 31% 5.8

0-4 5-7 8-10

66 % 7.929 %5 %Books, magazines, newspapers

Comparability

On a scale from 0 to 10, how di�cult or easy was it to compare
the products/services sold by di�erent suppliers?

Small domestic appliances

34 % 60 %6 % 7.7Personel care services
Gambling, lotteries, betting

Banking-Current accounts
Network gas

Water supply
Banking-Credits

Electricity

Real estate services
Investments, pensions and securities

Source: Market monitoring survey

Legal services, accontancy & notary services

Alcoholic beverages 63 %6 % 7.730 %

5 % 63 % 7.732 %

Şema 7: Bahis servisleri ve karşılaştırılabilirlik
‘Güven’ sıralamada ortalamada, ‘deneyimli olmak’ ise ortalamanın 

da altındadır. Tüketicilerin ulaşmak istediği toplam seviyenin altında 
olsa da bu durum ürünün doğası gereği beklenmedik bir durum 
değildir.

Şema 8: Yıllık Tüketici Pazar İzleme Anketi (bkz. Yeşil Kitap 1.2)
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2. TALİ MEVZUAT, BİLDİRİLER VE İÇTİHAT HUKUKU

2.1. İnternet Üzerinden Oynanan Bahis Oyunlarına İlişkin AB 
Tali Mevzuatı
Tali Avrupa Mevzuatı’na göre, bahis servisleri AB düzeyinde 

sektöre özgü özel düzenlemelere sahip değildir, fakat yine de birkaç 
AB işlemine konu olmuştur. Diğer davalarda bahis servisleri AB 
hukuku alanının açık şekilde dışında bırakılmıştır. Buna ek olarak, 
fikri mülkiyet hakları gibi yatay kurallardan yararlanabilmek için, 
aşağıda sayılan metinler dikkate değerdir14: Görsel İşitsel Medya 
Servisleri Direktifi15, Haksız Ticari Uygulamalara İlişkin Direktif16, 
Uzaktan Satış Direktifi17, Kara Para Aklamayı Önleme Direktifi18, 
Bilgi Koruma Direktifi19, Gizlilik ve Elektronik İletişim Direktifi20, 
E-Ticaret Direktifi21 ve Ortak Katma Değer Vergisi Sistemine İlişkin 
Direktif22.

Görsel İşitsel Medya Servisleri Direktifi (The Audiovisual Media 
Services Directive-AVMSD)23 üye devletlerde görsel işitsel medya 
servisleri ile ilgili hukuken düzenlenmiş belli kanunları, düzenlemeleri 
veya idari işlemleri uyumlu hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Bahis oyunlarının sadece servis ile beraber gelen görsel ve işitsel 
içeriğe sahip olması ve prensip olarak amaçlanmaması halinde, Görsel 
ve İşitsel Medya Servisi’nin varlığı kabul edilmemektedir.

Haksız Ticari Uygulamalara İlişkin Direktif, (The Unfair Com-
mercial Practices Directive-UCPD)24 normal koşullarda girmeyecekleri 

14 AB Tali Düzenlemelerine ilişkin tam liste için bkz. Çalışma Raporu bölüm II
15 OJ L 95, 15.04.2010, s. 1.
16 OJ L 149, 11.6.2005, s. 22.
17 OJ L 144, 4.6.1997, s. 19.
18 OJ L 309, 25.11.2005, s. 15.
19 OJ L 281, 23.11.1995, s. 31.
20 OJ L 201, 31.07.2002, s. 37.
21 OJ L 178, 17.07.2000, s. 1.
22 OJ L 347, 11.12.2006, s. 1.
23 OJ L 95, 15.04.2010, s. 1.
24 OJ L 149, 11.6.2005, s. 22.
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işlemlere kandırılarak giren tüketicileri haksız uygulamalardan koru-
mayı amaçlamaktadır. Ortak kurallar ve prensipler, tüketicilere köşe 
başındaki bir dükkândan ya da yurtdışında bulunan bir internet 
sitesinden yaptıkları alışverişlerde koruma sağlamaktadır. İşletmeler 
AB’deki tüm kullanıcılara, yerel kullanıcılara yaptıkları gibi reklam 
ve satış yapabilirler. Direktif, bahis servisleri ile ilgili kurallara önyar-
gısız olmasına rağmen, reklam ve satış eylemleri gibi bahis servisleri 
ile ilişkili izin rejimleri bu direktif kapsamındadır. Bu nedenle, bahis 
reklamları, eğer profesyonel ihtimam gerekliliklerine uygun değilse 
ve ortalama tüketicinin veya hassasiyetleri olan belirlenebilir bir 
grubun ekonomik davranışlarının biçimini bozuyorsa Direktif ’e ters 
düşmektedir, örneğin, ergin olmayanların yaptığı işlemler bakımın-
dan ve bahis oyunu sağlayıcısının bir çarpıklık olabileceğini makul 
şekilde öngörebildiği durumlarda, Direktif, yanıltıcı ve saldırgan ticari 
uygulamaları yasaklamaktadır.

Uzaktan Satış Direktifi (The Distance Selling Directive25), tüke-
tici ve satıcı arasında düzenlenmiş, tarafların sözleşme tamamlanma-
dan birbirleri ile yüz yüze kalmadığı uzaktan satış sözleşmelerinde 
uygulanır. ‘Uzaktan Satış’a geleneksel anlamda uzaktan iletişim de 
dâhildir, buna ek olarak daha ileri düzeyde teknolojik gelişime dayanan 
tele alışveriş, cep telefonu ve internet üzerinden ticaret gibi uzaktan 
iletişim araçlarını da kapsamaktadır. Direktif, tüketicilere, AB içinde 
koruma sağlayacak bir takım haklar tanımaktadır, bunlar; satımdan 
önce kapsamlı bilgilendirilme, geri çekilme hakkı, istenmeyen satıştan 
korunma ve ödeme kartlarının sahtecilik yolu ile kullanılmasıdır. 
Buna karşın, madde 6 (3) taraflar aksini kararlaştırmamışlarsa, geri 
çekilme hakkını, oyun ve loto servislerine ilişkin sözleşmeler için 
hariç tutmuşlardır.26

Kara Para Aklamayı Önleme Direktifi (The Anti-Money Laun-
dering Directive-AMLD)27 kara para aklama ve terör finansmanlarını 

25 OJ L 144, 4.6.1997, s. 19.
26 Tüketici Hakları Direktifi COM (2008) bu direktif de değerlendirmeye alınmaktadır
27 OJ L 309, 25.11.2005, s. 15.
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engellemek için koruyucu sınırlamalar düzenleyen kuruluş ve işletmeler 
getirmektedir. Bahis sektörü açısından Direktif, açıkça kumarhaneleri 
kapsamaktadır. Buna karşın üye ülkeler, kara para aklama ve terör 
finansmanları için kullanılabilecek belirli riskler taşıyan başka kate-
gorilerdeki teşebbüsler açısından da bu kuralları genişletmektedir. 
Direktife bağlı olarak şunlar gerekmektedir: 

•	 Müşterilerinin kimliklerini doğrulamaları ve müşterileri ile olan 
ilişkilerini denetlemeleri (kumarhane müşterileri tanınıyor olmalı 
ve eğer 2000 Avro ve üzeri değerde bahis oynuyorlarsa kimlikleri 
doğrulanmalıdır);

•	 Kara para aklama ya da terör finansmanına ilişkin şüpheler varsa, 
bunlar yetkili makamlara bildirilmelidir ve

•	 Çalışanların uygun şekilde yetiştirilmesi ve uygun önleyici politika 
ve prosedürleri oluşturmak gibi destekleyici önlemler almalıdır.

Yetkili makamlar, bu teşebbüslerin kimlere etkili şekilde yönel-
diğinden ya da yönelebileceğinden ve teşebbüs sahiplerinin yeterli ve 
uygun kişiler olup olmadığından emin olmalıdır.

Buna ek olarak, kara para aklama ve benzeri riskler, özellikle 
kullanıcının fiziksel olarak tanınmadığı durumlarda daha ağır risk-
ler taşıdığından, bu gibi durumlarda titizlikle inceleme yapılması 
gerekmektedir.

Bilgi Koruma Direktifi (The Data Protection Directive)28 ve Giz-
lilik ve Elektronik İletişim Direktifi (Directive on Privacy and Electro-
nic Communication)29, AB’de bilgi korunmasının hukuki çerçevesini 
oluşturmaktadır. Bilgi Koruma Direktifi, bireylerin kişisel bilgilerinin 
korunmasına ve bilginin serbest dolaşımına ilişkin genel çerçeveyi 
oluşturur, bunun sebebi Gizlilik ve Elektronik İletişim Direktifi’nin 
kişisel veriler ile ilgili spesifik kurallar getirmesi ve elektronik iletişim 
sektöründeki gizliliğin korunmasını kapsamasıdır, ayrıca, faturalama 

28 OJ L 281, 23.11.1995, s. 31.
29 OJ L 201, 31.07.2002, s. 37, Direktif 2009/136/EC, (OJ L 337, 18.12.2009, s. 11.) 

ile değiştirilmiştir
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ve bilgi trafiği, istenmeyen ticari iletişimler ve benzeri alanları düzen-
ler. Bu kurallar bahis servisleri için sadece iletişim ve finansal bilgiler 
gibi durağan bilgileri değil, aynı zamanda bahis sıklığı ve modeli ya 
da konusu gibi davranışsal bilgileri de kapsamaktadır.

ETicaret Direktifi (The e-commerce Directive) 30, Madde 1(5)
(d)’de, loto ve direktifin uygulama alanı içinde kalan bahis oyunlarının 
da dâhil olduğu parasal değeri olan şans oyunlarını hariç tutmuştur.

Ortak Katma Değer Vergisi Sistemine İlişkin Direktif’in (The 
Directive on the Common System of Value Added Tax)31 135(i) 
maddesi, üye devletlerin koşul ve sınırlandırmalarında Katma Değer 
Vergisi’ni iddia, loto ve diğer bahis çeşitlerinden muaf tutmaktadır. 
Buna rağmen, uygulamada, bu dikkat payı üye devletlere uygulana-
bilir olmaktadır ve bahisten kazanılan değerlerin üye devletlerce muaf 
tutulması söz konusu olmamaktadır. Bazı durumlarda sadece sınırlı 
sayıda bahis türü (tipik loto oyunları ve bazı iddia türleri) için vergi 
muafiyeti sunulmaktadır ve uygulamada internet üzerinden oynanan 
bahis oyunlarının tüm çeşitleri bu kapsama girmemektedir.

2.2. İç Pazar Kuralları ve Bahis Servislerine İlişkin İçtihat 
Hukuku-Genel Bakış
2.2.1. Ön Karar Kaynakları
Hüküm 24/3 1994, Schindler, C-275/92, ECR [1994] I-01039,
Hüküm 21/9 1999, Läärä and others, C-124/97, ECR [1999] 

I-06067,
Hüküm 21/10 1999, Zenatti, C-67/98, ECR [1999] I-07289,
Hüküm 11/9 2003, Anomar and others, C-6/01, ECR [2003] 

I-8621,
Hüküm 6/11 2003, Gambelli and others, C-243/01, ECR 

[2003] I-13031,
Hüküm 13/11 2003, Lindman, C-42/02 ECR [2003] I-13519,

30 OJ L 178, 17.07.2000, s. 1.
31 OJ L 347, 11.12.2006, s. 1.
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Hüküm 6/3 2007, Placanica & others, C-338/04, C-359/04 & 
C-360/04, ECR [2007] I-1891,

Hüküm 8/9 2009, Liga portuguesa (Santa Casa), Dava C-42/07, 
ECR [2009] I-7633,

Hüküm 3/6 2010, Sporting exchange (Betfair) Dava C-203/08, 
ECR [0000] I-0000,

Hüküm 3/6 2010, Ladbrokes, Dava C-258/08, ECR [0000] 
I-0000,

Hüküm 8/7 2010, Sjöberg and Gerdin, C-447 & 448/08, ECR 
[0000] I-0000,

Hüküm 8/9 2010, Winner Wetten, C-409/06, ECR [0000] 
I-0000,

Hüküm 8/9 2010, Markus Stoss, C-316/07 etc, ECR [0000] 
I-0000,

Hüküm 8/9 2010, Carmen media, C-46/08, ECR [0000] I-0000,
Hüküm 9/9 2010, Engelmann, C-64/08, ECR [0000] I-0000,

2.2.2. Görülmekte olan Davalar (TFEU madde 267)

•	 Dava C212/08, Conseil d’État (Fransa) tarafından 21 Mayıs 
2008 tarihinde verilmiş ön karar–Société Zeturf Limited v Pre-
mier ministre, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, Ministre 
de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, 
Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi – müdahil: 
G.I.E. Pari Mutuel Urbain (PMU)32

•	 Dava C347/09, Bezirksgericht Linz (Avusturya) tarafından 31 
Ağustos 2009 tarihinde verilmiş ön karar–Jochen Dickinger, 
Franz Ömer33’e yapılan cezai kovuşturma

•	 Dava C72/10 ve C77/010, Corte Suprema di Cassazione (İtalya) 
tarafından 9 Şubat 2010 tarihinde verilmiş ön karar – Marcello 

32 OJ C 197–02.02.2008, s.12
33 OJ C 282–21.11.2009, s.26
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Costa (C-72/10) ve Ugo Cifone v Giudice delle indagini preli-
minari del Tribunale di Trani (C-77/10)’ye karşı cezai soruşturma 
yapıldı34

•	 Birlikte görülen davalar C164/10 ve C176/10 için Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio (İtalya) tarafından 2 Nisan 
2010 tarihinde verilmiş ön karar–Emanuele Ferazzoli and others 
v Ministero dell’Interno35

•	 Dava C255/10, Tribunale di Roma (İtalya) tarafından 23 Mart 
2010 tarihinde verilmiş ön karar–Alessandro Sacchi’ye karşı cezai 
soruşturma36

•	 Dava C-279/10, Tribunale del Riesame di Verbania (İtalya) tara-
fından 2 Haziran 2010 tarihinde verilmiş ön karar – Matteo 
Minesi’ye karşı cezai soruşma37

•	 Dava C501/10, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (İtalya) 
tarafından 19 Ekim 2010 tarihinde verilmiş ön karar–Public 
Prosecutor’s Office v Raffaele Russo38

2.2.3. Komisyon Davaları ve Bahis Oyunları ile ilişkili Üye 
Devletler (TFEU madde 258)
Aşağıdaki davalar hizmetin serbest dolaşımına (TFEU madde 

56(eski TEU madde 49)) ilişkin değildir fakat bahis servisleri ile 
ilgilidir:

Hüküm 13/9 2007, Commission vs Italy, Dava C-260/04, ECR 
[2007] I-7083,

Hüküm 26/10 2006, Commission vs Greece, Dava C-65/05, 
ECR [2006] I-10341,

34 OJ C 100–17.04.2010, s.27
35 OJ C 161–19.06.2010, s.29-34
36 OJ C 209–31.07.2010, s.27
37 OJ C 209–31.07.2010, s.31 
38 OJ C 346–18.12.2010, s.34
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Hüküm 6/10 2009, Commission vs Spain, Dava C-153/08, 
ECR [2009] I-9735

2.2.4 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Kararları
14 Mart 2007 tarihli karar, EFTA Surveillance Authority v 

The Kingdom of Norway, Dava E-1/06, EFTA Mahkeme Raporu 
2007, s.11

30 Mayıs 2007 tarihli karar,–Ladbrokes Ltd. v The Government 
of Norway, Kültür ve Din İşleri Bakanlığı ve Tarım ve Gıda Bakanlığı, 
Dava E-3/06, EFTA Mahkeme Raporu 2007, s.89

2.3. Devlet Yardım Kurallarının Uygulanması
Avrupa Komisyonu, AB devlet yardımı kuralları (madde 107 ve 

108) çerçevesinde iki resmi araştırma yapmıştır;

•	 Danimarka’da çevrimiçi kumarhanelere, geleneksel kumarhane-
lere göre daha düşük vergi öngörüldüğünden; Danimarka’daki 
çevrimiçi kumarhaneler rekabete uygun olmayan bir avantaj 
kazanmıştır39. Danimarka, çevrimiçi bahis sağlayıcılara lisanslar 
vererek bahis pazarını liberalize etmektedir. Komisyon’un Temmuz 
2010’da hazırladığı bildiride, kumarhaneler ve oyun salonları %75 
oranında vergiye tabi olurken, çevrimiçi kumarhane oyunları ve 
oyun makineleri TBG’de % 20’lik vergi oranına tabi olacaktır. 
Komisyon, bu ayrımcı muamelenin, fiziki varlığı olan ‘rakip’le-
rine göre, çevrimiçi kumarhanelere haksız bir avantaj sağladığı 
yolunda kuşkuları vardır.

•	 Fransa’da at yarışı şirketlerinin genel ekonomik çıkarlara hizmet 
bakımından taşıdıkları sorumluluğun niteliği ile ilgili olarak 
Komisyon’un şüpheleri bulunduğundan, at yarışı şirketlerini 

39 Dava C35/2010–Danimarka Oyun Yükümlülükleri Kanunu’nda internet üzerinden 
oynanan oyunlara ilişkin yükümlülükler – OJ C 22, 22.01.2011. ve IP/19/1711 
Ayrıca bkz. Çalışma Raporu bölüm 2.3.
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finanse eden vergilerin rekabet kurallarına40 uygun olup olmadı-
ğını araştırmak amacıyla.

2.4 Araştırma ve Teknolojik Gelişim
Yeşil kitabın 2.3.1. bölümü, bağımlılık gibi tüketici korumasına 

ilişkin birkaç konuyu daha eklemiştir. Komisyon, araştırma ve teknolo-
jik gelişime ilişkin yedi çerçeve program ile bahis bağımlılarını da kap-
sayacak şekilde ‘Sosyo-ekonomik Bilimler ve Uygarlık Tarihi – Çağdaş 
Avrupa Toplumunda Bağımlılıklar ve Yaşam Şekilleri’ alanlarında 
teklifler yayınlamıştır.41 Seçilen projeler Komisyon’a ait ilgili internet 
sayfasında duyurulacaktır.42

2.5 Kar Amacı Gütmeyen Finansman ve Kamu Çıkarı Faaliyetleri
Kar amacı gütmeyen finansman ve kamu çıkarı faaliyetleri, 

çevrimiçi spor bahisleri gibi, Yeşil Kitap’ın 2.3.3. bölümünde ele 
alınmıştır. O bölümde ele alınan iki konu açıklamaya değerdir:

•	 Konsey, 10 Aralık 2011’deki ‘Rekabet Edebilirlik (İç Pazar, 
Endüstri)’ oturumunda kumar ve bahis üzerine kararlar almıştır. 
Bu kararlar çerçevesinde başta devlet piyangoları veya yetkili devlet 
kurumları tarafından lisanslandırılmış diğer piyangolar tarafından 
yapılan (örneğin mümkün olduğunda doğrudan veya dolaylı 
olarak iyi niyetli faaliyetlerin finanse edilmesi gibi) katkıların 
toplum için önemli bir rol oynadığını kabul etmiştir. Konsey bu 
özellikli rolün Avrupa düzeyindeki tartışmalarda dikkate alınması 
gerektiği konusunda hemfikir olmuştur.43

40 Dava C34/2010, FR http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/238410/2384
10_1168986_34_4.pdf

41 30 Temmuz 2009 tarihli OJ C177 bkz. http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.
cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=252

42 http://cordis.europa.eu/home_en.html
43 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/118398.

pdf
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 18 Ocak 2011 tarihinde Avrupa Komisyonu ‘Avrupa Boyutlarında 
Sporu Geliştirme’ adlı bir bildiri yayınlamıştır. Bu belge Lisbon 
Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden sonra düzenlenen ilk bel-
gedir ve belge AB’ye üye devletler tarafından alınan spor politika-
larını desteklemeyi, düzenlemeyi ve geliştirmeyi emretmektedir. 
Bu bildiri, bahis faaliyetlerinin spor finansmanına nasıl doğrudan 
veya dolaylı olarak katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır.44

Bildiriler
Ocak 2005’ten beri bahis oyunları ile ilişkisi olan 150’den fazla 

yasa tasarısı ve düzenleme, Komisyon’a bildirilmiştir.45 Bu şema 23 
Üye Devlet’in bildirilerini kapsamaktadır. (Bulgaristan, Lüksemburg, 
Litvanya, Portekiz dışında hepsi) ve diğer üç EFTA ülkesi.

Şema 9: Bildiriler. Üye devletler, bahis servislerine ilişkin 2005 ve 
Ekim 2010 tarihleri arasında yapılan kanun tasarılarını bildirmiştir 
(soldaki harita). Sağdaki harita, çevrimiçi bahis düzenlemelerinin 
Direktif 98/48/EC çerçevesinde bildirildiği alanı göstermektedir. 
(Bilgi Toplumu Servisleri 2005-2009)

44 COM (2011) bkz. Bölüm 3.2. ve ‘Sporun Sürdürülebilir Finansmanı’ 
45 Direktif 98/34/EC (98/48/EC ile değiştirilmiş) ile Komisyon’a bahis konusuna ilişkin 

137 bildirim yapılmıştır
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11

2005

Total Tech. Regulations (98/34/EC) I.S. service (98/48/EC)

2006 2007 2008 2009 2010

19
24

30
26

23

41

5

7
4

9

5

4

5
9

2

Noti�cations - gambling

Şema 10: Bildirilerin yıllara göre dağılımı

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Toplam Bildirim Sayısı 11 19 24 30 23** 44

- Teknik düzenlemeler(98/34/EC) 9 14 19 26 15 /

- Bilgi toplumu servisleri (98/48/EC) 2 5 5 4 7 /

Ayrıntılı fikirler (Komisyon) 1 1 3 3 3 /

Ayrıntılı fikirler (Üye devletler) 1 1 2 2 2 /

Yorumlar (Komisyon) 4 6 6 5 2 /

Yorumlar (Üye devletler) 1 3 1 1 4 /

Tablo 1. Genel Bakış – Bahislere ilişkin bildirimler, özellikle 
internet üzerinden oynanan bahis oyunları (**1 metin gizlidir)
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Giriş:

20 yılı aşkın bir süredir ilk defa uluslararası bir hakem kararı 
kamu hukukuna aykırı olduğu için İsviçre Federal Yüksek 
Mahkemesi tarafından feshedildi. Federal Yüksek Mahkeme 

, bir dönüm noktası olan bu kararı alarak, FIFA Disiplin Komitesi 
kararının onandığı bir Spor Tahkim Mahkemesi kararını bozdu. 
Kararda Brezilyalı futbol oyuncusu Francelo da Silva Matuzalem 
ve İspanyol futbol kulübü Real Saragossa, Ukraynalı futbol kulübü 
Shakhtar Donetsk ‘ e olan yükümlülüklerini ihlal ettikleri gerekçesi ile 
suçlu bulundular. Davanın diğer sonuçlardan biri olarak; yürürlükteki 
FIFA düzenlemelerine göre Matuzalem’in futbolla bağlantılı bütün 
aktiviteleri dünya çapında yasaklandı. Federal Yüksek Mahkeme dünya 
çapında olan bu geniş yasaklamayı, İsviçre Medeni Kanununun 2. 
Maddesinin 27 para. Anlamında (aşırı yükümlülük) kamu politikasına 
aykırılık olarak nitelendirdi.

Her şey Nasıl Başladı: Federal Yüksek Mahkemenin İlk Kararı:
2004’te Matuzalem Shakhtar Donetsk ile 5 yıllık hizmet akdi 

imzaladı. 3 yıl sonra Matuzalem sözleşmesini iptal ederek Real Saragosa 
ile Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesinin iptalinden kaynaklana-
cak her türlü şikâyetten/açılacak davalardan dolayı zarar görmesinin 
engelleneceğini garantileyen bir sözleşme imzaladı. FIFA; oyuncula-
rın transferi ve statülerine ilişkin düzenlemenin 17. Maddesi temel 
alarak Matuzalem ve Real Saragosa’nın, Shakhtar Donetsk’e 2007 
Temmuzundan itibaren işleyecek %5 faizi ile birlikte 6.800.000 Euro 
tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. İki tarafta FIFA kararına 
karşı temyize başvurdu. Bunun üzerine Spor Tahkim Mahkemesi 
Shakhtar Donetsk’e ödenecek tazminatın miktarını arttırarak 2007 
Temmuzundan itibaren işleyecek %5 faizi ile birlikte 11.858.934 
Euro tazminata hükmetti.

Matuzalem ve Real Saragosa bu karara karşı Federal Yüksek 
Mahkeme’ye başvurdular. Bu temyiz başvurusu 2 Haziran 2010 da 
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reddedildi( Dosya no:4A_320/2009). Böylece Federal Yüksek Mah-
keme, futbol dünyasında futbol kulüplerinin konumunu önemli 
ölçüde kuvvetlendirmiş oldu. Federal Yüksek Mahkeme aşırı derecede 
cezalandırıcı tazminat hesaplamasını “ sadece hasar tazminatı” olarak 
değerlendirdi.

Spor Tahkim Mahkemesi aslında futbol oyuncusunun, gelecekteki 
olası maaşını(Matuzalem’in Shakhtar Donetsk’ten kazandığı gelir 
dâhil değil) artı gelecekteki olası kontratta yazan ama asla ödenmeyen 
transfer ücretini artı spora özgü bir ceza olarak 6 aylık maaş tutarlarını 
da içeren bir tazminat bedelini ödemesine karar verdi.

FIFA Disiplin Komitesinin Kararı:
Tabii ki Matuzalem böyle bir tazminatı ödeyemedi. Shakhtar 

Donetsk le olan hizmet akdi bitene yani 2009 yazına kadar yıllık 
geliri 1.000.000 Euro’yu aşmadı. Ayrıca kariyerinin mali zirvesi olan 
2009/10 döneminde, 31 yaşında Roma Lazzio’ya transfer olduğunda 
sadece 3.220.900 Euro kazanmıştı. Bu durumda Matuzalem, Shakthar 
Donetsk’le olan sözleşmesini kararlaştırılandan 2 yıl erken sonlandır-
dığı için futbol oyunculuğu kariyerinin sonuna kadar ödemesi gereken 
tazminat bedelini kazanamayacaktı.

Şanssızlık sonucu Real Saragossa da mali sıkıntılar yüzünden 
Shakhtar Donetsk’e tazminatı ödeyemeyecekti bu sebepten ötürü de 
Matuzalem’le olan Matuzalem’in zarar görmesini engelleme anlaş-
masına uyamayacaktı. Bu yüzden Shakthar Donetsk, FIFA ile Real 
Saragossa ve Matuzalem hakkında disiplin işlemlerini başlattı. FIFA 
Disiplin komitesi FIFA Disiplin kurallarının 64. Maddesine göre 
Matuzalem ve Real Saragossa’yı suçlu bularak ikisini de belirli bir 
vadeye kadar 30.000CHF ceza ödemeye mahkûm etti. Eğer bu ödeme 
90 gün içinde yapılmazsa Shakhtar Donetsk FIFA’ya yazılı olarak 
Matuzalem için futbolla ilgili hiçbir aktivitede yer alamama yasağı-
nın uygulanmasını; yerel ligde ilk takım olan Real Saragossa içinse 
6 puanın kesilmesini isteyebilecekti. Ödenmemiş borcun tamamı 
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karşılanana kadar FIFA Disiplin Komitesinin başka bir resmi kararına 
gerek olmadan bu çeşit bir yasak veya puan kesimi yapılabilecekti.

Matuzalem ve Real Saragossa tarafından FIFA Disiplin Komite-
sinin bu kararına karşı açılan dava 29 Haziran 2011’de Spor Tahkim 
Mahkemesi tarafından geri çevrildi. Akabinde Matuzalem Spor Tahkim 
Mahkemesinin bu kararını temyiz etti.

Federal Yüksek Mahkemesinin İkinci Kararı:
Federal Yüksek Mahkeme 27 Mart 2012 tarihli (Dosya no: 

4A_558/2011) kararında bireyin kişisel gelişimine sadece devlet 
tarafından değil ayrıca spor federasyonları gibi tekelci özel kimseler 
tarafından da saygı duyulması gerektiğini ilk kez tasdik etti. Federal 
Yüksek Mahkeme, Spor Federasyonları gibi kurumların verdiği her 
kararı İsviçre’nin temel değerleriyle uyumlu olmak zorunda olduğuna 
karar verdi. Kamu hukukunun bu temel değerleri İsviçre Hukukunda 
etraflıca belirtilmemiştir. İsviçre Medeni Kanununun 27. Maddesinin 
2 paragrafındaki -aşırı yükümlülük- olarak adlandırılan Federal Yüksek 
Mahkeme tarafından bütün ahlak ve hukuk sistemlerinin çok önemli 
bir kısmı olarak görülen hükmü, bu temel değerlerden biri. Dolayı-
sıyla bu ilkenin ihlali, eğer açık ve ciddi bir şekilde kişilik hakkının 
ihlali söz konusu ise temel kamu hukukunun da ihlali anlamına gelir.

Federal Yüksek Mahkeme; profesyonel bir futbol oyucusunun, 
önceki kulübüne belirli miktarda bir parayı ödemede yetersizliği 
yüzünden limiti belirsiz bir zaman süresince dünya çapında yasak-
lamasını, İsviçre Medeni Kanununun 2.Maddesinin 27. Paragrafına 
göre kamu hukukunun temeline aykırı buldu. Ayrıca karara uymayı 
kolaylaştırmak yerine, ceza, ödemeyi imkansız hale sokmuştur çünkü 
oyuncunun hiçbir zaman borcunu ödeyebilecek parayı kazanamayacak-
tır. Bu çeşit bir ceza ve fazlası New York Sözleşmesi şartları göz önünde 
bulundurulunca basitçe söylenebileceği gibi “gereksiz” olacaktır. Bu 
sebepten Federal Yüksek Mahkeme 27 Mart 2012 tarihli bu kararı 
ile Spor Tahkim Mahkemesi kararını iptal etmiştir.
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FIFA Disiplin Sistemi Açısından Sonuçları:
Spor Tahkim Mahkemesi Kararı bir kenara kaldırılınca, Spor 

Tahkim Mahkemesi, FIFA Disiplin Yasasının 64 maddesindeki 4. 
Paragrafının uygulamasını kaldırarak başka bir karar oluşturma duru-
munda kaldı. Futbol oyuncularının dünya çapında yasaklanması kamu 
hukukuna kesinlikle aykırılık teşkil ettiği açıktır. Fakat 30.000CHF 
lik ceza, gerek kamu hukukuna gerek İsviçre Hukukunun emredici 
kurallarına aykırı olsa da buna ayrıca karar verilmesi gerekiyor. Birkaç 
milyon Euroluk cezaların yürürlüğe konması uygun olmadığından 
Federal Yüksek Mahkemenin kararına dayanarak bu tip cezaların 
uygulanmasının-eğer kamu hukukuna aykırı ise- en azından hukuksal 
olmadığını gösterecek sebepler var.

Real Saragossa ulusal şampiyonlukta puanlarının kesilmesine 
ilişkin temyize başvurmadığı için FIFA Disiplin Kurallarının 64. 
Maddesinin genel olarak kamu hukukuna aykırı olup olmadığı konu-
sunda karar verilemedi. Futbol dünyasında FIFA ve Spor Tahkim 
Mahkemesinin Real Saragossa’ya verdiği puan kesilmesi cezasının 
uygulanmasının da gereksiz hususu tartışılmaktadır. Bundan sonra 
Futbol Kluplerinin bu çeşit bağlayıcılığı İsveç Medeni Kanunu 2. 
Madde 27.para. anlamında aşırı olarak görülecektir. Bu hususlar FC 
Sion davasına da uyarlanabilir. Bilindiği üzere FC Sion FIFA Disiplin 
Komisyonu tarafından Avrupa liginde 6 tane kaydı olmayan futbol 
oyuncusunu oynattığı için cezalandırılmıştı ve İsviçre Futbol Ligi daha 
sonradan yüksek mahkemece onanan düşük dereceli mahkemenin 
kararını temel almıştı.

Federal Yüksek Mahkemenin karar verdiği bütün davalarda, 
FIFA’nın, ceza sistemini öngörülen hedefe ulaşmanın gereklilikleri 
ile durumun uygunluğunu ve durumda bireyin kişilik haklarının 
baskın çıkıp çıkmadığını göz önünde bulundurarak gözden geçirmesi 
gerekmektedir. Bu kararıyla Federal Yüksek Mahkeme spor federasyon-
larının haklarını atletlerin haklarından üstün tutmadığını göstermiştir.
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FIFA’nın Oyuncuların Statüleri ve Transferleri Hakkındaki 
Düzenlemeleri Üzerindeki Sonuçları:
Matuzalem’in geliri ve Spor Tahkim Mahkemesi tarafından hesap-

lanan ve Federal Yüksek Mahkemenin de “sadece hasar tazminatı ” 
olarak nitelediği tazminatı ödemedeki yetersizliği, bize tazminatın 
aslında oyuncunun değeri ve Shakthar Donetsk’in uğradığı mute-
ber zarar ile hiçbir ilgisi olmadığını açıkça gösterdi. Federal Yüksek 
Mahkemenin ikinci olarak verdiği karar(Federal Yüksek Mahkemenin 
zararı ikinci kararda ele alıyor) ileride Federal Yüksek Mahkemenin iş 
sözleşmesinin erken feshinden kaynaklanan ve FIFA’nın Oyuncuların 
Statüleri ve Transferleri hakkındaki düzenlemelerine göre ödenmesi 
gereken tazminat miktarına daha yakından bakmasını sağlayan bir 
karar olabilir. Her ne kadar ahde vefa ilkesi geçerli olsa da bir futbol 
oyuncusunun önceki kulübüyle olan sözleşmesini kararlaştırılandan 
önce bitirdiği için hayatının geri kalanında eski kulübünün kölesi 
gibi yaşamasına hiçbir neden yoktur. Futbol dünyasının bir kişinin 
ömür boyu kişisel ve ekonomik özgürlüğüne baskın çıkacak hiçbir 
menfaati olamaz.

Bu geçmiş deneyimler sonucunda FIFA’nın Oyuncuların statüsü ve 
transferleri hakkındaki düzenlemelerinin 17. Maddesindeki tazminat 
ödemesinin, İsviçre Medeni Kanununun 2. Madde 27. Para.’na (aşırı 
yükümlülük) uygun olarak tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA:
-FRORIEP RENGGLI- Sports Law Briefing- Nisan 2012
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1- Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi

Profesyonel futbolcu sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen 
(karşılıklı) bir sözleşmedir. Futbolcunun, kulüp forması altında müsa-
bakalara katılma ve bu müsabakalara hazırlanma biçimindeki iş görme 
edimi ile iş görme karşılığında kulübün ücret borcu, bu sözleşmeden 
doğan karşılıklı borçlardır. (Hasan Petek, Profesyonel Futbolcu Söz-
leşmesi, Ankara 2002, sh. 39).

Kulüpler ile profesyonel futbolcular arasındaki borç ilişkisini, 
profesyonel futbolcu sözleşmesi oluşturmaktadır. Profesyonel futbolcu 
sözleşmesi, hukukumuzda özel şekilde yasal olarak düzenlenmiş bir 
sözleşme tipi değildir. Bununla beraber, bu sözleşme çerçevesinde, 
futbolcunun, kulüp bünyesindeki iş görme edimini, kulübün faaliyet 
organizasyonu içinde ve kulübe bağlı olarak gerçekleştirmesi; iş görme 
karşılığında kulübün ücret borcunun varlığı dikkate alındığında; 
profesyonel futbolculuk sözleşmesinin aslî edim yükümlülüklerinin, 
iş sözleşmesinin aslî unsurlardan oluştuğu görülmektedir. Dolayısıyla, 
taraflardan her birinin borcu diğer tarafın borcunun karşılığını teşkil 
eder ve taraflardan her biri diğer tarafın edimini elde etmek için borç 
altına girer.

Profesyonel futbolcunun iş görme ediminin yerine getirilmesi, 
sözleşme süresinin bütününe yayılmış olup; futbolcunun, zamana 
göre belirlenen ücret alacağı da, kararlaştırıldığı süre boyunca zamana 
yayılarak doğar. Buna karşılık, bu borçların muacceliyet kazanma 
anlarının, kural olarak bir önemi bulunmamaktadır. Taraflar, zamana 
göre belirlenmiş ücretin tamamının veya bir miktarının, bunun doğu-
mundan önceki bir anda ödeneceğini kararlaştırabilirler.

Bu çerçeve içinde profesyonel futbolcu sözleşmesi genel olarak, 
Borçlar Kanununun hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri ile Borçlar 
Kanunun genel hükümlerine ve MK. m. 5 çerçevesinde Medenî Hukuk 
başta olmak üzere özel hukukun genel nitelikteki hükümlerine tâbidir.



766

Profesyonel Futbolcu 
Sözleşmesi ve Opsiyon Hakkı

/ TÜRKKAN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

2- Sözleşmenin Süresi

Profesyonel futbolcu sözleşmesi, belirli süreli olması zorunludur. 
Taraflar sözleşme süresini serbestçe kararlaştırabilirler. Bununla birlikte 
Futbolcu sözleşmeleri istisnai haller dışında en çok beş yıllık süre için 
akdedilebilir. Ancak 18 yaşın altındaki futbolcular ile imzalanacak 
olan sözleşmelerin süresi üç yıldan fazla olamaz. Ayrıca sözleşmenin 
bitim tarihinin futbol sezonuna bitim süresine bağlı olarak 31 Mayıs 
olarak belirlenmesi zorunludur. Ömür boyu veya süresiz yapılacak 
sözleşmeler geçersizdir. Tarafların imzaladıkları sözleşmeyi Türkiye 
Futbol Federasyonu’na (TFF) tescil ettirmeleri zorunludur. (Profes-
yonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatı m.19/1)

3- Bosman Kuralı

Bilindiği üzere, 1995 yılına kadar profesyonel futbolcular, kulüp-
ler ile imzaladığı sözleşmelerin süresi sona erse bile serbest kalmaları 
söz konusu değildi. Futbolcu sözleşmesinin süresinin sona ermesi, 
futbolcunun kulübü ile sözleşme ilişkisinin sona ermesine doğrudan 
sağlamıyordu. Futbolcunun kulüple sözleşme imzalaması sonucunda, 
kulüpler futbolcunun bonservis hakkına sahip olmakta ve futbolcu-
nun bir başka kulübe transferi, ancak kulübünün muvafakati sonucu 
gerçekleşmekteydi. Dolayısıyla kulübünün muvafakati olmadan bir 
futbolcunun başka bir kulübe transferi, adeta imkânsız hale gelmek-
teydi. Böylece kulüplerin futbolcularının transferi için verdikleri 
izin ve muvafakat karşılığı aldıkları ücret, kulüplerin en önemli gelir 
kaynağını oluşturmaktaydı.

Avrupa Adalet Divanını’nın 15.12.1995 tarihli Bosman kararın-
dan sonra futbolcuların sözleşme sürelerinin bitiminden sonra ser-
best kalmaları sonucunda futbolcu transferlerinde radikal değişikliğe 
gidilmiştir.  Avrupa Birliği  içinde işçilerin serbestçe dolaşımını ve 
çalışma özgürlüğünü güvenceye alan kararlar, özellikle Avrupa içinde 
futbol sektöründe büyük değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur. 
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Bu kararlar uyarınca Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal liglerinde 
-transfer edilen oyuncunun Avrupa Birliği vatandaşı olması koşuluyla- 
yabancı oyuncu sınırlaması kaldırılmış, futbolcuların anlaşma süreleri 
dolduğunda bonservis bedeli olmaksızın istedikleri kulübe geçme-
lerinin önü açılmıştır. Bu kurallar yıllar ilerledikçe yalnızca Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerin futbolcularını da kapsamaktan çıktı ve global bir 
hal aldı. Hatta diğer spor branşları için de örnek oluşturacak sporun 
bir parçası olmayı başardı. Sonuç olarak bu işten hem kulüpler hem 
de oyuncular kazançlı çıktı. Kulüplere oyuncuları bonservis bedeli 
olmaksızın transfer etme imkânı sağlanırken, futbolculara da gelecek 
planlamaları doğrultusunda en iyi ve en doğru kararı alma konusunda 
konusunda belirleyici olma imkânı sağlanmış oldu.

Bu tarihten sonra futbolcu transferinde kulüplere ödenen transfer 
bedellerinin, bonservis bedeli olarak adlandırılmaya devam edilmiş ise 
de esasen yapılan bu ödemelerin, sözleşmenin erken sona erdirilme 
bedeli olduğu açıktır. Gerçekten de profesyonel futbolcunun sözleş-
meli olduğu kulüpten başka bir kulübe transferi niteliği itibarıyla 
üçlü bir ilişki olup profesyonel futbolcunun mevcut kulübüyle olan 
sözleşmesinin süresinden önce sona erdirilmesi karşılığında yeni kulüp 
belli bir bedel ödemekte, mevcut sözleşme taraflarca sona erdirilmekte 
ve futbolcu başka bir kulüple yeni bir sözleşme imzalamaktadır. Bu 
noktada, transfer bedeli olarak belirlenen tutar, sözleşmenin süre-
sinden önce sona erdirilmesi karşılığında mevcut kulübüne ödenen 
tazminattan başka bir şey değildir.

4- Opsiyon Hakkı

Opsiyon hakkı, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile tarafla-
rın hükümlerini önceden kararlaştırdıkları bir sözleşmeyi kurma veya 
mevcut bir sözleşmenin süresini uzatma yetkisi verir. Opsiyon hakkı 
sahibi, opsiyon konusu borç ilişkisini kurmak veya mevcut borç ilişki-
sinin süresini uzatmak için, hiçbir şekilde karşı tarafın irade beyanına 
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muhtaç değildir. Hak sahibi, bir taraflı varması gerekli irade beyanı 
ile borç ilişkisi kurabilir, mevcut borç ilişkisinin süresini uzatabilir. 
Bu yönleriyle, opsiyon hakkı yenilik doğuran bir hak niteliği taşır. 
Bütün yenilik doğuran haklar gibi, opsiyon hakkı da, hak sahibine 
başkaları ile olan hukukî ilişkilerini ve dolayısıyla başkalarının hukukî 
durumlarını, onların katılmasına gerek olmaksızın, düzenleme ve 
değiştirme imkânı tanımaktadır.

Diğer taraftan, opsiyon haklarının kullanılabilmesi için öngö-
rülen süre boyunca, opsiyon hakkının kullanıp kullanılmayacağının 
belli olmaması nedeniyle muhatap açısından bir belirsizlik bulunur 
ve opsiyon hakkının konusuna bağlı olarak, bu durum muhatabın 
başka sözleşmelere taraf olmasını da sınırlar. Bu yönleriyle, opsiyon 
haklarının muhatapların, hukukî durumlarına ilişkin olarak karar 
alma özgürlüklerini sınırladığında tereddüt yoktur.

5- Futbolcu Sözleşmelerinde Opsiyon Hakkı

Profesyonel futbol ilişkisi açısından ele alındığında; opsiyon hakkı, 
hak sahibine tek taraflı irade beyanı ile bir profesyonel futbol sözleş-
mesi kurma veya mevcut bir profesyonel futbol sözleşmesinin süresini 
uzatma imkânı tanımaktadır. Opsiyon hakkının söz konusu olduğu 
durumlarda, kulüplerin ve futbolcuların karar alma özgürleri sınırlan-
maktadır. Opsiyon hakkına muhatap olacak futbolcu veya kulübün 
mevcut hukukî durumu, iradesi dışında değişikliğe uğramaktadır. 
Burada, opsiyon hakkı sahibinin futbolcu, kulüp veya her ikisinin 
olmasına bağlı şekilde, kulüp ve/veya futbolcu yönünden ortaya 
çıkabilecek bu sınırlama söz konusudur.

Bunun yanında futbolcu yönünden ortaya çıkan karar alma özgür-
lüğüne ilişkin başka bir sınırlama da, opsiyon hakkının yarattığı 
belirsizliktir. Opsiyon haklarının kullanılabilmesi için öngörülen süre 
boyunca, opsiyon hakkının kullanıp kullanılmayacağının belli olma-
ması nedeniyle muhatap açısından bir belirsizlik ortaya çıkmaktadır. 
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Özellikle, futbolcunun aynı dönem için yalnızca bir kulüp ile profes-
yonel futbolcu sözleşmesi imzalayabilmesi ve yalnızca bir kulüp adına 
lisans alabilmesi, futbolcuların kulüplerle sözleşme imzalayabilecekleri 
sürelerin belirli dönemlerle sınırlanması, futbolcunun başka bir söz-
leşmeye taraf olmasını, hattâ böyle bir sözleşmenin kurulması için 
müzakerelerde bulunması olanağını sınırlar. Bu yönleriyle, opsiyon 
haklarının muhatapların, hukukî durumlarına ilişkin olarak karar 
alma özgürlüklerini sınırladığında şüphe etmemek gerekir.

6- Sözleşme Özgürlüğü ve Opsiyon Hakkı

Futbolcu sözlemesinde yer alan opsiyon hakkından kaynaklanan 
uyuşmazlıklar, gerek ülkemizde, gerekse FIFA ve CAS nezdinde uzun 
süre tartışılmıştır. Esasen opsiyon hakkından kaynaklanan uyuşmaz-
lıklar, başlangıçta Bosman kuralı gereği, kulüplerin futbolcu transfe-
rinden oluşan gelir kaynakları nezdinde yarattığı olumsuz gelişmenin 
engellenmesi amacına yönelik olarak, kulüpler tarafından futbolcu 
sözleşmesine konulan tek taraflı uzatma hükümlerin dikkate alınıp 
alınmamasına ilişkindir. Sözleşmelere konulan uzatma opsiyonları-
nın geçerli olup olmaması hakkında karar verilebilmesi, söz konusu 
geçerlilik denetiminde dikkate alınacak kuralların belirlenmesine de 
bağlıdır.

Hukukumuzda geçerli genel ilkelerden bir tanesi sözleşme özgür-
lüğü ilkesidir (Anayasa, m. 48; BK. m. 19/I). Ancak, sözleşme özgür-
lüğü ilkesi mutlak bir anlam taşımamaktadır. Bu çerçevede ele alınması 
gereken sözleşme özgürlüğün genel olarak sınırları ise, BK. m. 19/ 
II ve BK. m. 20’de çizilmiştir. Buna göre, sözleşmenin konusu ve 
amacı; emredici hukuk kurallarına, kamu düzenine, genel ahlâka, 
kişilik haklarına aykırı olmaz. Konusu veya amacı, emredici hukuk 
kurallarına, kamu düzenine, genel ahlâka veya kişilik haklarına aykırı 
olan sözleşmeler kesin hükümsüzdür (BK. m. 20).
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“Kişiliğin Korunması” “Vazgeçme ve Aşırı Sınırlamaya Karşı” 
başlıklarının altında yer alan MK. m. 23’ün birinci ve ikinci fıkralarına 
göre: “Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez. 
Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlâka 
aykırı olarak sınırlayamaz.” MK. m. 23’ün amacı, kişilerin serbest 
iradeleriyle düzenleyebilecekleri hukukî işlemlerin sınırını çizmektir. 
Hüküm, kişisel özgürlüklerinin ve ekonomik faaliyetlerinin belirli 
bir ölçünün üstünde sınırlanmasına izin vermemektedir. Bu açıdan, 
kişinin karar verme özgürlüğünü mutlaka muhafaza etmesi esastır.

MK. m. 23 çerçevesinde kişinin özgürlüklerinin ve ekonomik 
faaliyetlerin korunmasının en önemli uygulama alanlarından birini, 
iş görme sözleşmelerinin süresi oluşturmaktadır. Sözleşme süresinin 
uzun olması nedeniyle kişinin ekonomik özgürlüğünün tehlikeye 
atılması, kişinin karar alma özgürlüğünü aşırı sınırlanması, MK. m. 
23 ile bağdaşmayan düzenlemeler olarak kabul edilmektedir. Nitekim 
BK. m. 343’te bir iş sözleşmesinin bir tarafın yaşadığı müddetçe veya 
10 yıldan fazlası için yapılmış olması hâlinde, on yılın geçmesinden 
sonra, işçiye sebep göstermeksizin sözleşmeyi fesih hakkı tanınmıştır. 
Aynı yönde sınırlamalar profesyonel futbol ilişkisi yönünden FIFA ve 
TFF talimatlarında da öngörülmüştür. Profesyonel futbolcu sözleş-
mesinin süresinin en fazla beş yıl olarak belirlenebilmesi, 18 yaşından 
küçük futbolcularda bu sürenin üç yıl ile sınırlanması; profesyonel 
futbolda koruma döneminin futbolcunun 28 yaşından önce imzaladığı 
sözleşmelerde üç yıl, futbolcunun 28 yaşından sonra imzaladığı sözleş-
melerde iki yıl ile sınırlı olması ve bundan sonra futbolcunun sportif 
ceza söz konusu olmaksızın sözleşmeyi hiçbir sebep göstermeksizin 
feshedebilmesi yukarıda belirtilen düşünceye dayanan düzenlemelerdir

Sözleşmenin süresinin başlangıçta belirli bir süre ile sınırlanması 
yanında, sözleşmenin süresinin tek taraflı olarak belirlenebilmesine 
imkân tanıyan düzenlemeler açısından da kişiliğin korunması ve 
MK. m. 23 kuralı göz önünde tutulmalıdır. Bu tür düzenlemelerin 
başında opsiyon hakları gelmektedir. Dolayısıyla, opsiyon haklarının 
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geçerliliğinin de MK. m. 23 ile belirlenen kurallar çerçevesinde değer-
lendirilmesi gerekmektedir.

7- Opsiyon Hakkının Geçerliliği

Profesyonel futbol faaliyetinin sınırlı sayıdaki kulüp bünyesinde 
yerine getirilebilmesi ve profesyonel futbol faaliyetinin yürütülebi-
leceği, özellikle de futbolcunun geleceğini garanti altına almasına 
imkân verecek geliri elde etmesinin mümkün olduğu sürenin sınırlı 
olması, opsiyon haklarının ekonomik etkilerini futbolcu yönünden 
daha ağır hâle getirmektedir. Bir iş sözleşmesi türü olan profesyonel 
futbolcu ilişkisinde taraflar arasındaki ekonomik eşitliğin olmaması 
ve futbolcunun ekonomik yönden kulübe göre daha zayıf konumda 
bulunması olgularının da, opsiyon hakkının futbolcunun karar alma 
özgürlüğünü sınırlaması, mesleğini ifa imkânını daraltması ve böy-
lelikle futbolcunun ekonomik geleceğini sınırlaması açısından göz 
önünde tutulması gerekmektedir.

Bu hususların varlığı karşısında, karar alma özgürlüğünün, mes-
leği ifa imkânının ve faaliyet özgürlüğü ile ekonomik geleceğin aşırı 
sınırlamasına engel olmak için, profesyonel futbol ilişkisinde opsiyon 
haklarının geçerli olabilmesi için belirli şartların varlığının bulunması 
zorunluluktur. Aksi takdirde, kişisel özgürlükler ölçüsüz ve aşırı şekilde 
sınırlanmış ve MK. m. 23’te ifadesini bulan kişiliğin korunması ilkesi 
ihlâl edilmiş olur.

Opsiyon hakkının sözleşmenin her iki tarafı için de tanınmış olup 
olmaması veya opsiyon hakkının tanınması karşılığında Futbolcuya 
başkaca bir malî kazanç da sağlanmış olması opsiyon hakkının geçerli 
olup olmamasını etkileyecek unsurlar olup, bu unsurların her uyuş-
mazlık için ayrı ayrı tartışılması gerekir. Diğer bir ifade ile; Futbolcu, 
hukukî durumuna karar alma özgürlüğünü sınırlayan, mesleğini 
ifa imkânını daraltan ve böylelikle futbolcunun ekonomik geleceği 
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yönünden yük getiren opsiyon hakkının geçersiz olduğunda tereddüt 
etmemek gerekir.

Bu zorunluluğa bağlı olarak, gerek doktrinde gerekse örnek karar-
larda; futbolcu sözleşmesinin tek taraflı olarak uzatılabilmesine olanak 
tanıyan opsiyon hakkının sadece kulübe tanındığı; opsiyon hakkının 
kullanılması ile başlayan sözleşme dönemi için, daha önceki döneme 
nazaran futbolcu lehine belirgin ve önemli bir miktarda malî bir iyi-
leştirme öngörülmediği hâllerde opsiyon hakkı tanıyan düzenlemenin 
geçersiz olduğu kabul edilmektedir (Faruk Baştürk, İş Hukukunda 
Profesyonel Futbolcu, İstanbul 2007, sh. 187- 188; Hasan Petek, 
Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, Ankara 2002, sh. 339, not 30; 
FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun 23.03.2006 tarihli Kararı; FIFA 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun 22.07.2004 tarihli Kararı; CAS’ın 
12.07.2006 tarihli ve CAS/2005/A/983&984 sayılı Kararı).

Yargıtay’ın, “İş Hukukunda ‘işçi yararına yorum ilkesi’nin bir 
sonucu olarak sadece işçi aleyhine yükümlülük öngören cezai şart 
hükümleri geçersiz” sayıldığı yerleşik içtihatları, yukarıda yapılan 
değerlendirmeyi destekler niteliktedir (Yargıtay HGK’nun 17.12.1997 
tarihli ve E. 1997/9-816, K. 1997/1062 sayılı Kararı; Yargıtay 9. 
HD’nin 3.6.1997 tarihli ve E. 1997/7529, K. 1997/10660 sayılı 
Kararı; Yargıtay 9. HD’nin 11.11.2008 tarihli ve E. 2007/30214, 
K. 2008/30712 sayılı Kararı; Yine, Yeni Borçlar Kanunu’nun 420/1. 
maddesinde “Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan 
ceza koşulu geçersizdir” şeklinde yer verilen kural da, bu yorumu 
desteklemektedir.

TFF uygulaması da, tek taraflı olarak sadece bir kulübe sözleş-
menin süresini belirleme imkânı tanıyan opsiyon hakkının geçersiz-
liğini son dönemde aldığı kararlarla kabul etmektedir TFF Tahkim 
Kurulu’nun E.2009/192, K.2009/385 sayılı 25.06.2009 tarihli kararı 
ve E.2009/307, K.2009/469 sayılı 20.08.2009 tarihli kararları bu 
hususu teyit etmektedir.
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Giriş

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 
Kanun bu yazının yazıldığı dönemde dahil olmak üzere, son 
dönemde ülke gündemini fazlasıyla meşgul etmiş ve meşgul 

etmeye de devam etmektedir. Fakat bu yasanın gündemde yer alıyor 
olmasının temel nedeni, yasa içinde düzenlenen şike ve teşvik primi 
suçları yanı sıra 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan şike soruşturması 
ve tabiî ki mevcut yargılamalardır.

Esasen, 6222 Sayılı Yasa şike ve teşvik primi suçları dışında çok 
daha geniş hükümler içermekte ve kanaatimce hukuk mantığına aykırı 
kimi yaptırımlar getiriyor olması nedeniyle de uygulanması neredeyse 
imkânsız kuralları ihtiva etmektedir.

Yasanın içeriği ve düzenlemeleri, taraftarlık/organizasyon/kulüpler 
vb ile taraftarın sporla/kulüple kurduğu ilişkiyi tam olarak algılayama-
mış olma, spor hukuku ile ceza normu yaratma arasındaki dengenin 
kurulamaması gibi izlenimleri beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda 
6222 Sayılı Yasa bir büyük bir de küçük revizyondan geçmiş olmasına 
rağmen istenen düzeye gelememiş olacak ki, bu yazı yazıldığı sıra-
larda yeni değişiklik çalışmalarının olduğu da gündeme yansımaya 
başlamıştır.

Bu çalışmada, 6222 Sayılı Yasanın taraftarları ilgilendiren hüküm-
leri ve taraftara yaklaşımı değerlendirilecektir.

1982 Anayasası’nda Spor
Yasa, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için ihtiyaç duyulan 

ve belli konulardaki kimi boşlukları doldurmuş bir düzenleme olarak 
değerlendirilebilirse de taraftarlar açısından bireysel özgürlükleri sınır-
layan mahiyetler taşımaktadır. Yasal yaptırımlarla, insanları cezalan-
dırarak terbiye etmeye çalışmanın ortaçağ karanlığına bir gönderme 
niteliği taşıyacağı unutulmadan 1982 Anayasası’ndaki düzenlemelere 
de değinmekte fayda vardır.
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1982 Anayasası’nın 59. maddesi “Sporun Geliştirilmesi” başlığını 
taşımakta, maddenin 1. fıkrasında “devlet, her yaştaki vatandaşları-
nın beden ve ruh sağlını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere 
yayılmasını teşvik eder” demektedir.

İlgili Anayasa hükmüne bakıldığında sporun kitlelere yayılmasın-
dan, bedenen ve ruhen vatandaşların spor yoluyla geliştirilmesinden 
bahsedilmektedir. Ancak 6222 Sayılı Yasanın, sporun yaygılaştırıl-
masını değil spor alanının daraltılması ile sonuçlanacak yaptırımlara 
işaret ettiği gözlenmiştir.

Zira ilgili Anayasa maddesinin gerekçesinde “sporun geliştirilmesi 
sadece fiilen spor yapanları değil, seyircileri için de eğitici ve sağlık 
kurallarına uygun bir ortamda yaşamaya sevk edici etkileri sebebiyle 
devletçe ele alınması için bir başka sebeptir” denilerek, maddenin salt 
spor yapanları kapsamadığı; seyircilerin de bu madde kapsamında 
yararlanıcı olması gerektiği açıkça ifade edilmiştir. Ancak 6222 Sayılı 
Yasanın bu noktadan hayli uzaklaştığı ortadadır.

6222 Sayılı Yasa ve Problemler
Yasaların amaç kısmı genelde gereken hassasiyetle değerlendiril-

mese de aslında bir yasanın içeriğinde yer alan maddelerle tutarlı bir 
bütün oluşturup oluşturmadığı; dolayısıyla etkili ve işlevsel uygula-
malara zemin hazırlayacak düzenlemelere vesile olup olamayacağı 
önem taşımaktadır. Bu nedenle dikkatle üzerinde durulması gereken 
temel bölümlerden birisi kanaatimce yasaların amaç kısmıdır. 6222 
Sayılı Yasa bu çerçevede değerlendirildiği vakit, yasanın amacını ortaya 
koyan 1. maddenin hata ve eksiklikler barındırdığı görülmektedir.

6222 Sayılı Yasanın amacı 1. maddede : “müsabaka öncesinde, 
esnasında veya sonrasında spor alanları ile bunların çevresinde, taraf-
tarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde 
veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında şiddet 
ve düzensizliğin önlenmesi” olarak tanımlanmıştır.
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Görüleceği üzere Yasanın amacı, yasaya ilişkin mevcut, güncel 
tartışmaların aksine taraftarlara ilişkin önlemlerle sınırlıdır. Başlı başına 
bu bile sporda şiddet ve düzensizliğin tek nedeninin taraftar olduğu 
algısının ne kadar ağırlık kazandığını göstermektedir.

Yasanın 2. maddesinde ise yasanın kapsamı açıklanmış, amaç 
kısmındaki bu dar düzenlemeden vazgeçilerek, yasa içerisinde yer alan 
şike, teşvik primi, diğer suçlar ve yaptırımları ile bu alanda faaliyet 
gösteren insanların sorumluluklarına ilişkin ifadeler yer almıştır. Amaç 
ile kapsam arasındaki bu farklılık spor hukuku ile ceza hukuku ilişkisi 
içerisinde sıkça tartışılan ve tüketilmemiş bir konuyu da beraberinde 
getirmektedir. Temel tartışma şike, teşvik primi ve sair suçların ceza 
yasaları içerisinde düzenlenmesinin gerekip gerekmediği, ayrıca tekrar 
başka yasalarda yer alıp almayacağı, spor hukukunun ve tabi disip-
lin hukukunun içerisine nereye kadar nüfus edilip edilmeyeceğidir. 
Konumuzun kısıtlılığı nedeniyle bu tartışmaya burada değinmeyeceğiz. 
Ancak söylemekte fayda vardır ki ilgili suçların ve düzenlemelerinin 
ceza yasalarında yer alması daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.

Yasanın tanımlar kısmında da dikkati çeken önemli hususlar 
bulunmakta, bunlardan en önemlisi de, spor alanı kavramının geniş-
letilerek, “Spor müsabakalarının veya antrenmanların gerçekleştirildiği 
alanlar ile seyircilere ait seyir alanları, sporculara ait soyunma odası ve 
bu Kanunun uygulanması kapsamında spor yapmaya elverişli alanlar” 
şeklinde tanımlanması olmuştur. Lakin yasada düzenlenen yasaklar ve 
yaptırımlar dikkate alındığında spor alanı kavramının bu kadar geniş-
letilmesinin yasanın amacını aşan bir mahiyet arz ettiği görülecektir. 
Uygulamadaki yorumların da geniş tutulacağı göz önüne alınırsa spor 
alanı kavramının, Yasanın uygulanması anlamında sorunlara neden 
olacağı unutulmamalıdır.

Spor yapmaya elverişli alanların kanunun uygulanması kapsamında 
spor alanı sayılması, sonra da tekrar kanunun bu alanlara uygulana-
cak olması bir tezatlık ve kısır döngü oluşturmaktadır. Örneklemek 
gerekirse, antrenman yapılan bir orman arazisinin durumunu bu 
yasa kapsamına çekmiş olmak ne kadar anlamlıdır tartışmak icap 
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etmektedir. Bu gibi düzenlemeler Yasanın ya hiç uygulanamamasını 
doğuracak ya da sporcular, yöneticiler vs. dışındaki insanlar için 
tamamen bir kısıtlamadan ibaret olmasını beraberinde getirecektir.

Güvenlik ve Düzene İlişkin Tedbirler
Yasanın 4. maddesinin 1. fıkrasında İl Spor Güvenlik Kurulları’nın, 

2. fıkrasında ise İlçe Spor Güvenlik Kurulları’nın nasıl oluşturulacağı 
düzenlenmiştir. Kanaatimizce taraftar derneklerine ve taraftarlara ağır 
yükümlülük getiren bir yasada taraftar dernekleri temsilcileri ya da 
tribün gruplarının temsilcilerinin bulunmaması bir eksikliktir. Bu kişi-
lerin de ilgili kurullarda yer alması ve eşit söz hakkına sahip bulunması 
gerekmekteydi. Ancak bu şekilde bir güvenlik toplumu algısından 
kurtularak, farklı düşüncelere yer açarak, gerçekten spordaki düzen-
sizlik ve şiddetin önüne geçilebileceğini unutmamak gerekmektedir.

Yasanın 5. maddesi spor alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin 
hükümler içermekte, lakin bunların bir kısmı ülkemizdeki müsabaka 
alanlarının büyük çoğunluğunun mevcut durumu ve şartları değer-
lendirildiğinde kadük kalmaktadır.

Örneğin, Yasanın 5/3/c maddesinde, çocuklar ve engellilerin 
müsabakaları izleyebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması ve uygun 
yerlerin tahsis edilmesi gerektiği belirtiliştir. Ancak bu düzenlemede, 
birçok spor alanının temel yer tahsis etmek konusunda çoğunlukla 
yetersiz kaldığı dikkate alınmamıştır. Üstelik bu hususta ilgili kurum-
lara ya da devlete hiçbir sorumluluk yüklenmemiştir. Bu, Anayasanın 
59. maddesiyle çelişen bir durum oluşturmaktadır.

Yine 5. maddenin 4. fıkrasında yer alan “bilet satın almak isteyenler 
için elektronik kart oluşturulur”, “bilet satışları kişilere özgü elektro-
nik kart üzerinden yapılabilir. Spor müsabakalarına, kişi ancak adına 
düzenlenen elektronik kart ile izleyici olarak girebilir” ifadeleri, yasanın 
gündelik pratikler dikkate alınmadan hazırlandığını gözler önüne 
sermektedir. Elektronik kart uygulamasının, hayatında ilk kez maça 
gidecek izleyiciler için külfet ve zaman kaybı olarak deneyimleneceği, 
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mevcut bilet satışlarında yaşanan yer bulma sıkıntısı, uzayan sıralar 
ve gerekli donanımın yokluğu hesaba katılmamıştır. Bir diğer sorun 
ise elektronik kartların resimli olması ve gerekli kimlik bilgilerinin 
bulunması şartının, sıradan bir spor müsabakasına izleyici olarak 
destek vermeyi zorlaştıracak olmasıdır. 4. fıkra, birinin bir başkası için 
bilet almasını, eşiyle çocuğuyla müsabaka izleyebilmesini neredeyse 
imkânsız hale getirmektedir.

Taraftar Dernekleri
Yasanın 8. maddesi “taraftar derneklerinin yükümlülükleri” baş-

lığını taşımaktadır. Maddenin ilk fıkrasında, “taraftar derneklerinin 
kanunun amacına aykırı faaliyetlerde bulunamayacağı” belirtilmiştir. 
Bu hükmün varlık nedeni tarafımızdan anlaşılamamaktadır. Ancak 
mantık silsilesinden uzak iki neden akla gelmektedir: ya kanun koyucu 
taraftar derneklerinin amacının spor alanlarında terör estirmek ve olay 
çıkarmak olduğunu düşünmektedir ya da taraftar derneklerinin ne 
olduğuna ilişkin yeterli bilgiye sahip değildir.

İkinci fıkrada derneklerin “taraftarların spor ahlâkı ve ilkelerine 
uygun biçimde sportif faaliyetleri izlemelerini sağlamaya yönelik 
eğitici faaliyetler” düzenlemesi gerektiği öngörülmektedir. Bu fıkra 
ile taraftar derneklerine ekstra sorumluluk yüklenmekte ve taraftar 
dernekleri kuruluş amacı dışında bir sorumluluğu yerine getirmek 
zorunda bırakılmaktadır. Ancak taraftar derneklerinin tüm taraftarlarla 
bağlantılı olmadığı ve olamayacağı düşünülmemiştir.

Ayrıca bu fıkrada ifade olunan yükümlülüklerin yerine getiril-
memesi halinde ne tür bir yaptırım uygulanacağı açıklanmamıştır.

Yasak Eylemler
Yasanın 12. maddesinde “spor alanlarına sokulması yasak mad-

deler” belirtilmiştir. Ancak bu madde hükümlerinde anlaşılamayan 
ve tanımlanması güç bir dil kullanılmıştır. Örneğin 12/1/b mad-
desinde “Esasen bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, 
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ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya 
yakıcı maddeler”, 12/1/c maddesinde ise “ilgili spor federasyonlarının 
belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içeceklerin” spor alanlarına 
sokulması yasaklanmıştır.

12/1/b maddesinde ifade edilen “kesici, ezici, bereleyici, delici” 
olup da normalde bulundurulması yasak olmayan maddeleri saptamak 
mümkün değildir. Mesela anahtarların kesici, delici ve bereleyici, 
maçlarımızda sık kullanılan davul ve tokmağının da yine ezici ve bere-
leyici nitelik taşıdığı söylenebilir. Keza cep telefonları da istenirse bu 
amaçla kullanılabilecek aletlerdir. Kibrit, zippo ve çakmağın yanıcı ve 
yakıcı özelliği bulunmaktadır. Bu ve benzerlerinin içeri sokulmasının 
yasaklanıp yasaklanmayacağı keyfi yargılar sonucunda belirlenecek ve 
istikrar kazanan uygulamalara ulaşılamayacaktır.

12/1/c maddesindeki spor federasyonlarının belirlediği ve içeri 
sokulması yasak olmayan alkollü içeceklerin ne olduğu açıkça ifade 
edilmemiştir. Yasaların bu gibi belirsiz, yoruma müsait, inisiyatife atıf 
yapan ifadeler barındırması sorun teşkil etmektedir.

12/2 maddesinde, “Müsabaka güvenliğinin sağlanması amacıyla, 
genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel 
güvenlik görevlileri, mülki amirin yazılı emrine istinaden, spor alanına 
girişte izleyicilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde 
el ile kontrol edebilir ve arayabilir” ifadesi yer almaktadır. Bu yeni 
bir uygulama değildir. Aramalar, müsabaka alanında genellikle özel 
güvenlik, müsabaka alanı dışında olmakla beraber spor alanı sayılan 
yerlerde genel kolluk görevlileri tarafından zaten yapılmaktadır. Bura-
daki sorunlardan bir tanesi el ile aramanın asıl olmadığı halde sürekli 
şekilde yapılması ve ilgili maddedeki “gerektiğinde” ifadesinden ne 
anlaşılması gerektiğidir. Ayrıca spor alanı olarak tarif edilen yerlerde 
yer alan otoparklardaki araçların da bu kapsamda özel yetki ve hakim 
izni olmadan aranıp aranamayacağı tartışmalıdır.

12/3 maddesinde ise kanaatimce sıkıntılı bir uygulamaya gidil-
miştir. Buna göre “Spor müsabakası öncesinde, esnasında ve sonra-
sında spor alanının çevresinde ve müsabakanın yapılacağı yer gidiş 
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ve geliş güzergâhında, taraftarların üzeri ve eşyası 4/7/1934 tarihli ve 
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun önleme aramasına 
ilişkin hükümlerine göre aranabilir”. Buradaki temel sıkıntı, müsa-
baka öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere, istenildiği vakit, spor alanı 
dışarısında dahi taraftarların üzerlerinin ve eşyalarının istenildiği gibi 
aranabilmesidir. Bu yasanın amacının aksine, yaratılan olağanüstü hal 
koşulları sayesinde, devlet eliyle taraftarları ve ortamı terörize etmenin 
yolu açılmış olmaktadır. Bu gibi emniyet tedbirlerinin uygulanması 
sonrasında olayların artarak ve şiddetlenerek nerelere vardığı son 
dönemde başta derbiler olmak üzere pek çok müsabakada gözler 
önüne serilmiştir.

12/1 maddesindeki çekincelerimizin asıl nedeni kendisini 13. 
maddede göstermektedir. Bu maddenin 2. fıkrasına göre “Esasen 
bulundurulması suç oluşturmamakla beraber 12 nci maddenin birinci 
fıkrasının (b) bendi kapsamına giren alet veya maddeleri spor alan-
larına sokan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”. Yani 
normalde bulundurulması ve taşınması yasak olmayan, dolayısıyla suç 
oluşturmayan ve bunların ne olduğu tam olarak 12. madde kapsa-
mından anlaşılamayan alet veya maddelerle spor alanına giren kişilere 
yasayla hapis cezası getirilmiştir. Örneğin şemsiyeyle spor alanına 
giren bir taraftar kanunun lafzı nedeniyle hapis cezası alabilecek 
midir? Bu muğlak açıklamalar nedeniyle hapis cezası öngörülmesi, 
her bir taraftarın potansiyel suçlu olduğu ve hapis cezası alabileceğini 
net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bunu izah etmek hukuk mantığı 
açısından da mümkün değildir.

Bir diğer husus doktrinde Mahmut KOCA’nın vurguladığı üzere, 
bu maddede düzenlenen suçların hepsinin ancak kasten işlenebile-
ceğidir. Yani, taksirle bu suçları işleyenlere ceza verilemeyecektir. Ve 
fakat doktrinin gözden kaçırdığı üzere, örneğin cebinde çakı unutan 
kişinin davranışının kasten mi taksirle mi olduğu nasıl anlaşılacaktır? 
Bunu anlamak mümkün gözükmemektedir.

Ayrıca bu maddedeki suçlar bakımından , “kişi, yasak maddeleri, 
örneğin polis kontrol noktasında üzerinin aranması nedeniyle spor 
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alanına sokamamışsa, fiili teşebbüs bakımından değerlendirilmelidir. 
Soyut tehlike suçlarında cezalandırılabilirliğin alanını genişletmemek 
gerekir. Bu itibarla bu suçlara teşebbüsün kural olarak mümkün 
olmayacağı kabul edilmelidir” (Prof. Dr. Mahmut KOCA, 6222 
Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda 
Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler).

Ayrıca, “Fiiler daha ağır cezayı gerektiren başka suçu oluşturduğu 
taktirde, 13. maddedeki hükümler geri çekilecektir” (Prof. Dr. Mah-
mut KOCA, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine 
Dair Kanunda Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler).

Aynı maddenin 4. fıkrasında bu alet veya maddeleri kullanan 
kişinin müsabaka düzenini bozması halinde, fiilin daha ağır bir cezayı 
gerektiren başka bir suçu oluşturmadığı taktirde de hapis cezasıyla 
cezalandırılacağı belirtilmiştir. Ancak buradaki kullanımdan kastın 
ne olduğu yine muğlaktır. Bu yasak kapsamındaki alet ya da madde-
lerin kullanılması halinde müsabaka düzeni bozulmazsa herhangi bir 
yaptırım 4. fıkra kapsamında uygulanmayacak, 2. fıkra kapsamında 
cezalandırılma yoluna gidilecektir. Burada önemli olan hususlar-
dan bir tanesi de, kişinin kastının, müsabaka düzeninin bozulması 
olmamasıdır.

Bir başka gariplikse aynı maddenin 5. fıkrasında karşımıza çıkmak-
tadır. Buna göre “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”. Yani normalde bulundurulması 
ve taşınması yasak olmayan ancak yasa kapsamında spor alanlarına 
sokulması yasak hale getirilen alet veya maddeleri içeri sokmak hapis 
cezasıyla cezalandırılırken; spor alanına sokulması yasak olmayan 
maddeleri kullanarak müsabaka düzenini bozan kişilere fiil daha 
ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmuyorsa yalnızca adli para 
cezası öngörülmektedir. Bu dengesizliğin akla, vicdana ve tabi hukuka 
uygun olmadığı da aşikardır.
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Aynı dengesizlik maddenin son fıkrasında da mevcuttur. Buna 
göre de, “12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine 
aykırı olarak spor alanlarına müsabaka sırasında uyuşturucu veya 
uyarıcı madde ya da alkollü içecek sokan kişi, fiili daha ağır bir cezayı 
gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, adli para cezası ile 
cezalandırılır”. Yani uyuşturucu bir madde sokmak adli para cezasıyla, 
normalde bulundurulması ve taşınması yasak olmayan bir maddenin 
spor alanına sokulması ise hapis cezasıyla sonuçlanabilecektir. Ta ki 
fiil daha ağır bir cezayı gerektiren bir suçu oluşturmasın.

Yasanın 14. maddesi ise hakaret içeren söz ve davranışlara ilişkin 
düzenlemeler getirmektedir. Buna göre, spor alanlarında veya çev-
resinde, belirli bir kişiyi hedef alıp almadığına bakılmaksızın duyan 
veya gören kişiler tarafından hakaret olarak algılanacak tarzda aleni 
olarak söz ve davranışlarda bulunan kişilere, filleri daha ağır cezayı 
gerektiren bir suç oluşturmadığı taktirde adli para cezası verilecektir. 
En önemlisi de bu madde hükmüne göre ceza verilebilmesi için şikayet 
şartı aranmayacaktır.

Burada üzerinde önemle durulması gereken hususlardan bir diğeri 
hakaret suçunun TCK’da düzenlenmiş olmasıdır. Buradaki sorun 
içtima hükümleri doğrultusunda çözümlenecektir. Yani, spor alanında 
söylenen sözler ve davranışlar TCK’daki hakaret suçunun koşullarını 
oluşturuyorsa, kişiye sadece TCK’daki suçtan dolayı ceza vermek 
gerekecektir.

Buradan çıkan sonuç, 14. madde kapsamında cezalandırma yoluna 
gitmek için, hakaret içeren söz ve davranışın kime yöneltildiğinin belli 
olmaması olacaktır. Daha açık şekilde ifade etmek gerekirse, spor alan-
ları içerisinde kime yöneltildiği belirli olmayan hakaret içeren söz ve 
davranışlar ancak 6222 Sayılı Yasa kapsamında cezalandırılabilecektir.

Yasadaki eksikliğin önemli noktalarından birisi ise, bu maddenin 
yalnızca taraftarlara yönelik olarak uygulanmasıdır. Yani herhangi bir 
oyuncu kendisini protesto eden taraftarlara el hareketi yapar ya da 
hakaret içeren söz söylerse, yasa hükmü onun aleyhine uygulanama-
yacaktır. Taraftarın bu gibi olaylarda galeyana gelmesi durumunda, 
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onlara ceza verilirken, sporcu için yasa hükmünün uygulanamıyor 
oluşu kanaatimce yanlıştır. Tabiî ki disiplin hukuku hükümleri burada 
saklıdır.

Bu madde hükmü, 6222 Sayılı Yasa’nın genişlettiği taraftarlara 
yönelik yaptırımları, müsabaka alanından daha da geniş bir alana yay-
mış, taraftarların hakaret olarak algılanacak tarzdaki söz ve davranışla-
rının spor alanı çevresinde gerçekleşmesi halinde de cezalandırılacağını 
öngörmüştür. Ancak buradaki makul olan spor alanı çevresinin nasıl 
tespit edileceğine yönelik bir açıklama yasa kapsamında getirilmemiştir.

Kaldı ki, madde hükmü, söz veya davranışın, belirli bir kişiyi hedef 
alıp almadığına dahi bakmamış, hakaret olarak algılanacak tarzda söz 
ve davranışlar diyerek de hakaret içermeyen kimi söz ve davranışların 
da yine cezalandırılacağını öngörmüştür. Bunları hukuken kabul etmek 
mümkün olmadığı gibi, hakaret suçunun cezalandırılmasının şikayete 
tabi olması kuralının da değiştirilmesinin de izah edilmesi kanaatimce 
mümkün değildir. Hele ki, taraftarlık gibi kitlesel biçimde yapılan 
ve sürü psikolojisiyle yanlış davranışlarda bulunulabilecek olması 
atmosfer itibariyle kolay olan bir vaziyette, hakareti geçtik, hakaret 
olarak algılanacak tarzdaki söz ve davranışların dahi cezalandırılması 
doğru gözükmemektedir. Tabi hakaret olarak algılanabilecek söz ve 
davranışlar ibaresinin de yine muğlak ve kişiden kişiye değişebilen bir 
ifade olduğu unutulmamalıdır.

14. maddenin ikinci fıkrasında ise, “Spor alanlarında veya çev-
resinde toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya 
mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan 
kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı tak-
dirde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” denmek-
tedir. Yasanın bu suça ilişkin en önemli ayrıntısı “toplum kesimleri” 
kavramını kullanmış olmasıdır. Buna göre, belirli toplum kesimlerini 
hedef almayan ancak, din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet ve mezhep 
farkı gözeterek hakaret içeren söz ve davranışlarda bulunulması halinde 
bu madde hükmüne göre hapis cezası verilemeyecektir. Ta ki fiil daha 
ağır cezayı gerektirecek bir suç oluşturmasın. Bunun kanaatimce izahı 
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mümkün değildir. Ayrıca maddede sayılan kavramlar arasında cinsel 
yönelim ve ideolojik angajman kavramının olmaması bir eksiklik 
barındırmaktadır.

Bu hükümden çıkan sonuçlardan bir diğeri de ırkçı, ayrımcı, cin-
siyetçi vb tezahüratın bir oyuncuya yöneltilebilir oluşudur. Örneğin 
sırf renginden ya da etnik kökeninden dolayı bir futbolcuya, onu baz 
alarak hakaret etmek bu madde kapsamında cezalandırılmayacaktır.

Hakarete ilişkin 14/1-2. maddelerdeki suçların yazılı pankart 
taşınarak, asılarak ya da duvarlara yazı yazılarak işlenmesi halinde ise 
cezalar yarı oranında arttırılacaktır.

Yukarıda vurguladığımız üzere bu yasa taraftarlık kurumuna 
yöneltilmiş bir saldırı, adeta taraftar öğütme yasasıdır. Yasanın 15. 
maddesi bu ifademizi doğrular niteliktedir. Buna göre, “Bu Kanun 
hükümlerine göre temin edilmiş bileti olmaksızın spor müsabakala-
rını izlemek amacıyla spor alanlarına giren kişi, adli para cezası ile 
cezalandırılır. Suçun spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan 
yasaklanmış kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek adli para 
cezasının miktarı elli günden az olamaz”.

Bu maddede ilginç olan nokta yine yukarıda belirtmiş olduğumuz 
üzere kavramların belirsiz olmasıdır. Spor müsabakasını izlemek üzere, 
spor alanına giren kişinin üzerinde bilet olmamasını yasa suç saymıştır. 
Bunu anlamak gerçekten imkansızdır. Örneğin, futbolun nasıl ortaya 
çıktığından bihaberseniz ve bugünkü haliyle endüstriyelleşmiş ve 
markalaşmış bir spor dalından bahsediyorsanız bu kuralı koymanız 
makul karşılanabilir. Lakin futbol vb spor dallarının birçoğu işçilerin 
ve yoksul halk kitlelerinin eğlencesi olagelmiştir. Buradan hareketle, 
yoksulların ya da maddi gücü olmayanların spor müsabakalarından 
mahrum edilmesi yönünde tavır takınmak makul değildir. Öyle ki, 
spor alanlarına biletsiz şekilde giren insanların, parası olmadığı için 
bilet arayan insanların sayısı oldukça fazladır. Bazı spor kulüplerinin 
ücretsiz bilet dağıtımına kilometrelerce yolu yürüyerek gelen gençler 
vardır. İnsanların sokaklarda suç işlemesini değil, spor alanlarında suç 
işlemeden deşarj olmasını ve sporu sevmesini teşvik etmek yasanın 
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amacı olmalıdır. İnsanların spor müsabakalarını kaçak izlemesini 
suç haline getirmek akıllıca bir çözüm değildir. Bunun ne gibi bir 
şiddet ve düzensizlik ortamı yarattığı tarafımızdan anlaşılamamıştır. 
6259 sayılı Yasa değişikliğinden önce bu maddedeki suçun cezası 
hapis olarak belirlenmişti. Bu yanlıştan dönülmesini de şimdilik bir 
kazanım olarak saymak sanırım hukukçular için yanlış olmayacaktır.

Yasanın uygulanabilirlikten uzak bir başka düzenlemesi, 15/4 mad-
desidir. Buna göre, “Kendisine ait elektronik kartı bir başkasının spor 
müsabakasına seyirci olarak girmesini sağlamak amacıyla kullandıran 
kişi birinci fıkra hükmüne”, yani, yukarıda eleştirdiğimiz maddeye göre 
adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Bu açıkça sürekli spor müsaba-
kası izleyenler ve izleyecekler dışında kimse spor müsabakası izlemesin 
demenin bir yoludur. Sadece ailesi, eşi, arkadaşı veya sevgilisiyle maça 
gitmek isteyen birisinin elektronik kart almaya mahkum edilmesi 
gerçekçi değildir. Ya da kendi kombine kartını maça gidemeyeceği 
gerekçesiyle kardeşine vermek isteyen kişinin cezalandırılması da 
hukuka ve vicdana uygun düşmeyecektir. Bunların tamamı spordan 
beklenen amacın önünde engel ve Anayasa’daki düzenlemenin tam 
tersi yönündeki düzenlemelerdir.

Benzer bir başka düzenlemede 15/5 maddesidir. Burada da yasanın 
amacından bir sapma görülmektedir. 15/5 maddesine göre, “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”.

Yasa maddesinin amacı özünde elektronik kartın yetkisiz olarak 
üretilmesi ve satılmasıdır. Buradaki yetkisiz üretimin ve satımın ticari 
amaçla gerçekleştirilmesi zorunludur. Lakin yasa amacını aşarak, spor 
müsabakası izlemek için bu sahte kartları satın alan, kabul eden veya 
bulunduran kişiyi de hapis cezası ile terbiye etme yolunu seçmiştir. 
Ancak müsabaka izleme dışında bir amacı olmayan, yani ticari vasıf 
taşımayan bir kişinin, durumu oldukça ağır bir yaptırıma uğramıştır. 
Yasanın lafsından bu suçun kastla işlenmemesi halinde cezalandırma 
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yoluna gidilip gidilmeyeceği de anlaşılamamış ve taksirle bile o sahte 
kartı bulunduran kişiye ceza verilebileceği öngörülmüştür.

Maddenin devam eden cümlesinde ise, “Bu kartı kendi kullanımı 
için kabul eden ve bulunduran kişi bir yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır” demektedir. Yani yine, tek amacı spor müsabakası izlemek 
olan bir kişiye karşı hapis cezası öngörülmüştür. Oysaki seyirci olmak 
dışında bir amaç gütmeyen kişilere karşı idari para cezası uygulanması 
daha doğru bir tercih olabilirdi kanaatindeyiz.

Yasa 17. maddesinde, spor alanlarında, kasten yaralama veya mala 
zarar verme suçunun oluştuğu durumlarda, yine şikâyete tabi olmak-
sızın ilgililerin cezalandırılacağını belirtmiştir. Lakin bu sefer doğru 
bir tutumla 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’ndaki maddelere gönderme 
yapmakla yetinilmiştir. Ayrıca aynı maddede, bu alanlardaki eşyaların, 
mala zarar verme suçu bakımından kamu malı hükmünde olduğu 
belirtilmiştir. Bu düzenlemenin de kimi prıblemleri beraberinde 
getireceği unutulmamalıdır.

Seyirden Yasaklanma Tedbiri
Yasanın 18. Maddesinde, taraftarlar için, müsabakayı seyirden 

men edilme cezası düzenlenmiştir. Yasa maddesinin üst başlığı, seyir-
den yasaklama değil, seyirden yasaklanma olarak bilinçli bir şekilde 
konulmuştur. Lakin bu maddede de bir kısım sorunlar bulunmaktadır.

18. maddeye göre, “Kişinin, bu Kanunda tanımlanan veya yol-
lamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece 
kurulan hükümde, hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabaka-
larını seyirden yasaklanmasına karar verilir”. Görüleceği üzere yasada 
bu konuda hakime bir takdir yetkisi verilmemiştir. Yani 6222 Sayılı 
Yasa kapsamında bir ceza hükmü kurulursa, seyirden yasaklanma 
yaptırımı ya da tedbiri de uygulanmak zorundadır. Yasanın lafzından 
çıkan sonuç budur.

Seyirden yasaklanma için doktrinde 5 kıstasın bir arada bulunması 
gerektiği vurgulanmıştır. Bahri ÖZTÜRK’e göre, seyirden yasaklanma 



788

6222 Sayılı Yasanın Taraftara 
Bakışı ve Getirdiği Yükümlülükler

/ ULUSOY

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

için, yasallık, haklı gerekçe (başkalarının hak ve özgürlüklerini koru-
mak, milli güvenlik, kamu güvenliği, kamu sağlığı ve ahlak, kamu 
düzeni ve suçun önlenmesi), zorunluluk, ölçülülük ve ayrımcılık yasağı 
kıstasları bir arada olmalıdır. Uygulamada doktrinin ileri sürdüğü 
kıstasların kaçının bir arada bulunmakta olduğu tartışmalıdır.

Ancak yine aynı doktrinde, makul şüpheden kastın basit şüphe 
olduğu vurgulanmaktadır. Basit şüpheden kasıt, dayandığı delilleri 
yetersiz olan şüphedir. Bize göre şüphe basit şüphe olmamalı, dayanak 
olan deliller yeterlilik koşullarını taşımalıdır.

Seyirden yasaklanma cezası, sadece müsabakaları izlemeyi değil, 
aynı zamanda antrenmanların da yapılacağı yerlere ve dolayısıyla 
spor alanlarına girişin yasaklanmasını da beraberinde getirmektedir. 
“Hükmün kesinleşmesiyle infazına başlanan seyirden yasaklanma 
yaptırımının süresi cezanın infazı tamamlandıktan itibaren bir yıl geç-
mesiyle sona erer. Bu güvenlik tedbirine ceza verilmesine yer olmadığı 
kararı ile birlikte hükmedilmesi halinde, hükmün kesinleştiği tarihten 
itibaren bir yıl geçmesiyle bu güvenlik tedbirinin uygulanmasına son 
verilir”. Görüleceği üzere, ceza verilmesine yer olmadığına dair karar 
verilmesi halinde dahi, yasa düzenlemesi seyirden yasaklanma ceza-
sının uygulanabileceğini öngörmüş, bu konuda mahkemeye takdir 
yetkisi vermiştir. Ancak bu kararın, ilk başta tedbir niteliğinde olduğu 
düşünüldüğünde, bu düzenleme sonunda kişinin cezalandırmaya 
tabi tutulduğu da hukuken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

18. maddenin 2. fıkrası, yukarıda değinilen düzenlemenin, taraftar 
gruplarınca spor alanlarının dışında işlenen kasten yaralama, hakaret 
içeren tezahürat ve mala zarar verme suçları bakımından da uygula-
nacağını belirtmektedir. Bu şekilde spor alanlarının dışına dahi bu 
yasayla müdahale edilmesinin önünün açılması kanaatimce yanlış-
tır. Spor alanları dışında belirtilen suçların işlenmesi halinde genel 
hükümlere göre ceza verilmesi yeterli olmalı, seyirden men cezasına 
başvurulmamalıdır. Bu ucu bucağı olmayan bir düzenlemenin önünü 
açmaktadır. Örneğin hakaret suçunun, kahvehanede maç özetlerini 
izleyen bir kısım taraftar tarafından işlenmesi halinde bu tedbire ya 
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da yaptırıma başvurulursa bu tam anlamıyla bir hukuk katliamı ola-
caktır. Yasanın bu tip düzenlemeleri, sıkça söylediğimiz üzere, yasanın 
amacını gerçekleştirmeyecek, insanların spordan soğumalarına da 
aracılık edecektir.

Yine aynı maddenin 3. fıkrasında, “Bu madde kapsamına giren 
suçlardan dolayı soruşturma başlatılması halinde şüpheli hakkında 
spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulamaya 
konulur” denmektedir. Görüleceği üzere seyirden yasaklanma yap-
tırımı burada tedbir olmasının ötesinde, henüz şüpheliyken bile bir 
cezalandırmaya dönüşmektedir. Çünkü yasadan mahsuplaşma yoluna 
gidilemeyeceği de açıkça anlaşılmaktadır. Oysaki hukukun temel ilke-
leri olan, “suçluluğu ispatlanana dek herkes masumdur”, “şüpheden 
sanık yararlanır” ilkelerinin bile burada dikkate alınmadığı, bir polis 
devleti uygulamasının gün yüzüne çıktığı açıktır. Hatta bırakın sanık 
olmayı, şüpheli hale geldiğiniz anda bu cezalandırmayla yüz yüze 
kalacağınız görülmektedir. Peki hakkında soruşturma kararı verilen 
kişi, kovuşturma sonunda masumiyetini açıklarsa ve bu süre yarım 
ya da bir sezon sonunda verilirse o zaman ne olacaktır? Ya da soruş-
turma açılıp, seyirden yasaklanan bir kişi hakkında, birkaç ay sonra 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilirse ne olacaktır. Bunun 
izahı mümkün değildir. Hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı 
olmadan, kişilerin bu şekilde cezalandırılmasının hukuken önüne 
geçilmek zorundadır. Yargımızın uygulamaları düşünüldüğünde bu 
örnekler hayal ürünü değildir.

Yasa 18/4 maddesinde daha da ileri giderek, seyirden yasaklanan 
kişilere ilişkin bilgilerin, yurt dışında yapılacak olan müsabakalar 
öncesinde, o yerin yetkili mercilerine de bildirileceğini buyurmuş-
tur. Oysaki bu tedbirin ulusal sınırlar aşılarak uygulanması yanlıştır. 
Holiganlık ile çok basit denilebilecek suçları bir tutmamak, ayrımını 
ortaya koymak gerekmektedir.

Bu cezalandırma biçimi, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, 
kovuşturma evresinde mahkeme kararıyla kaldırılabilecektir. Ancak 
uygulamamızda, benzeri tedbirlerin dava sonuna dek devam ettiği 
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gerçeği endişelenmemiz gereken bir durumdur. Cumhuriyet savcıla-
rının, bu koruma tedbirine tek başına karar verirken, gecikmesinde 
sakınca olan hallerin yasada aranmaması da kanaatimce büyük bir 
eksikliktir.

Yasanının 18/6 maddesinde, “Kamu davasının açılmasının ertelen-
mesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hapis cezası yerine 
seçenek yaptırım olarak tedbire veya hapis cezasının ertelenmesine 
karar verilmesi halinde, kararın kesinleştiği tarihten itibaren; önödeme 
halinde ise, önödemede bulunulduğu tarihten itibaren, bir yıl süreyle 
spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirinin uygulanmasına 
devam edilir” demektedir. Burada önemli olan husus, daha mahkeme 
henüz karar vermeden ve kovuşturma devam ederken uygulanan ted-
birin, yargılamanın ne kadar süreceğine bakılmadan, kesinleşmeden 
itibaren 1 yıl süreyle uygulanmaya devam edeceğidir. Bunu da kabul 
etmek hukuken mümkün değildir kanısındayım. Nasıl ki, tutuklu 
kalınan sürelerin cezadan mahsubuna yer veriliyorsa, seyirden men 
halinde de mahsup işleminin uygulanması gerekmektedir.

Aynı maddenin 7. fıkrasında, “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” demektedir. 
Açıkça anlaşılmaktan kasıt, kişilerin alkol kontrolüne tabi tutulması 
olarak anlaşılmamalıdır. Burada önemli olan kişilerin alkollü olup 
olmamaları da değildir. Yani her alkol aldığı anlaşılan kişiye karşı da 
bu yaptırıma başvurulamayacaktır. Burada önemli olan, kişilerin bu 
maddelerin etkisinde olduğunun açıkça anlaşılması ve önlem alınmazsa 
bu kişilerin bir düzensizlik yaratıp, suç işleyeceği hususundaki makul 
şüphedir. Ancak ülkemizdeki kolluk uygulamaları düşünüldüğünde 
bu maddenin de keyfi ve hukuka aykırı uygulamalara açık olduğu 
kanısındayım. Örneğin yasaya göre, alkol aldığı açıkça belli olsa da 
suç işleme ya da olay çıkarma eğilimi olmayan, böyle belirtiler gös-
termeyen, aksine eylemsizlik gösteren kişiye karşı bu madde hükmü 



791

6222 Sayılı Yasanın Taraftara 
Bakışı ve Getirdiği Yükümlülükler
/ ULUSOY

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

uygulanamayacaktır. Ancak kolluğun bu konudaki bilgisi ve yasadan 
haberdar olup olmadığı kuşkuludur.

Israrcı olan kişilere karşı kullanılacak zorun ise, 2559 Sayılı PVSK 
hükümlerine göre yapılacak olması, çok geniş kolluk yetkileri düşü-
nüldüğünde ölçüyü aşacağı muhakkak olan uygulamaları beraberinde 
getirecektir. Oysaki bu zor kullanımının, sadece direnişi kırma amaçlı 
olması gerektiği gibi, yalnızca direnişi kıracak ölçüde de olması gerek-
mektedir. Statlarımızı bırakın sokaklarımızda yaşanan polis terörü 
düşünüldüğünde, ölçülülük ilkesinin uygulanmadığı, hatta öyle bir 
derdin de olmadığı anlaşılabilecektir. Statlarda bu tip durumlarda 
kolluk görevlilerince ölçünün aşıldığı durumlar çok sık yaşanan bir 
durumdur. Üzücü olan, taraftarların kolluk zoruyla yaralanması, 
sıkılan gaz nedeniyle nefes alamama ve ciddi sağlık sorunları yaşama-
ları iken, taraftarlar hakkında yasal işlem yapılmasına rağmen bu tip 
olaylarda kolluk görevlilerine dokunulmamasıdır. Ülkemizde kolluk 
görevlileri adeta dokunulmaz durumdadırlar. Bu nedenle cezasızlık 
realitesinin, kolluk için bir yetkisini aşma anlamına geldiği açıktır. 
Yasanın PVSK’ya atıf yapması da bu anlamıyla kaş yaparken göz 
çıkartmak anlamına gelmektedir.

Devam eden 8. fıkrada ise, “Bu madde hükümlerine 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, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir 
saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla 
yükümlüdür” demektedir. Kişinin seyirden yasaklanma kararının, 
tüm il sathına ve emniyet birimlerine bildirildiği, özel sicile kayde-
dildiği düşünüldüğünde, seyirden yasaklanan kişiye karşı bu tedbirin 
uygulanması yine bir cezalandırma kararı anlamına gelecektir. Genel 
hukuk ilkeleri düşünüldüğünde, her yere yayılan bu yasaklanma 
kararına uyulmadığının aksini ispat edecek tarafın, hakkında seyirden 
yasaklanma kararı verilen kişi olmadığı kanısındayım. Yasa, bu hükme 
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uyulmamasını da adli para cezası ile cezalandırma yoluna giderek, 
yanlışını devam ettirmiştir.

Ayrıca bu yaptırıma uğrayan kişi, yasak süresince spor kulüple-
rinde, federasyonlarda ve taraftar derneklerinde yönetici olamayacak; 
spor müsabakalarında hakem, temsilci veya gözlemci olarak görev 
yapamayacaktır.

Uygulamadaki en büyük sorunlardan bir diğeri kuşkusuz bu 
madde hükmünün seyirciler/taraftarlar için düzenlenmiş olması kar-
şısında, bizzat kazancını spordan elde eden sporcular, antrenörler, 
menajerler, yardımcılar vs için de uygulanıyor olmasıdır. Burada da 
disiplin hukuku ile ceza hukukunun birbirine karıştırıldığı ve aynıymış 
gibi pratiklere gidildiği görülmektedir. Hayatını sporcu olarak ya da 
sporun yapılması için gereken teknik özellikleri ifa ederek kazanan bir 
kişiye karşı verilecek bu ceza yaptırımı, yargılamanın uzun sürmesi 
halinde ve bu meslek belirli bir yaşa kadar yapılabiliyorken uygula-
nırsa ne olacaktır? Bunların izahı bu nedenle mümkün olmadığı gibi, 
uygulamadaki yanlışlar yasanın lafsına da uygun düşmemektedir.

Çeşitli Hükümler
6222 sayılı Yasa’nın çeşitli hükümlerini düzenleyen dördüncü ve 

son bölümünde, 22. Maddede, “sporda şiddeti teşvik edecek şekilde 
basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişilere, fiilleri suç oluş-
turmadığı taktirde” idari para cezası verileceği belirtilmiştir. Ancak 
başka bir suçu oluşturmadığı taktirde, şiddeti teşvik edecek şekilde 
açıklamalarda bulunma kavramı oldukça muğlak ve korkutucu olmuş-
tur. Herhangi bir açıklamanın bu şekilde anlaşılabilmesi gayet tabii 
ki mümkündür.

Yine aynı maddenin devamında, bu fiilleri işleyen kişilerin, ayrıca 
seyirden de yasaklanacağı belirtilmiş ve fakat bu yasağın, kararın veril-
diği tarihten itibaren 3 ay süreyle uygulanacağı ve 18/8. maddedeki 
genel kolluk birimine başvurma yaptırımının bu suçu işleyen kişilere 
karşı uygulanmayacağı belirtilmiştir. Bu farklılığın nedeni tarafımızdan 
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anlaşılamamıştır. Sanırız beyanatta bulunan kişilerle, sadece taraftarlık 
yapan kişiler arasındaki statü farklılığı devreye girmiş ve Anayasanın 
eşitlik ilkesi de zedelenmiş bulunmaktadır.

23/3 maddede savcılık makamına, bu kanun hükümlerine 
göre idari para cezası ve diğer idari yaptırımlara karar verme yetkisi 
tanınmıştır. Kanaatimizce, idari bir yaptırım uygulandığında, buna 
karşı itiraz yolları belirtilmeden bu şekilde bir düzenleme yapıl-
ması yanlıştır. Ancak savcıların vereceği kararlara karşı Sulh Ceza 
Mahkemesi’ne itiraz edilebileceğini düşünmekteyiz. Yani savcıların 
vermiş olduğu idari para cezaları ve sair idari yaptırımlar kesin karar 
olarak algılanamayacaklardır.

Son Olarak
Yasayı hazırlayanlar ne yazık ki, incelemiş olduğumuz yasanın 

taraftara ilişkin bölümleri konusunda sınıfta kalmışlardır. Hukukçular 
ile güvenlik güçleri arasındaki temel farklardan birisi, güvenlik güç-
lerinin olayları sadece ve sadece güvenlik algısıyla yorumlamaları ve 
neticede hakları olabildiğince daraltan bir yaklaşıma sahip olmaları; 
buna karşın hukukçuların özgürlükleri olabildiğince geniş yorumla-
maları ve bunun araçlarını yaratmaya çabalamalarıdır. Bu noktada 
denebilir ki, 6222 Sayılı Yasa, hak ve özgürlükler bağlamında yetersiz 
kalmış, güvenliği sağlamak adına sporu demir parmaklıklar ardında 
bırakmıştır.

Başından beri eleştirmiş olduğumuz bu yasanın ömrünün fazla 
uzun olmaması en büyük temennimizdir. Yasa ilk haline göre yaptı-
rımları düşünüldüğünde oldukça esnekleştirilmiş ve değişmiştir. Lakin 
bunun yeterli olmadığı, yasanın mantığının sorunlu olduğu açıktır.

Yasanın dilinden mahkemelere takdir yetkisinin verilmediği ve 
yasanın kesin hüküm cümleleriyle dolu olduğu görülmektedir. Bu 
son derece vahim bir hatadır. Bazı hallerde mahkemelere takdir yetkisi 
tanınarak, “yapılır, edilir, verilir” gibi yüklemler yerine “yapılabilir 
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edilebilir, verilebilir” gibi yüklemlerin kullanılması en azından yapı-
lacak değişiklikler açısından da daha doğru olacaktır.

Başladığımız yere geri dönecek olursak, bu yasa, Anayasa’nın 59. 
maddesinin gerekçesinde yer alan taraftarları koruma ilkesine aykırı, 
sporda şiddetin önlenmesini ve düzensizliğin son bulmasını tamamen 
emniyet tedbirlerine havale eden, modern yasalardan uzak bir yasadır. 
Oysaki sporda şiddet ve düzensizliğin nedenlerini sosyolojik olarak 
araştırmadan, bu tip yaptırımlarla başarı kazanılacağını sanmak tam 
bir hayal ürünü olacak, uygulamalarla da görüleceği üzere herkes 
için bir hayal kırıklığını beraberinde getirecektir. Bu nedenle, sporda 
şiddetin ve düzensizliğin son bulması için herkesin üzerine düşen 
görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak çalışması, sorumlulukları 
başka kişi ve kurumlara havale etmemesi gerekmektedir. Taraftar/
seyirci sporun en önemli bileşenlerindendir. Taraftar ve seyircilerin 
de çoğunlukla fail değil mağdur olduğunu unutmadan, potansiyel 
suç makinesi gibi bir algılamadan çıkarak ve toplumsal gerçekliği göz 
ardı etmeden ancak yasalarla bir yere varabiliriz. Aksi taktirde içinden 
çıkılamayacak, sağlıksız bir spor ortamında yaşamaya mahkum olmak 
zorunda kalmakla yüz yüzeyiz demektir.
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Aşağıda spor hukukunun Türkiye açısından iki önemli konu-
suna, doping ve şans oyunlarına ilişkin yabancı ülkelerin 
yargı organlarının kararlarında ulaşılan sonuç ve gerekçeler 

özet halinde incelenecektir. Her iki alandan birkaç yeni tarihli karara 
değinilecek ve kararlara konu vakalar Türk hukuku açısından da 
kısmen değerlendirilecektir. Bu içtihatların mehaz kanunun alındığı 
ülke yargısına ilişkin olması ülkemiz açısından önemli olup, bir başka 
yönüyle de bir Avrupa ülkesinin spora yaklaşımı ve hukuk spor iliş-
kisini yansıtması açısından da önem taşımaktadır.

A – DOPİNG İLE İLGİLİ KARARLAR

1) Alman Sulh Mahkemesinin 01. 09. 2011 tarih ve 2 Ws 383/11 
sayılı Vollz Kararı
“İdrar tahlili yapılarak özgülüğü kısıtlanan bir kimsede doping 

iddiası araştırılırken, bu inceleme hiçbir zaman aceleye getirilmemeli-
dir. Daha çok, doping örneklerinin spora ilişkin direktifler nedeniyle 
olduğu gibi, özgürlüğü kısıtlanan kimse açıkça iradi olarak karşı 
çıkmadığı sürece, idari düzenlemelerde düzenlendiği şekliyle idrarın 
yapılması beklenilmek zorundadır. İdrar yapılıyorsa, artık örnek alımı 
yarıda kesilmeli ve bu alınma sürecinden vazgeçilmemelidir. Bazen 
ilgili kimse yakın bir zamanda idrarını yapış olduğunu ileri sürebilir, 
bu gibi hallerde ilgili kimseye su içmesi önerilmeli ve beklenilmelidir. 
İçilen belli miktardaki sıvıya rağmen, bazen psikolojik nedenlerle 
kişinin idrara çıkması zamanında olmayabilir ve oldukça gecikebilir. 
Bu olanağa rağmen ilgili idrar yapmaktan veya idrar verme amaçlı su 
içmekten kaçınırsa, ispat kuralları aleyhine işleyecektir”1.

Konunun futbol açısından ve Türkiye açısından ele alınması 
durumunda, TFF Futbol Disiplin Talimatı’nın 63. maddesine göre, 
“doping ve dopingle mücadele ile ilgili hususlar ve bunlara uygulanacak 

1 BeckRS 2011, 26320.



798

Spor Hukukuyla İlgili Alman Yargı 
Kararları ve Türk Hukukuna İlişkin 

Değerlendirmeler  
/ ÜNVER

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

disiplin cezaları konusunda Dopingle Mücadele Talimatı hükümleri 
uygulanacaktır. Dopingle Mücadele Talimatı ise, doping incelemesi 
amaçlı örnek alımı sürecini 5.3-5.5. maddelerine göre, dopingle 
mücadele kurallarına uygun olarak yapılan bildirim sonrasında örnek 
vermemek veya haklı bir nedene dayanmaksızın örnek vermeyi red-
detmek veya herhangi bir şekilde örnek vermekten imtina etmek bir 
doping suçu oluşturduğu gibi, futbolcunun nerede olduğu hakkında 
gerekli bilgileri vermemek ve Uluslararası Doping Kontrol Standar-
dına uygun olarak yapılan bildirim sonrasında doping kontrollerine 
katılmamak da dahil, futbolcuların müsabaka dışı Doping Kontrolüne 
tabi tutulması için hazır bulunmasına ilişkin yürürlükteki yükümlü-
lüklerin ihlali. Futbolcunun Dopingle Mücadele Kurulu tarafından 
belirlenen onsekiz aylık bir süre içinde üç kez Doping kontrolüne 
katılmaması ve/veya bildirimde bulunmaması, dopingle mücadele 
kural ihlali sayılmakta ve yine, doping kontrolünün herhangi bir 
bölümünde hile yapmak veya hile yapmaya teşebbüs etmek de doping 
suçu sayılmaktadır. Doping yapıldığının ispatı bu Talimat’ın 6.1 ve 
6.2. maddelerinde şöyle düzenlenmiştir: “Kurul, bir dopingle müca-
dele kuralının ihlal edildiğini ispatla yükümlüdür. İspat standardı, bir 
dopingle mücadele kuralının ihlal edildiği konusunda Kurul tarafın-
dan, Disiplin Kurullarının bu iddianın ciddiyetini rahatlıkla dikkate 
alacak şekilde ikna edilmesidir. Dopingle mücadele kural ihlallerine 
ilişkin gerçekler, itiraflar da dahil olmak üzere güvenilir herhangi bir 
yöntemle belirlenebilir”. Örnek alma işlemleri 18.10 vd. maddelerine 
göre şöyle yapılmalıdır: “Seçilen tüm futbolcuların doping kontrolüne 
gitmesi ve doping kontrol örneği vermesi zorunludur. Doping kont-
rol örneği vermeyi reddeden futbolculara veya futbolcuların örnek 
vermesini önleyen diğer kişilere bu durumun madde 5.3’te belirtilen 
dopingle mücadele kural ihlali olarak değerlendirileceği ve doping 
kontrolü sırasında talimatlara ve kurallara aykırı davranışlarda bulu-
nan futbolculara ya da diğer kişilere de bu yaklaşımın madde 5.5’te 
ve madde 5.8’de belirtilen dopingle mücadele kural ihlalleri olarak 
değerlendirileceği ve Disiplin Talimatının ilgili maddelerine göre 
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cezai işlem başlatılacağı hatırlatılır. Herhangi bir nedenle müsabaka 
bitiminden önce sahayı terkeden futbolcular (oyuncu değişikliği, 
yaralanma, kırmızı kart, v.b.) doping kontrolü için seçildilerse hemen 
doping kontrol odasına alınırlar. Doping Kontrol Görevlisi, bu fut-
bolcuları kura sonucunu beklemeden doping testine tabi tutma veya 
kura sonucu belli olana dek gözetim altında tutma yetkisine sahiptir. 
Takım temsilcileri müsabakanın bitiminden hemen sonra futbolcu-
ların takımın soyunma odasına girmeden Doping Kontrol odasında 
olmalarından sorumludurlar. Müsabakada görevli TFF temsilcisi ve 
Saha Komiserleri de, doping kontrolü için belirlenen futbolcuların 
müsabaka biter bitmez sahadan alınması ve soyunma odasına girme-
den doping kontrol odasına getirilmesi sırasında Doping Kontrol 
Görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdürler. Futbolcu müsabakanın 
bitiminden hemen sonra çağrı formunu imzalayıp takımın soyunma 
odasına girmeden Doping Kontrol odasında olmak zorundadır. Fut-
bolcu formu imzalamak istemezse kulüp temsilcisi uyarılır. Formu 
imzalamamanın madde 5.3’te belirtilen dopingle mücadele kural ihlali 
olarak değerlendirileceği hatırlatılır. İmzalamakta direnirse bu durum 
bir raporla Kurula iletilir. Doping kontrolüne seçilen Futbolcuların 
doping kontrol işlemleri bitene kadar duş almalarına izin verilmez”.

Konumuzla doğrudan ilgili madde Talimat’ın 20.15. maddesi 
olup, buna göre, idrar miktarının yetersiz olduğu durumda örnek 
alma süreci devam edecek, idrar miktarı tamamlanıncaya kadar 
beklenecek ve Madde 21.’de belirtilen kısmi Örnek alma işlemleri 
uygulanacaktır. İşlemin kabul edilebilir sürelerin ötesi için uzaması 
halinde yapılacak işleme Doping Kontrol Görevlisi karar verir. Yine 
Talimat’ın 20.18 maddesine göre, “Futbolcu önce B analizi için 
gerekli olan Uygun İdrar Miktarını en az 30 mL olacak şekilde 
B şişesine ve idrarın geri kalanını da en az 60 mL olacak şekilde 
A şişesine boşaltacaktır. Eğer Analiz için Uygun İdrar Miktarından 
daha fazlası verilmişse, Doping Kontrol Görevlisi, Futbolcunun A 
şişesini, söz konusu malzemenin üreticisinin tavsiye etmiş olduğu 
seviyeye kadar doldurmasını sağlayacaktır. Geride hala bir miktar 
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idrar kalması durumunda da, Doping Kontrol Görevlisi, Fut-
bolcunun B şişesini, söz konusu malzemenin üreticisinin tavsiye 
etmiş olduğu seviyeye kadar doldurmasını sağlayacaktır. Doping 
Kontrol Görevlisi Futbolcudan toplama kabında az bir miktar 
idrar kalmasını sağlamasını isteyecektir. Bu idrar, Doping Kont-
rol Görevlisinin Madde 20.21 uyarınca kalan idrarda özgül ağırlık 
ölçülmesini sağlamak için gereklidir”.

Belirtmek gerekir ki, 31. 03. 2011 tarih ve 6222 sayılı Sporda 
Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un ilk hazırlık 
çalışmaları esnasında, doping’in bir kriminal anlamda suç olarak 
düzenlenmesi planlanmış ve madde taslağı yazılmış ise de, daha sonra 
bunun özellikle yabancı futbolcular açısından önemli sorun yaratacağı 
ve her ülke açısından dopingin ayrı suç olarak düzenlenmesi hususunda 
bir birlik bulunmaması nedeniyle, halen olduğu gibi bir disiplin suçu 
olarak kalmakta devam etmesi fikri ağır basmıştır. Teknik anlamda 
bir suç olmadığı için, bu nitelikteki suçlara ilişkin delil tespiti açısın-
dan uygulanan CMK. m. 75 vd.’nın da burada uygulanma olanağı 
bulunmamaktadır.

Ancak belirtelim ki, birçok ülke mevzuatı ve WADA’nın her yıl 
yenilenen listesinde belirtilen maddelerinin birçoğunun aynı zamanda 
ilaç ve/veya uyuşturucu madde niteliğinde olması nedeniyle, o ülke-
lerin İlaç Kanunu veya Uyuşturucu Maddeler Kanunun hükümlere 
uyarınca doping eylemlerine ceza yaptırımı uygulandığı ve bunun 
tespiti için de vücut muayenesi kapsamındaki ceza muhakemesi 
önlemlerine başvurulduğu bilinmektedir2.

Ülkemiz açısından ceza hukuk alanında iki mevzuattaki bazı 
hükümler kısmen işletilebilecektir. Aynı zamanda uyuşturucu madde 
kullanımı veya bulundurulması ya da temini vs. teşkil eden doping 
eylemleri TCK.nun 188 vd. maddeleri uyarınca soruşturulup kovuştu-
rulabilecek ve bu kapsamda CMK.nun 75 vd. maddelerindeki beden 

2 Ayrıntılı bilgi için bkz. ÜNVER, Yener. Sporda Doping ve Ceza Hukuku. YÜHFD 
2009 ve ÜNVER, Yener. Sporda Şiddet ve Ceza Hukuku. Kazancı Hakemli Hukuk 
Dergisi, (Şükrü Alpaslan’a Armağan) 2008, sy: 47 vd.
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muayenesi hükümlerinin gereği bir uygulamaya başvurulabilecektir. 
TCK.nun 278. maddesinin 30. 06. 2011 tarihinde Anayasa Mahke-
mesi tarafından iptali üzerine sivil kişilerin bir ihbar yükümlülüğü artık 
bulunmamakla birlikte, spor alanında kamu görevlisi sayılan kişiler 
açısından TCK. m. 2798 ve sağlık görevlileri açısından ise TCK. m. 
280 uyarınca ve uyuşturucu madde kullanımı amacıyla bulundurma 
eylemi suç olduğu için, bu görevlilerin bu tür vakaları adli makamlara 
bildirmeleri gerekmektedir.

2) Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin 14. 12. 2011 tarih ve 
5 StR 425/11 sayılı Kararı
“Bir kimsenin belirli ilaçları doping amacıyla ticarete sunmaktan 

ve ilaçların reçeteye yazılmasında izin verilmeyen bir şekilde davran-
maktan mahkum olması halinde, bu amacın ve davranışın diğer dış 
olgularla ispatı gerekir. Mahkeme bu karara konu olan olayda sanığın 
bir yıl (2009-2010 yılları) içinde 83 olayda anabole steroide sattığı ve 
bundan yüksek miktarda gelir elde ettiği tespit edilmiştir. Aynı madde 
aralıksız satışa sunulmuşsa, bu devam eden bir eyle olarak değerlen-
dirilmelidir. Nitekim aynı maddenin çok sayıda ve tek paket halında 
satışa sunulması da mümkündür. Fiilin birliği/tekliği konusundaki 
kuşku, sanık lehine yorumlanmalıdır”3.

Yukarıdaki karar açısından fiilin tekliği/çokluğu konusundaki 
kuşkunun kaynağının iyi irdelenmesi gerekir. Eğer, bu kuşku hukuksal 
bir niteleme güçlüğünden kaynaklanmakta ise bu takdirde şüpheden 
sanık yararlanır ilkesi uygulanamayacaktır; hakim hukuku bilmek ve 
uygulamak zorundadır, burada ispat kurallarına sığınamaz. Buna kar-
şılık, bu kuşkunun nedeni sübut, maddi ispat olgularındaki kuşku ise 
mahkemenin şüpheden sanık yararlanır ilkesini uygulaması yerindedir. 
Türk hukuku açısından da aynı sonuca ulaşmak gerekir4.

3 BeckRS 2012, 01010.
4 Ayrıntılı bilgi için bkz. ÜNVER, Yener-HAKAN, Hakeri. Ceza Muhakemesi Hukuku, 

5. Bası, Ankara 2012, sh: 72 vd. ve 657 vd.
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Diğer yandan davaya konu somut anabole steroide’in uyuşturucu 
veya uyarıcı madde niteliğinde olması durumunda, bunun imali, 
bulundurulması, üretimi, satışı vs. suç teşkil ettiği için, eylem niteliğine 
göre TCK.nun 188 vd. uyarınca kamunun sağlığına karşı suçlardan 
uyuşturucu madde suç tiplerinden birisini ihlal edeceğinden, bunun 
kovuşturulması ve mevcut delillere göre, zincirleme suç (TCK. m. 
43) kurallarının uygulanması güç olmakla birlikte, özellikle TCK. 
m. 43/2 uyarınca tek eylemle birden fazla kişiye yönelik zincirleme 
suç niteliğinde bir suç olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. 
Alman hukukunda olduğu gibi fiilin tekliği-çokluğu konusu içinde 
tartışmak yerine, zincirleme suç niteliğinde tek suç mu yoksa suçla-
rın çokluğu ve cezaların içtimaı hükümlerinin mi uygulanacağının 
değerlendirilmesi gerekir. Kuşkusuz, zincirleme suç hükümlerinin 
uygulanabilmesi için, bu kuruma ilişkin unsurların her tür kuşkudan 
arınmış biçimde ispatı gerekmektedir.

Belirtilen eylemler Türk hukuku açısından uyuşturucu madde 
suçuna vücut verirse yukarıda da belirtildiği üzere TCK.nun 279 
ve 280. maddeleriyle CMK. nun 75 vd. maddelerinin uygulanma 
olasılığı sözkonusu olacaktır.

Diğer yandan, bu maddenin kullanımı veya satışı uyuşturucu 
madde niteliğinin bulunmaması nedeniyle uyuşturucu madde suçlarına 
vücut vermese dahi, sportif alanda ise, ayrıca doping disiplin suçunu 
oluşturup oluşturmadığını da irdelenmesi gerekir.

3) Hamburg Asliye Mahkemesi’nin 13. 08. 2010 tarih ve 324–
373/07 Sayılı Kararı
Bu karara konu olayda ünlü bir bisiklet yarışı sürücüsü, dün-

yaca tanınmış ve sporda ilaçları kötüye kullandığı iddia edilen bir 
moleküler biyoloji uzmanını bir TV röportajındaki dopingle ilgili 
açıklamaları nedeniyle dava etmiştir. Bu röportaj öncesinde röportajı 
yapan kişi davalıya sporcudan söz etmiş ve ardından da eğer kendisi 
ünlü bir sporcu olsaydı kendisine tavsiyelerde bulunacak bir kişiye 
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ihtiyaç duyacağını ve bu davalının da bir danışmanı olmakla birlikte 
yanlış danışman ve yanlış doktoru olduğunu, bunun doğru olup 
olmadığını sormuştur. Davalı bazılarının tembel olması gerektiği 
atasözünü hatırlatarak, bazı kişilerin belirli kimselerle irtibatı oldu-
ğunu, Madrid’teki dosyanın kendisinde bulunduğunu ve İspanyol 
doktor v.s. söz ettikten sonra bir tek yılda davalının doktora 35.000 
Euro doping ilacı için para ödendiğini ve bunun da yarışmaların 
durunu gösterdiğini söylemiştir. Röportajın devamında B9 Ekinin 
içeriğinden söz edilmiş ve 2006 yılında İspanya’daki soruşturmaya 
ilişkin olarak resmi makamların ve basındaki konuyla ilgili yayınlar-
dan açıklamalarından söz edilmiştir. Bu ya konu olayda davalı doping 
kullanmadığını, doping için söylenen rakamı ödediğini, kendisinin 
kan testinde doping çıkmadığını, davalının söylediklerinin gerçek 
olmadığını, kendisinin doping ilacı değil yasak madde kullandığını, 
gerek WADA’nın Anti-Doping listesi gerekse Bisiklet Yarışları birliği 
UCI’nın Anti Doping Direktifinin yasak madde ile yasak metodu 
birbirinden ayırdığını, bizatihi ilaçların dahi belli maddeleri içerdiğini 
belirterek, davalı kişinin mahkum edilmesini talep etmiştir. Davalı ise 
açıklamalarının İspanyol içişleri bakanlığının açıklamaları ve soruştura 
evrakındaki içerikle örtüştüğünü belirtmiştir. Mahkeme bu açıkla-
maların davacının kişilik haklarını ihlal etmediğini, görünüşte dahi 
olsa yapılan açıklamaların dayanaklarının gerçek olduğunu, belirli 
olgulara dayalı olduğu sürece bu tür açıklamaların düşünce açıklama 
özgürlüğü içinde görülmesi gerektiğini, davlıya genel olarak doping 
sorununun sorulduğu ve programda davacıdan da söz edileceğinin 
belirtilesi karşısında davalının da genel olarak konuya değindiğini, 
yasak madde veya başka bir doping ilacından söz edilmesi röporta-
jın bütünlüğü içinde ele alındığında genel olarak doping maddesi 
konusun irdelendiği, kullanılan doping maddesi ifadesinin röportajda 
genel olarak yasak madde için kullanıldığını ve bununla kullanılan 
araç veya metodun kastedilmesi arasında önemli bir fark olmadığını 
ve gerçekte salt doping ilacı denilememekle birlikte davalının 2006 
yılında 35.000 Euro ödediğini ve kanından Erythozyytenkonzentrat 
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elde edilmesinin gerçek olduğunu, WADA’nın 2010 yılında kan dopin-
gini de yasak araçlar arasında kabul ettiğini ve bu çerçevede yapılan 
açıklamaların ise davacının genel kişilik haklarını ihlal etmediğini, 
davacının kişilik hakları ile davalının düşünce açıkla özgürlüğünün 
karşılıklı tartımında düşünce özgürlüğünün ağır bastığını, röportajda 
kullanılan doping aracı ifadesinin genel ve üst kavram olarak kulla-
nıldığını ve bu nedenle de bir kimsenin kendi kanından elde ettiği 
kan dopinginin de bu kapsamda değerlendirilip ele alınabileceğini 
belirterek davanın reddine karar vermiştir5.

Sözkonusu bir davanın Türkiye’de açılması halinde, yargının nasıl 
bir karar verebileceğini önceden kestirmek zordur. Genel uygulama, 
görüşlerine başvurulan bilirkişinin konuşma-röportaj içeriğini basının 
haber verme, yorum ve eleştiri hakkı içinde görüp görmediğine göre 
hüküm vermek şeklinde seyretmektedir. Karara konu olay açısından 
iki husus önemlidir:

Bunlardan birisi bu tür bir açıklamanın kısaca haber verme hakkı 
olarak adlandırılan hakkın icrası (TCK. m. 26/1) hukuka uygunluk 
nedeninin koşullarını taşıyıp taşımadığıdır. Karardaki verilerden, habe-
rin güncel, kamunun ilgisin çeken, bilinmesinde kamunun yaranının 
bulunduğu, ölçülü ve düşünsel bağ unsurlarını taşıyan ve özellikle 
de “görünüşte gerçeklik” unsurunun varlığını gösterir belirli somut 
tutamak noktalarının bulunduğudur6. Dolayısıyla, (görünüşte dahi 
olsa) gerçek bir haberin bu koşullar içinde yayını, bu tür bir röpor-
tajın yapılması hukuka uygun bir davranış olup, suç veya haksız fiil 
teşkil etmez.

İkinci husus ise, bir an için görünüşte gerçeklik ve/veya ölçülülük 
unsurunu taşımadığı varsayıldığında, hakaret suçunu (TCK. m. 125) 
oluşturacak ve haksız fiil nedeniyle ayrıca tazminat taleplerine de kay-
naklık edecek bu eylemde hakaret suçu açısından matufiyet unsurunun 
bulunup bulunmadığın incelenmesidir. Bu konu hakaret suçunun 

5 BeckRS 2012, 19546.
6 Bu unsurlar ve Türk Yargıtay’ının kararları için bkz. İÇEL, Kayıhan-ÜNVER, Yener. 

Kitle Haberleşme Hukuku., 8. Bası, İstanbul 2009, sh: 307-328.
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mağdurunun belirlenmesi ile ilgili olup, TCK.nun 126. maddesinde 
“Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş 
veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağ-
durun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum 
varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır” 
hükmüne göre değerlendirilmelidir. Sözkonusu yayında, öncesinde 
ilgili kişiyle ilgili yayın yapılması ve bahsedilen paranın ödenmesinin 
kiminle ilişkili bulunduğu açık olduğu için, bu unsurun bulunduğu-
nun kabul edilmesi gerekecekti.

Kanımızca, bu tür görünüşte gerçeklik unsuru taşıyan kamunun 
bilinmesinde ilgi ve yararının bulunduğu bir güncel haberin fikri bağ 
ve ölçülülük koşulu içinde yayınlanan bir haber ve yorumun hukuka 
uygun bir basın faaliyeti olarak görülmesi gerekir.

4) Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin 05. 08. 2009 tarih ve 
5 StR 248-09 sayılı (LG Berlin) Kararı
Bu karara göre, “doping yapma aracı maddeler sadece profes-

yonel sporların hazırlık veya icrasında değil, aynı zamanda vücut 
geliştirme sporlarında da sözkonusu olur ve Alman Uyuşturucu Mad-
deler Kanunu ile İlaç Kanunu’nun ilgili hükümleri bu eylemleri de 
kapsar. Bu alanlarda alınan ilaçların uyuşturucu madde etkisi yapığı 
bilinmektedir. Bu karara konu olayda, sanık bir eczaneden doping 
amacıyla 6 kez bir eczaneden reçeteye tabi ilacı başkasına vermiş; 
yargılama sonunda mahkum olduğu 2 yıl hapis cezasının infazı erte-
lenmiştir. Bu kararda irdelenen husus, kanunkoyucunun Alman 
Uyuşturucu Maddeler Kanunu ile İlaç Kanunu’nun konuyla ilgili 
hükümlerini düzenlerken vücut geliştirme sporlarını (ve salonların-
daki çalışmaları) müsabaka, antrenman ve boş zamanlarda kapsayıp 
kapsamadığı olmuştur. Kararda varılan sonuç bu davranışların da 
belirtilen düzenlemeler tarafından kapsandığı ve önemli olanın Avrupa 
Anti-Doping Sözleşmesinde düzenlenen madde ve yöntemlerin ihlali 
olduğu, suçun tespiti açısından eylem anında yürürlükte bulunan 
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WADA Anti-Doping Listesinin esas alınması gerektiği, ilacı alan 
veya başkasına veren kimsenin alış-veriş nedeninin dikkate alınması 
gerektiği, dışarıdan uyuşturucu madde bağımlısı olduğu açıkça belli 
bir kimseye verilmesi olgusunun göz ardı edilemeyeceği, davranışın 
hangi kanun hükmünü ihlal ettiğinin tipiklik değerlendirmesiyle 
ortaya çıkacağı sonucuna ulaşılmıştır. Karara göre, alınan madde ile 
bu maddenin nitelik ve özelliklerinin olayın bütün halinde değerlen-
dirmeye hukuksal analize tabi tutulması gerekir”7.

Bu tür bir olay Türk hukukunda da aynı değerlendirmeye tabi 
tutulur. Gerek disiplin hukuku gerek ceza hukuku açısından Türk 
hukukunda da aynı araştırma ve yargıların geçerli olması gerekir. Yal-
nızca, yabancı ülke uygulamalarından farklı olarak, Türk hukukunda 
olması gereken bir İlaç Kanunu’nun bulunmayışı bazen konunun 
yaptırımsız kalmasına yol açabilmektedir. Her ne kadar son zamanlarda 
geçirdiği bazı değişiklikler geçirmiş ise de, halen mer’i 1928 tarihli 
İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarları Kanunu’nun hükümleri yetersizdir. 
Oysa Alman ve İsviçre Hukukunda Ceza Kanunu’nun ilgili hüküm-
leri kadar İlaç Kanunu hükümleri de bu alanda yargı organlarınca 
sıklıkla uygulanmakta ve buna ilişkin yeterli hükümleri içermektedir. 
Türk yargı uygulamasında olmayan ve fakat yabancı ülkelerin yargı 
organlarının yaptığı başka bir uygulama ise, bazı doping eylemlerinin 
dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmesidir8.

7 NStZ 2010, 170.
8 Bu konuda bkz. KOCH, Hans-Georg. Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Dopingden 

Kaynaklanan Ceza ve İlaç Hukuku Sorunları (Çev.: Yener ÜNVER)., in: Karşılaştırmalı 
Güncel Ceza Hukuku Serisi., Cilt: I, Ankara 2004, sh: 15-26; REHBERG, Jörg-
FLACHSMANN, Stefan. İsviçre Ceza Hukukuna Göre ‘Doping’in Dolandırıcılık 
Olarak Cezalandırılabilirliği (Çev.: Yener ÜNVER)., in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza 
Hukuku Serisi., Cilt: I, Ankara 2004, sh: 27-40.
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5) Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin 22. 01. 2009 tarih ve 
(551) 68 Js 533-06 Kls (15-08), (511) 68 Js 533-06 KLs (15-08) 
sayılı (LG Berlin) Kararı
Karar göre, “bir kimse bir eczaneden sporda doping amacıyla ve 

birkaç kez, satışı reçeteye tabi çok sayıda ilacı başkasına vermiştir. 63 
yaşında adli sabıka kaydı bulunmayan eczacı sanık 2 yıl hapse mahkum 
olmuş ve ayrıca 3 yıl süreyle eczanede her tür eczacılık mesleğini icra-
dan yasaklanmıştır. Dava esnasında alınan bilirkişi raporları, satılan, 
başkasına verilen maddelerin uyuşturucu madde etkisinin bulundu-
ğunu ve nitelik olarak doping maddesi sayılacağı ve bazılarının ağır 
yaralanmalara ve-veya ölüme yol açabileceği saptanmıştır”.

Bu tür bir vakanın Türkiye’de yargıya taşınması halinde öncelikle 
eylemin tür ve biçimi ile işleniş şekline göre TCK.nun 188 vd. mad-
delerindeki uyuşturucu madde suçlarına ilişkin hükümlerden ilgini 
hükmün uygulanması gerekir. Diğer yandan, bozulmuş ya da değiş-
tirilmiş ilaç ticareti, Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak 
biçimde ilâç yapma veya satma, zehirli madde imal veya ticareti ve 
sağlık için tehlikeli madde temini suçlarına ilişkin hükümlerin (TCK. 
m. 186-194) ve yine Eczacılık ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 41. 
Ve özellikle 43. Maddesinde düzenlenen suçlar ile İspençiyari ve Tıbbi 
Müstahzarlar Kanunu’nun 19. maddesinin dikkate alınması suretiyle 
tipiklik değerlendirilmesi yapılması gerekir.

B – ŞANS OYUNLARI İLE İLGİLİ KARARLAR

1) VGH München’in 25. 08. 2011 tarih ve 10 BV 10.1176 sayılı 
Kararı
Kararda şu açıklamalara yer verilmiştir: “Konuyla ilgili Alman 

hukuku mevzuatına (örneğin BayVwVfG, GlüStV, GewO, AGG-
lüStV, VwZVG ve AEUV) göre, belirli bir miktarın üzerindeki sportif 
bahisler uzaktan iletişim mevzuatına değil şans oyunu mevzuatının 
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düzenleme rejimine ve oradaki şans oyunu kavramı altında incelen-
melidir. Bu karara konu olayda davacı Bayern Federe Devletinde 
internet üzerinden aleni olarak oyun organizasyonu düzenlemek ve 
buna aracılık etmenin yasaklanması kararı aleyhine dava açmıştır. 
Davacı bu tür bir oyunu internet üzerinden sunarak insanların belli 
kodları kullanıp bahis oynamalarına imkan vermekte, daha sonra 
internetten değil ücretli telefon görüşmesiyle tahminler internet 
sayfasında belirtilen numaraya aktarmakta ve bunun için de 50 Cent 
öderken, her doğru tahmin karşılığında 30 Euro’dan en fazla 10.000 
Euro’ya kadar kazanma olanağı bulunmaktadır. Bayern hükümeti bu 
tür oyunların internet üzerinden oynanmasını mevzuata aykırı bularak 
30 Eylül 2009 tarihinde yasaklamış ve yasağın ihlali halinde 50.000 
Euro zorunlu para cezası alınmasına karar vermiştir. Davacı bu kararın 
iptali için dava açmış, yasağa dayanak alınan mevzuatın esasında bu 
olaya dayanak olamayacağını, bu eylemlerin şans oyunu mevzuatına 
aykırılık teşkil etmeyeceğini, oyunda ödenen 50 Cent’in mevzuatın 
yasakladığı anlamda şans oyunu sayılamayacağını, önemli bir miktar 
olmadığını, bu oyunun CK anlamında kumar sayılamayacağını ve 
kanunkoyucunun farklı bir şans oyunu kavramı yaratmadığını, burada 
uzaktan iletişim mevzuatı uyarınca ele alınması gerektiğini ve bu 
mevzuata göre ise bu oyunların internet üzerinden oynanmasının da 
yasak olmadığını ve yasağın ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu ileri 
sürmüştür. Mahkeme, Bayern Federe Devleti’nin yarışlar ve loteri 
kanununa sahip olmakla birlikte diğer hususları kanunla düzenleme 
yetkisini bulunduğunu, federe devletlerin buna yetkilerinin bulundu-
ğunu ve Almanca konuşulan ülkelerdeki olası müşterilere davacının 
Geolokalizasyon olanağına sahip olması nedeniyle de davacının aksi 
yöndeki iddialarının yerinde olmadığına karar vermiştir. Davacı ise 
telefon üzerinden bu oyunun oynanması gerektiği iddiasıyla istinafa 
başvurmuştur. İdare mahkemesi bu oyun düzenek ve olanağının 
Devletin kamu hukuku yükümlülükleriyle ilgili olduğuna, bu konu-
nun resmi uzaktan iletişim sözleşmesi (RStV) uyarınca bu tür bir 
yasak getirebileceği, buna istisnalar getirilebileceği, ancak şans oyunu 
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düzenlemelerinin ulusal Anayasa hukuku ile bağdaşır nitelikte olduğu 
ve bu düzenlemelerle federe devletlerdeki düzenlemelerin çatışmadı-
ğına karar vermiştir. Öncelikle bu oyunu şans oyunu olduğu, oyundaki 
ödemenin miktarı ve kazanma olasılığı bulunan paranın miktarının 
önemli bulunmadığı, kazanmanın şans kadar başka etkenlere ve 
oynama sıklığına da bağlı olduğu, tarihsel ve sistematik yorumun 
bizi aynı sonuca ulaştırdığı, yapılan kanuni düzenlemelerde bu oyun 
türünün ceza hukuku alanından veya kamusal şans oyunları mevzuatı 
dışında görülemeyeceği kabul edilmelidir. Bu tür oyunlar serbesttir; 
ancak koşulları vardır, bazı araçlar üzerinden gerçekleştirilmesi yasak-
lanabilir. Mahkeme, bu yasağı eşitlik ilkesiyle bağdaşmaz bulunmadığı 
gibi, federal ve federe devletlerin düzenlemeleriyle de çelişmediğine, 
bu tür alanlarda bazen tekel oluşturulabileceği ve burada rekabetin 
ortadan kaldırıldığı gerekçesinin her zaman haklı bulunmayacağına, 
somut yasak açısından vatandaş ve yabancılar arasında eşitliğe aykırı 
bir ayırım yapılmadığına, yasağın aşikar düzenlendiğine ve koşullarının 
belli olduğuna, anayasal ölçülülük ilkesine uygun bir yasak getirildi-
ğine, yasağın ihlali halinde tahsil edilecek 50.000 Euro zorunlu para 
cezasının yüksekliğinin ve süre ile ilgili kısıtlamanın bu eylemlerin 
tekrarını önlemek için getirildiğini ve ölçülü olduğuna, aksi halde 
idarenin bu eylemleri engelleyemeyeceğine karar vermiştir”.

2) VG Gelsenkirchen’nin 11. 10. 2011 tarih ve 19 K 2004-10 
sayılı Kararı
Bu karara göre ise, Devletin spor oyunları düzenlemesindeki 

spor oyunları tekeli ortaklıklar hukukuna ilişkin ticaret ve hizmet 
özgürlüğünü ihlal etmektedir. Şans oyunlarının Federal Almanya’daki 
düzenlenmesi, para (şans) oyunu otomatlarına ilişkin düzenlemelerle 
uyumlu değildir. Spor bahisleri konusundaki tekeline dayandırılan 
yasaklama tasarrufundaki hata, tek başına bu konudaki izin vermek 
hakkının idareye ait oluşuyla haklı olarak izah edilemez. Alman 
CK’nun 284. paragrafındaki ceza-suç düzenlemesinden hareketle 
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takdir hakkı tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu alanda yapılacak ve 
özellikle serbest rekabet ve hizmet hakkını ve özgürlüğünü sınırlandı-
ran düzenlemelerde mutlaka hukuka uygun gerekçenin bulunması ve 
bunların temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına dayanak hukuka 
uygun nedenlere dayalı ve ölçülü olmalıdır. Yine bu düzenlemelerde 
şans oyunlarındaki yasak ve izin düzenlemelerine bütün olarak bakıl-
malıdır. Gerçekte otomatlar aracılığıyla oynanan bahis oyunlarının 
istatistiki olarak daha yoğun oynanması ve istatistiklere göre daha 
çok bağımlılık yaratması nedeniyle, internet üzerinden oynanan 
oyunların otomatlar aracılığıyla gerçekleştirilen oyunlardan daha fazla 
yasaklanmaması gerekir. Kanunkoyucu bu alanda yasak getirirken 
bu konudaki yasaklamaları gerçekleştirirken, bu alandaki bilimsel 
verilere ve bağımlılık yaratmasındaki istatistikleri dikkate almamıştır. 
Bu nedenle oyun sürelerinin azaltılması, oyun alanlarındaki yerin 
daraltılması ve bir oyun yerindeki oyun makinalarının sayısının çok az 
miktarda artırılması, her ne kadar bu oyunların ve bu oyunlarla ilgili 
ürünlerin ciddi tehlike potansiyeli taşıdığı gerçek ise de, bağımlılık 
yaratma tehlikesi nedeniyle özgürlükçü bakış açıları ve özelleştirme 
akımı göz ardı edilmemelidir. Kaldı ki, genel yaklaşım olarak, idarenin 
yasaklarına aykırılığın teknik anlamıyla ceza yaptırımıyla karşılanması 
ceza hukukuna olduğu kadar AİHM içtihatlarına da aykırıdır. Bu 
alandaki yasaklar, sadece Alman CK. prg. 284 nedenle zorunlu ceza 
yaptırımı da her halükarda hukuka aykırıdır9.

3) VG Berlin’in 15. 04. 2011 tarih ve VG 35 L 177.11, 35 L 177-11 
Sayılı Kararı
Karara göre, “Berlin Eyaletinde spor bahislerindeki Devlet tekeli 

federe devletteki, özel sportif bahis aracılarının hizmet özgürlüğü ve 
temel meslek icrası özgürlüğünün haklı biçimde sınırlandırılmasını 
haklı kılmamaktadır. Bu Federe Devletin vatandaşı temel hakları ihlal 

9 Karş. BVerfG 28. 03. 2006., 1 BvR 1054-01 ve Avrupa Mahkemesi 08. 09. 2010 – C 
306-07.
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eden yasaklamalara karşı, tıpkı kendisinin hizmet özgürlüğünün haksız 
biçimde ihlalinde olduğu gibi bu yasaklamaya karşı dava açabilir. Bu 
aradaki geçiş sürecinde yeni ve özel bir model oluşturuluncaya kadar 
bu iki kurum arasındaki yararlar tartımında özel sportif bahis aracısı 
lehine yorum ve uygulama yapılmalıdır. Berlin Eyaleti yürütme orga-
nının kararıyla özel kişi ve aracı firmalara yönelik yasaklama kararı, 
bu kişilerin özel hukuk yararlarını ihlal etmektedir. Mahkemeye göre, 
bu karar anayasal ve federe hukuk kurallarıyla çelişmektedir ve burada 
başka haklı bir gerekçeye de atıf yapılmamıştır. Şans oyunlarına ilişkin 
mevzuata göre, idarenin yetkili organları izin verilmeyen şans oyun-
larını oynanmasını ve buna aracılık edilmesini yasaklayabilir. Bunun 
icarsı ise mesleği icra özgürlüğünü ve hizmet hak ve özgürlüğünü ihlal 
eder. Anayasaya göre, mesleği icra özgürlüğünü icranın ölçülü olması 
halinde mümkündür. Burada bağımlılığı önlemek ve bu eylemlerle 
mücadele amaçları önemlidir. Buradaki düzenlemelerde anayasa, AİHS 
ve yargı içtihatları yanında benzeri düzenlemeler, örneğin otomatların 
işletilmesi konusunun da göz önünde tutulması gerekir”.

4) VGH München’in 18. 12. 2008 tarih ve 10 BV 07.558 Sayılı 
Kararı
Bu karara göre, şans oyunları mevzuatına uyarınca Devletin 

Bayern’de spor bahislerine ilişkin organizasyon tekeli, anayasa ve 
topluluk hukuku ile bağdaşan bir husustur. Kararın konusu şans 
oyunları hakkındaki mevzuatın yürürlüğü sonrası iki bahis şirketi 
hakkında verilen kapatma kararıdır. Dava bir bilirkişiden alınan ve 
sportif bahis oyunlarının kumar olmadığı ve Alman CK’ndaki düzen-
lemenin yurtdışında izin almış bir bahis sunucusunu objektif olarak 
kapsamadığı gerekçelerine dayandırılmıştır. Tali gerekçeler olarak 
ise, düzenlemenin belirlilik ilkesine uygun olmadığı, yasaklamanın 
ölçülülük ilkesine aykırılık oluşturduğu, kanunkoyucuya yasaklama 
yetkisi vermediği ve bu tür bir yasaklamanın Anayasa’yı ihlal ettiği 
gerekçeleridir. Mahkemeye göre ise, gerek kanuni düzenlemeler gerekse 
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başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere yüksek mahkemelerin içtihat-
larına göre, şans oyunlarıyla ilgili düzenlemeler Anayasa’ya uygun-
durlar. Bu düzenlemelerde Devlete tanınan tekel yetkisinin amacı 
bu alandaki bağımlılıkla mücadele hedefidir. Son 25 yıldır Devletin 
bir tekel yetkisi vardır ve şimdiye kadar bu stabil olarak kalmıştır ve 
gelir miktarı artmamaktaydı. Bu alanda özel aracılara izin verildiğinde 
bağımlılarla mücadele gerekliliği ortaya çıkmıştır. Mahkemeye göre, 
Devletin Bayern’deki spor bahis tekeli Avrupa Hukukuna da aykırı 
değildir. Avrupa Mahkemesi kararlarında tüketicinin korunması, 
dolandırıcılığın önlenmesi ve oyun bağımlılığı ile mücadele toplu-
mun ağır basan-üstün yararları dolayısıyla rekabet ve hizmet özgür-
lüğü konularında sınırlamalar getirilebileceğini ve sınırlamaların AB 
Sözleşmesi’nin 55. ve 46. maddeleri uyarınca haklı olabileceğine vurgu 
yapmıştır. Devlet bu konularda önlemler almak bakımından sportif 
bahis tekelini kendisi açısından elverişli araç olarak görebilir. Kaldı 
ki Devletin tekel yetkisi yanında serbest piyasanın başka bir alternatif 
olarak oraya çıktığı ve sınırlı da olsa lisanslı özel hizmet sunucular da 
mevcuttur. Yine ölçülülük ilkesine uyulduğunda uygun yapıldığında, 
yasaklamalar bu ilkeye uyularak yapıldığında endişeler azalacaktır. 
Mevzuat tüketici açısından yeterli koruma getirmekle birlikte hizmet 
sunan ve aracıların da oyuncunun bağımlılığı ile mücadele ödevi vardır. 
Tekel yetkisinin kötüye kullanıldığı söylenemeyeceği gibi, rekabet ve 
reklam konularında da orantısız yasak getirildiği söylenemez10.

Belirtmek gerekir ki, bu konuda tüm içtihatlar aynı yönde olma-
yıp, yakın tarihli ve hatta aynı Eyaletteki farklı mahkeme kararlarında 
yukarıda belirtilen karardan tamamen farklı mahkeme kararlarının 
da verildiğini gözlemlemekteyiz11.

Yukarıda değinilen dört ayrı karar, spor bahis oyunlarının bazı 
Alman Federe Devletlerinde belirli gerekçelerle yasaklanmasına ilişkin 

10 Karş. BVerfG 28. 03. 2006; BVerfG 115, 276/308-309.
11 Örnek olarak bkz. VG Berlin’nin 29. 04. 2009 tarih ve VG 35 A 12,07, 35 A 12-07 

Sayılı Kararı.
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kararlar ve buna karşı başvurulan kanunyollarında hükümlere dayanak 
alınan gerekçelerle ilgilidir.

Öncelikle, bahis oyunlarının internet üzerinden ve yukarıda karar-
larda belirtilen formatta oynanmasının Almanya genelinde yasaklan-
madığını, sadece bazı eyaletlerde bu tür kararlar alındığını ve özellikle 
yerel mahkemelerin bu idari kararlara karşı farklı yaklaşım gösterdiğine 
dikkat çekmek isteriz.

Diğer yandan, bu kararlar ve bunlara karşı kanunyollarının niteliği 
gereği, hukuka uygunluk denetiminin bir üst norm veya normları 
barındıran farklı kanuni düzenlemelere göre yapıldığı da değerlendir-
melerde göz önünde tutulmalıdır. Bu kararların alınmasında birkaç 
husus önpalana çıkmaktadır: bunlardan en önplandaki olanı, bu tür 
oyunların sıklık/yoğunlukla internet üzerinden oynanmasının bir 
kumar ve/veya internet bağımlılığı yarattığı iddiasıdır.

Yine, tüketicilerin korunması, dolandırıcılığın önlenmesi gibi 
gerekçeler de sıklıkla dayanılan gerekçeleri oluşturmuştur. Başka bir 
gerekçe ise, oyunlarla ilgili ürünlerin ciddi tehlike potansiyeli taşıdığı 
gerekçesidir. Bu gerekçeler karşısında, bu tür oyunlara yasak veya 
kısıtlama getirilmemesi gerektiği tezini destekleyen bazı gerekçelerin 
de ileri sürüldüğü gözlemlenmektedir: Bu gerekçeler, devlet tekeli-
nin kötüye kullanılabileceği, serbest piyasa ve ticaret özgürlüğü, eşit 
rekabet ortamının sağlanması gerekliliği, ölçülülük ilkesinin ihlal 
edilmemesi gerektiği, makul bir model oluşturuluncaya kadar geçiş 
döneminde tercihin serbestiden yana kullanılması gerektiği, bağımlılık 
iddiasının çok kuvvetli olmadığı, mesleği icra/hizmet hak ve özgürlü-
ğünün korunması gerektiği, mutlak olarak kumar olarak görülmemesi 
gerektiği ve diğer izin verilen şans oyunları gibi ele alınması gerektiği 
gerekçeleridir.

Türkiye açısından da ileri sürülmekte ise de, Türkiye’de hukuksal 
olmayan gerekçe bunun salt kumar-şans oyunu olduğu ve hukuki 
gerekçe olarak ise karapara ile mücadele ve vergi kaçakçılığının önlen-
mesi gerekçeleridir. Tamamen yasaklama veya aşırı sınırlandırmaların 
yukarıda belirtilen gerekçeler ve ölçülülük ilkesine aykırılığı bir yana, 
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toplumsal yaşamda amaca aykırı sonuçlar verdiği ve işe yaramadığı 
bilinen bir şeydir.

Devletin burada tekel olarak bulunması ve tümünü resmi kurumlar 
aracılığıyla işletmeye meyletmesi, görünüşte toplumu tehlikelerden 
korumak gerekçesi ileri sürülerek perdelenmek istense dahi, bunun 
gerçekçi olmadığı ve devletin hem ahlak veya dini ya da siyasi müla-
hazalarla bu alanlara yasak getirmek veya bu alanı ciddi gelir elde 
ettiği bir kazanç kapısı olarak görmesinden başka bir şey değildir. 
Özel işletmeleri ve serbest ticareti devletin bu alanda yasaklayarak 
tekel oluşturması kabul edilemez. Özel kişi ve işletmelerin bu alandaki 
faaliyetlerinden de devlet ciddi vergi geliri elde etmekte ve toplum ve 
bireyler açısından ciddi tehlikeleri her zaman kontrol etme imkanı 
bulunmaktadır.

Devletin bu alanla hiç ilgilenmeyip başıboş bırakması ne kadar 
sakıncalı ise salt yasaklama bakış açısıyla düzenleme getirmesi de 
sakıncalıdır. Bu oyunlar ticaret özgürlüğü yanında spor ve eğlence 
hak ve özgürlüğü ile de ilgilidir. Karanlık-gizli alan yaratarak, başka 
ülkeler üzerinden veya yasak yollarla yapılmasına bireyleri zorlamak 
yerine, hukuk ilkelerine dayalı önlemlerle kontrollü oynanmasını 
düzenlemek ve desteklemek gerekir.

Bugün terörün finansmanı, vergi kaçakçılığı ve karaparanın aklan-
ması bu alanda sağlam gerekçeler ve mutlaka düzenlemelerde dikkate 
alınması gereken önemli hukuksal gerekçeler olmakla birlikte, halen 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Önlenmesine Dair Tedbir-
ler Hakkında Yönetmelik ile hükümlerinin bu tür bahis oyunlarının 
Türkiye’de şirketlerin kurduğu web’ler üzerinden oynanmasındaki 
aşırı katı kurallar da şirketleri batma noktasına getirme tehlikesini 
yaratmıştır (Bkz. Yönetmelik m. 4/1-p, 5, 6; Kabahatler Kanunu 
m. 16-17 ve 32). Karaparanın aklanmasıyla, terörün finansmanıyla 
ve vergi kaçakçılığıyla mücadele edilerek de bu oyunların serbestçe 
ve internet ortamının niteliği ve ruhuna uygun oynanması serbest 
bırakılabilir.
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Sırf önleme ve kontrolsüz hiçbir alan bırakmamak düşüncesiyle, 
internette spor bahsi oynayan her müşteri nedeniyle ayrı bir ceza 
yaptırımı uygulamak suretiyle basit bazı evrak eksikliklerinin bulun-
ması halinde milyonlara varan idari para cezalarının verilmesi, hem 
bu düzenlemelerdeki işin niteliğine aykırı hükümler hem bazı suç 
kurumlarının (örneğin zincirleme suç gibi) uygulanmasının yasaklan-
ması hem idari nitelikte de olsa kişileri ve şirketleri iflasa sürükleyecek 
aşırı para cezalarının bulunması hem de çoğu şey kontrol altında ve 
bu şirket ve kişilerin sürekli kolluğa bilgi akışı sağlamalarına karşılık 
internet üzerinden bu tür oyunların oynanmasının niteliği ile bağ-
daşmayacak ve çok da faydası olmayan bazı belgelerin veya bilgilerin 
oyun oynayan kişilerden öğrenilip depolanmaması bahane edilerek 
ve bu konudaki Yönetmelik hükümleri aracılığıyla idari para cezası 
uygulanması, gazinolar ve diğer bazı şans oyunları alanında örnekleri 
görüldüğü üzere, bu alanın gizli, kaçak, yeraltında ve daha kontrol-
süz uygulanmasına ve Devletin düzenli tahsil ettiği vergi payının da 
yabancı ülkelere kaymasına yol açacaktır.

Amacın kontrol ve suçla mücadele veya toplumu-bireyleri koru-
mak mı yoksa hukuk dışı mülahaza veya bahanelerle yasaklamak 
ve tekel oluşturmak mı olduğu hususunda, hukukla kanun ya da 
yönetmeliği aynı şey mi anlıyoruz sorularına samimi cevaplarımız 
olduğunda, bu alanda modern hukuk kurallarının öngördüğü güvenli 
şans oyunları ve bu alandaki özgürlüklerin hem korunması hem yaşama 
geçirilmesini konuşuyor olacağız.
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A. GENEL OLARAK

Ülkemizdeki her türlü futbol faaliyetlerinin millî ve millet-
lerarası kurallara göre yürütülmesi, teşkilâtlandırılması, 
geliştirilmesi ve ülkemizi futbol konusunda yurt içinde ve 

yurt dışında temsil etmek üzere (özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel 
kişiliğe sahip ve özerk yapıda) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 
kurulmuştur1.

Kanun (5894 s.K. m.3,2), uygulanacak olan kuralların belirlenmesi 
bakımından TFF’na, dikkate değer geniş yetkiler tanımıştır ve bu yet-
kilerin biçimi, hukukumuzda alışılmış norm biçimlerinin (formların) 
dışındadır. Buna göre; TFF’nun teşkilât, görev ve yetkileri, teşkilâtın 
çalışma usul ve esasları, oluşturulacak diğer kurul ve birimler, merkez, 
yurt içi ve yurt dışı teşkilât birimlerinin görevleri ile 5894 sayılı Kanu-
nun uygulanmasına dair diğer hususlar, TFF’nun üyesi bulunduğu 
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol 
Federasyonları Birliği (UEFA) kurallarına uygun olarak TFF Genel 
Kurulunun yapacağı ve Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girecek TFF Statüsü ile TFF Yönetim Kurulunun yapacağı ve aksi 
kararlaştırılmadıkça TFF’nin resmî internet sitesinde yayımlandığı 
gün yürürlüğe girecek talimatlarla belirlenir.

TFF’nun yapacağı düzenlemelerin FIFA ve UEFA kurallarına 
uygun olarak belirlenecek olması, futbolun milletlerarası niteliğinin 
de bulunmasından ileri gelen önemli bir özelliktir.

5894 sayılı Kanunun 2’nci maddesinde: TFF Statüsü, “Bu 
Kanunda belirtilen usul ve esaslar ile Kanunun uygulanmasına yönelik 
diğer hususlara dair Genel Kurul tarafından yapılan futbola ilişkin 
düzenleme”; Talimat ise, “TFF Statüsü ve söz konusu Statünün çiz-
diği çerçevede Yönetim Kurulu tarafından yapılan düzenleme” olarak 
tanımlanmıştır.

1 Bkz. 05.05.2009 tarihli ve 5894 sayılı “Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun” m.1.
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Kanundaki bu düzenlemeden de anlaşıldığı üzere, TFF hakkındaki 
mevzuat açısından temel metin olan 5894 sayılı Kanunun yanı sıra, 
özellikle Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacağı belirtilen 
“TFF Statüsü” ile “Talimat”lar önem arz etmektedir. Alışılmış Türk 
mevzuatına bakıldığında bu durum, sıradanın dışındadır.

Türk hukukunda alışılmış olan, Kanunun uygulanmasını göste-
ren metinler, esas itibariyle tüzükler ile yönetmeliklerdir. Başka bir 
anlatımla, Anayasada öngörülmüş olan idarenin düzenleyici işlemleri 
(kanun hükmünde kararnameler dışında) tüzükler ve yönetmelikler-
dir. Tüzüklerin ve yönetmeliklerin kimler tarafından, hangi usullerle 
çıkartılacakları ve bunların hukukî nitelikleri ile bağlayıcılıkları bel-
lidir2. Anayasaya (m.115) göre, tüzüğün özellikleri, kanunun uygu-
lanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara 
aykırı olmamak ve Danıştayın incelenmesinden geçirilmek şartıyla 
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılması, Cumhurbaşkanınca imzalan-
ması ve kanunlar gibi yayımlanmasıdır. Tüzükler, idarî işlemlerdendir 
ve Anayasanın 125’nci maddesine göre yargısal denetime tâbidir. 
Yönetmelikler ise, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve 
tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak 
şartıyla, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri tarafından 
çıkarılabilir; hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı 
kanunda belirtilir (Anayasa m.124). Yönetmelik de idarî işlem olarak 
idarî yargının denetime tâbidir.

Buna karşılık “statü”, Anayasamızda açıkça düzenlenen bir idarî 
işlem türü değildir; diğer bir anlatımla statü, (kanun hükmünde 
kararname, tüzük ve yönetmelik gibi) hukukumuzda bağımsız bir 
hukuksal kurum (müessese) olarak tanınmamıştır. İdare hukuku 
öğretisinde “statü”, “adsız (atipik) düzenleyici işlem”lerden biri olarak 
değerlendirilmektedir. Ancak hemen vurgulamak gerekirse, bu tür 

2 Ayrıntılar için bkz. Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı Dersleri, Ankara 1977, s.71 vd, 74 
vd; Bilge Umar, Hukuk Başlangıcı, İzmir 1997, s.85-86; Enver Bozkurt, Hukukun 
Temel Kavramları, Ankara 2009, s.75-77; Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara 
1996, s.84; Bahtiyar Akyılmaz, İdare Hukuku, Konya 2004, s.28-30.
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idarî işlemlerin tâbi olduğu rejim (özellikle bunların yargısal dene-
timi ve davanın açılacağı mahkeme) bakımından çeşitli tereddütler 
bulunmaktadır3.

Anayasanın tüzükler ve yönetmelikler açısından aradığı özelliklere 
bakıldığında, mevcut 5894 sayılı Kanun hükümleri TFF’na tüzük 
veya yönetmelik çıkarma yetkisi değil, statü çıkarma yetkisi vermiştir. 
Kanunkoyucunun tercihini bu yönde kullanmış olması nedeniyle, 
bu konuda hukuken daha fazla yorum yapmanın gerekli olmadığını 
değerlendirmekteyim.

Resmî Gazete’de yayımlanarak4 yürürlüğe giren TFF Statüsü 
hükümleri yakından incelendiğinde, TFF Statüsünün önemi daha da 
iyi anlaşılmaktadır. 88 maddeden oluşan bu (önemli) hukukî metinde, 
özetle; TFF üyeliği, idarî ve malî yapı ile müsabaka ve turnuvalar gibi 
çeşitli düzenlemelerin yanı sıra, TFF organları da düzenlenmektedir. 
TFF Statüsü’nün 54-64 üncü maddeleri hükümleri, yargı kurullarına 
ayrılmıştır. Yargı kurulları5 (m.54) şunlardır: “uyuşmazlık çözüm 
kurulu” (m.55-56); “disiplin kurulları” (m.57-58); “kulüp lisansı 
kurulu” (m.59); “etik kurulu” (m.60); “tahkim kurulu” (m.61-63).

3 Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa 2009, s.442 vd; ayrıca bkz. İl Han Özay, 
Gün Işığında Yönetim, İstanbul 1986, s.370 vd.;

4 Resmî Gazete 24.06.2009, sayı: 27268 (bkz.: “Çeşitli İlânlar” Bölümü !); değişiklikler 
için bkz. Resmî Gazete 21.07.2011, sayı: 28001 (bkz.: “Çeşitli İlânlar” Bölümü !). 
TFF Statüsü gibi hukuken bağlayıcı ve spor hukuku bakımından temel bir kaynağın 
(belgenin), Resmî Gazete’nin (piyasada iş yapan iş adamları dışında) hemen hemen 
hiç okunmayan (önemsiz bölümü olan) “Çeşitli İlânlar” arasında yayımlanmış olması, 
“Statü” kavramının Resmî Gazete’nin formatı içinde dahi bilinmediğini ortaya koyar 
niteliktedir. TFF Statüsü, TFF resmî internet sitesinde de yayımlanmaktadır. En son 
metin için bkz.: www.tff.org

5 5894 sayılı Kanun (m.5), “yargı kurulları” yerine, daha isabetli bir şekilde, “(ilk 
derece) hukuk kurulları” ibaresini tercih etmiştir. Bu husus, 5894 sayılı Kanunun 
TBMM’e gönderilen Tasarısında da “yargı kurulları” şeklinde idi. Ancak “TBMM 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu”nda da ifade edildiği üzere, 
«…fıkralarında geçen “yargı kurulları” ibareleri yanlış anlaşılmaya mahal vermemek 
gerekçesiyle hukuk kurulları şeklinde değiştirilmiştir…» (TBMM Türkiye Futbol 
Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarı ile Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/652) Dönem: 23, Yasama Yılı: 3, S.Sayısı: 
343
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Elinizdeki inceleme konusunu ilgilendirmesi bakımından TFF 
Statüsü’nde yer alan ve hukuken çok önem arz eden şu düzenlemelere 
dikkat çekmek isterim:

Yargı kurullarının çalışma usul ve esasları, Kulüp Lisans Tali-
matı, Futbol Disiplin Talimatı, Tahkim Kurulu Talimatı, Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu Talimatı6, Etik Kurulu Talimatı ve konuya ilişkin diğer 
talimatlarla belirlenir (TFF Statüsü m.54,2). “Hukuk Kurulları 
tarafından alınan kararlar kesin ve bağlayıcıdır. Bu kararlara karşı, 
kararın taraflarına resmen tebliği ve/veya talimat ve düzenlemelerinin 
yayımlanmasını takip eden yedi gün içinde Tahkim Kurulu nezdinde 
itiraz edilmez ise, karar ilgili tüm taraflar hakkında kesin hüküm 
teşkil eder. Bu kararlara karşı başka herhangi bir yargılama maka
mına başvuru kesin olarak yasaklanmıştır” (TFF Statüsü m.54,3). 
“Kulüpler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, futbolcu temsilcileri, 
sağlık personelleri ve müsabaka organizatörleri aralarındaki futbolla 
ilgili her türlü sözleşmeden doğan ihtilâfların çözümü için Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu’nun 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. 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun ihtiyarî hakem heyeti olarak verdiği 
kararlara karşı Türkiye Futbol Federasyonu’nun Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde 
yargı yoluna başvurulabilir. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun çalışma 
usul ve esaslarına ilişkin hususlar Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 
talimat ile belirlenir” (TFF Statüsü m.56). “Tahkim Kurulu, aşa
ğıdaki karar ve düzenlemelere ilişkin uyuşmazlıkları ilgililerinin 
başvurusu üzerine inceleyerek kesin olarak karara bağlar: -Federasyon 
ile kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, oyuncu 

6 Bkz. “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı” (bkz: www.tff.org).
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temsilcileri, sağlık personelleri ve diğer yetkililer hakkında Yönetim 
Kurulu tarafından verilen kararları, -Amatör ve Profesyonel Futbol 
Disiplin Kurullarının kararları, -Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararları, 
Kulüp Lisans Kurulu kararları, -Etik Kurulu kararları, -Türkiye Futbol 
Federasyonu Statüsü ve talimatları uyarınca nihai karar verme yetkisine 
sahip diğer kurulların verdikleri hukukî sonuç doğuran kararları, -Yöne-
tim Kurulu tarafından çıkarılan talimatları. Yukarıda sayılan hususlar 
hakkında Tahkim Kuruluna başvuruda bulunmak isteyen taraf, ilgili 
kararın kendisine tebliğini veya talimatın yayımını takip eden yedi gün 
içinde yazılı olarak başvurusunu gerçekleştirmek zorundadır. Tahkim 
Kurulu kararları kesin ve nihaîdir. İdarî veya yargısal makamların 
onayına tâbi olmadığı gibi, bu kararlara karşı idarî veya yargısal 
makamlara baş vurulamaz” (TFF Statüsü m.62). “TFF, üyeleri, 
kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, futbolcu 
temsilcileri, müsabaka organizatörleri, sağlık personelleri ve diğer resmi 
görevliler, futbolun yönetimine ve disiplinine ilişkin uyuşmazlıklar hak-
kında hukuk kurullarının dışında başka hiçbir yargı merciine 
başvuramazlar. Yetki alanına ilişkin tüm uyuşmazlıklar FIFA, UEFA 
veya TFF hukuk organları tarafından karara bağlanır. Ulusal ihtilaf-
larda TFF, uluslararası ihtilâflarda ise FIFA yetkilidir” (TFF Statüsü 
m.63). “FIFA ve UEFA Statüleri uyarınca, kesin ve bağlayıcı bir FIFA 
veya UEFA kararına yönelik tüm itirazlar İsviçre Lozan’da bulunan 
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS/TAS) tarafından ele alınır. Ancak 
CAS/TAS, oyun kuralları ihlâlleri, FIFA ve UEFA Statülerinin ilgili 
hükümleri doğrultusundaki askıya almalar veya TFF’nun bağımsız ve 
usulüne uygun olarak oluşturduğu Tahkim Kurulu tarafından alı
nan kararlar aleyhindeki itirazlara bakamaz. TFF, kendisinin ve 
üyelerinin, futbolcuların, resmi görevlilerin ve müsabaka organizatör-
leri ve futbolcu temsilcilerinin FIFA veya UEFA organları ile CAS/
TAS tarafından alınan ve kesinleşen tüm kararlarına tam olarak 
uymasını sağlar” (TFF Statüsü m.64).
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İnceleme konum itibariyle bu hükümlerden yalnızca, kararlara 
karşı hiçbir yargısal makama baş vurulamayacağına ilişkin olanlar, 
aşağıda değerlendirilecektir.

B. TFF TAHKİM KURULU

1) TFF Tahkim Kurulunun Zorunlu Tahkim Niteliği:
5894 sayılı Kanunun, “Tahkim Kurulu” kenar başlığını taşıyan 6 

ncı maddesine göre: TFF Tahkim Kurulu, bu Kanun uyarınca bağımsız 
ve tarafsız bir zorunlu tahkim mercii olup TFF’nun en üst hukuk 
kuruludur ve TFF Statüsü ve ilgili talimatlarda belirtilen nitelikteki 
uyuşmazlıklar ile ilgili nihaî karar merciidir (5864 s.K. m.6,1).

Öğreti ve uygulamada TFF Tahkim Kurulu, genellikle, organik 
olarak (organ niteliğiyle) yargısal yetkilere sahip bulunan; yaptığı 
iş (işlev) itibariyle de fonksiyonel yargısal yetkiler kullanan bir yapı 
olarak nitelendirilmektedir7.

Buna karşılık bazı görüşlere göre ise, TFF Tahkim Kurulu, 
mahkeme olarak nitelenemeyeceğinden ve üyeleri hâkim niteliği 
taşımadığından yargı teşkilâtı içinde yer almaz; TFF bünyesinde 
yer alan Tahkim Kurulu, organik bakımdan idare (yürütme) içinde 
konumlandırılır8.

Konu çeşitli vesilelerle yargı önünde de tartışmaya açılmıştır. 
Örneğin, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 15.12.2004 tarih ve 
13-722/707 sayılı kararında9, “Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim 
Kurulu kararlarının, ilgili kanundan ve taraflar arasındaki sözleşmeden 
kaynaklanan kesinliğinin, sadece, bu kararların başka hiçbir merci nez-
dinde tartışma ve uyuşmazlık konusu yapılamayacağı anlamında olup, 
yerel mahkemenin ve özel dairenin kabullerinin tersine, bu kesinliğin, 
anılan kararlara ilâm hükmünde belge niteliği kazandırmayacağı”; 

7 Koçak s.73 vd; karş. Ayanoğlu s.54, 58 vd, 69 vd. 
8 Uz s.274 vd.
9 Kazancı-Bilişim.
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Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 17.05.2006 tarihli ve 32750/8056 
tarihli ve 3275/8056 sayılı kararında10, “özel hukuk hükümlerine tâbi 
ve tüzel kişiliğe sahip TTF Tahkim Kurulunun çalışmalarının Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun Tahkim başlıklı sekizinci babındaki 
533 ve 536 ncı maddeleri hükümlerine tâbi olması dolayısıyla bu karar-
ların incelenmesinin adlî yargının görevine girdiği ve Yargıtayca yapılması 
gerektiği husususun çekişmesiz olduğu” sonuçlarına varılmıştır11.

Mevcut kanunî düzenlemeler dikkate alındığında; TFF Tahkim 
Kurulu, Türk hukukunda alışık olduğumuz klasik kurumlardan farklı 
(deyiş yerinde ise: sui generis) bir yapıdadır12. Hal böyle olmakla bir-
likte, aşağıda görüleceği üzere, özellikle Anayasanın 17.03.2011 tari-
hinde değiştirilen 59 uncu maddesi karşısında, TFF Hakem Kurulunun 
organik ve/veya fonksiyonel açıdan yargısal görev yaptığı konusunda 
tereddüt olmaması gerektiği düşüncesindeyim. Başka bir anlatımla, 
Anayasanın 59 uncu maddesinde yapılan bu (yeni) düzenlemenin, 
daha önce konuyla ilgili hukukî belirsizlikten kaynaklanan pek çok 
hukukî tereddüde son verdiği (veya en azından vermesi gerektiği) 
kanısındayım.

Bilindiği gibi tahkim, bir açıdan “zorunlu tahkim ve ihtiyarî 
tahkim” olarak ikiye ayrılır. Kanunlar, bazı durumlarda tarafların 
aralarındaki uyuşmazlığın çözümü için zorunlu tahkime gitmelerini 
öngörmüştür. Bunlardan en eskisi ve bilineni, 3533 sayılı “Umumî 
Mülhak ve Hususî Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle 
Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususî İdarelere Aid 
Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilâfların Tahkim Yoluyla Halli Hak-
kında Kanun”un öngördüğü tahkimdir. Bunun yanı sıra yeni dönem-
lerde örneğin iş mevzuatı, menkul kıymet borsaları ve tüketicinin 

10 Bkz. Koçak s.92-93.
11 Konuyla ilgili diğer bazı Yüksek Mahkeme kararları için bkz. Koçak s.87 vd; Uz s.264 

vd.
12 Özbek, TFF Tahkim Kurulunu, bir alternatif uyuşmazlık çözüm türü olarak 

görmektedir (Mustafa Serdar Özbek, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2009, 
s.721-726).
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korunmasına ilişkin mevzuatta da zorunlu tahkimle ilgili hükümlere, 
yer verildiği görülmektedir13.

Öte yandan, Dünyada hakim olan eğilim bakımından, milletle-
rarası niteliği bulunan uyuşmazlıklarda, işin niteliği gereği, tahkim 
oldukça yaygındır ve bu eğilim giderek hızlı bir şekilde genişlemek-
tedir14. Örneğin FIFA, UEFA gibi milletlerarası ve hatta milletlerüstü 
spor organizasyonları da futbola ilişkin uyuşmazlıkların tahkim yoluyla 
çözümlenmesi esasını benimsemişler ve bu eğilimlerin sonucunda, 
sporun Dünyadaki en üst uyuşmazlık çözüm yeri olan ve bağlayıcı 
kararlar veren “Spor Tahkim Mahkemesi (CAS “Court of Arbitration 
for Sport” veya diğer adıyla TAS “Tribunal Arbitral du Sport”) gibi 
milletlerarası (milletlerüstü) yargı organları15 oluşturulmuştur.

Kanunların açıkça öngördüğü bu tür hallerde uyuşmazlık, (uyuş-
mazlıkların alışılmış çözüm yeri olan Devlet mahkemelerine değil, ilgili 
kanunun öngördüğü hükümler çerçevesinde oluşan) zorunlu tahkimde 
çözümlenir. Başka bir anlatımla davacı, davasını (mahkemede değil) 
hakemde açmak zorundadır ve dava, (ilgili kanunun öngördüğü) 
tahkim yargılaması çerçevesinde görülerek karara bağlanır. Zorunlu 
tahkime rağmen davanın devlet mahkemesinde açılması halinde, 
mahkemeler bu konuda görevsizlik kararı verirler.

Yukarıda da belirtildiği üzere, 5894 sayılı Kanunun 6 ncı mad-
desinin 2’nci fıkrasına göre; TFF Tahkim Kurulu16, TFF Statüsü ve 

13 Zorunlu tahkim konusunda bkz. Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, cilt 6, 
İstanbul 2001, s.5876 vd; Ejder Yılmaz/Ertan Hattatoğlu, Boşalan Noterliklere Ait 
Daire ve Eşyaların Devri (Noterlik Hukuku Sempozyumu: III-IV-V Ankara 1999), 
s.19-39.

14 Ejder Yılmaz, Tahkim Hukukuna Genel Giriş ve Ülkemizdeki Gelişim (Yargı Reformu 
2000 Sempozyumu, İzmir 2000), s.268-286; Ejder Yılmaz, Alman Hukukunda 
Milletlerarası Tahkim (Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir Düzenleme Ge rekir 
mi? Sempozyum, Ankara 1997) s.127-167.

15 Ian Blackshaw, The Court of Arbitration for Sport: An International Forum for Settling 
Disputes Effectively ‘Within the Family of Sport’ (Entertaintment Law, 2003, Vol.2/2) 
s.61-83; Erkan Küçükgüngör, Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Milletlerararası 
Tahkim (The Court of Arbitration for Sport) (AÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 53, 
2004/2) s.1-32; Murat Nart Bozkurt, Spor Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözümünde 
Milletlerarası Spor Tahkim Mahkemesi (Ankara Barosu Dergisi, 2010/2) s.165-191.

16 Ayrıntılı açıklamalar için bkz. Talat Emre Koçak, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim 
Kurulu, Ankara 2007; Erkan Küçükgüngör, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim 
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ilgili talimatlar uyarınca karar verme yetkisine sahip kurul ve organlar 
tarafından verilecek kararları, nihaî olarak inceleyerek münhasıran 
karara bağlar. Kanunda (m.5864 m.6,2/cümle1) kullanılmış bulunan 
“münhasıran” tabirinin, TFF Tahkim Kurulu’nun yargı yetkisinin 
“tekel” olduğu belirtmek (zorunlu tahkimi vurgulamak) üzere tercih 
edildiği kanısındayım.

TFF Tahkim Kurulunun oluşumu, görev, yetki, hak ve sorumlu-
lukları ile üyelerinin sahip olması gereken nitelikler, TFF Statüsünde 
tespit edilmiş ve TFF Tahkim Kurulunun işleyişi ile tahkim usul 
kuralları, TFF tarafından çıkarılan (5864 s.K. m.6,3) ”TFF Tahkim 
Kurulu Talimatı”nda17 (TFFTKT) düzenlenmiştir. Bu Talimat’a göre:

TFF Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, hakemler, futbol-
cular, teknik direktörler, antrenörler, oyuncu temsilcileri, masörler 
ile diğer görevliler arasında çıkan ihtilaflar hakkında Yönetim Kurulu 
tarafından verilecek kararlara karşı yapılan başvuruları; Amatör ve 
profesyonel futbol disiplin kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları, 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına karşı yapılan başvuruları, Fut-
bol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından çıkartılmış Talimatların, 
Kanun, Ana Statü, FIFA ve UEFA Ana Statülerine aykırılığına ilişkin 
başvuruları, ilgililerin talebi üzerine inceler ve karara bağlar (TFFTKT 
m.2; karş. 5894 s.K. m.6 ve TFF Statüsü m.62).

Tahkim Kurulu Başkanlığına başvuru, yazılı olarak (dilekçeyle) 
yapılır. Dilekçede, tarafların ve varsa vekillerinin adı soyadı, unvanı, 
adresleri, başvurularının konusu, dayandıkları maddî vakıalar, delilleri 
ve talepleri yer alır. Ayrıca, başvuru konusu kararların ya da belgelerin 
asılları veya örnekleri dilekçeye eklenir. Dilekçe ve ekleri, karşı taraf 

Kurulunun Yapısı ve Tahkim Kurulu Kararlarının Niteliği (AÜ Hukuk Fakültesi 
Dergisi, cilt 50, 2001/2) s.137-146; Faruk Baştürk, Türkiye Futbol Federasyonu 
Tahkim Kurulu Üzerine (Legal Hukuk Dergisi, 2004/24) s.3462-3471; Tamer 
Ayanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulunun İşlevi ve Kararlarının 
Niteliği (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2008/74) s.43-76; Abdullah Uz, Sporla İlgili 
Uyuşmazlıkların Çözümünde Zorunlu Tahkim Yolu: Tahkim Kurulları ve Kararlarının 
Hukuki Niteliği Üzerine (Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, 2011/2) s.241-296.

17 Bkz. “Tahkim Kurulu Talimatı” (bkz: www.tff.org).
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sayısından bir fazla olur. Başvuru sahibi, başvuru harcını18 yatırmak 
ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorundadır. Harcı yatırılma-
mış başvurular reddedilir. Dilekçeler, Tahkim Kurulu Başkanlığına 
sunulmak üzere Tahkim Kurulu Koordinatörlüğüne verilir. Tahkim 
Kurulu Koordinatörlüğü, kendisine arz edilen dilekçeleri, dosya kabul 
defterine bir esas numarası vererek kaydeder (TFFTKT m.6).

Tahkim Kuruluna yapılacak başvuru veya itirazlar, kararın yazılı 
bildirimini veya yazılı bildirim hükmündeki duyuruyu izleyen yedi 
gün içinde harcı yatırılmak suretiyle gerçekleştirilmek zorundadır 
(TFFTKT m.7).

Aksine düzenleme bulunmayan durumlarda, Kurula başvuru, icra 
ve infazı durdurmaz. Bununla birlikte Kurul, ilgilinin talepte bulun-
ması koşuluyla, başvuru veya itiraz konusu kararın açıkça hukuka aykırı 
olması ve telafisi imkânsız zararlar doğurmasının kuvvetle muhtemel 
bulunması hallerinde yargılamanın seyrini dikkate alarak durdurma 
kararı verebilir (TFFTKT m.20).

Karşı taraf cevabını, dilekçenin kendisine tebliğinden itibaren en 
geç yedi gün içinde Kurula göndermek zorundadır. Cevap dilekçesi, 
karşı taraf sayısından bir fazla sayıda hazırlanmak zorundadır. Cevap 
dilekçesi, açıklamaları, maddî vakıaları, delilleri ve talepleri içerir. Delil-
ler ve diğer belgeler dilekçe ekinde Kurula sunulur (TFFTKT m.9).

Dilekçelerin teatisi üzerine tamamlanan dosya, incelemeyi yapan 
üyenin esas hakkındaki düşüncesi ile birlikte Kurul’a sunulur. Kurul, 
incelemesini kural olarak dosya üzerinde yapar. Bununla birlikte 

18 Parasal uyuşmazlıklarda dava konusunun değeri üzerinden % 2 oranında nisbî başvuru 
ücretinin ve maktu başvuru ücretinin peşin olarak ödenmesi şarttır. Uyuşmazlığın 
parasal bir değerinin bulunmaması halinde ise sadece maktu başvuru ücretinin 
ödenmesi gerekir. Maktu başvuru ücretleri her sezon başında Türkiye Futbol 
Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Tahkim Kurulunun, Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu kararlarında değişiklik yaptığı durumlarda Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 
tarafından takdir edilmiş olan vekâlet ücretleri karara uyarlanır ve yeni bir vekâlet 
ücretine hükmedilmez. Başvuru ücretleri irat kaydedilir. Bununla birlikte Türkiye 
Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararı ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 
dışındaki Hukuk Kurullarının kararlarının Tahkim Kurulu tarafından değiştirilmesi 
halinde başvuru ücreti iade edilir. Yargılama masrafları, aleyhine hüküm verilen tarafça 
karşılanır (TFFTKT m.21).
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Kurul, gerekli görürse bilgi ve belge istenmesine, sair incelemeye ve 
yargılamanın duruşmalı yapılmasına karar verebilir. Kurul gerektiğinde 
duruşmanın gizli yapılmasına da hükmedebilir (TFFTKT m.11).

Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır. 
Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu belirleyicidir. Oy kullanmak 
zorunlu olup çekimser kalınamaz. Oy kullanmayan üye toplantıya 
mazeretsiz olarak katılmamış sayılır (TFFTKT m.12).

Tahkim Kurulu, kararlarında bağımsızdır. Karar, Başkanın görev-
lendireceği ve çoğunluğa (karar veren çoğunluğa) mensup üye tara-
fından yazılır ve karara katılan üyeler tarafından imzalanır; var ise 
muhalefet şerhleri de eklenir. Kararlar ve muhalefet şerhleri gerekçeli 
olur. Kararın hüküm fıkrası, tebliğ ve infaza esas olmak üzere Türkiye 
Futbol Federasyonu Genel Sekreterliğine derhal bildirilir. Gerekçeli 
karar daha sonra tebliğ edilir. Tahkim Kurulu, gerekçeli kararını baş-
vuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde vermek zorundadır. 
Futbol Disiplin Kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazlar, itiraz 
tarihinden itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanır (TFFTKT 
m.13).

Tahkim Kurulu kararları kesindir; idarî veya yargısal merci-
lerin onayına tâbi olmadığı gibi, bu kararlara karşı idarî veya 
yargısal mercilere de başvurulamaz. Bununla birlikte Kurul’un, 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun ihtiyarî hakem sıfatıyla incelediği 
ihtilâflar hakkında vereceği kararlara karşı kanunî müracaat yolları 
saklıdır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun (şimdi: Hukuk 
Muhakemeleri Kanununun) kararların açıklanması, maddî hataların 
düzeltilmesi ve yargılamanın yenilenmesi hakkındaki hükümleri 
saklıdır (TFFTKT m.14).
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2) TFF Tahkim Kurulu Kararları Aleyhine Yargı Yoluna 
Başvurulamayacağına İlişkin 5894 sayılı Kanun Hükmü ve Bu 
Hükmün Anayasaya Aykırılığı Hakkındaki Anayasa Mahkemesi 
Kararı:
TFFTKT’nın 14 üncü maddesindeki hüküm, 5894 sayılı Kanu-

nun 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında, Kanunun çıkartıldığı tarih 
itibariyle yer alan, “Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin 
ve nihaî olarak karara bağlar ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvu-
rulamaz” şeklindeki düzenlemeye paraleldir. Ancak, anılan hükümdeki 
“ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz” ibaresi Anayasa 
Mahkemesinin 06.01.2011 tarihli ve 71/7 sayılı kararıyla iptal edil-
miştir19. Elinizdeki incelemenin daha iyi anlaşılabilmesini teminen, 
Anayasa Mahkemesinin bu kararını özetle vermek yararlı olacaktır:

TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararla, bir Spor Kulübünü alt 
kümeye düşürmesi ve bu Kulübün üç yıl müsabakalardan yasak-
lanmasına karar vermesi üzerine, cezalandırılan Kulüp, bu karara 
karşı TFF Tahkim Kuruluna başvurmuş; Tahkim Kurulu, başvuruyu 
reddetmiş ve Kulübün alt lige düşürülmesine ilişkin PFDK kararının 
onanmasına kesin olarak karar vermiştir. Anılan Kulüp, bu kararın 
uygulanması sonucunda, bulunduğu ligde yapması gereken maçların 
yaptırılmamasından dolayı hasılat kaybı, televizyon gelirlerinden, 
stada alınan reklamlar ile formalara alınan reklamlardan elde edi-
len gelirlerden, toto-loto gelirlerinden, Kulüpler Birliğinden gelen 
gelirlerden, fair play ligi gelirlerinden, ilk altı sıraya verilen ödül 
gelirlerinden ve diğer gelirlerden yoksun bırakılmasından, keza fut-
bolcularının değer kaybetmelerinden dolayı genel mahkemeye (Asliye 

19 Resmî Gazete 26.02.2011, sayı 27858. Anayasa Mahkemesi, 02.07.2009 tarihli ve 
118/107 sayılı (Resmî Gazete 19.03.2010, sayı 27526) başka bir kararında, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Tahkim Kurulunun verdiği kararlarının 
kesin olduğunu öngören 3289 sayılı “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve 
Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesinin 7 nci fıkrasının 5 inci cümlesini, 
Anayasanın hak arama özgürlüğü ile ilgili 36 ncı, idarenin hertürlü eylem ve işlemine 
karşı yargıya başvurulabileceğine dair 125 inci aykırı bularak iptal ederken de benzeri 
şekilde hareket etmiştir. Bu konulardaki gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgiler için bkz. 
Uz s.253 vd.
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Hukuk Mahkemesine) başvurarak, Tahkim Kurulu kararının iptalini 
ve maddî/manevî tazminat talebini içeren bir dava açmıştır. Davanın 
açıldığı Mahkeme, 5894 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan, 
Tahkim Kurulu kararlarının kesin olduğu ve bu kararlara karşı adlî 
ve idarî yargı yollarına başvurulamayacağına dair hükmün iptali için 
Anayasa Mahkemesine müracaat etmiştir.

Anayasa Mahkemesi bu başvuru üzerine, «Anayasa’nın 9. mad-
desinde, yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce 
kullanılacağı öngörülmüştür. Bu madde uyarınca, yapılacak yargıla-
manın kişiler yönünden gerçek bir güvence oluşturabilmesi için ara-
nacak nitelikler de 36. maddede belirtilerek… denilmiştir. Maddeyle 
güvence altına alınan dava yoluyla hak arama özgürlüğü, bir temel 
hak niteliği taşımasının ötesinde, diğer temel hak ve özgürlüklerden 
gereken şekilde yararlanılmasını ve bunların korunmasını sağlayan 
en etkili güvencelerden birini oluşturmaktadır. Kişinin uğradığı bir 
haksızlığa veya zarara karşı kendisini savunabilmesinin ya da maruz 
kaldığı haksız bir uygulama veya işleme karşı haklılığını ileri sürüp 
kanıtlayabilmesinin, zararını giderebilmesinin en etkili ve güvenceli 
yolu, yargı mercileri önünde dava hakkını kullanabilmesidir. Kişilere 
yargı mercileri önünde dava hakkı tanınması adil yargılanmanın 
ön koşulunu oluşturur. Anayasa’nın 141. maddesiyle de davaların en 
az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması görevi yargıya 
verilmiştir. Bu görevin ağır iş yükü altında yerine getirilmesi zorlaştıkça, 
uyuşmazlıkların çözümü için alternatif yöntemlerin yaşama geçirilmesi 
öngörülebilir. Bu durumda yasa koyucu, futbol sporu alanındaki 
uyuşmazlıkları çözmek üzere, görevli ve yetkili mahkemeye başvur
madan önce tahkim kuruluna başvurma yükümlülüğü getirebilir. 
Ancak bu aşamadan sonra kararı benimsemeyen tarafa yargı yolu
nun açık tutulması gerekir. Tahkim genel olarak öğretide, hukuki 
uyuşmazlıkların, söz konusu uyuşmazlığa taraf olmayan bağımsız kişi 
veya kişiler tarafından çözümlenerek karara bağlanması olarak tanım-
lanmaktadır. İtiraz konusu kuralın da içinde bulunduğu 5894 sayılı 
Yasa’nın 6. maddesinin incelenmesinden TFF Tahkim Kurulu’nun, 
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hukuki uyuşmazlıkların, bağımsız kişiler tarafından çözümlenerek 
karara bağlandığı, yargı işlevi yerine getiren bir kurul olarak düzen-
lendiği anlaşılmaktadır. İtiraz konusu kuralın ilk cümlesinde geçen 
“kesin” ibaresi, Tahkim Kurulunun incelediği konularda vermiş olduğu 
kararların biçimsel yönden kesin, uygulanabilir ve bağlayıcı nitelikte 
olduğunu ifade etmekte, “nihaî” ibaresi ise Kurul’un TFF içerisinde 
başvurulacak en son merci olduğunu belirtmektedir. Buna göre, Tah-
kim Kurulu tarafından verilen kararların TFF içinde kesin ve nihaî 
olması, savunma ve hak arama özgürlüklerini sınırlandırmayacağı gibi, 
yargı yoluna başvurulmasını da engellemez. Bu nedenle, kuralın bu 
bölümüne yönelik iptal isteminin reddi gerekir. İtiraz konusu kuralın 
kalan bölümünde ise, tahkim kurulu tarafından verilen kararlara karşı 
yargı yoluna başvurulamayacağı belirtilerek, tarafların yargı mercileri 
önünde dava haklarını kullanmaları engellenmektedir. Yasa koyucu, 
taraflara görevli ve yetkili mahkemeye başvurmadan önce aralarındaki 
uyuşmazlığı kısa sürede çözmek üzere tahkim kuruluna başvurma 
yükümlülüğü getirebilir ise de, bu Kurulun kesin ve nihaî kararlarına 
karşı yargı yoluna başvurulamaması Anayasa’nın 36. maddesinde 
güvence altına alınan hak arama özgürlüğü alanına yapılmış açık bir 
müdahale niteliğinde olup, hak arama özgürlüğü ile bağdaşmaz. 
Açıklanan nedenlerle, kuralın “...ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna 
başvurulamaz” bölümü Anayasa’nın 9. ve 36. maddelerine aykırıdır» 
sonucuna vararak, 5894 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan, 
“ve bu kararlara karşı adlî ve idarî yargı yollarına baş vurulamaz” 
ibaresini iptal etmiştir.

Anayasa Mahkemesinin, usul öğretisinde tartışılan yasa yollarına 
başvuru hakkının sınırlandırılmasının yerindeliği sorunu ile ilgili bu 
kararının isabetli olduğunda hiçbir şüphe bulunmamak gerekir. Bu 
konudaki görüşümü, (eski) HUMK m.427’de yer alan ve temyiz 
yasayoluna başvurmayı (sınırlı da olsa) kısıtlayan hüküm hakkında 
Anayasa Mahkemesinin daha önce verdiği 20.01.1986 tarihli ve 23/2 
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sayılı kararı vesilesiyle yayınladığım bir makalemde ayrıntılı olarak 
ifade etme olanağını bulmuş idim20.

3) Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Üzerine TBMM’nin Yaptığı 
Yasal Değişiklik:
Anayasa Mahkemesinin yukarıda anılan ve Resmî Gazetenin 

26.02.2001 tarihli nüshasında yayımlanan iptal kararı üzerine TBMM 
hemen harekete geçmiş, emsaline çok az rastlanır bir hızlılıkla ve 
TBMM’deki dört partinin de vardığı mutabakat sonucunda çıkartılan 
17.03.2011 tarihli ve 6214 sayılı Kanun’la Anayasamızın 59 uncu 
maddesinde değişiklik yapılmıştır. 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrası 
hükmüne göre; “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 merciine başvurulamaz”.

Anayasada yapılan bu değişikliğin Genel Gerekçesi21 şöyledir: 
“Spor branşları uluslararası alanda örgütlenmiş ve bu konularda küresel 
kurallar egemen olmuştur. Esasen, tüm uluslararası spor dallarındaki ihti-
laflarda süratli ve kesin bir şekilde çözüm yolu benimsenmiştir. Sporun 
kendine özgü yapısı, süratli bir biçimde yönetimini, yürütülme
sini ve disiplin yargılamasını beraberinde getirmektedir. Bu hız, spor 
müsabakalarının oynanması için olmazsa olmaz bir şarttır. Gerçekten de 
belirli bir zaman diliminde oynanması zorunlu olan spor müsabakalarına 
ilişkin ihtilafların çok kısa bir sürede kesin ve nihai olarak karara 
bağlanmaması halinde, o turnuvanın (ligin veya organizasyonun) 
başarılı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün değildir. Yargılama-
nın muhtaç olduğu süre dikkate alındığında klasik dava yöntemi, bu 
alanın ihtiyaçlarının ivedilikle sonuçlandırılması ilkesiyle bağdaşmaz. 
Spor hukukunda yargı organlarının dokunamayacağı bir tahkim 

20 Bu konuda bkz. Ejder Yılmaz, Hukuk Davalarında Yasayollarına Başvuru Hakkı ve 
Bu Hakkın Sınırlandırılmasının Yerindeliği Sorunu (Türkiye Barolar Birliği Dergisi 
1988/1) s.131-155.

21 TBMM Dönem: 23, Yasama Yılı: 3, S.Sayısı: 697.
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modeli, bu faaliyetin mahiyetinden kaynaklanan bir ihtiyaçtır. Sporda 
tahkim, spor sürecinin zamanında tamamlanmasını sağlayacağı gibi 
tarafların adalet duygularını da tatmin eder. Ayrıca uluslararası spor 
camiasının onurlu bir üyesi olan Türkiye’nin, uluslararası spor hukuku 
kurallarını, iç hukukuna yansıtması kendi taahhütlerinin de gereğidir”.

Madde Gerekçesi de buna paraleldir: “Sporun kendine özgü yapısı, 
hızlı ve süratli bir şekilde yönetimini, disiplin yargılamasını ve denetimini 
beraberinde getirmektedir. Bu sürat spor faaliyetlerinin icra edilmesi için 
olmazsa olmaz bir şarttır. Belirli bir zaman diliminde yapılması planla-
nan spor faaliyetlerine ilişkin ihtilafların çok kısa bir zaman sürecinde 
kesin ve nihai olarak karara bağlanmaması halinde, o faaliyetin başarılı 
bir şekilde sonuçlandırılması mümkün değildir. Spor faaliyetlerinin 
kendine özgü ihtiyaçları, uzun zamana yayılan bir denetime müsaade 
etmemektedir. Bu ihtiyaçların çok kısa sürede çözüm gerektiren yapıları bu 
faaliyetlerle ilgili ihtilafların süratle ve kesin olarak sonuçlandırılmasını 
gerektirmektedir. Anayasada yapılan bu değişiklikle, sportif faaliyetlerin 
yönetilmesine ve disiplinine ilişkin ihtilafların süratle ve yargı denetimine 
tabi olmaksızın kesin olarak çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır. Bu 
çerçevede ilgili kurulların müsabakalarla, kulüplerle, sporcularla ve sporla 
ilgili diğer kişiler hakkında verdikleri müsabakadan men, küme düşürme, 
ligden ihraç, ihraç, seyircisiz oynama ve puan tenzili gibi kararlarına 
karşı süratli ve kesin bir denetim yolu öngörülmektedir. Bununla birlikte, 
kulüpler ile sporcu ya da teknik adamlar gibi diğer kişiler arasındaki 
alacak uyuşmazlıklarıınn bu şekilde çözüme kavuşturulmasına dair bir 
zorunluluk bulunmamaktadır. Dolayısıyla, spor kulüpleri ile sporcu, 
teknik adam ve sporla ilgili diğer kişiler arasındaki alacak haklarına 
dair uyuşmazlıklar yetki ve göreve ilişkin genel hükümler çerçevesinde 
adli yargı yerlerinde görülecektir. Böylece, sporla ilgili hizmet, vekalet 
veya benzeri diğer sözleşmelerden kaynaklanan ifa, ifa etmeme, fesih ve 
tazminat gibi uyuşmazlıklar ile diğer alacak hakları, genel hükümlere 
tabi olacaktır”.
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TBMM Anayasa Komisyonu Raporuna22 göre: “Teklif ile; Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 59 uncu maddesine bir fıkra eklenerek, spor 
faaliyetlerinin yönetilmesine ve disiplinine ilişkin uyuşmazlıkların yargı 
denetimine tabi olmaksızın kesin olarak zorunlu tahkim yolu ile çözülmesi 
-alacak haklarına ilişkin hükümler saklı olmak üzere- kanunla belirlenir 
hükmü getirilmektedir. Böylece spor faaliyetleriyle ilgili uyuşmazlıkların 
zorunlu tahkime götürülmesine Anayasal dayanak oluşturulmaktadır. 
Uluslararası spor camiasına üye olan Türkiye’nin spor alanındaki ulus-
lararası hukuk kurallarını iç hukukuna yansıtması zorunludur. Bu 
çerçevede kamu kurumu niteliğinde olmayan, özel hukuk tüzel kişili-
ğini haiz Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası alanda futbolu 
düzenleyen Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa 
Futbol Federasyonları Birliğine (UEFA) karşı yükümlülüklerini yerine 
getirmesi amacıyla Teklifin hazırlandığı, belirli bir zaman diliminde 
oynanması zorunlu olan spor müsabakalarına ilişkin ihtilafların çok 
kısa zamanda karara bağlanması, dolayısıyla sporun kendi kuralları 
içinde tüm yönleriyle düzenlenmesinin zorunlu olduğu gerekçesinde 
belirtilmiştir. Komisyon Başkanı … toplantıyı açış konuşmasında Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan tüm siyasi parti gruplarınca 
uzlaşılarak Teklifin imzalandığına, Türkiye Futbol Federasyonunun 
bağlı olduğu UEFA ve FIFA’nın koyduğu kurallara uyulması için Tek-
lifin yasalaşmasının önemli olduğuna, aksi halde devam eden lig ve 
Avrupa maçları açısından sıkıntı yaşanacağına dikkat çekmiştir. Devlet 
Bakanı … 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin bazı fıkralarının 
Danıştayın itirazı üzerine Anayasaya aykırılık sebebi ile iptal edildiğini, 
bu suretle Tahkim Kurulu kararlarının kesin olmaktan çıkarıldığını 
belirtmiştir. Yüksek Mahkemenin yeni düzenleme için öngördüğü süre 
19 Mart 2011 tarihinde dolmaktadır. Aynı şekilde 5894 sayılı Türkiye 
Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 
ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükmün Tahkim Kurulu 

22 TBMM Anayasa Komisyonu, 9.3.2011 Esas No:2/879, Karar No:24.
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kararları aleyhine karşı yargı yoluna başvurulamayacağına ilişkin kısmı 
Anayasanın 9 ve 36 ncı maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir. 
Sayın … bu iptal kararları çerçevesinde Teklifin hazırlandığını ifade 
etmiştir. Amaç futbolun kendine özgü yapısı, dinamizmi ve uluslara-
rası kuralları çerçevesinde yönetim ve denetimle ilgili uyuşmazlıkların 
zorunlu tahkim yolu ile kesin şekilde çözülmesidir. Ayrıca Türkiye Futbol 
Federasyonu dışındaki federasyonların da sorunları çözülmüş olmaktadır. 
Teklif ve gerekçesi okunmuş Komisyonumuzca maddelerine geçilmesi kabul 
edilmiştir. Teklifin 1 inci maddesi üzerinde verilen bir önerge oy birliği 
ile kabul edilmiştir. Bu şekilde Anayasanın 59 uncu maddesinin kenar 
başlığına “ve tahkim” ibaresi eklenmiş; Madde, spor federasyonlarının 
organ ve kurullarının, sporun yönetilmesi ve disiplinine ilişkin olarak 
ihtar, kınama, para cezası, küme düşürme, hak mahrumiyeti, ligden 
ihraç, tescil iptali, üyeliğin askıya alınması ve üyelikten ihraç gibi 
bunun yanı sıra sporun yönetilmesine yönelik statü, talimat ve benzeri 
hukuki düzenlemeleri, müsabakaların icrasına, tatiline, ertelenmesine 
gibi verdikleri tüm kararlarına karşı sadece zorunlu tahkim yoluna 
gidilebileceği, zorunlu Tahkim Kurullarının kararlarının kesin olduğu, 
bu kararlara karşı istinaf, temyiz, karar düzeltme gibi kanun yollarına 
başvurulamayacağı, bu kararların hukuka aykırı olduğu iddiasıyla 
tespit, iptal ve tazminat davası açılması mümkün olmadığı vurgula-
narak yeniden yazılmıştır. Bu düzenleme karşısında kulüp, sporcu, 
teknik adam, sağlık personeli, menajer ve maç organizatörü gibi sporla 
ilgili kişilerin kendi aralarında imzaladıkları transfer, geçici transfer, 
menajerlik, hizmet, vekalet ve maç organizatörlüğü gibi tüm sözleş-
melerden kaynaklanan alacak iddia ve talepleri ile mali haklar, sporun 
yönetilmesi ve disiplinine ilişkin olmadığından bu kapsam dışındadır. 
Bu çerçevedeki uyuşmazlıklar ya yargı mercileri nezdinde dava yoluyla 
ya da tarafların tercihine göre, karşılıklı yazılı mutabakatları ile yargı 
denetimine tabi olmak üzere spor federasyonlarının kurulları önünde 
de çözülebilecektir. Benimsenen önerge doğrultusunda Teklifin 1 inci 
Maddesi Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir”.
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C) Değerlendirme
Yukarıda yapılan açıklamalardan da görüldüğü üzere, TFF Tahkim 

Kurulu kararları bakımından bugün gelinen mevzuat bakımından; 
5894 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasına göre, “Tahkim 
Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihaî olarak karara 
bağlar” ve Anayasanın 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının 2 nci 
cümlesine göre de, “Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara 
karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz”.

Anayasadaki bu düzenleme ile, TFF Tahkim Kurulu kararlarına 
karşı yasa yoluna başvurulabilmesi olanağı ortadan kaldırılmıştır.

Genel bir deyişle yasa yolu, davanın taraflarına tanınan hukuksal 
bir çare olup, bununla yanlış olan (veya yanlış olduğu ileri sürülen) 
kararların yeniden incelenmesi ve değiştirilmesi sağlanır. Hüküm 
mahkemelerinin karar verirken yanlışlık yapmaları olasılığı bulun-
duğundan, verilen kararların daha yüksek bir mahkeme tarafından 
denetlenmesi için her hukuk sisteminde yasa yolları kabul edilmiştir23. 
Genel olarak kabul edildiği üzere, yasa yolunun ayırıcı nitelikleri 
(karakteristiği) şudur: Yasa yolu ile, herşeyden önce, hükmün kesin-
leşmesi önlenir ve yargılamanın (uyuşmazlığın) devam etmesi sağlanır; 
yasa yolu ile yargılama (uyuşmazlık) bir üst mahkemeye aktarılır, yani 
yasa yolu hakkında üst derece yargı yeri karar verir; bunların dışında 
yasa yolunda, aleyhine başvurulan hükmün doğru olup olmadığı 
hakkında karar verilir. Yasa yollarının kabul edilme (varlık) nedeni, 
(insan olmaları itibariyle) yargıçların yanılma olasılığıdır. Mahkeme-
lerin (daha genel bir ifadeyle, hakemler dahil yargı yerlerinin) verdiği 
her türlü karar yanlış olabilir veya en azından, aleyhine (kısmen veya 
tamamen) karar verilen tarafça böyle nitelenebilir; Ki, uygulamada 
hemen her zaman rastlandığı üzere, dava aleyhine sonuçlanan taraf 
(verilen karardan tatmin olmadığı sürece), aleyhine verilen kararı bir 
üst mahkeme eliyle iptal ettirme gereksinimi duyar. Davayı kısmen 

23 Bkz. Ejder Yılmaz, İstinaf, Ankara 2005, s.15 vd; Ejder Yılmaz, Olağanüstü Temyiz 
Ankara 2003, s.46 vd.
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veya tamamen yitiren tarafın, aleyhine olan kararı denetlettirme 
sonucunda iptal ettirme çabası, insan doğasında var olan doğal bir 
eğilimdir. Yasa yolları sayesinde, aleyhine karar verilen taraf, kararı 
üst mahkeme eliyle denetlettirme olanağına sahip olduğu için, halkın 
yargıya güveni artar. Devlet de, bu yolla ilk derece mahkemelerinin 
kararlarını üst mahkemelere denetlettirerek adaletin daha doğru olarak 
dağıtılmasını ve bu arada bütün yurtta hukuk birliğinin kurulmasını 
sağlar. Öte yandan, yasa yollarının açık tutulması, kararları denetle-
necek olan yargıçları da daha dikkatli yargılama yaparak, doğru karar 
vermeye sevk eder.

Yasa yoluna başvuru, bir yandan “hak arama özgürlüğü”nün 
(Anayasa m.36) bir görüntüsüdür. Herhangi bir yargı kararının kesin 
olarak verilmesi, yani o karara karşı yasa yollarına başvurma hakkının 
bulunmaması, hak arama özgürlüğü (iddia/ savunma hakkı) için çok 
tehlikeli bir boşluk olup, bir mahkeme kararının kesin olması demek, 
iddia/savunma hakkının tam olarak gerçekleştirilmemesi anlamındadır.

Öte yandan yasa yolu, ülkemizin de tarafı olduğu Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’ nin 6’ncı maddesinin düzenlediği “adil yargı
lanma hakkı”24 ve hukuk devleti ilkesi ile de yakından ilgilidir25. 
Avrupa İnsan hakları Sözleşmesine ek 7 numaralı Protokolün 2’nci 
maddesi, açık bir şekilde, cezaî konularda kararı veren mahkeme kara-
rının daha üst bir yargı yeri tarafından inceletilmesini bir hak olarak 
kabul etmiştir. Bu hükmün, cezaî işler dışında bütün uyuşmazlıklar 
bakımından geçerli olduğu kabul edilmektedir26.

Bu kısa açıklamanın da gösterdiği üzere, yasa yollarına başvuru 
olanağının (hakkının) sınırlandırılması ve hatta somut olayda olduğu 
üzere TFF Tahkim Kurulu kararlarına karşı yasa yollarına başvuru ola-
nağının tamamen ortadan kaldırılmış olmasının Anayasamızın kabul 

24 Bkz. Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma 
Hakkı, İstanbul 2002; Yaşar Demircioğlu, Medeni Usul Hukukunda İnsan Hakları 
ve Adil Yargılanma Güvenceleri, Ankara 2007; Müslüm Akıncı, İdari Yargıda Adil 
Yargılanma Hakkı, Ankara 2008.

25 Bkz. Kâmil Yıldırım, Hukuk Devletinin Gereği: İstinaf, İstanbul 2000.
26 Ayrıntılar için bkz. Demircioğlu s.273 vd.
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ettiği temel haklardan olan hak arama özgürlüğünün sınırlandırılması 
anlamına geldiği kanısındayım.

Bilindiği üzere, Anayasamıza (m.13) göre, temel hak ve özgür-
lüklerin Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı 
olarak kanunla sınırlanabilmesi mümkündür; ancak bu sınırlandır-
malar, “Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin 
ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz”. 
Ancak, inceleme konum itibariyle dikkate değer olan husus, temel 
bir hak olarak Anayasanın 36 ncı maddesinin düzenlediği hak arama 
özgürlüğünün (ki, bunun içinde yasa yollarına başvuru hakkı da 
vardır), Anayasanın başka bir maddesi (59 uncu maddesinin 2 nci 
fıkrası) ile sınırlandırılmakta oluşudur. Ve üstelik, yukarıda verilen 
“Gerekçeler”den de görüldüğü üzere TBMM, Anayasanın 59’uncu 
maddenin 2’nci fıkrasındaki değişikliği bilinçli olarak yapmıştır. 
Dolayısıyla, şeklen bu konuda söylenebilecek bir husus olmadığı akla 
gelebilir. Ancak bir hukukçu / bilim adamı olarak Anayasada yapılmış 
bulunan bu değişikliği, doğru bulmadığımı ve olması gereken hukuk 
bakımından bu konudaki değişiklikten vazgeçilerek yeni bir düzenleme 
yapılması gerektiğini; aksi takdirde bu konunun, uluslararası spor iliş-
kileri nedeniyle, (benzeri olaylarda olduğu gibi) Devletimizin önüne 
başka bir şekilde yeniden gelebileceğini vurgulayarak belirtmek isterim.

Öncelikle vurgulamak gerekirse, çağdaş Dünyada hak arama 
özgürlüğü en üst değerlerden biridir, bunun sınırlandırılması ancak 
haklı gerekçelerle olabilir. Elbette ki yasama organı olarak, halkın 
temsilcilerinin oluşturduğu TBMM, ilke olarak, dilediği kanunu 
çıkartmakta özgürdür. Ancak “yasama” hakkı sınırsız değildir; kanun-
ların çıkartılmasında, evrensel demokrasi kurallarına ve hukuk 
devletine uyum esastır27. TBMM’nin, Anayasa Mahkemesinin “hak 
arama özgürlüğü” ile ilgili olarak verdiği gerekçeli kararının hemen 
ardından Anayasanın 59’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında değişiklik 

27 Bkz. Jeremy Bentham (çeviren: Barkın Asal), Yasamanın İlkeleri, İstanbul 2011.
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yaparak, hak arama özgürlüğüne getirdiği istisna, yukarıda belirtilen 
gerekçelerle esas açısından yerinde değildir.

Hak arama özgürlüğüne getirilen bu istisna şekil açısından da 
düşündürücüdür, zira:

Çok küçücük bir alanı düzenleyen bu değişikliğin, Anayasa gibi 
temel ilkelerin düzenlendiği üst düzey bir metinde yer almasının 
doğruluğu (Anayasamızın zaten çok ayrıntılı olduğu ve kısaltılmasının 
gerektiğinin ciddî bir şekilde ileri sürüldüğü bir ortamda) kolaylıkla 
tartışılabilir. Ayrıca, yapılan değişikliğin Anayasa Mahkemesinin 
verdiği iptal kararının hemen ertesinde, bugüne kadar alışılmamış bir 
hızlılıkla gerçekleştirilmiş olması, (değişiklik Gerekçesinde belertilen 
hususların haklı olup olmadığı bir yana) görünüş itibariyle yargıya 
karşı bir tepki olarak algılanmaya elverişlidir. Çünkü son dönemlerde 
ülkemizde Devletin üç temel işlevi (gücü) arasında, (sesli veya sessiz) 
gereksiz ve anlamsız bir “üstünlük tartışması”nın yapılmakta olduğu ve 
bunun fiilen de gerçekleştirilmeye çalışıldığı gözlemlenmek-tedir. Oysa 
günümüzün gelişmiş demokrasileri, Devletin üç temel işlevi arasın-
daki dengeleri çok iyi kurmuştur ve her alanın kendine ait üstünlüğü 
tartışmasız kabul edilmiştir. İdeal olan bu duruma yaklaşılmak esas 
iken, bundan uzaklaşılması ve bir işlevin diğerini egemenliği altına 
almaya çalışması kesinlikle doğru değildir. Tarihteki buna benzer giri-
şimler hep boşa çıkmıştır. Çünkü, “tabiat doğruları” gibi “toplumsal 
yaşamın kendine has doğruları” vardır ve bu doğruları eğriltebilmek 
mümkün değildir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, Anayasanın 59’uncu mad-
desinin 2’nci fıkrasında yapılan ve Anayasanın 36’ncı maddesindeki 
kurala istisna getiren bu değişikliğin, Anayasaya aykırılığının ileri 
sürülüp sürülemeyeceği akla gelebilir. Genel olarak “Anayasanın 
(Anayasa değişikliğinin) Anayasaya aykırılığı” konusu, 1961 Anaya-
sasındaki hükümler çerçevesinde ülkemizde daha önceki dönem-
lerde tartışmalara yol açmış bir konudur28. Ancak, yürürlükteki 1982 

28 Bkz. Erdal Onar, 1982 Anayasasında Anayasayı Değiştirme Sorunu, Ankara 1993, 
s.131 vd; Cem Eroğul, Anayasayı Değiştirme Sorunu, Ankara 1974; Tahsin Türkçapar, 
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Anayasasının 148’nci maddesinde yer alan, Anayasa Mahkemesinin 
anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından inceleyip denetleyebi-
leceği yolundaki hüküm29 nedeniyle, konunun Anayasa Mahkemesinin 
önüne getirilebilmesi mümkün görünmemektedir.

Anayasanın 52’nci maddesinde yapılan değişikliğe dayanak olarak 
belirtilen, “… spor müsabakalarına ilişkin ihtilâfların çok kısa bir 
sürede kesin ve nihai olarak karara bağlanmaması halinde, o turnu-
vanın (ligin veya organizasyonun) başarılı bir şekilde sonuçlandırılması 
mümkün olmadığı; yargılamanın muhtaç olduğu süre dikkate alındığında 
klasik dava yöntemi, bu alanın ihtiyaçlarının ivedilikle sonuçlandırıl-
ması ilkesiyle bağdaşmadığı …” gerekçeleri, yapılan değişikliği haklı 
kılmamaktadır. Bu tür gerekçeler, bütün mahkeme kararları için 
geçerli olması gereken gerekçelerdir. Çünkü adaletin gecikmesi, bütün 
uyuşmazlıklar için büyük sakıncalar yaratır ve bireylerin adalete karşı 
güvenini ve saygısını azaltır.

Yine, Anayasanın 52’nci maddesinde yapılan değişikliğe dayanak 
olarak belirtilen, “Spor hukukunda yargı organlarının dokunama
yacağı bir tahkim modeli bu faaliyetin mahiyetinden kaynaklanan 
bir ihtiyaçtır” düşüncesinin, bağımsızlığının çeşitli nedenler sonu-
cunda tam olarak sağlanamaması halinde çeşitli baskılar altında karar 
verme durumunda kalabilecek Tahkim Kurulu kararları bakımından 
son derece sakıncalı ve sporun uluslararası niteliği dikkate alındı-
ğında ülkemizin itibarı açısından “tehlikeli” sonuçlara yol açabileceği 
kanısındayım.

Sonuç olarak, kanaatimce olması gereken hukuk bakımından, hak 
arama özgürlüğünün ve adil yargılanma hakkının gereği olarak TFF 
Hakem Kurulu kararlarına karşı da (kanımca, Yargıtay nezdinde) yasa 
yoluna başvurma hakkı tanınmalı ve gerekirse (benzeri örneklerde 
olduğu üzere), Yargıtay’ın çok kısa sürede (örneğin, onbeş gün içinde) 
karar vermesi gerektiği yolunda düzenleme yapılmalıdır.

Anayasa Mahkemesinin Anayasada Yapılan Değişiklikleri Denetleme Yetkisi (Yargıtay 
Dergisi, 1978/1-2) s.25-39.

29 Ayrıntılar için bkz. Onar s. 149 vd.
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Konuya bir anıyı aktararak başlamak istiyorum; Ergun SAV’ın 
Nostaljik Muhabbetler kitabından:

“Hasan Polat’tan naklen bir Ahmet Erol hikâyesi:
İngiltere’den Sunderland takımı geliyor. –Sanırım savaştan sonra 

Ankara’ya gelen ilk yabancı takım- Gençlerbirliği, ilk devre ezilmiyor. 
Gerçi 1-0 yenik ama ikinci devreden ümitli.

Halftaymda, soyunma odasına iniyorlar. Kaptan Hasan Polat, takı-
mın her şeyi. Hem oyuncu hem antrenör. Taktik veriyor. Ahmet herkesle 
birlikte dinliyor. Sonra diyor ki:

‘Anladım ağbi, hepsini anladım. Ama sen de sahada dikkat et!’ 
Hasan Polat şaşırıyor.

‘Neye?’
‘Sahada da bağıra çağıra talimat veriyorsun. Ali ileri! Ahmet sağa 

kaç! 7 numarayı tut!’
‘Ne var bunda?’
‘Olur mu ağbi? Adamlar anlıyorlar. Tedbir alıyorlar.’
‘Anlıyorlar mı? Nasıl?’
‘Bunlar Türkçe biliyor ağbi.’
‘Nerden anladın?’
‘Ağbi sende de hiç dikkat yok yavu!’
‘Söylesene Ahmet. Türkçeyi bildikleri nerden belli!’
Ağbi, konuşmalarını duymadın mı? Korner diyolar, ofsait diyo-

lar, gol diyolar, frikik diyolar, penaltı bilem dediler. Dikkatli konuş. 
Duymasınlar.’”

Tek başına bu güzel anı bile ayaktopu dilinin yeteri kadar bizim 
olmadığını, Türkçeleşmediğini anlatmaktadır.

Bunun tarihsel nedeni, hiç kuşkusuz, ana yapısı 1863 yılında 
biçimlenen ayaktopunun, bir İngiliz oyunu oluşudur. Oyun İngiliz 
olunca dilinin de İngilizce olarak yayılması olağandır. Olağan olmayan, 
ayaktopu dilinin İngilizce kalmasını savunmaktır

Şimdiki ayaktopu dilini çeşitli belgelerde görebiliriz. Bu belgeler, 
bugün ülkemizde ayaktopunu yöneten Türkiye Ayaktopu Birliği 
(Türkiye Futbol Federasyonu) tarafından düzenmiş olan Statüler 



846

Ayaktopu Dili
/ YÜCEL

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. Atilâ Elmas”  
Armağanı

ve Talimatlar adı verilen düzenleyici metinlerden oluşmaktadır. 
Bugün için Statüler on dörde; Talimatlar ise otuz sekize ulaşmış 
bulunmaktadır.

Biliyorum ki yazımın başlığı, dil konusu kendileri için sorun 
olmayan çoğu kişiyi gülümsetecek; bu dilin uluslararası nitelikte 
olduğunu, bizim de ona uymamız gerektiğini düşünenleri de kız-
dıracaktır. Bu anlayışta olanlar yani gülümseyenler ya da kızanlar 
için dilin bizim olması, Türkçeleşmesi çok ta önemli değildir. Hangi 
dilden sözcükler kullanırsak kullanalım anlaşabiliyorsak, bu yeterlidir, 
üzerinde durulmaya da değmez.

Ben bu anlayışı taşımadığım için hukuk dilinde olduğu gibi, 
ayaktopu terimlerinin ve tümüyle ayaktopu dilinin de Türkçeleş-
mesinden yana oldum. Çünkü iş, yalnızca İngilizce olan terimlerin 
Türkçeleştirilmesi ile kalmıyor, metinler içine giren Arapça, Farsça 
sözcüklerin de özleştirilmesini gerektiriyor.

Yukarıda değindiğim on dört statüden biri olan “Süper Lig Müsa-
bakaları Statüsü” nün adında, hiç Türkçe sözcük bulunmadığı kimi 
rahatsız etti bugüne kadar? Statü adında hiç Türkçe sözcük yok ama 
onu bize benzeten iki ek var. Bunlardan biri müsabakayı çoğul yapan 
“ları” eki, öteki de iki harften oluşan “sü” eki. Bu metin içinde mün-
hasıran, tabidir, tedarikçilik gibi Arapça asıllı olup “dir”, “çilik” 
gibi eklerle Türkçeleştirildiği sanılan sözcükler de kullanılmıştır.

Hele şu “müsabaka” sözcüğü var ki, kullanılmasına hiç dayana-
mıyorum; ileri geçme, ilerleme, koşuda kazanan hayvan anlamlarına 
gelen Arapça “sebk” kökünden türemiş olan bu sözcüğün, dilimizde 
öyle güzel iki karşılığı varken, “müsabaka” ne oluyor? Bunlardan 
biri, bireysel spor dallarında kullanılan YARIŞMA, öteki de takımlarla 
oynanan spor dallarında kullanılan KARŞILAŞMA sözcükleridir. Bu 
iki Türkçe sözcüğün, kullanımı yaygınlaşarak müsabaka sözcüğünü 
çoktan unutturmuş olmasını dilerdim ama olmadı.

Kullanılan sözcüğün kökünün bilinmemesinden kaynaklanan 
yanlış kullanımlara örnek olarak, aslı penalty biçiminde yazılan ve 
ceza anlamına gelen bu İngilizce sözcüğün, sadece ‘kaleye yakın bir 
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yerden kullanılan atış’ anlamı öne çıkarılarak karşılaşma sonrası görev-
liler tarafından düzenlenen çeşitli yazanaklarda “penaltı cezası verdim” 
ya da “hakem penaltı cezası verdi” biçiminde gülünç anlatımlara yol 
açtığı unutulmamalıdır.

Aslı ‘league’ olarak yazılan ve dilimize lig yazımıyla yerleşmiş 
olan sözcüğün karşılığı ‘küme’ olmakla birlikte, yakın zamana kadar 
birinci ligde oynayan takım yandaşları ötekini kızdırmak için ‘kümeye, 
kümeye falan takım kümeye’ diye bağırırlardı. ‘Takımların durum ve 
nitelikleri göz önünde bulundurularak Ayaktopu Birliğince belli sayıdaki 
takımlardan oluşturulan topluluk’ olarak tanımlanan KÜME söz-
cüğü, artık ayaktopu metinlerinde kullanılmamaktadır. Bunun yerine 
yabancı kökenli eşanlamlısı olan lig sözcüğü yerleşmiş durumdadır; 
çünkü on bir ‘statü’nün adı şöyledir; Süper Lig – TFF 1. Lig–TFF 2. 
Lig – TFF 3. Lig – Centilmen Lig – Bölgesel Amatör Lig – Gelişim 
Ligleri – Kadın Futbol Ligleri – Halı Saha Ligi – Futsal Ligi – Plaj 
Futbolu Ligi.

Bu arada, benimsemiş olduğum dil anlayışına uygun olan kimi 
sözcüklerin başlıklarda ya da metinlerde kullanıldığını görmenin 
beni mutlu ettiğini de belirtmeliyim. Örneğin “Süper Lig Zaman 
Çizelgesi” ve bunun içinde kullanılan “Eşgüdüm” sözcüğü; 2011 
– 2012 “Futbol Oyun Kuralları” yer yer umut verici, açık-seçik 
Türkçe bir çeviri olarak ayaktopunu düzenleyen metinlerden birkaçı 
olarak değerlendirilebilir. Bu metinde ‘oyun alanı’ – ‘oyuncuların 
sayısı’ gibi deyimlerin kullanılması doğru olmuştur. Oyuncu deyince 
tiyatro oyuncusunun anlaşıldığı savının yersizliği açıktır. ‘Oyuncu’ 
deyiminin, konuşulan ilgi alanına göre, çeşitli spor dallarına göre 
değiştiği kuşkusuzdur. Ayaktopu konuşuluyorsa ve oyuncu deniyorsa, 
amaçlananın ‘futbolcu’ olduğu bellidir.

Ne var ki, 2011 – 2012 Futbol Oyun Kuralları’nın birinci maddesi 
“Maçlar Müsabaka yönetmelikleri doğrultusunda doğal ve yapay 
zeminlerde oynanabilir.” diyerek çok kötü bir anlatım seçmiştir. 
Aynı anlamdaki biri İngilizce öteki Arapça iki sözcük ile Farsça bir 
sözcük kullanılmış, nedense bunların Türkçesi seçilmemiştir. Oysa 
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burada maddenin ilk tümcesi şöyle olabilirdi; Karşılaşmalar, ilgili 
yönetmelikler doğrultusunda doğal ya da yapay oyun alanlarında 
(ortamlarda) oynanabilir. Böylece, yönetmelik – doğrultu – doğal 
– yapay – oynanmak gibi kullanılmış olan Türkçe sözcüklere yakışır 
bir anlatımla tümüyle anlaşılır bir kural konmuş olurdu.

Türk Dil Kurumu 1974 yılında Atatürk’ün uygun bulduğu nite-
likte bağımsız bir dernek olarak çalıştığı yıllarda, yani ‘bir devlet dairesi’ 
durumuna dönüştürülmeden önce Ayaktopu Terimleri Sözlüğü adı 
ile ayaktopu dilinin Türkçeleştirilmesi yolunda öneriler taşıyan bir 
çalışma yayımlamıştı. Ülkemizde ayaktopunu yönetenler bu çalışma-
dan hiç yararlanmayı düşünmediler. Düşünselerdi, yapılacak eleştiri 
ve katkılarla bu dilin de gelişerek bugüne gelmesi sağlanırdı: Yazın 
dili gibi, felsefe dili gibi, bilgisayar dili gibi, hatta bugün için Medeni 
Kanun dili gibi..

  Ayaktopu dilinin ülkemizdeki başlangıcından beri gelen kar-
maşık özelliğini Türkçeleştirmek bir yana günümüzde, asist gibi, stoper 
gibi, libero gibi sözcükler bu dile girmeye ve yerleşmeye başladı bile. 
Sağaçık, solaçık, sağiç, soliç gibi türetilmiş bileşik sözcükler de artık 
eski sıklıkta kullanılmamaktadır.

Bilindiği gibi, ayaktopunda kaleci dışında öteki oyuncuların topa 
elle dokunması kesinlikle yasaktır. Bir oyuncunun topa elle dokunması 
ancak ‘touch’ atışı kullanılması sırasında olanaklıdır. Taç atışı ise, 
topun yanlardan dışarı çıkışında yapılmaktadır. Bu durum Ayaktopu 
Terimleri Sözlüğü’nde ‘yandışı atışı’ sözcükleri ile karşılanarak şöyle 
tanımlanmıştır:

“yandışı atışı (Alm. Einwurf ) (İng. throw-in) (es.t. taç atışı) 
Yandışına çıkan topun, elle baş üzerinden geçirilip arkadan öne doğru 
oyun alanına atılması.”

yandışı ise, “Topun, alanın boy çizgisinden dışarı çıkması” olarak 
tanımlanmıştır.

Oyun sırasında ve sonrasında çok kullanılan bir ayaktopu terimi 
de ‘off-side’ terimidir. Ayaktopu Terimleri Sözlüğü’nde bu terim 
için ‘yanığa düşme’ önerilmiştir. Tanımı da şöyle verilmiştir:
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“Bir oyuncu ile karşı kale arasında karşı takımdan en az iki oyun-
cunun bulunmaması durumu.”

Geceler boyu konuşan, her gazetede sayfalar dolusu yazan ayak-
topu adamları, önerilen bu terimlerden yorumlarında kullanabilseler, 
kullanmayı deneyecek anlayışa sahip olabilselerdi şimdiye kadar çok 
olumlu gelişmeler olurdu.

Ayaktopu terimlerinin tümünü ele almak, gözden geçirmek bu 
yazının amacı değildir. Birkaç örnek vermekle yetinerek asıl amacın 
bu alanda da dil bilinci ile davranmanın gerekliliğini vurgulamaktır.

“Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulduğu zaman, yapılacak dil 
çalışmaları, şu iki ana madde içinde saptanmıştı:

1. Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmak;

2. Türk dilini, dünya dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe 
ulaştırmak.”

Bu konuda çokça yol alınmış olmakla birlikte çeşitli siyasal neden-
lerle geçen seksen yıl sonunda amaca ulaşılamadığı bir gerçektir.

Hangi dilden sözcükler kullanırsak kullanalım anlaşıyorsak bu 
bize yeter diyemiyorum. Türkçenin her dalda, her bilim alanında 
yeterli olacağına inanıyorum. 


